
Magda Heydel„Był smak w tłumaczeniu [...]”Przekład jako gatunek twórczości na przykładzie tłumaczeń poetyckichCzesława Miłosza z pierwszych lat po wojnie
Miłosz „podporządkowuje swej roli poety, a właściwie inkorporuje w nią, 
inne swoje role pełnione poza poezją: historyka literatury, wykładowcy, 
eseisty, publicysty, recenzenta"1 - pisze Jacek Łukasiewicz w szkicu po
święconym poetyckim wypowiedziom Miłosza na temat innych poetów 
oraz przemianom, jakim podlega w jego twórczości relacja z kolegami 
po piórze, zwłaszcza z nieżyjącymi. Mowa o poetach polskich, dlate
go być może wśród ról, jakie autorowi Głosów biednych ludzi przypisuje 
wrocławski badacz, nie ma roli tłumacza. Tymczasem dorobek Miłosza 
w dziedzinie przekładu - i to nie tylko poetyckiego, choć ten będzie tutaj 
szczególnie ważny - jest znaczący, zarówno pod względem ilościowym, 
jak i pod względem konsekwencji oraz wagi dokonywanych przez poetę 
translatorycznych wyborów. Bibliografia druków zwartych pisarza notu
je ogółem 64 książkowe edycje przekładów pióra Czesława Miłosza2. Jeśli 
chodzi o tłumaczenie poezji, prócz wydanej w 1965 roku antologii Postwar 
Polish Poetry oraz pięciu książek autorskich trojga poetów, przełożonych 
z polskiego na angielski3, mamy także liczący ponad 600 stron tom ze
branych Przekładów poetyckich na język polski, złożoną z utworów tłuma
czonych obszerną antologię Wypisy z ksiąg użytecznych oraz liczne eseje, 
w których Miłosz bogato cytuje twórców obcojęzycznych we własnych 

1 J. Lukasiewicz, Poeta o poetach, „Teksty Drugie" 2001, nr 3/4, s. 57.
2 Por. A. Kosińska, Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych, Kraków, Warszawa 

2009, s. 177-220, poz. 523-587.
3 Są to: Z. Herbert, Selected Poems, Baltimore 1968; A. Wat, Mediterranean Poems, 

Ann Arbor 1977; A. Swir, Happy as a Dog's Tail, New York 1985; A. Wat, With the Skin, 
New York 1989; A. Swir, Talking to My Bodi/, Port Townsend 1996.
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przekładach, komentując i problematyzując doświadczenia czytelnika 
i tłumacza4.

4 Najważniejsze z nich znajdują się w tomach: Kontynenty, Ogród nauk, Rodzinna 
Europa.

5 W Ogrodzie nauk pojawia się np. charakterystyczny komentarz: „Przekład z Cow- 
pera to typowe pensum i nie jestem z niego całkowicie zadowolony, tak że umieszczam 
go tutaj, żeby móc wprowadzić parę poprawek" (Cz. Miłosz, William Cowper, w: idem, 
Ogród nauk, Kraków 1998, s. 215). Świadczący o wadze przekładu motyw konieczności 
wprowadzenia drobnych poprawek pojawia się też na marginesie wiersza Baudelaire'a 
Balkon-. „Jakaż niewspółmiemość. Ludzie ginęli, miasta obracały się w gruz, a tutaj ko
muś w najmniej oczekiwanych chwilach przypominał się błąd na tym polegający, że 
oddał kiedyś do druku utwór «niedoczesany» w jednym szczególe. Wolno dziwować 
się, jeśli kto chce" (Cz. Miłosz, Charles Baudelaire, w: idem, Ogród nauk, s. 207).

W twórczości poetyckiej Miłosza, obok opisanego przez Łukasiewicza 
dialogu z polskimi poetami, trwa także fascynujący wątek rozmów, a nie
rzadko sporów, z poetami innych języków. Przybiera on postać zarówno 
wypowiedzi poetyckich, jak i eseistycznych. Ale przecież to tłumaczenie 
jest w swojej istocie par excellance poetycką wypowiedzią o innych poetach, 
bowiem poprzez szereg decyzji podejmowanych przez tłumacza na kolej
nych etapach procesu powstawania przekładu tworzy się obraz postaci 
autora i dzieła oryginalnego w języku tłumacza i jego poetyce. Przekładu 
nie można traktować jako neutralnego odwzorowania oryginału, lecz jako 
ukształtowaną przez wielorakie konteksty historyczną i pozycyjną interpre
tację dokonaną przez tłumacza, zwłaszcza jeśli tłumaczem jest poeta rangi 
Miłosza, który, wbrew swoim wygłaszanym na marginesach różnych tek
stów deklaracjom, bynajmniej nie traktuje przekładu wyłącznie w katego
riach „typowego pensum" i literackiej wprawki5.

Jedna z metafor należących do dyskursu tradycyjnej krytyki przekładu, 
posługującej się dualistycznymi i esencjalistycznie pojmowanymi kategoria
mi oryginału i kopii oraz wierności i swobody, każę porównywać przekład 
z malarstwem: tłumaczenie postrzegane jest w ramach tego paradygmatu 
jako kopia, twór zależny i wtórny, który prawo do miana autonomicznego 
dzieła sztuki, za jaki uważa się utwór oryginalny, rościć może sobie tylko na 
mocy fałszerstwa. Oznacza to, że tłumacz nie jest twórcą i interpretatorem 
w silnym tego słowa znaczeniu, a jedynie odtwórcą, rzemieślnikiem, kopistą, 
fałszerzem, mniej lub bardziej niegodnym zaufania pośrednikiem. Zgodnie 
z logiką metafory kopii doskonałej powinien pozostać niewidoczny, a ślady 
jego obecności na różnych poziomach konstrukcji i funkcjonowania tekstu, 
które ujawnić można w analizie porównawczej, są zwykle dowodem prze
ciwko niemu. Ten sposób myślenia o przekładzie skazuje tłumaczenia na 
pobyt w swoistym limbo pozahistoryczności, odrywając je od okoliczności, 
w jakich powstały, w tym również od samego tłumacza i jego interpretacji. 
Posługując się takimi kategoriami, jednoznacznie odgradzającymi twórcę od 
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dzieła, podmiot od wypowiedzi, a zarazem sferę przekładu od sfery pisar
stwa oryginalnego, nie da się przekonująco opisać i ocenić dorobku żadnego 
tłumacza-poety, zwłaszcza jeśli przekład zajmuje w jego dziele istotne miej
sce. Miłosz przekładał przez całe swoje pisarskie życie, a wagę, jaką przy
wiązywał do pracy przekładowej, potwierdza także i fakt, że kilkakrotnie 
dokonywał podsumowań swoich translatorskich wysiłków, kreśląc linię 
rozwoju tego nurtu swojego dzieła.

