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Wstęp

W inauguracyjnym wykładzie wygłoszonym w Collège de France w 1960 roku 
C. Lévi-Strauss z nostalgią wypowiadał się o epoce, w której jedna połowa ludz-
kości odkryła drugą i, uzupełniam, rozmawiały z sobą po raz pierwszy, a Nowy 
Świat był rzeczywiście nowy, to jest nieomówiony. Podzielając tę nostalgię, inte-
resuję się przede wszystkim okresem pierwszych kontaktów tych dwóch połówek 
ludzkości.

Odkrycie, podbój i kolonizacja Ameryki przez kilka narodów europejskich 
stanowiły spotkanie mikro- i makroświatów, konfrontację technologii, intelektów 
i mentalności, przygodę militarną i poznawczą, wymianę dóbr, ludzi, informacji. 
W konfrontacji tej Silniejszy zniszczył świat Słabszego, a na jego gruzach wzniósł 
Nowy Świat. Nie będę tu roztrząsać, w jakim stopniu odkrycie Ameryki było za-
razem jej zakryciem. Skupię się na opisie spotkania Europejczyków i Amerindian 
jako przygody komunikacyjnej.

Komunikacja międzyludzka odbywa się poprzez różnorakie kody; kod języko-
wy jest tylko jednym z nich, towarzyszy mu kinetyka, proksemika, manipulacja 
przedmiotami. Dobrym tego przykładem jest dyplomacja, w której zdarza się, że 
bardziej niż to, co wypowiedziane, liczy się zachowanie skomplikowanego proto-
kołu określającego dobór uczestników rozmowy, ich strój, postawę, gesty i dary. 
Postaram się wziąć pod uwagę wszystkie te kody, szczególną uwagę poświęcając 
jednak językowemu poziomowi komunikacji i tłumaczowi. Wśród tych ostatnich 
znajdą się zarówno jednostki wybitne, takie jak Malinche, jak i pośledniejsze, które 
z przyjemnością wydobędę z cienia, usprawiedliwiając się ciekawością historyka.

Opisuję postaci i wydarzenia z przeszłości, piszę historię. Historia przekładu 
ustnego jest młodą dyscypliną będącą w trakcie wypracowywania metodologii. 
Na jej osiągnięcia składają się rozproszone artykuły oraz nieliczne opracowania 
większego formatu: dziesięć stron wstępu historycznego w Manual de interpre-
tación bilateral (2001) autorstwa M.M. Fernández Sanchez (badaczka ta pracu-
je obecnie nad książką o tłumaczach zimnej wojny), rozdział „Les interprètes, 
témoins privilégiés de l’histoire” w Les traducteurs dans l’histoire pod redakcją 
J. Delisle’a i J. Woodsworth (1995), pozycje dotyczące tłumaczy ustnych w No-
wym Świecie, których tytuły przytoczę poniżej. W niniejszej rozprawie postaram 
się zrealizować postulaty przedstawione w artykułach monografi i pod redakcją 
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G. Bastina i P. Bandii o wymownym tytule Charting the Future of Translation Hi-
story (2006): za G. Bastinem postaram się zachować stosowną dozę subiektywizmu 
(„Objective history is impossible, and would, in any event, be extremely boring”), 
lecz także ścisłość; użyję narzędzi zalecanych przez J. Baigorriego, takich jak se-
lekcja, transkrypcja, kompilacja, interpretacja dokumentów źródłowych; spróbuję 
uniknąć dyskursów krytykowanych przez A. Pyma: anegdotyczno-dyletanckiego 
i archeologicznego, przedkładając nań dyskurs interpretacyjny, polegający na wy-
borze – spośród wszystkich dostępnych danych dotyczących danego wydarzenia, 
autora czy tekstu – próby najbardziej wiarygodnej i reprezentatywnej, a dalej na 
jej krytycznej analizie i przedstawieniu wyników tej analizy.

Moja metoda będzie miała trzy stopnie: stworzenie korpusu tekstów zawiera-
jących informacje o tłumaczu i przykłady sytuacji translatorskich, jego herme-
neutyczna lektura w celu naszkicowania postaci tłumacza, próba uzupełnienia 
tego szkicu zgodnie ze współczesną wiedzą o mechanizmach przekładu ustnego.

Opisy, wzmianki, aluzje bezpośrednio odnoszące się do tłumacza nie są jedy-
nymi źródłami wiedzy na jego temat; obecność tłumacza bywa wyczuwalna we 
wpływie, jaki wywarł na autora lub inne postaci, w sposobie prezentacji wydarzeń 
i świata przedstawionego, w stylu. Wyraźnym śladem tłumacza/przewodnika są 
niemal identyczne sformułowania powracające w relacjach pielgrzymów do Zie-
mi Świętej, osób pochodzących z najróżniejszych zakątków Europy, niemających 
styczności z sobą, które na typowym szlaku wysłuchiwały typowych informacji 
przewodnickich. Wytropienie takich śladów w piśmiennictwie Nowego Świata 
przekracza jednak możliwości pojedynczego badacza.

Wychodząc od obrazu tłumacza zawartego – niekiedy tylko zasygnalizowane-
go – w literaturze źródłowej, postaram się odtworzyć jego postać. Pomijany przez 
większość XX-wiecznych traduktologów, od kilkunastu lat ten ważny aktor proce-
su komunikacji przyciąga uwagę teoretyków, krytyków oraz historyków przekła-
du1. Z metody krytycznej A. Bermana, zastosowanej w mojej poprzedniej pracy 
historycznotraduktologicznej Optymizm Kandyda oraz inne problemy oświeconych 
tłumaczy (2009), zachowam nawyk analizy projektu tłumacza, jego pozycji i hory-
zontu (chociaż nie zawsze będę je nazywać w ten sposób), pamiętając jednak, że 

