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Nota

Pierwszy utwór, o incipicie „O, miasto moje – wzniosłe a nieżywe...” (oryg. 
„Manasis miestas – aukštas ir negyvas”) to juwenilium z  1965 roku. Autor nie 
zdecydował się włączyć go do żadnej z trzech edycji polskojęzycznego wy-
boru pt. Rozmowa w zimie; drukowany tu przekład jest (o ile wiem) pierwszym 
tłumaczeniem tego wiersza na język polski. W  litewskim wydaniu swoich 
Wierszy wszystkich poeta opatrzył ten młodzieńczy utwór następującym ko-
mentarzem: „Mówię o okupowanym Wilnie, które próbuje przetrwać za cenę 
poddania się i  przystosowania”. Poza oczywistym kontekstem politycznym 
i społecznym – trudnej codzienności w zdegradowanej stolicy jednej z pro-
wincjonalnych republik ZSRR, wiersz jest zapewne także pogłosem osobistych 
doświadczeń Venclovy, które od początku studiów w 1954 roku były pasmem 
„potyczek” z  władzą, toczonych przez uniwersyteckie środowisko młodego 
krytyka literackiego, tłumacza, poety i niezależnie myślącego inteligenta, po-
szukującego kontaktów z kulturą Zachodu. 

Ten wczesny wiersz Tomasa Venclovy jest ciekawy również z tego wzglę-
du, że przypomina jego „emblematyczne” utwory, te, w  których króluje 
zimowy pejzaż – by posłużyć się sformułowaniami Josifa Brodskiego: mo-
nochromatyczny, wilgotny i pochmurny. Wśród nich do najważniejszych dla 
polskich czytelników i chyba najbardziej przez nich rozpoznawalnych należy 
wiersz z 1971 roku Rozmowa w zimie (w przekładzie Czesława Miłosza), który 
jest refleksją po wydarzeniach grudniowych 1970 roku na polskim wybrze-
żu. Jak mi się wydaje, siła wyrazu i przyciągania tego krótkiego wiersza kry-
je się przede wszystkim w pierwszym wersie, który dosłownie brzmi: „Moje 
miasto  – wzniosłe i  nieżywe”. Tutaj konieczny jest komentarz filologicz-
ny: prymarnym znaczeniem litewskiego słowa aukštas jest „wysoki”, dalej 
słowniki podają także „o  dużej wartości, godny poszanowania”. „Wzniosły” 
to w  dzisiejszej litewszczyźnie pakilus. Tomas Venclova użył słowa, którym 
w XIX wieku po litewsku określano odę, nazywając ten gatunek aukšta da-
ina – „wzniosła pieśń, pieśń pisana wysokim stylem”, co może przywołać na 
myśl najsłynniejszą XIX-wieczną litewską odę, również poświęconą Wilnu – 
Sławę Żmudzinów autorstwa Simonasa Stanevičiusa (Szymona Staniewicza). 
Zestawienie obu utworów otwiera na oścież wrota lektury historiozoficznej, 
ponieważ oda Staniewicza, napisana na progu litewskiego romantyzmu, 
jest witalistycznym poetyckim projektem odrodzenia w mieście Giedymina 
litewskiego języka i  litewskiej kultury. Aluzja do tego klasycznego utworu  
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literatury litewskiej oczywiście wyostrza napięcie między wzniosłością mia-
sta a jego duchowym upadkiem.