Poniższe uwagi są próbą spojrzenia na przekład jako na integralną część 
dzieła poetyckiego Miłosza, a nie wyłącznie w kontekście formowania się 
jego własnej poetyki w dialogu z tłumaczonymi twórcami (co oczywiście 
następuje w przypadku Eliota czy Audena); to próba potraktowania prze
kładu jako szczególnego „hybrydycznego" gatunku, dzięki którego cechom 
możliwe jest poszerzenie obszaru ekspresji doświadczenia, również, a może 
przede wszystkim obcości, niezadomowienia i różnicy, a więc wątków prze
nikających całe dzieło autora Szukania ojczyzny. Punktem odniesienia dla tych 
obserwacji jest tworzona w ostatnich latach przez niektórych badaczy spod 
znaku Translation Studies koncepcja creative translation, tłumaczenia proble- 
matyzowanego w kategoriach gestu twórczego6. Najbardziej interesującymi 
obiektami opisu są w kontekście badania creative translation eksperymental
ne tłumaczenia, zdecydowanie wychodzące poza obszar „wierności" i ekwi
walencji, udowadniające, że celem przekładu nie jest odwzorowanie orygi
nału, wierne „odmalowanie", a więc kopiowanie jego zawartości i formy, 
lecz wyjście poza obszar wyrażania dotychczas dostępny językowi poety- 
-tłumacza. Transgresyjna, hybrydyczna i oparta na wewnętrznej różnicy na
tura przekładu pozwala na przekraczanie granic własnego języka i kultury, 
na radykalne poszerzenie zakresu rozumienia i ekspresji przez zobaczenie 
siebie w obcym, a zarazem jako obcego. Badania przekładoznawcze spod 
znaku „zwrotu twórczego" w centrum zainteresowania umieszczają pod
miotową aktywność tłumacza jako twórcy, unieważniając na dobrą sprawę 
filologiczno-estetyczne kategorie oceny adekwatności i ekwiwalencji.

6 Por. Translation and Creativity. Perspectives on Writing and Translation Studies, ed. 
E. Loffredo, M. Perteghella, London, New York 2006. Sam termin creative translation 
ma oczywiście znacznie dłuższą historię, łączącą się z recepcją praktyk przekładowych 
Ezry Pounda, por. J. P. Sullivan, Ezra Pound and Sextus Propertius: A Study in Creative 
Translation, Austin 1964.

7 E. Pound, Literary Essays of Ezra Pound, New York 1968, tu zwłaszcza szkic How to 
Read, s. 15-40.

Korzenie tych dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach badań 
tkwią w twórczości i myśli teoretycznej anglosaskich modernistów, zwłasz
cza Ezry Pounda, autora kontrowersyjnych przekładów średniowiecznej 
poezji prowansalskiej, chińskiej (Cathay 1912) i klasycznej (Hommage to Se
xtus Propertius 1915) oraz esejów poświęconych przekładowi jako mechani
zmowi tworzenia kultur7. Dla Pounda przekład poetycki nie ma charakteru 
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wydzielonej, marginalnej działalności o niższym statusie, poetyckiego ter
minowania czy działalności zarobkowej, ale stanowi pełnoprawny element 
twórczości. We wstępie do utworów wybranych Pounda8, gdzie znajduje się 
również cykl Cathay, redaktor tomu T. S. Eliot, pisząc o roli i miejscu przekła
du w zaproponowanym wyborze, stwierdza, że rozważanie oryginalnego 
i przekładowego dzieła Pounda jako oddzielnych porządków jest błędem 
odwzorowującym szerszy problem dotyczący niewłaściwego rozumienia 
natury przekładu w ogóle. Tłumaczenia autora Cantos wzbogacają współ
czesną angielszczyznę, ale są interesujące także dlatego, iż stanowią fazę 
w rozwoju jego własnego dzieła. Całe dzieło poety, pisze Eliot, dając tym 
samym wyraz swojemu przekonaniu, że przebieg linii rozwojowej w histo
rii literatury wyznaczają wybory „indywidualnego talentu", to „nieustający 
wysiłek w celu syntetycznej konstrukcji pewnego stylu mowy"9.

8 T. S. Eliot, Introduction: 1928, w: E. Pound, Selected Poems and Translations, 
ed. R. Sieburth, London 2011, s. 361-372.

9 Ibidem, s. 365. Wersja oryginalna: Throughout the work of Pound there is what we might 
call a steady effort towards the synthetic construction of a style of speech; tłumaczenia - M. H.

10 Ibidem. Wersja oryginalna: And good translation like this [Pound's Cathay] is not me
rely translation, for the translator is giving the original through himself, and finding himselj 
through the original.

11 Ibidem, s. 367. Wersja oryginalna: As for Cathay it must be pointed out that Pound is 
the inventor of Chinese poetry for our time.