1 Ów zwrot w historii przekładu dokonał się głównie za sprawą A. Pyma postulującego, aby „ba-
dać życie tłumaczy, a następnie teksty” (Method In Translation History, 1998). Dziesięć lat później 
C. Maier wymienia ponad dwudziestu badaczy zainteresowanych postacią tłumacza, posługujących 
się najróżniejszymi metodami, od biografi cznej po neurobiologiczną, między innymi: África Vidal 
Claramonte, Anderson, Arrojo, Baker, Basile, Bassnett, Berman, Blommaert, Bush, Buzelin, Cronin, 
Delabastita, Gross, Grutman, Gouanvic, Hanses, Hermans, Hu, Hung, Inghilleri, Kiraly, Pym, Quin-
ney, Robinson, Simeoni, Stahuljak, Tirkkonen-Condit, Tymoczko, Venuti; C. Maier Th e translator 
as an intervenient being, [w]: Translation as Intervention, red. J. Munday, London 2007, ss. 4–5, 13. 
Por. także M. Tryuk, Tłumacz ustny w sytuacjach konfl iktowych i kryzysowych. Ujęcie socjologiczne, 
[w:] Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru, Poznań 2011, ss. 375–390. Wielu wspomnianych 
badaczy korzysta z narzędzi opracowanych przez francuskiego socjologa P. Bourdieu, takich jak 
pojęcie pola, habitusu, praktyki.
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w przekładzie ustnym są one bardziej dynamiczne niż w przekładzie tekstowym 
i mogą ulegać zmianie nawet w trakcie tej samej sytuacji przekładowej. W większym 
stopniu niż Berman będę się interesować życiem tłumacza i jego stanami ducha. 
Zebrane dane postaram się przedstawić według schematu zaproponowanego przez 
I. Alonso Araguás. W nieopublikowanej dotąd rozprawie doktorskiej Intérpretes 
de Indias obronionej w 2005 roku badaczka ta omówiła pochodzenie społeczne 
i geografi czne, sposób przystąpienia do zawodu, warunki wykonywania pracy (sta-
tus, liczbę języków, techniki przekładu), wykształcenie zawodowe (znajomość ję-
zyka, znajomość kultury, znajomość tematu, znajomość technik przekładu), ocenę 
skuteczności i jakości przekładu XVI-wiecznych tłumaczy z Karaibów i Meksyku. 
Opublikowanie rozprawy Alonso z pewnością posłuży kolegom, którzy tak jak ja 
nie są archiwistami, a także jako wzorzec dla historyka tłumaczy. Informacje te 
wydają mi się jednak niewystarczające do budowy postaci tłumacza. Będę chciała 
zobaczyć go w działaniu, w konkretnych sytuacjach przekładowych. Za M. Baker 
(Translation and Confl ict. A Narrative Account, 2006) będę badać konkretną oso-
bę wykonującą konkretne zadanie dla konkretnych osób w konkretnym miejscu 
i czasie, w ramach własnej narracji (wizji wydarzeń rozgrywających się wokół niej) 
będącej tworem dynamicznym, otwartym na wpływy, zmiennym; osobę podejmu-
jącą decyzje po uprzedniej interpretacji komunikatu, w zależności od aktualnych 
zasobów i ograniczeń, według modeli C. Kerbrat-Orecchioni (L’énonciation. De la 
subjectivité dans le langage, 1980), J. Levý’ego (Przekład jako proces podejmowania 
decyzji, 1967) i D. Gile’a (Basic Concepts and Models for Interpreter and Transla-
tor Training, 2009). W szczególności przyjrzę się pracy tłumacza w dialogu twarzą 
w twarz, badanym z powodzeniem przez E. Goff mana (Rytuał interakcyjny, 2006, 
Forms of Talk, 1981), podstawowej formie komunikacji ustnej w XVI wieku.

Udział w dialogu twarzą w twarz stanowi o odrębności tłumacza ustnego 
w stosunku do tłumacza tekstów. Jeden i drugi mają do wykonania to samo za-
danie: przetransponować komunikat wytworzony przez określonego nadawcę dla 
określonego odbiorcy z języka wyjściowego na docelowy na określonych warun-
kach, w określonej sytuacji, dla określonego zleceniodawcy; w tym celu dokonują 
tych samych operacji (dodawania, odejmowania, przestawiania, zastępowania) na 
częściach oznaczających i na częściach oznaczanych znaków językowych, stosują 
podobne techniki, a niekiedy odmienne strategie2. Różni ich przede wszystkim 
czas przeznaczony na wykonanie zadania, a także fi zyczna obecność lub nieobec-
ność trzech podmiotów procesu przekładowego: nadawcy, odbiorcy i tłumacza, 
choć właściwiej byłoby mówić o trzech rolach, gdyż w gatunkach dialogicznych 
uczestnicy przejmują kolejno funkcję nadawcy i odbiorcy. W dialogu twarzą 
w twarz dochodzi do spotkania osób odgrywających te role, a współobecność po-

2 Wyczerpujący przegląd współczesnych ujęć terminów „strategia” i „technika” oraz propozy-
cje własne przedstawił J. Brzozowski, Stanąć po stronie tłumacza. Zarys poetyki opisowej przekładu, 
Kraków 2011.
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ciąga za sobą poważne konsekwencje. Wzrost znaczenia znaków parawerbalnych 
i niewerbalnych współtworzących komunikat oraz możliwość negocjacji znaczeń, 
to jest natychmiastowego zauważenia i wyjaśnienia punktów problematycznych 
przy udziale wszystkich uczestników sytuacji przekładowej, stanowią zazwyczaj 
ułatwienie dla tłumacza. Obecny stan umysłu i ciała może mieć wpływ pozytywny 
lub negatywny. Pokazanie twarzy przez uczestników sytuacji przekładowej wy-
wołuje konieczność jej obrony; w powszechnych podczas konkwisty warunkach 
przemocy i wojny uczestnicy dialogu, w tym także tłumacz, bronią niekiedy nie 
tylko twarzy, ale także głowy.

Tytuł tej pracy, nawiązujący do znanego opracowania o charakterze biogra-
fi cznym: F. Karttunen, Between Worlds: Guides, Interpreters and Survivors (1994), 
wyraża moje głębokie przekonanie, że tłumaczy z wszystkich krajów i wszystkich 
epok łączy wspólna cecha: stoją pomiędzy światami. Od wielu czynników zależy, 
czy stanowią dla owych światów pomosty, okna czy mury.

Literatura odkrycia i konkwisty Ameryki to termin nieostry. Materiały źródło-
we obejmują wszelkiego rodzaju teksty narracyjne dotyczące odkrycia i podboju 
Ameryki: listy, relacje, liczne hiszpańskie crónicas de Indias, „kroniki indyjskie, 
czyli amerykańskie”. Świadectwa samych tłumaczy nie zachowały się, ich zagi-
nione rękopisy znajdują jedynie powieściopisarze. Preferuję relacje naocznych 
świadków; jeśli sięgam po kroniki, wybieram autorów, którzy sami otarli się o eg-
zotyczne, częstokroć ekstremalne doświadczenie życia w Nowym Świecie albo 
przynajmniej osobiście zetknęli się z aktorami opisywanej historii. Powód takiego 
wyboru jest prosty. Tłumacze ustni, „niewidzialni” dla większości dziejopisów, 
patrzących z dystansu czasowego i szerszej perspektywy, odżywają pod piórem 
żeglarzy, podróżników, żołnierzy, dla których stanowili kompanów lub brańców, 
sprzymierzeńców lub wrogów, w każdym razie osoby z krwi i kości; którzy zacho-
wali w pamięci ich obraz i głos.

Korzystam ze źródeł, nie podając w wątpliwość ich wiarygodności. Badam 
historię komunikacji, nie historię faktów. Wychodzę z założenia, że nawet jeśli 
kronikarz czy autor relacji przeinaczył (przekręcił, przemilczał) pewne fakty, to 
ogólny stan umysłowości, ogólne mechanizmy komunikacji, jej protokoły i ry-
tuały są prawdziwe. Kronikarze piszą na zlecenie i z perspektywy konkretnych 
osób, dzienniki pokładowe mówią więcej o morzu niż ludziach, dowódcy wypraw 
w listach do władców wyolbrzymiają swoją rolę i zalety nowych ziem, autorzy 
relacji odtwarzają wzory, fi gury, motywy średniowiecznej literatury podróżniczej 
i rycerskiej; wszyscy wykazują tendencję do ubarwiania obcej rzeczywistości. Są-
dzę jednak, iż zniekształcenia te rzadko dotyczą badanego przeze mnie zjawiska; 
podobnego zdania są polski historyk M. Tymowski (Jak w XV wieku europejscy 
odkrywcy porozumiewali się z Afrykanami?, 1997) oraz hiszpańska historyczka 
przekładu E. Martinell Gifre.