O  Czesławie Miłoszu przypomina także jeden z  najnowszych wierszy 
Tomasa Venclovy, Na południe od prospektu (oryginał został opublikowany 
w 2013 roku pod tytułem Į pietus nuo prospekto). To stroficzna (sekstyna) ele-
gia napisana heksametrem, a więc jest to dobry przykład opisywanego przez 
Josifa Brodskiego szczęśliwego połączenia archaizacji z  innowacją, mające-
go być, jego zdaniem, warunkiem sine qua non wybitnej poezji. Wiersz jest 
wielowymiarowy, czy wieloaspektowy, można go czytać i  jako nostalgiczną 
autobiografię, i jako portret pokolenia, a także jako zapis doświadczenia naro-
dowego – wspólnoty wzrastającej w cieniu rosyjskiego imperium. Można go 
także interpretować jako kontynuację podjętej w Dialogu o Wilnie rozmowy 
z  Czesławem Miłoszem. Pierwszym tropem, który narzuca się czytelnikowi, 
jest tu bowiem zaszyfrowana w obrazach topografia miasta, a dokładniej – 
fragmentu dzielnicy położonej „na południe od prospektu” Giedymina. To-
mas Venclova mówi o najbliższej sobie – wilnianina od 1946 roku – okolicy: 
ulicy Pamėnkalnio, przy której stoi dom rodziny Venclovów, mający za ple-
cami pofalowane wzgórza Taurakalnis, a  w  sąsiedztwie plac z  zachowanym 
do dziś pomnikiem komunisty, sowieckiego pisarza litewskiego Petrasa Cvirki. 
Dwadzieścia parę lat wcześniej po tym samym wzniesieniu, wówczas nazy-
wanym Górą Bouffałową, biegał z rówieśnikami Czesław Miłosz, mieszkający 
po przeciwnej, zachodniej stronie śródmiejskich wzgórz – na ulicy Podgórnej 
(dzis. Pakalnės). We wspomnieniach Miłosza pojawia się także ulica Pamėnkal-
nio, w przedwojniu nazywana Portową: „Chyba najważniejszą ulicą dla mnie 
w Wilnie była ulica Portowa, która nie była nawet żadną ulicą, ponieważ skła-
dała się ze względnie niedużej ilości domów, a reszta to były trawiaste zbocza 
i urwiska, które do tej ulicy dotykały. Ulicą Portową chodziłem do szkoły przez 
wiele lat, skręcając w Górę Bouffałową”. To tutaj, w rzadko odwiedzanym przez 
turystów zakątku Wilna, przecinają się wileńskie drogi polskiego i litewskiego 
poety, dwóch chłopców w  wieku szkolnym – czego uchwycenie umożliwia 
poetycka wyobraźnia. Pomiędzy latami dorastania ich obu stoi nie tylko czas, 
także wojna i polityka, które poprzesuwały granice państw i  języków, prze-
rzucając poprzez nie ludzi. Warto przypomnieć, że to właśnie sugestywnym 
wspomnieniem długich poszukiwań drogi ze szkoły do domu „nowego” wil-
nianina, Litwina Tomasa Venclovy rozpoczyna się ta część litewskiego listu 
z Dialogu o Wilnie, która jest poświęcona powojennemu wizerunkowi Wilna. 
Kilkuletni Tomas błąkał się kilka godzin po zrujnowanym centrum między in-
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nymi dlatego, że nie miał kogo zapytać o drogę, bo nikt napotkany nie mówił 
po litewsku, a to stąd, że wówczas jeszcze w Wilnie „naszych było niewielu”. 
Temat obcości i przyswajania sobie Wilna przez Litwinów jest obecny także 
w Na południe od prospektu, zresztą umieszczony w długiej, sięgającej XVIII/
XIX wieku perspektywie emancypacji narodowej litewskich chłopskich bun-
towników (także przeciwko rosyjskiemu imperium), z czasem – inteligentów. 
Wiersz Tomasa Venclovy wchodzi w  dialog z  twórczością Czesława Miłosza 
poświęconą Wilnu i Litwie także poprzez nadawane miastu epitety (teraz już 
w przeważającej mierze raczej pełne czułości niż zniechęcenia prowincjonal-
nością), które budują także historiozoficzny pomost między czasem rosyjskie-
go zaboru i sowieckiej okupacji: Wilno, miasto małe i ustronne (podobnie jak 
kraj – „dobra Litwa” w powojennych ujęciach Miłosza), to zarazem „gnuśnie-
jąca stolica” i „centrum ubogie guberni”. Dodać tu trzeba jeszcze jedną myśl, 
którą Venclova podziela z Miłoszem i która została podniesiona już w otwar-
ciu wiersza: o „wieloimienności” Wilna. Zapewne nieprzypadkowo sąsiaduje 
ona ze stwierdzeniem „locus amoenus młodości”.

Wyraźną cezurą jest centralna część wiersza, trzecia strofa, gdzie miesza 
się „praca pamięci” historycznej z indywidualną, a przeszłość z teraźniejszo-
ścią. To tutaj chyba nostalgiczność przełamuje się w elegijność, a bohaterami 
utworu stają się cienie przyjaciół, podobnie zresztą jak to działo się w  póź-
nej twórczości Miłosza. Zgodnie z  wolą Tomasa Venclovy, niech pozostaną 
oni bezimienni. Jest to już przecież inny dialog niż ten, do którego zostajemy 
zaproszeni my – Polacy, miłośnicy Wilna bądź czytelnicy Czesława Miłosza. To 
dialog, który jest równocześnie soliloquium, podobnie jak *** (O miasto moje...) 
lub przywoływane tu, dobrze znane polskiemu czytelnikowi, Rozmowa w zi-
mie i Oda do miasta. Oddaję więc głos Tomasowi Venclovie i jego wierszom, 
a niniejszy komentarz niech będzie tylko zachętą do lektury i jedną z możli-
wych interpretacji.

*
Gdy przygotowywałam komentarz do przekładów, do Polski dotarła wia-

domość o śmierci Stanisława Barańczaka. Mimo że wiersze Tomasa Venclovy 
spolszczają także inni poeci i  tłumacze (jeszcze przed autorem Ocalonego 
w  tłumaczeniu – Czesław Miłosz i  Wiktor Woroszylski), zdaje się, że to wła-
śnie przekłady Stanisława Barańczaka (dokonywane we współpracy z auto-
rem), jego interpretacja oryginału, urzeczywistniana we własnej pracy teoria  
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przekładu i  idiolekt tłumacza zaważyły na stylu odbioru w  Polsce poezji 
Venclovy. Autorka drukowanych tu przekładów – co chyba nieuniknione – 
terminowała „u Barańczaka”, studiując krytycznie oryginały wierszy Tomasa 
Venclovy i  ich tłumaczenia pióra polskiego poety. Chęć i zarazem koniecz-
ność podążania własną drogą nie niweluje poczucia szacunku, wdzięczności 
i  zobowiązania wobec poprzedników, w  tym przypadku przede wszystkim 
właśnie Stanisława Barańczaka. Dlatego drukowane tu dwa przekłady dedy-
kuję Jego pamięci.

Beata Kalęba