12 Zob. The Rubayyat. The Famous Persian Classic of Love and Life by Omar Khayyam, 
ta angielska wersja perskiego poematu z XI wieku była niezwykle wpływowym tek

Zasadniczą rolę odegrały w tym procesie zaświadczone przekładami fa
scynacje twórczością trubadurów prowansalskich i średniowieczną poezją 
włoską, anglosaskim poematem „Seafarer" i poezją chińską. Na każdym 
z tych etapów rozwoju dostrzec można, jak powiada Eliot, „nie całkiem 
poddające się analizie" połączenie oryginalnego wkładu Pounda i tego, co 
pochodzi od innego autora. „Dobry przekład - podsumowuje twórca Ziemi 
jałowej - taki jak ten [czyli Cathay Pounda - przyp. M. H.J to nie tylko po 
prostu tłumaczenie, bowiem tłumacz przekazuje oryginał poprzez siebie sa
mego i poprzez oryginał odnajduje siebie samego"10. Postać i podmiotowość 
tłumacza uznaje Eliot za miejsce rozgrywania się przekładu; skupione na 
idealnej ekwiwalencji porównanie z oryginałem nie ma tu racji bytu, a na 
plan pierwszy wysuwa się twórczy akt poetycki.

Konsekwencją traktowania przekładu jako gatunku twórczości wła
snej jest oczywiście negacja zasadniczej autonomii obiektu przekładu, 
czyli tekstu oryginalnego, i poddanie go dynamice odczytań właści
wych dla kontekstu, w którym działa tłumacz. Eliot mówi wprost, że 
Pound jest „wynalazcą poezji chińskiej dla naszej epoki"11 i porównuje 
go nie z kim innym tylko z Fitzgeraldem jako tłumaczem poezji Omara 
Chajjama12. To zestawienie może dziwić dziś, Fitzgerald bowiem stał się nie- 
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mai synonimem imperialnych, zawłaszczających praktyk przekładowych, 
podczas gdy Pounda biorą za patrona wyznawcy przekładu wyobcowują- 
cego, Eliot jednak przekład jednego i drugiego uznaje za „przezroczysty" 
(translucence), którego związek z epoką swego powstania zostanie opisany 
dopiero z dystansu czasowego: straci iluzoryczną przejrzystość, by stać się 
„wspaniałym przykładem poezji XX wieku"13.

stem poetyckim w epoce wiktoriańskiej, by w epoce postkolonializmu stać się jednym 
z głównych przykładów zawłaszczenia poprzez przekład udomawiający, por. m.in. 
A. Lefevere, Translation, Rewriting and the Manipulation ofLiterary Famę, London, New 
York 1992, s. 8.

13 Ibidem.
14 S. Yao, Translation and the Languages of Modernism. Gender, Politics, Language, New 

York 2002, s. 7 i n.

W książce Translation and the Languages ofModernism. Gender, Politics, Lan- 
guage Stephen Yao dowodzi, że przekład znajduje się w samym centrum pro
gramu odnowy dyskursu poetyckiego Pounda, będącego próbą odpowiedzi 
na fundamentalne dylematy modernizmu, związane z zanikiem stabilnych 
metafizycznych i aksjologicznych podstaw rzeczywistości oraz konieczno
ścią znalezienia nowego języka reprezentacji w obliczu kryzysu form poetyc
kich14. Pound jest być może najpłodniejszym i najbardziej charakterystycz
nym pisarzem-tłumaczem wśród anglojęzycznych modernistów, niemniej 
wartki nurt przekładowy odnaleźć można w dziełach wszystkich niemal 
ważnych twórców tej epoki. Jako tłumacz Trachinek (1938) jest Pound tylko 
jednym spośród autorów anglojęzycznych wersji dramatów greckich epo
ki modernizmu; Yeats przełożył Króla Edypa (1928) i Edypa w Kolonie (1934); 
grecką poezję i dramat (m.in. lona Eurypidesa) tłumaczyła także H. D., czy
li Hilda Doolittle; Richard Aldington w swoim imponującym dorobku ma 
także kilkanaście przekładów, w tym Alcestis Eurypidesa, wybór anakreon- 
tyków, poezję Meleagera i Anyte z Tegei, łacińską poezję renesansu, Deka- 
meron, dramaty Goldoniego, Kandyda oraz listy Voltaire'a, a także pań De 
Sevigne i D'Epinay. William Carlos Williams tłumaczył obszernie literaturę 
hiszpańskojęzyczną (m.in. Nerudę, Ocampo, Paza, Hermamdeza), T. S. Eliot 
przełożył Anabase St. Johna Perse'a, a Joyce - dramaty Hauptmana: Przed 
wschodem słońca oraz Michael Kramer.

Przekład staje się również koniecznym elementem interpretacji wbudo
wanym w oryginalną twórczość anglojęzycznych modernistów, jej żywio
łem jest bowiem wielojęzyczność. Tutaj także twórczość Pounda - zwłaszcza 
Hugh Selvyn Mauberley i Cantos - może stanowić najwyrazistszą realizacją 
takiego modelu pisania, niemniej wielojęzyczna jest również Ziemia jało
wa, którą w twórczości Eliota poprzedzają między innymi wiersze pisane 
po francusku; Williams tytułuje swój tom poetycki po hiszpańsku Al Que 
Quiere!; Stevens wielu wierszom nadaje tytuły francuskie; język Finne- 
gans Wake Joyce'a jest przekładową wersją angielszczyzny, rozszerzonej 
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o potencjał „wmontowanych" w nią kilkudziesięciu innych języków. Wszyst
kie te zabiegi są mniej lub bardziej radykalnymi eksperymentami w zakre
sie przekraczania zastanego języka poprzez jego hybrydyzację, zaburzenie 
czystości i autonomii, wprowadzenie go w strefę przekładu, wymuszenie na 
nim konfrontacji z obcością, rewizję autodefinicji i granic.