O tłumaczach Nowego Świata napisano już wiele. Lawinowy przyrost biblio-
grafi i kolumbologicznej nastąpił po 1992 roku – pięćsetnej rocznicy odkrycia 
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Ameryki. Po Roku Brazylijskim we Francji, ogłoszonym pięć wieków po pierw-
szych francuskich wyprawach do Ziemi Brezylowej, ukazało się wiele artykułów 
i doskonałe, krytyczne wydania relacji dawnych francuskich podróżników. Ba-
dacze hiszpańscy nie potrzebują okrągłych rocznic: seria „Crónicas de América” 
wydawnictwa Dastin liczy pięćdziesiąt pozycji, dostępnych już na stronach in-
ternetowych; na większości uniwersytetów działają dydaktycy i naukowcy spe-
cjalizujący się w historii przekładu i komunikacji językowej. Grupa badawcza 
Alfaqueque wydała w roku 2010 pierwsze wyniki swych studiów nad fi gurą po-
średnika językowego i kulturowego. Baza danych tłumaczy Ameryki Łacińskiej 
oraz bibliografi a najważniejszych opracowań znajduje się na stronie internetowej 
HISTAL, skupiającej badaczy z obu stron Atlantyku. Jednakże w żadnym z tych 
krajów – a tym bardziej na gruncie polskim – nie powstało kompendium obej-
mujące historię przekładu słowa żywego w całym Nowym Świecie. Hasło „La-
tin American Tradition” pióra G. Bastina w Routledge Encyclopedia of Transla-
tion Studies (1997, 2008), artykuł La fi gure de l’interprète dans des récits de voyage 
pióra M.-C. Gomez-Géraud w materiałach z sympozjum „Voyager à la Renais-
sance”, rozdziały „La Communication: mimiques et dialogues” w Les Explorateurs 
du XIIIe au XVIe siècle M. Mollata du Jourdin (2005) czy „Kidnapped language” 
w Marvelous Possessions. Th e Wonder of the New World S. Greenblatta (1991)3 
ukazują możliwość takiej syntezy, lecz wymagają uzupełnienia. Moim zamiarem 
jest zebranie, uporządkowanie i analiza, a następnie synteza doświadczeń komu-
nikacyjnych odkrywców i zdobywców wszystkich nacji europejskich, które pod 
koniec XV i w XVI wieku wysłały swoje statki na zachód, za „Morze Ocean”.

Ograniczam się do okresu pierwszych kontaktów, to jest połowy XVI wieku 
w przypadku Hiszpanów i Portugalczyków, jego końca w przypadku Francuzów 
i Anglików, którzy dopiero w latach trzydziestych tamtego stulecia zażądali od 
sygnatariuszy traktatu w Tordesillas „pokazania testamentu Adama”. Konieczność 
zarządzania i ewangelizacji dwóch wielkich kontynentów dała impuls do inten-
sywnego rozwoju przekładu administracyjnego, który doprowadził w Hiszpanii 
do wyodrębnienia zawodu i statutu tłumacza przysięgłego, oraz do rozwoju prze-
kładu misjonarskiego, który zaowocował powstaniem wielu gramatyk i słowni-
ków języków autochtonicznych, a także udoskonaleniem metod ewangelizacyj-
nych; objęcie badaniami tych przyległych, a przy tym niezwykle interesujących 
zagadnień pozostawiam większemu, interdyscyplinarnemu zespołowi.

Dla wzmocnienia precyzji, wiarygodności i plastyczności opisu zamieszczam 
cytaty. Większość z nich pochodzi z tekstów niepublikowanych w języku polskim, 
przytaczam je zatem we własnym przekładzie. Praktyka translatorska, tradukto-
logiczna i czytelnicza podpowiedziała mi wybór strategii: stosuję umiarkowaną 
archaizację, a ściślej rzecz biorąc – stylizację na umiarkowaną archaizację.

3 Z tym ostatnim badaczem będę się spierać w kilku miejscach tej rozprawy, przyznając jednak, 
że tytułowa metafora doskonale oddaje charakter komunikacji w okresie odkrycia i konkwisty.
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Historię tłumaczy odkrycia i podboju Ameryki poprzedzam historią tłu-
maczy działających w regionie Mare Nostrum, w świecie śródziemnomorskim, 
a od średniowiecza w świecie romańskim. Przedstawienie ich pośrednictwa we 
wszystkich dziedzinach życia społecznego (polityka wewnętrzna i zagraniczna, 
handel, podróże, religia, życie prywatne) przekroczyłoby i moje siły, i miejsce, 
jakie przyznaję temu zagadnieniu w niniejszej pracy, ograniczę się zatem do omó-
wienia aspektów najsilniej związanych z tematyką główną. Pierwsze europejskie 
wyprawy do Nowego Świata miały charakter głównie odkrywczo-zdobywczy, 
z elementami dyplomacji, wymiany handlowej i ewangelizacji. Przedsięwzięcia 
tego typu miały w Basenie Morza Śródziemnego długą historię, podczas której 
zgromadzono zasób doświadczeń oraz wypracowano pewne schematy postępo-
wania i rozwiązywania problemów komunikacyjnych; z zasobów tych korzystali 
eksploratorzy Nowego Świata; przedstawię je pokrótce.

Żywotność tematyki pokażę w trzeciej części. Dzieje odkrycia i konkwisty oraz 
nierozerwalnie związane z nimi postaci niektórych tłumaczy zaintrygowały auto-
rów literatury pięknej. Na pierwszy plan wysuwa się zdecydowanie Malinche, em-
blematyczna fi gura tożsamości meksykańskiej, bohaterka setki dramatów, powieści, 
utworów poetyckich, powstałych w Europie i obu Amerykach. Przejście z działu 
literatury faktu do beletrystyki uważam za nobilitację, za wejście w inny wymiar 
istnienia. Badając przedstawienia postaci tłumacza w utworach fi kcyjnych, reali-
zuję postulaty traduktologów, takich jak J. Baigorri, Perspectives on the History of 
Interpretation, w: Bastin-Bandía, Charting the Future of Translation History (2006), 
M. Cronin, Translation Goes to the Movies (2009) czy Y. Gambier, Le traducteur 
défi guré?, w: Figure(s) du traducteur, XVIe Rencontre du Réseau thématique „La 
traduction comme moyen de communication interculturelle”, Uniwersytet Wroc-
ławski, Wrocław, 28–30.10.2010 (w druku), przekonanych o celowości uzupełnienia 
dokumentalnego obrazu tłumacza o jego wizerunek w wyobraźni zbiorowej.

Pozostaje mi jeszcze wyjaśnić własną pozycję wobec przedmiotu rozprawy. 
Spojrzenie z oddali, z nadwiślańskiej równiny, umożliwia dystans, gwarant obiek-
tywizmu. Zamiłowanie, dobrowolnie nabyta wiedza o Innym i praktyka trzech 
światów – romańskiego, iberyjskiego, latynoskiego – stanowią podstawę zaanga-
żowania niezbędnego w pracy naukowej. Punktem wyjścia dla tej praktyki, wie-
dzy i studiów było doświadczenie czytelnicze, którego najlepsze ujęcie znalazłam 
u B. Pastor:

Analizy tego zróżnicowanego, tajemniczego, zmiennego przedmiotu, który nazwałam 
„dyskursem narracyjnym konkwisty” nie sposób ani podjąć, ani osiągnąć wyłącznie po-
przez polerowanie i ostrzenie precyzyjnych narzędzi krytyki. Rozpoczyna się ona nieod-
miennie przywołaniem tego wspólnictwa, co przez ponad cztery wieki podziela chimery, 
ożywia legendy, doznaje rozczarowania. Przebiega jak podróż wyobrażona, odwiedza miej-
sca nigdy nie widziane, potwierdza samotności, oddaje sprawiedliwość zmarłym i coraz 
dalej odsuwa granice zapomnienia4. 