W szkicu How to Read z roku 1929, posługując się charakterystycz
ną retoryką, Pound podkreśla znaczenie przekładu dla rozwoju literatury 
angielskiej:

Brytoni nigdy nie zrzucili swego barbarzyństwa [...]. Ludzie, którzy usiłowa
li ucywilizować tych obdartych i nieuczesanych marginariuszy, przynosząc im 
wieść o cywilizacji, pozostawili pewną liczbę przekładów, które dziś są lepszą 
lekturą niż dzieła niedokształconych wyspiarzy, zbyt dumnych, by zająć się 
tłumaczeniem. [...] Usiłuję teraz przekazać czytelnikowi, że o literaturze po
równawczej więcej dowiedzieć się może z przekładów, które same w sobie są 
lepszą lekturą niż „oryginalne wiersze" tego samego okresu15.

15 E. Pound, Literary Essays of Ezra Pound, s. 35. Wersja oryginalna: The Britons never 
shed barbarism; [...] The men who tried to civilize these shaggy and uncouth marginalians by 
bringing them news of civilization have left a certain number of translations that are better re
ading today than are the works of the ignorant islanders who were too proud to translate. [...]/ am 
now trying to tell the reader what he can learn of comparative literature through translations that 
are in themselves better reading than the "original verse" of their periods; tłumaczenie - M. H.

16 Ibidem, s. 36-37.
17 Cz. Miłosz, List półprywatny o poezji, w: idem, Kontynenty, Kraków 1999, s. 78.

Na poparcie swoich racji w tym pełnym pasji ataku na prowincjonalizm 
literatury angielskiej przytacza Pound cały katalog wybitnych tłumaczeń, 
które powracają potem także w podsumowaniu szkicu, gdzie autor propo
nuje szczepionkę przeciwko zbyt łatwemu zachwytowi dziełami drugiej 
kategorii. Bez obaw może wystawiać się na działanie „współczesności czy 
czegokolwiek innego w literaturze" osoba, która ma za sobą lekturę Konfu
cjusza, Homera, Owidiusza, Prowansalczyków, Dantego, Villona, filozofów 
renesansowych, Voltaire'a, Stendhala, Flauberta, Gautiera, Corbiere'a i Rim
bauda. Wielojęzyczność jest dla Pounda warunkiem koniecznym wyjścia 
z zaściankowości. Wartość przekładu polega na wprowadzaniu w literacki 
krwiobieg nowych możliwości znaczeniotwórczych poprzez kontakt z in
nymi językami. „Żaden język nie jest kompletny" - pisze Pound, każdy bo
wiem wypracowuje własne mechanizmy komunikacji i znaczenia, a praca 
wielkiego pisarza polega na poszerzaniu własnego języka poprzez próby 
wprowadzenia weń rozwiązań stosowanych gdzie indziej. Nieznajomość 
obcego języka to, czytamy, bolesna lakuna, ślepota na pewne zakresy spek
trum barwnego16.

„Nie maluje się tak, jakby nigdy nie istniał Cezanne"17 - napisał Miłosz 
w nieco innym, ale blisko związanym ze swoją twórczością tłumaczeniową 
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kontekście. Trawestując, powiedzmy: nie tłumaczy się tak, jakby nie istniał 
Ezra Pound - taką też postawę odczytać można na podstawie licznych ko
mentarzy Miłosza do własnych przekładów, na podstawie miejsca, jakie 
teksty przekładowe znalazły w konstrukcji jego książek autorskich, a także 
i samych wyborów tłumaczeniowych. „Dobry przekład jest czymś cennym 
i rzadkim - pisze Miłosz we wstępie do miniantologii swoich przekładów 
stanowiącej drugą cześć tomu Ogród nauk - zostaje w historii języka i wpły
wa na język nie mniej, czasem nawet więcej niż utwory mające prawo pier- 
worództwa"18. Tłumaczeniową aktywność Miłosza umieszczać należy za
równo na tle jego wielokrotnie wyrażanego poczucia odpowiedzialności 
za gospodarstwo polskiej poezji, jak i poszukiwania formy bardziej po
jemnej. „Na ogół szukałem u tłumaczonych przeze mnie poetów pomocy 
w wypracowaniu własnego idiomu" - dodaje Miłosz w dalszym ciągu cy
towanego szkicu.

Cz. Miłosz, Gorliwość tłumacza, w: idem, Ogród nauk, s. 201.
19 Eksperymentalnego przekładu Hommage to Sextus Propertius Eliot nie włączył 

do zbioru wierszy i przekładów Pounda, argumentując, że czytelnik niebędący filolo
giem klasycznym nic z tego utworu nie zrozumie, filolog klasyczny natomiast popadnie 
w zdumienie, czemu w ogóle nazywać go przekładem, por. T. S. Eliot, op. cit., s. 371. Pu
blikacja tego utworu, który Eliot określa terminem persona, w 1919 roku wywołała ostrą 
krytykę filologów klasycznych, zarzucających Poundowi zarówno nieznajomość języka 
oraz realiów tłumaczonej kultury, jak i fundamentalnie błędną interpretację tekstu.

20 Między innymi przy okazji angielskiej wersji Traktatu poetyckiego, zob. Cz. Mi
łosz, A Treatise on Poetry, New York 2001, s. xi.