4 B. Pastor, Discurso narrativo de la conquista de América, La Habana 1983, s. 7.



13Wstęp

Od A. Pyma – ale także T. Todorova oraz innych autorów „historii przykład-
nych” – czerpię jeszcze jedno: przekonanie, że znajomość historii może posłużyć 
do lepszego zrozumienia teraźniejszości i rozwiązania współczesnych problemów. 
Pięć wieków po spotkaniu dwóch światów, Starego i Nowego, grozi nam konfron-
tacja dwóch innych: zachodniego oraz islamskiego. Północ nadal obawia się Po-
łudnia, Europę fascynuje Orient, lecz niepokoi Wschód. Badanie komunikacji 
językowej w zamierzchłej epoce dostarczy, być może, wskazówek co do tego, jak 
poprowadzić dialog z Innym, by uniknąć starcia i zagłady jednego z nas.

* * *

Za uważną lekturę tej książki oraz mądre uwagi dziękuję prof. dr. hab. Jerzemu 
Brzozowskiemu, prof. dr hab. Małgorzacie Tryuk oraz prof. dr hab. Reginie Bo-
chenek-Franczakowej. Książkę dedykuję moim rodzicom, mężowi oraz przyjacio-
łom poznanym podczas podróży.





Część I

TŁUMACZE USTNI 
I KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA 
W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO 

OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH 
DO KOŃCA WIEKÓW ŚREDNICH





1. Pierwsze cywilizacje

Od najdawniejszych czasów – odkąd Enki, Th ot i Jahwe pomieszali ludzkie języ-
ki5 – przedstawiciele różnojęzycznych ludów starali się porozumieć w sytuacjach 
ofi cjalnych i nieofi cjalnych, w kwestiach politycznych, handlowych, wojskowych, 
religijnych, prywatnych, osobiście lub za pośrednictwem mniej lub bardziej wy-
kwalifi kowanych tłumaczy.

W kręgu cywilizacji Bliskiego Wschodu pierwsze wzmianki o tej profesji po-
chodzą z kolebki kultury: ze starożytnego Sumeru. Na jednym z zabytków piś-
miennictwa klinowego – sporządzonej na glinianej tabliczce liście słów z Tell Abǖ 
Şalābīkh, datowanej na okres protodynastyczny IIIa (2600–2450 p.n.e.) – pojawia 
się po raz pierwszy określenie eme-bal, ‘tłumacz’. Lista ta zawiera spis przedstawi-
cieli różnych zawodów, pracujących dla pewnej świątyni; ‘tłumacz’ występuje po 
kingal, ‘ten, kto stoi nad innymi, nadzorca’, i sag-du, ‘przełożony katastru’6. Stosun-
kowo wysoka pozycja na liście – jedenasta z osiemnastu – może świadczyć o jego 
wysokiej pozycji w hierarchii społecznej. 

W dwujęzycznym, sumeryjsko-eblaickim glosariuszu pochodzącym prawdo-
podobnie z 2350 roku p.n.e. eme-bala również jest wymieniany na jedenastej po-
zycji, za gal-unken, ‘wielkim doradcą’ i sa12-du5, ‘przełożonym katastru’7. Tabliczki 
z Ebli (współczesna Syria) są uważane za pierwszy w historii przykład systema-
tycznego przekładu słów na język obcy. Na początku drugiego tysiąclecia p.n.e. 
język sumeryjski przestał być używany w mowie na dużym obszarze Mezopota-
mii, lecz przez następne dwa milenia służył do nauki pisania oraz jako język litur-
giczny. Sumeryjsko-akadyjskie glosariusze (typowy dla Mezopotamii sposób po-
rządkowania wiedzy) były powszechnie redagowane i kopiowane przez skrybów, 

5 Bardziej naukowy opis początków zróżnicowania językowego ludzkości przedstawia na przy-
kład C.J. Kellet Bidoli, Aspetti storici dell’interpretazione, [w:] Interpretazione simultanea e consecuti-
va. Problemi teorici e metodologie didattiche, a cura di C. Falbo, M. Russo, F. Straniero Sergio, Milano 
1999, ss. 3–4.

6 D. Piacentini, Il verbo „tradurre” ed il termino „tradutorre” nel Vicino Oriente. Tre esempi: 
sumerico, eblaita, fenicio, [w:] Mutuare, interpretare, tradurre: storie di culture a confronto. Atti del 2o 
Incontro „Orientalisti”, Roma, 11–13 dicembre 2002, a cura di Giuseppe Regalzi, Roma 2003, ss. 13–
–38, www.orientalisti.net/atti2002.pdf, 05.01.2008.

7 Ibidem, s. 18.
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a z czasem wzbogacane o kolejne kolumny w dialektach lub językach obcych8. 
W Ugarit odnaleziono glosariusz czterojęzyczny: sumeryjsko-akadyjsko-hurycko
-ugarycki z XIV–XII wieku p.n.e.9 Tłumaczenie z sumeryjskiego stanowiło przed-
miot obowiązkowy w szkołach skrybów. Zachowały się tabliczki z pytaniami: 
„Czy umiesz tłumaczyć, kiedy język akadyjski jest na górze, a sumeryjski na dole 
i odwrotnie?”, „Czy umiesz tłumaczyć ich słowa, słuchając ich?”10. Przypuszcza się, 
że początkowo przekładem parali się skrybowie, którzy następnie wyspecjalizo-
wali się w tej jednej czynności.

Archiwa tabliczek o treści ekonomicznej z trzeciego tysiąclecia p.n.e. zawierają 
wzmianki o tłumaczach z miasta Gutium z okresu panowania Sargona (2334–2279 
r. p.n.e.) oraz z Drehem, Marhasi (współczesny Iran) i Amurru (Syria) z okresu 
III dynastii Ur. Z czasów imperium Sargona pochodzi pieczęć cylindryczna, za-
pewne pieczęć urzędowa osoby sprawującej funkcję tłumacza, opisana pismem 
klinowym jako własność Shu-ilishu, EME.BAL.ME.LUH.HA.KI, to jest ‘tłuma-
cza języka Meluhha’ (mówionego w Dolinie Indusu) i zawierająca jego wizerunek 
– zgodnie z obecnym stanem wiedzy pierwszy w dziejach ludzkości wizerunek 
tłumacza11. Shu-ilishu pośredniczył prawdopodobnie w transakcjach z indyjski-
mi kupcami przybywającymi do Mezopotamii z takimi towarami jak miedź, lapis 
lazuli, złoto lub w rozmowach z kupcami i rzemieślnikami wyspecjalizowanymi 
w obróbce miedzi, osiadłymi w miastach Międzyrzecza. Jego rysy i ubiór wskazu-
ją na pochodzenie meluhha, lecz imię jest akadyjskie. Posiadanie pieczęci świad-
czy o przynależności do struktur administracyjnych państwa akadyjskiego; być 
może posługiwanie się akadyjskim imieniem miało potwierdzać ten fakt.

Tekst z Lagasz, sporządzony około 2100 roku p.n.e., wymienia czternastu tłu-
maczy należących do trzech kategorii: wspomniani wcześniej eme-bala; ugula eme
-bala, ‘nadzorcy tłumaczy’ oraz eme-bala-kaskal, ‘tłumacze karawan’. Informacja 
o przydziale racji żywnościowych tym ostatnim potwierdza, że byli traktowani jak 
urzędnicy państwowi12.