Nie ma jednak wątpliwości, że owo poszukiwanie prowadzone jest 
przez poetę w sposób dużo bardziej konserwatywny i klasyczny niż u Po- 
unda i jego następców. Przekłady Miłosza nie mają tak radykalnego i wy
wrotowego charakteru jak teksty stanowiące dziś modernistyczny kanon 
anglosaskich tłumaczeń, na czele z wersjami, które wychodziły spod pióra 
jego prawodawcy i patrona19. Wśród prze-pisań, wykraczających poza intu
icyjnie wyznaczane granice, oddzielające tłumaczenie od innych gatunków 
opartych na związkach międzytekstowych, znajduje się także na przykład 
oparta na podobieństwie dźwiękowym wersja ód Katullusa pióra Celii 
i Luisa Zukofskich, autorskie Imitations Roberta Lowella czy Metamorpho
ses Teda Hughesa, w końcu także wersja Beowulfa pióra Seamusa Heaneya, 
który w staroangielski tekst wpisuje ślady irlandzkiej tożsamości. Tymcza
sem Miłosz, który parokrotnie powtarzał słowa Nabokova, że najprostszy 
przekład dosłowny jest lepszy niż najpiękniejsza parafraza20, nie idzie pod 
prąd poetyk i konwencji zawartych w tekstach oryginalnych, nie ekspe
rymentuje, jak wymienieni tłumacze, których, bywało, odsądzano od czci 
i wiary jako zdrajców oryginałów (co zresztą w dużo większym stopniu 
ujawnia nieadekwatność preskryptywnego języka krytycznego opisu niż 
rzeczywiste wady dzieł).
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Niezależnie jednak od stopnia nasycenia autorskimi znakami każdy 
tekst przekładu, jak pisze Theo Hermans, prócz tego, że jest reprezentantem 
oryginału, stanowi także prezentację podmiotowej pozycji tłumacza i jego 
implicytną poetykę, będąc tkanką wielorakich relacji i zależności konteksto
wych, w jakich funkcjonuje21. Zarazem każdy przekład jest - o czym pisa
li między innymi Walter Benjamin i George Steiner22 - dowodem uznania 
rangi i aktualności dzieła oryginalnego, a równocześnie zawłaszczeniem, 
aktem nadpisania na tekście oryginalnym własnego tekstu. Jako przestrzeń 
spotkania jest więc jednoczesnym ujawnieniem i zamazaniem; powtórze
niem i różnicą. „W powtórzeniu - jak pisze w kontekście poezji Czesława 
Miłosza Marek Zaleski - możemy uchwycić różnicę. [...] Powtórzenie spra
wia, że coś istnieje"23. W mojej lekturze przekład jest dla Miłosza gatunkiem 
wcielającym gest powtórzenia, dzięki któremu otwiera się szansa na dotar
cie do niewyrażalnej dotąd rzeczywistości; równocześnie, będąc gatunkiem 
w swojej istocie wielogłosowym, staje się przestrzenią swoistej rozchwianej, 
niejednoznacznej tożsamości.

21 T. Hermans, Przekład, zadrażnienie i rezonans, w: Współczesne teorie przekładu. Anto
logia, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009, s. 301.

22 W. Benjamin, Zadania tłumacza, w: idem, Twórca jako wytwórca, tłum. J. Sikor
ski, H. Orłowski, S. Pieczara, Poznań 1975, s. 293-230; G. Steiner, Ruch hermeneutycz- 
ny, tłum. O. i W. Kubińscy, w: Współczesne teorie przekładu. Antologia, s. 327-334.

23 M. Zaleski, Miłosz jako poeta powtórzenia, w: idem, Zamiast. O twórczości Czesława 
Miłosza, Kraków 2005, s. 177.

24 Cz. Miłosz, Przedmowa, w: idem, Kontynenty, s. 7.
25 Oczywiście interesujące są komentarze Miłosza do tych przekładów, w których 

to komentarzach powtarzają się określenia: „nowe", „nieznane naszej wrażliwości". Do

Posłużę się jedynie garstką przykładów z „kapryśnej książki", jak sam 
autor określił przywoływany już tom Kontynenty, zbiór tekstów rozproszo
nych pisanych niedługo po wojnie, w okresie dla poety bardzo trudnym, 
a zarazem pod licznymi względami decydującym. Osią konstrukcyjną tomu 
jest właśnie różnica i przemieszczenie wynikające z usytuowania podmiotu 
jednocześnie w co najmniej dwu przestrzeniach językowych, kulturowych 
i geograficznych, co oczywiście jest także odzwierciedleniem życiowej sytu
acji autora w tym czasie.

„Dzielę to wszystko na trzy okresy, w zależności od miejsca, gdzie wy- 
padło mi pisać"24 - notuje Miłosz w przedmowie do Kontynentów, ale dekla
racja uznania granic i stabilnych punktów odniesienia okazuje się pozorem, 
bo podmiot tych tekstów zawsze znajduje się zarazem tu i tam: w miejscu, 
w którym pisze, i w miejscu, do którego swoje pisanie odnosi. Będąc w Pol
sce, tłumaczy obcą poezję; w Stanach Zjednoczonych jako krytyk czy recen
zent odnosi twórczość amerykańskich pisarzy do sytuacji literatury polskiej, 
ale także włącza w obszar oglądu i tłumaczy twórczość spoza kanonu, egzo
tyczną, na przykład ze współczesnej poezji chińskiej lub Negro Spirituals25; 
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z kolei we Francji zajmuje się między innymi Gałczyńskim i Pasternakiem 
jako tłumaczami Szekspira oraz poezją amerykańską, przeczytaną tym ra
zem przez pryzmat francuskiej antologii Alana Bousqueta na użytek czytel
ników w Polsce.