W starożytnym Egipcie pierwsza wzmianka o pośrednikach językowych pocho-
dzi z okresu VI dynastii (XXIV–XXII wiek p.n.e.). W grobowcach książąt elefan-
tyńskich na wzgórzu Qubbet el-Hawa w pobliżu Asuanu, wśród licznych tytułów, 
którymi szczycili się książęta, widnieje określenie jmy-r(A) aw, czyli ‘zwierzchnik/
nadzorca tłumaczy’. Dokładne znaczenie terminu aw nie jest znane. Mógł się od-

8 W.W. Hallo, Bilingualism and the Beginnings of Translation, [w:] Texts, Temples, and Tradi-
tions. A Tribute to Menahem Haran, red. M.V. Fox et al., Eisenbrauns 1996.

9 H. Van Hoof, Les dictionnaires polyglottes – esquisse historique, „Meta” 1994, XXXIX, I, s. 8.
10 Piacentini, op. cit., s. 26.
11 Obecnie w zbiorach Muzeum Luwru, Paryż, AO 22310, Collection De Clercq. Wyraźne zdję-

cia pieczęci znajdują się na przykład w: G.L. Possehl, Shu-ilishu’s Cylinder Seal, „Expedition”, 48 (1), 
ss. 42–43, www.museum.upenn.edu/expedition, 30.01.2008. O trudnościach związanych z interpre-
tacją sceny przedstawionej na pieczęci pisałam w: Za sztabkę cyny. Archeologia przekładu ustnego, 
„Przekładaniec”, 1/2009, nr 21, s. 66.

12 Piacentini, op. cit., s.17.
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nosić do każdego Egipcjanina władającego językiem obcym i pełniącego funkcje 
związane z tą umiejętnością lub do cudzoziemca znającego język egipski13. Tytuł 
jmy-r(A) aw oznaczał zapewne osobę pozostającą w różnorakich kontaktach z cu-
dzoziemcami – od ambasadora po tłumacza przez attaché handlowego i dowódcę 
najemnych oddziałów. Po raz pierwszy pojawia się w biogramie Harkhufa (grobo-
wiec nr 34 N) opisanego także jako: „tajny doradca ds. południowych rubieży Gór-
nego Egiptu”, „namiestnik południowych ziem Górnego Egiptu”, „który dostarcza 
swemu panu produkty wszystkich obcych ziem i sieje na obcych ziemiach strach 
przed faraonem”. Jego powtórzenie w biogramach potomków tego wielmoży suge-
ruje, że stanowisko to było dziedziczne, co mogło wynikać z położenia geografi cz-
nego Elefantyny, wyspy leżącej nad pierwszą kataraktą Nilu, stanowiącą naturalną 
granicę Egiptu i Nubii. Żyjący w przygranicznym regionie książęta elefantyńscy, 
znający lokalne języki, być może sami pochodzenia nubijskiego, prowadzili na 
zlecenie faraonów VI dynastii ekspedycje handlowe (po wonności, heban, skóry 
lamparcie, kość słoniową) i wojenne do położonych dalej na południe krain Jam 
i Kusz (dzisiejszy Sudan). W tekście wyrytym na grobowcu Harkhufa opisano czte-
ry takie wyprawy, zaznaczając, że podczas drugiej i trzeciej z nich przemierzył on 
ziemie, do których nigdy wcześniej nie dotarł „żaden nadzorca tłumaczy, który 
wcześniej wyprawił się do Jam”14. Najcenniejszym łupem z czwartej wyprawy oka-
zał się Pigmej. Perspektywa posiadania na swym dworze egzotycznego karła jako 
tancerza wzbudziła zachwyt kilkuletniego Pepiego II. Młodziutki faraon dał upust 
swemu entuzjazmowi, obiecując księciu łaski i zaszczyty, jeśli uda mu się dowieźć 
niezwykłego jeńca, oraz nie szczędząc przestróg:

Pośpiesz się, rzuć wszystko i przywiedź Pigmeja z ziemi mieszkańców horyzontu, żywego, 
w dobrym zdrowiu i sile, by mógł tańczyć dla boga [...]. Jeśli przypłyniesz z nim statkiem, 
umieść roztropnych mężów po obu stronach łodzi i czuwaj, by nie wpadł do wody. Jeśli 
nocą położy się spać, połóż obok niego roztropnych mężów i sam zaglądaj do jego namio-
tu, raz, drugi i dziesiąty w ciągu nocy. Albowiem Moja Wysokość pragnie zobaczyć tego 
karła bardziej niż wszystkie skarby Synaju czy Punt15.

Inny książę Elefantyny, Sabni, informuje na ścianach swego grobu, że gdy jego 
ojciec zginął podczas wyprawy do Nubii, udał się po jego ciało osobiście, nie zle-

13 L. Bell, za: L. Habachi, Sixteen Studies on Lower Nubia, CASAE 23, 1981, ss. 25–26; T. Ben-
deritter, Qubbet el Hawa. Th e tombs of the Asswan Nomarchs, www.osirisnet.net/tombes/assouan/
khoui_herkouf/e_khoui_herkouf.htm, 17.11.2007; I. Kurz, Th e Rock Tombs of the Princes of Ele-
phantine. Earliest references to interpretation in Pharaonic Egypt, „Babel” 1985, nr 4, ss. 213–218.

14 Kurz, op. cit., s. 215; Benderitter, op. cit., ss. 2–4.
15 List wykuty na ścianie grobowca Harkufa cytuję za: Benderitter, op. cit. s. 3; Kurz, op. cit., 

s. 215. Nie wiadomo, czy faraon traktował egzotycznego jeńca wyłącznie jako zabawkę, czy pró-
bował nawiązać z nim kontakt. Przez następne stulecia odkrywcy wszystkich ras przywozili swym 
władcom w prezencie mieszkańców odległych krain. Poza przypadkami, gdy podaję nazwisko inne-
go tłumacza, wszystkie cytowane fragmenty są w moim tłumaczeniu.
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cając tego zadania żadnemu „przewodnikowi pustynnemu, tłumaczowi ani Nu-
bijczykowi”.

Tłumacze uczestniczyli zapewne w każdej wyprawie starożytnych Egipcjan 
poza granice kraju. Opis podróży pewnego zarządcy świątyni do kopalni mie-
dzi w górach Synaj zawiera, obok listy górników i żeglarzy, także listę tłumaczy16. 
Weni, książę Górnego Egiptu z czasów VI dynastii, informuje, że poprowadził 
przeciw „mieszkańcom piasków” (Libijczykom) armię złożoną z przedstawicieli 
wielu plemion, dowodząc ofi cerami oraz nadzorcami tłumaczy17. Na dworze kró-
lewskim byli stale zatrudnieni tłumacze dyplomatyczni18.

Il. 1. Audiencja dla posłów z państw lennych. Tłumacz, prawdopodobnie Egipcjanin (brak brody, 
egipski ubiór), wyobrażony jako postać podwójna, przekazuje na dłoni odpowiedź władcy
Oprac. K. Słysz-Urbanowicz na podstawie fragmentu reliefu z nagrobka wezyra Haremhaba (XIV 
wiek p.n.e.). Rijksmuseum van Oudheden, Lejda19 

16 A. Hermann, Interpreting in Antiquity, [w:] Th e Interpreting Studies Reader, red. F. Pöchha-
cker, M. Shlesinger, London 2002, s. 16.