Ten ostatni szkic, w którym omówienie antologii jest w istocie pretek
stem do poruszenia zagadnień współczesnej poezji amerykańskiej26, zawie
ra elementy istotne dla rekonstrukcji Miłoszowskiego myślenia o roli prze
kładu i jego naturze, będąc prekursorskim ujęciem antologii przekładu jako 
zjawiska z zakresu konstrukcji kultury27. Poeta czyta antologię na tle różnic 
w rozwoju poezji w obu kulturach, kontrastując ze sobą sztywne kategorie 
obowiązujące w tradycji francuskiej i wyrastającą z różnorodności elastycz
ność w twórczości anglojęzycznej. To zróżnicowanie ma zasadniczy wpływ 
na wybory tłumaczeniowe, czego dowodem jest konstrukcja omawianej 
przez Miłosza książki. „Francuz będzie wrażliwy raczej na utwory czystej 
liryki niż na ironiczne epistoła i monologi", pisze, oceniając jednostron
ność antologisty, który już poprzez wybór tekstów daje wyraz pewnemu 
zamknięciu pola widzenia, brakowi ambicji, by poprzez próbę spojrzenia 
z perspektywy odmiennej poetyki dokonać rewizji własnego poglądu na 
poezję. „Największą wadą antologii, przeszczepiających literaturę obcą na 
własny teren - dodaje Miłosz, stając, dziś to widzimy, raczej przy Poundzie 
niż przy Fitzgeraldzie - jest zwykle stosowanie kryteriów swojskich"28, czyli 
niwelacja wielogłosowości i różnicy. A taki właśnie zarzut formułuje pod 
adresem antologii Bosqueta.

datkowo ciekawym elementem gry przekładowej jest umieszczenie w książce fragmen
tów tekstów z historii Ameryki: opisu rzezi Indian przez wojsko Corteza oraz osiemna
stowiecznego dramatu o Indianach oszukiwanych przez kolonizatorów.

26 Zasadniczo interesuje go przedstawienie założeń imagistów z Poundem na czele 
oraz szkoły New Criticism.

27 Takie zagadnienia znajdują się w centrum zainteresowań badaczy spod zna
ku zwrotu kulturowego w badaniach nad przekładem w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku, por. m.in.: A. Lefevere, op. cit.; S. Bassnett, A. Lefevere, Constructing Cul- 
tures. Essays on Literary Translation, Clevendon 1995.

28 Cz. Miłosz, Poezja amerykańska, w: idem, Kontynenty, s. 406.

Szkic zostaje przez Miłosza zilustrowany kilkoma przekładami, ale, co 
bardzo charakterystyczne, są to zawsze wiersze, które nie znalazły się we 
francuskiej antologii: nie ma w niej bowiem na przykład utworów Conra
da Aikena Rimbaud i Verlaine, dwaj cenni poeci czy Voltaire w Ferney Aude- 
na, tekstów, które Miłosza (ale nie autora antologii!) interesują jako zapis 
doświadczenia równoczesnego odcięcia i związku Amerykanów z literatu
rą europejską (zwłaszcza francuską). W podsumowaniu szkicu dostajemy 
wiersz Delmore'a Schwartza Ballada o dzieciach cara, utwór, jak pisze Miłosz, 
o szorstkim tylko wdzięku, pozbawiony rymów i metafor, ale dający wy
raz historycznemu doświadczeniu Żydów z Europy Środkowej, których 
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potomkowie, pomiędzy nimi również liczni poeci, znaleźli się w Ameryce. 
Wiersz, znowu odnoszący się do kluczowego doświadczenia przemieszcze
nia, mógłby, sugeruje autor, znaleźć się w antologii w miejsce innego tekstu 
Schwartza, wybranego zgodnie „z wyobrażeniem o tym, «czym liryka być 
powinna»"29, czyli wpisującego się w gotowy wzorzec, nietworzący napięcia 
i ryzyka, jakie w przekładzie towarzyszy spotkaniu z innym.

29 Ibidem, s. 420.
30 Ibidem, s. 414.
31 Na marginesie: jako przykład polskiego wiersza „prostego", prezentującego no

woczesne rozumienie formy, przytacza Miłosz utwór Bohdana Czaykowskiego: „Uro
dziłem się tam. / Nie wybierałem miejsca. / Chętnie bym się urodził po prostu w tra
wie" (cyt. za: ibidem, s. 419). Uderza tu znów motyw problematycznej i przemieszczonej 
tożsamości.

32 Cz. Miłosz, Przekłady i Gałczyński, w: idem, Kontynenty, s. 364.

Równocześnie wygłasza Miłosz cierpką uwagę: „dobrze [...], że antolo
gia Bosqueta ma tekst oryginału, bo jego przekłady wierszami nie są"30, co 
jest konsekwencją przeświadczenia francuskiego autora antologii, że poezji 
amerykańskiej brak troski o formę, a zadanie jej tłumacza jest ułatwione. 
Dla Miłosza rzecz ma się zgoła odmiennie: dążenie do - jak pisze - „nagości 
języka", czyli rezygnacji ze sztafażu metaforyczno-konstrukcyjnego, nie jest 
bynajmniej lekceważeniem formy, tylko pracą nad nią31. Obserwacje doty
czące nieprzekraczalnych różnic płynących z odmienności języków: energii 
wiersza angielskiego (który jest jak „trzaskanie ognia") w porównaniu z jego 
łagodną francuską wersją („szelest fali") nie odnoszą się do poziomu ade
kwatności czy odwzorowania oryginału w przekładzie, ale - tak jak u Poun- 
da - do skuteczności poetyckiej utworu powstałego w przekładzie. Podobna 
uwaga znajdzie się też w powstałym we Francji szkicu o Gałczyńskim i Pa
sternaku jako tłumaczach Szekspira, gdzie Miłosz zauważa: „Antynowator- 
ska atmosfera w Polsce przyzwyczaja do czesania poezji"32.