17 http://www1.hollins.edu/Docs/academics/divisioni/classical%20studies/saloweyca/clas%20
260/weni.html, 05.01.2008.

18 Por. Chrobak, Za sztabkę cyny, s. 69.
19 Relief ten opisuję szczegółowo w: ibidem, ss. 69–70.
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Teksty pozostawione przez starożytnych Egipcjan informują szczegółowo o za-
wodach wykonywanych w ich państwie, lecz milczą na temat tłumaczy. Nie wiado-
mo, czy istniały szkoły tłumaczy podobne do szkół skrybów. Za Ramzesa II (1304–
1237 p.n.e.) młodych Azjatów uczono języka egipskiego w Fajun. Za Psametyka I 
(663–610 p.n.e.) posyłano młodych egipskich chłopców do greckich osadników 
w delcie Nilu w celu nauki języka; ich potomkowie tworzyli w IV wieku p.n.e. kastę 
mieszczącą się w hierarchii społecznej między kupcami a marynarzami 20.

Dobrą znajomość języków obcych musiały mieć narody żeglarsko-kupieckie, 
wielcy pośrednicy Basenu Śródziemnomorza. W drugim tysiącleciu p.n.e. pierw-
szoplanową rolę w wymianie handlowej we wschodniej części basenu odgrywali 
Kreteńczycy. Zachowała się wzmianka o wynagrodzeniu dla jednego z nich: „1/3 
miny cyny dla tłumacza, przywódcy kupców kreteńskich, wypłacona w Ugarit”21. 
Wzmianka ta zdaje się odzwierciedlać tendencję charakterystyczną dla tej grupy 
zawodowej, wyraźnie widoczną w późniejszych wiekach i aktualną do dziś, raczej 
do uczenia się języków obcych niż korzystania z usług zewnętrznych tłumaczy. 
Pięćset lat później szlakami morskimi zawładnęły ludy mykeńskie, a następnie Fe-
nicjanie. Kartagina, ich północnoafrykańska kolonia założona w IX wieku p.n.e., 
w III wieku p.n.e. zagrażała republice rzymskiej. W mieście tym, w którym obok 
siebie mieszkali przedstawiciele około sześćdziesięciu grup językowych, wyodręb-
niła się kasta tłumaczy. Byli oni zwolnieni z obowiązku wykonywania prac fi zycz-
nych, mieli wygolone czaszki. Oznakę wykonywanego zawodu stanowiła ponoć 
wytatuowana papuga o skrzydłach złożonych, gdy tłumacz znał tylko jeden język, 
bądź rozłożonych, gdy znał ich więcej22. Kilka inskrypcji w języku fenicko-puni-
ckim potwierdza ich powszechność i ruchliwość23.

Paradoksem historii cywilizacji jest fakt, że lud, który uprościł pismo, przyczy-
niając się tym samym do rozpowszechnienia jego znajomości w społeczeństwie, 
pozostawił po sobie tak niewiele materiałów źródłowych; najwyraźniej Fenicjan 
bardziej interesowało tworzenie zysku niż kultury. Nie zachowały się żadne do-
kumenty dotyczące ich podróży odkrywczych wzdłuż wschodniego wybrzeża 
Afryki (na rozkaz faraona Nechona około 600 roku p.n.e.) i na Wyspy Brytyjskie 
(około 450 roku p.n.e.). Relacja z wyprawy odkrywczo-kolonizacyjnej wzdłuż za-
chodnich wybrzeży Afryki w 425 roku p.n.e., umieszczona przez dowódcę wypra-
wy Kartagińczyka Hannona na steli ofi arowanej świątyni Baal Hammona, spisa-

20 Hermann, op. cit., s.17.
21 Za: J.M. Sasson, Civilizations of the Ancient Near East, t. III, New York 1995, ss. 1501–1521, 

http://www.egyptologie.be/hindunet_trade1.htm, 30.01.2008.
22 Za: H. Van Hoof, Histoire de la traduction en Occident, Paris–Louvain–la Neuve 1991, s. 9. 

Informację tę przytaczam z pewnym sceptycyzmem. Van Hoof nie podaje źródła, a jego historia 
przekładu zawiera nieścisłości, które wytyka na przykład J.-C. Santoyo, Blank Spaces in the History 
of Translation, [w:] Charting the Future of Translation History. Current Discourses and Methodology, 
red. G.L. Bastin, P.F. Bandia, Ottawa 2006, ss. 33–34. Publikacja dostępna na stronie www.histal.
umontreal.ca.

23 Piacentini, op. cit., ss. 21–24.
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na w języku punickim, znana jest jedynie z przekładu greckiego sporządzonego 
w następnym wieku. Przekład ów najprawdopodobniej ubarwia oryginał, lecz 
informacje dotyczące tłumaczy wydają się prawdziwe. Hannon zatrudnił w tej 
roli pasterzy znad rzeki Liksos. Podczas podróży na południe, w stronę dzisiej-
szej Gwinei, ani razu nie udało się porozumieć z mieszkańcami tamtych ziem. 
Nic w tym dziwnego, zważywszy na nikłe prawdopodobieństwo znajomości przez 
berberyjskich pasterzy z gór Atlas języków murzyńskich plemion zamieszku-
jących równikowe lasy deszczowe. Prawdopodobnie główną funkcją Liksytów 
okazało się udzielanie informacji o charakterze przewodnickim na temat nazw 
własnych, zwyczajów i osobliwości Afryki24. Godny uwagi jest fakt, że – zapewne 
ze względu na odkrywczo-kolonizacyjny charakter wyprawy – Hannon zaskarbił 
sobie przyjaźń Liksytów, którzy jako tłumacze służyli mu dobrowolnie.

24 Pełny polski tekst relacji znajduje się na przykład w S. Moscati, Świat Fenicjan, tłum. M. Gaw-
likowski, Warszawa 1971, ss. 206–207. Obiekcje dotyczące tłumaczy podaję za: M. Mollat du Jour-
din, J. Desange, Tysiącletnie szlaki, tłum. J. Prądzyńska, Warszawa 2000, s. 47.
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Hellada, obszar zamieszkiwany przez lud określający morze słowem pontos ozna-
czającym pierwotnie ‘droga’25, sięgała w VII–I wieku p.n.e. od Krymu po cieś-
ninę Gibraltarską. W trakcie podróży odkrywczych, handlowych, pirackich, 
wojennych i kolonizacyjnych Hellenowie stykali się z kilkoma setkami ludów 
mówiących własnymi językami, regularnie z mieszkańcami Basenu Morza Śród-
ziemnego i Czarnego, a sporadycznie z Brytami na północy czy Chińczykami 
na Dalekim Wschodzie. Aby lepiej się rozumieć między sobą, ukuli koine, która 
w III wieku p.n.e. została językiem wspólnym handlu, dyplomacji, nauki i literatu-
ry we wschodniej części Basenu; od barbarofonów żądali zapewne jej znajomości. 
W Egipcie w IV wieku p.n.e. Platon korzystał z usług tłumacza, nie podał jednak 
żadnych szczegółów na jego temat. Rezerwuarem pośredników językowych były 
wielojęzyczne kolonie, takie jak Massilia (Marsylia), gdzie w 310 roku p.n.e. Py-
teasz znalazł tłumaczy gotowych towarzyszyć mu do krainy mgieł, na północne 
wybrzeża Europy26.