Wszystkie przetłumaczone i zacytowane tu przez Miłosza utwory od
wołują się w jakimś stopniu do doświadczenia problematycznej tożsamości, 
obcości i przemieszczenia, a zatem gatunek i tematyka, forma i treść zosta- 
ją przez niego splecione, nawzajem o sobie świadcząc. Stanowisko Miłosza 
można więc zrekonstruować tak: tożsamość czy równoległość poetyk jest złu
dzeniem, które podbudowuje równie złudne przekonanie o przekładalności 
jako możliwości odwzorowania; tłumaczenie jest ryzykownym wyjściem ku 
temu, co odmienne; nie warto tłumaczyć, jeśli przełożone utwory mają się 
okazać powtórzeniem jedynie w sensie potwierdzenia utrwalonych już w da
nej kulturze pojęć i kategorii, a tym samym lokują się w ramach istniejących 
granic, wzmagając zadowolenie z poczucia stabilnej tożsamości; trzeba prze
kładać poezję, której swoiste powtórzenie będzie próbą dostępu do rzeczywi
stości, do świata i historii, poszerzy rozumienie i możliwość ekspresji tego, co 
domaga się wypowiedzenia, ale wymyka istniejącemu językowi.
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W takim kontekście odczytuję przekłady, które tworzą pierwszą część 
Kontynentów, zatytułowaną Polska: są to powstałe w Krakowie w roku 1945 
wersje wierszy Johna Miltona i Roberta Browninga oraz przedwojenne jesz
cze tłumaczenia poematów Oskara Miłosza. Prócz przekładów i jakby na 
prawach wstępu do nich znalazł się w tej części książki tylko krótki szkic za
tytułowany Szkło: polemika z Mieczysławem Jastrunem na temat relacji lite
ratury do rzeczywistości i zadań stojących przed pisarzami. Dyskusja z wi
zją literatury traktowanej jako broń w walce o sumienie, racjonalizm i postęp 
społeczny, prócz tego, że jest reakcją „wyzwanego do odpowiedzi"33, zysku
je w pewnym sensie charakter deklaracji twórczej tłumacza. Pisze Miłosz 
tak: „W [...] licytacji z faktami literaturze z góry przypada przegrana [...]. 
W literaturze zawsze będzie coś do stłuczenia, bo moment, w którym stała
by się ogniotrwała i niełamliwa, oznaczałby, że zamieniła się w rzeczywis
tość"34. Literatura jako twór sztuczny, forma, nie wytrzymuje porównania 
ze światem, „wiek zbrodni" dokonał spustoszenia wśród „dzieł i stylów", 
które „rozpadały się w proszek". Centralna jest więc świadomość, że praw
da pisarstwa zasadza się na kruchości, na „rozpryskiwaniu się fragmentów" 
i „ciągłych rewizjach pod naporem faktów". „Wnioski? - pyta w zakończe
niu Miłosz - Skromność"35.

33 Mieczysław Jastrun w artykule z „Kuźnicy" (1945, nr 1) nawiązuje bezpośrednio 
do słów Miłosza z 1938 roku: „Pragniemy wiedzy metafizycznej, czyhamy na chwile 
poznania, na nagły błysk objawienia, który odkryje sens, zagubiony bezpowrotnie sens 
świata i naszego życia na ziemi" (cyt. za: A. Franaszek, Przypisy, w: Cz. Miłosz, Kon
tynenty, s. 479).

34 Cz. Miłosz, Szkło, w: idem, Kontynenty, s. 15.
35 Ibidem.
36 Cz. Miłosz, Przekłady: John Milton, w: idem, Kontynenty, s. 16.

Trudno w tych zdaniach nie usłyszeć wyraźnego echa Eliotowskiej Jało
wej ziemi, poematu, którego poznanie było jednym z najważniejszych lektu
rowych doświadczeń Miłosza, a nad którego przekładem pracował niecałe 
dwa lata wcześniej w okupacyjnej Warszawie. Tak jak przekładanie Eliota 
wtedy, tak i praca nad spolszczeniem fragmentów Raju utraconego Miltona 
w tużpowojennym Krakowie nie było przejawem „anielstwa" i oderwania, 
za które łajał Jastrun, lecz być może najdoskonalszą realizacją cnoty skrom
ności i dosłownym podjęciem rewizji w obliczu strzaskanej całości i pod na
porem faktów. „Był smak w tłumaczeniu Miltona latem 1945 roku w Kra
kowie - czytamy w notce poprzedzającej w Kontynentach dwa fragmenty 
Raju utraconego. - Smak niezrozumiały np. dla Francuza, z jego postępową 
retoryką. Ale my byliśmy in partibus daemonis, a przy tym do swego losu 
jakoś przywiązani. Kosmiczne Miltonowskie wizje odpowiadały przeżyciu, 
powiedziałbym, kluczowemu"36.

W przełożonych przez Miłosza niedługich fragmentach, w monologu 
urągającego Szatana z księgi I i w obrazie opuszczenia raju z księgi XII, 
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opisane są sceny wygnania, wyrzucenia poza granice, w przestrzeń, którą 
trzeba dopiero jakoś oswoić, by odszukać w niej miejsce dla siebie. W obu 
powtarza się obraz nieodwracalnej utraty starego, rajskiego świata i ko
nieczności podjęcia nowych wyzwań; żalu, któremu towarzyszy wściekłość 
lub rozpacz, ale i odczucia stanowiącej rewers bólu wygnania wolności.

Owe dwa fragmenty z Miltona można by odczytywać jako pośrednią od
powiedź na pytania z wiersza W Warszawie - „czyż na to jestem stworzony / 
by zostać płaczką żałobną?"37. Miltonowscy Adam i Ewa w przekładzie Mi
łosza sportretowani są w następujący sposób:

37 Cz. Miłosz, W Warszawie, w: idem, Wiersze, t. 1, Kraków 2001, s. 229-230.
3(1 J. Milton, Raj utracony, cyt. za: Cz. Miłosz, Kontynenty, s. 18. Wersja oryginalna: 

Some natural tears they dropt, but wiped them soon; I The world was all before them, where to 
choose / Their place of rest, and Providence their guide.