Jak przebiegała komunikacja językowa na helleńskich statkach? W literaturze 
przedmiotu27 nie znalazłam informacji na temat sprawności językowej żeglarzy, 
oprócz lakonicznej wzmianki dotyczącej piratów z I wieku p.n.e., barwnego kon-
glomeratu grup społecznych, ludów, narodowości, ras i religii, w którym przewa-
żali Grecy ze Wschodu: „Grekami byli z reguły wodzowie, a komendę na okrętach 
podawano po grecku”28. Rozumując przez analogię do dzisiejszych warunków 
panujących w wielonarodowościowych załogach, można nakreślić w głównym 
zarysie obraz komunikacji na pokładzie: prości marynarze musieli opanować 
podstawową, niezbyt zresztą rozległą, terminologię: zbiór komend i nazw mane-

25 M. Maślanka-Soro, Wyspy Szczęśliwe w starożytności: mit i rzeczywistość, [w:] Archipelagi wy-
obraźni. Z dziejów toposu wyspy w kręgu literatur romańskich, red. E. Łukaszyk, Kraków 2007, s. 11.

26 Mollat du Jourdin, op. cit., s. 39.
27 Na przykład S. Ducin, Sztuka nawigacji w starożytnej Grecji i w Rzymie, Lublin 1997, rozdz. 

„Ludzie morza”; Morze w kulturze starożytnych Greków i Rzymian, red. Joanna Rostropowicz, Opole 
1995; J. Jundziłł, Rzymianie a morze, Bydgoszcz 1991, szczegółowy rozdział opisujący załogę stat-
ków; L. Casson, L. Guillerm i in. Nie dotarłam jednak do publikacji J. Żuławskiej Kupiec i żeglarz 
w starożytnej Grecji i Rzymie, Warszawa 1956.

28 T. Łoposzko, Starożytni piraci Morza Śródziemnego, Lublin 1994, s. 152; idem, Tajemnice sta-
rożytnej żeglugi, Gdańsk 1997.
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wrów, wiatrów, elementów takielunku; między sobą rozmawiali jakąś mieszanką, 
przodkinią lingua franca, sabiru, pidginu, beach-la mer; kapitan i ofi cerowie znali 
być może jakiś język obcy. Z lokalnymi pilotami portowymi porozumiewali się 
zapewne po grecku. W VI wieku p.n.e., w okresie szczytowej fali kolonizacyjnej 
i dobrze już upowszechnionego alfabetu, rozwinęła się w Jonii żeglarsko-kupiecka 
literatura fachowa, tzw. periplusy, rodzaj locji czy przewodnika. Jedyny zachowany 
do naszych czasów Periplus Skylaksa nie wspomina jednak ani słowem o zagad-
nieniach języka i komunikacji29. Czy istniały takie „rozmówki” żeglarskie, jakie 
spotykamy w epoce Wielkich Odkryć? Zimując w obcych portach – niechętnie 
wypływano w rejs o tej porze roku – żeglarze mieliby sporo czasu na spisywanie 
i naukę obcych słówek. Czy byli piśmienni? Zapewne większość poprzestawała na 
słowie mówionym. Wyobrażam ich sobie w zadymionej, głośnej tawernie, jakich 
do dziś wiele w każdym porcie wielkim jak świat... Wydaje się jednak, że taki ta-
werniany kontakt może być tylko powierzchowny, zwłaszcza między przedstawi-
cielami odległych kultur. Wybitny badacz starożytnego handlu L. Casson zauwa-
ża, iż w sytuacji, gdy żeglarze greccy, arabscy, perscy, indyjscy, malajscy i chińscy 
przemierzali te same szlaki między Morzem Śródziemnym a Oceanem Indyjskim 
oraz stykali się z sobą w portach, można by oczekiwać wymiany pewnych osiąg-
nięć cywilizacyjnych, nie tylko produktów handlowych, tymczasem praktycznie 
żadne znaczące wynalazki w dziedzinie nawigacji – oprócz kompasu – nie zostały 
w ten sposób rozpowszechnione30. Być może zabrakło wykwalifi kowanych po-
średników, z biegłą znajomością języka obcego i ciekawością tego, co inne.

Źródła pisane, szczególnie kroniki, przynoszą więcej informacji na temat tłu-
maczy wojskowych i dyplomatycznych.

Wielkie armie starożytności zawsze miały charakter wielonarodowościowy. 
Armia Ramzesa Wielkiego spod Kadesz, uwieńczona na licznych freskach, armia 
Kserksesa ruszająca na Grecję, której opis pióra Herodota rozwija się przez wiele 
stron – prawdziwy przegląd dywizji z podkreśleniem ich odrębności na pozio-
mie wyglądu, uzbrojenia i taktyki – czy armia Hannibala oparta na najemnikach 
bezwzględnie wymagały obecności tłumaczy. W czasie wojny i w czasie pokoju 
stale wymieniano poselstwa, przy wielu okazjach władcy spotykali się też osobi-
ście. Kronikarze jednak – podobnie będzie w wiekach późniejszych – zazwyczaj 
pomijają milczeniem kwestię różnic językowych, jakby poświęciwszy całą uwagę 
i wysiłek opisowi słów, czynów, motywacji aktorów historii, nie mieli już czasu, 
energii i serca na opis, choćby pobieżny, pośredników. Doskonałą ilustrację tego 
zjawiska przynosi porównanie dwóch wielkich historyków greckich z V wieku 
p.n.e. – Herodota i Ksenofonta.

29 Por. „Periplus” Skylaksa z Karyandy, czyli opis opłynięcia zamieszkałych brzegów Europy, Azji 
i Libii: jak liczne i jakiego rodzaju są poszczególne ludy, jakie kraje, porty, rzeki i długość określonych 
etapów żeglugi, a także siedem zamieszkałych wysp i odległość, jaka je dzieli od lądu stałego, w znako-
mitym opracowaniu K. Głombiowskiego, Gdańsk 2005.

30 L. Casson, Ancient Trade and Society, Detroit 1984, s. 258.
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W Anabazie (polski tytuł: Wyprawa Cyrusa), relacji z wyprawy armii greckich 
najemników do Persji pod dowództwem pretendenta do perskiego tronu, Kse-
nofont przedstawia wszystkie formy komunikacji językowej stosowane podczas 
wyprawy wojennej:

• bezpośrednią, gdy dany dowódca, ofi cer lub żołnierz zna język obcy; dwie 
wzmianki, na przykład:

Już było niedaleko południa i wnet miał nastąpić odpoczynek na wyznaczonym postoju, 
gdy wtem pojawił się Pers Pategias, jeden z zaufanych Cyrusa, pędząc cwałem na spienio-
nym koniu. I natychmiast do każdego, kogo tylko spotkał, krzyczał po persku i po grecku, 
że król zbliża się z wielkim wojskiem w ordynku bojowym. Wtedy, rzecz jasna, nastało 
ogromne zamieszanie, gdyż Hellenowie i w ogóle wszyscy byli pewni, że król natychmiast 
na nich nieprzygotowanych napadnie. Cyrus, zeskoczywszy z wozu, począł wdziewać pan-
cerz, i dosiadłszy konia, ujął w obie ręce pociski, a reszcie wojska kazał się zbroić i każdemu 
stawać na swoim stanowisku [I, 32]31.