39 Cz. Milosz, Rodzinna Europa, Warszawa 1990, s. 252.
40 Cz. Miłosz, Przypis po latach, w: idem, Wiersze, 1.1, s. 6-7.

[...]
Płakali, ale łzy szybko otarli;
Świat był przed nimi. Wybrać mogli tam
Miejsce, gdzie złożyć głowę, a Opatrzność 
Wiodła ich38.

Pierwsi rodzice nie idą bynajmniej w „radosne gaje, do których prowa
dził [mnie] Szekspir", nie one bowiem są prawdziwą alternatywą dla losu 
„żałobnej płaczki". Głos lamentu skazany jest na klęskę, bo nie wytrzyma 
porównania z rzeczywistością historycznego koszmaru (o tym pisze Miłosz 
w Szkle), ale z kolei „bukoliczny Szekspir", jak ironicznie nazywa swój wo
jenny przekład As You Like It oraz próby - odrzucone - dalszego przekła
dania sztuk stratfordczyka po wojnie, był niewiele więcej niż skutecznym 
zabiegiem samoleczniczym39.

Smak poematu Miltona czy „Kazania ognistego" Eliota, które poeta tłu
maczył, patrząc na płonące getto, rodzi się zatem z podwójności perspektywy: 
z wyjścia poza sytuację tu i teraz, oderwania się od danej bezpośrednio rze
czywistości przez zanurzenie w nierzeczywiste obrazy, dzięki czemu jednak 
możliwe jest rozpoznanie w tych obrazach siebie i własnych doświadczeń.

Ponieważ byłem świadkiem scen horroru w moim stuleciu - mówi Miłosz 
w Przypisie po latach do pierwszego tomu poezji zebranych - nie mogłem uciec 
od nich w dziedzinę „poezji czystej", jak to doradzali niektórzy spadkobiercy 
francuskiego symbolizmu. Co prawda nasza gniewna reakcja na nieludzkość 
naszych czasów rzadko znajdowała wyraz w tekstach o trwałej wartości [...]. 
Potrzebna jest pewna przebiegłość w dobieraniu środków i rodzaj destylacji 
materiału, aby uzyskać dystans pozwalający na kontemplację rzeczy tego świa
ta bez złudzeń40.
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Twórczość przekładowa jest w dziele Miłosza przebiegłym dobieraniem 
środków dających dystans. W kolejnych dekadach, w okolicznościach hi
storycznych być może nie aż tak bardzo dramatycznych, tłumacząc Whit- 
mana, Sandburga, poetów chińskich, Robinsona Jeffersa, Kawafisa czy 
układając Wypisy z ksiąg użytecznych, Miłosz zawsze rozpina znaczenia tek
stu między tu i tam, włączając praktykę tłumacza w szerszy plan swoich 
poetyckich przedsięwzięć. Przekład wierszy - nierzadko, tak jak w przy
padku przywołanych okruchów poematu Miltona czy pojedynczego utwo
ru Browninga41 - fragmentaryczny, niemający ambicji do całościowego, 
prezentacyjnego ujęcia - jest punktem, od którego rozchodzą się, jak kręgi 
na wodzie, motywy, idee, obrazy i opinie. Sprzyja temu również sposób 
prezentacji przekładów w książkach Miłosza, a więc wplatanie ich w tomy 
poetyckie lub - częściej - w „kapryśne" tomy esejów, opatrywanie komen
tarzami i notami, które kadrują konteksty i wizerunki autorów, a bardzo 
często także specyficzne zadania wyznaczone przekładanym utworom 
w przestrzeni polskiej poezji.

41 W komentarzu Miłosz zaznacza, że wiersz Stracony przywódca napisany został na 
wieść o swojego rodzaju „zdradzie", jakiej dopuścił się Wordsworth, przyjmując tytuł 
poety laureata. Tłumacz łączy tę sytuację z własnym doświadczeniem i pisze: „Problem 
zdrady intelektualistów był w 1945 aktualny (choć niełatwo przyszłoby określić, co nie 
jest zdradą)" (Cz. Miłosz, Przekłady: Robert Browning, w: idem, Kontynenty, s. 19).

42 Cz. Miłosz, Przedmowa do Mowy wiązanej, w: idem, Przekłady poetyckie, oprać. 
M. Heydel, Kraków 2005, s. 8.

43 Tom Przekładów poetyckich ukazał się po śmierci autora i nie został już, niestety, 
uzupełniony „przypisem po latach".

44 Cz. Miłosz, Wstęp, w: idem, Ogród nauk, s. 7.

Osobną książkę przekładów poetyckich Mowa wiązana wydał Miłosz do
piero w roku 1984 i jest ona ułożona nie według autorów czy ich języków, 
ale chronologicznie, według kolejności i rozwoju zainteresowań tłumacza. 
Dzięki temu stanowi, jak pisze autor, jest to „jakby dziennik postępujący 
w czasie"42, zapis pewnego wątku twórczości poniekąd sztucznie wyprepa
rowanego z tkaniny, której jest częścią, bowiem utwory zawarte w tym tomie 
zostały wyjęte z innych książek Miłosza, w których pierwotnie się znalazły43.

W tym sensie, wracając do zacytowanego na początku zdania Jacka Łu- 
kasiewicza, rola Miłosza jako tłumacza wierszy również została w istotnym 
sensie wchłonięta w jego rolę poety. Zasadniczym celem nie jest przecież 
przyswojenie polszczyźnie Miltona lub Eliota czy wypełnienie luki w kano
nie literackim: fragmentaryczność i kapryśność wyborów przekładowych 
przeczy takim zamiarom, a zarazem poprzestanie na takim zadaniu byłoby 
dla Miłosza, jak sądzę, „grzechem anielstwa". W akt przekładu i w zadanie 
tłumacza wpisuje on próbę zmierzenia się z rzeczywistością przez wyjście 
„ku czemuś, co - jak pisze - nie istnieje jako literacki rodzaj, ale może mo
głoby istnieć"44.
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