• za pośrednictwem zawodowego/mianowanego tłumacza; osiem wzmianek, 
na przykład:

Naprzód przeglądał Cyrus barbarzyńców, którzy przejeżdżali szwadronami i pułkami, 
a następnie Hellenów, sam przejeżdżając przed frontem na rydwanie; królowa cylijska je-
chała w krytym powozie. Wszyscy mieli spiżowe hełmy, purpurowe chitony i obnażone 
z pokrowców tarcze. Przed środkiem linii bojowej zatrzymał się i posłał do wodzów hel-
leńskich tłumacza Pigresa z rozkazem, by cała falanga, pochyliwszy broń w przód, ruszyła 
z miejsca. Padł rozkaz, i na dany przez trębacza znak ruszyli w pochód z pochyloną bro-
nią. Następnie, gdy z okrzykiem bojowym żołnierze coraz większe stawiali kroki, rozwinął 
się sam z siebie bieg w kierunku namiotów. Strach wielki padł na barbarzyńców, królowa 
w powozie uciekła, markietani, porzuciwszy swe towary, w nogi, Hellenowie zaś ze śmie-
chem doszli do namiotów [I, 9–10].

Ksenofont jeden raz wymienia imię tłumacza: Pigres, w kilku przypadkach 
zadowala się określeniem „tłumacz Hellenów” lub „tłumacz”, co uniemożliwia 
ustalenie, czy chodzi wciąż o tę samą osobę; podaje też imię innego tłumacza 
pracującego dla lokalnego władcy: Abrodzelm.

• za pośrednictwem przypadkowego tłumacza, którego interwencja rozłado-
wuje napięcie, wyjaśnia intencje obu stron i zażegnuje niebezpieczeństwo; 
jedna wzmianka:

Pierwszego dnia przybyli nad rzekę, stanowiącą granicę między Makronami a Skitenami. 
Z prawej strony ciągnęła się dzika wyżyna, niemożliwa do przebycia, z lewej druga rzeka, 
do której ta graniczna wpadała. Brzeg tego granicznego strumienia, przez który trzeba było 
przejść w bród, obsiany był gęsto rosnącymi drzewami, co prawda niegrubymi. Helleno-
wie wycinali je, starając się jak najspieszniej wydostać z tej miejscowości. Makronowie zaś, 

31 Ksenofont, Wyprawa Cyrusa, przełożył i przypisami opatrzył A. Rapaport, Wrocław 2006. 
Numer księgi i strony w nawiasach kwadratowych za tym wydaniem.
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zbrojni w plecione tarcze i oszczepy, w chitonach z włosienia, stali po drugiej stronie brodu, 
dodając sobie wzajemnie okrzykami otuchy i rzucając kamieniami na rzekę, gdyż nie do-
sięgały i nie czyniły żadnej szkody.

Wtem przychodzi do Ksenofonta jakiś człowiek spomiędzy peltastów i powiada, że był 
niegdyś niewolnikiem w Atenach. „Teraz zdaje mi się – powiada – że tu jest moja ojczyzna, 
albowiem rozumiem ich język. I jeśli nikt nie ma nic przeciw temu, chciałbym się z nimi 
rozmówić”.

„Ależ owszem, nie mam nic przeciwko temu, rozmawiaj z nimi i dowiedz się przede 
wszystkim, co to za jedni”.

Tamci odpowiedzieli na pytanie: „Makronowie”.
„Pytaj więc, dlaczego stanęli w szyku bojowym i pragną być naszymi nieprzyjaciółmi”.
„Bo wy przychodzicie do naszego kraju” – brzmiała odpowiedź.
Wtedy wodzowie kazali odpowiedzieć, że nie w złym zamiarze, tylko wracają do Hella-

dy po walce z królem i chcą się dostać do morza. Na to spytali tamci, czy Grecy gotowi to 
stwierdzić uroczystą przysięgą. „Owszem – odpowiedzieli Grecy – jesteśmy gotowi w wa-
sze ręce złożyć przysięgę, i od was odebrać takież uroczyste słowo”.

Wtedy podali Makronowie Hellenom barbarzyński oszczep, a Hellenowie im grecką 
lancę, gdyż to u nich nazywało się zawarciem przymierza. Jedna i druga strona wezwa-
ła bogów na świadków. Zaraz potem Makronowie pomagali wycinać drzewa i torować 
dla przeprawy drogę, mieszając się z tłumem Greków, dostarczali za pieniądze żywno-
ści, na jaką ich było stać, i odprowadzili ich w ciągu trzech dni aż do granic kolchidzkich 
[IV, 140–141].

Powyższe cytaty ukazują technikę Ksenofonta w odniesieniu do zagadnienia 
komunikacji językowej: po zasygnalizowaniu obecności tłumacza relacjonuje roz-
mowę tak, jakby odbywała się bez pośredników.

Domyślamy się, skąd u tego kronikarza dbałość o podawanie szczegółów sytu-
acji komunikacyjnych. On sam był uczestnikiem opisywanych wydarzeń, dowód-
cą Hellenów podczas odwrotu! Zna z autopsji znaczenie pośrednika językowego. 
Anabaza powstała w trzydzieści lat po wyprawie, lecz na podstawie notatek robio-
nych na bieżąco32, gdy młody Grek miał jeszcze przed oczami twarze kompanów 
i wrogów, gdy brzmiał mu jeszcze w uszach ich głos.

Przypadek Herodota jest inny. W jego obszernych Dziejach, których głównym 
tematem są stosunki międzynarodowe, wojny, pertraktacje i podróże, spotyka-
my zaledwie dwie nieistotne wzmianki o posługiwaniu się tłumaczami w Egipcie 
przez króla perskiego Kambizesa [III, 14; III, 19] oraz kilka wzmianek w opisie 
pewnej rozmowy na wysokim szczeblu. Oto pokonany przez Cyrusa Krezus ma 
być spalony na stosie:

[...] przyszły [mu] na myśl słowa Solona, które jakby z boskiego natchnienia były wypowie-
dziane, że żaden z żyjących nie jest szczęśliwy. Gdy sobie to uprzytomnił, westchnął z głębi 
piersi i po długim milczeniu trzykroć wywołał imię Solona. Słysząc to, Cyrus kazał Krezusa 
przez tłumaczy zapytać, kogo to on przyzywa; a ci przystąpili doń i zapytali. Przez jakąś 
chwilę Krezus wobec zadanego mu pytania milczał, potem, gdy go przymuszano, rzekł: 
– Męża, z którym gdyby wszyscy władcy wdali się w rozmowę, ja oddałbym za to wielkie 

32 Ibidem, s. XV.
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skarby. – Ponieważ słowa te były dla nich niezrozumiałe, zapytali go powtórnie, co one 
znaczą. Gdy więc przy tym obstawali i nań nalegali, opowiedział wreszcie, jak raz przybył 
do niego Solon z Aten, jak wszystkie jego skarby obejrzał i wyraził się o nich lekceważąco, 
jak mu dalej wszystko spełniło się według słów Solona [...]. Podczas gdy Krezus to opowia-
dał, stos już się był zajął i palił na najdalszych końcach. A Cyrus, słysząc od tłumaczy to, 
co powiedział Krezus, zmienił postanowienie [...] i rozkazał jak najszybciej zgasić zapalony 
stos, a Krezusa, wraz z towarzyszącymi mu chłopcami sprowadzić na dół. Ale mimo prób 
nie zdołano już ognia opanować [I, 86]33.

Na szczęście wezwany przez Krezusa Apollo sprowadza deszcz, który gasi 
stos. Uważny czytelnik bez trudu zrozumie powody nagłego zainteresowania He-
rodota postaciami zbywanymi do tej pory milczeniem: ich pośrednictwo prze-
dłuża rozmowę odbywaną w dramatycznych okolicznościach, opóźnia rozkaz 
zgaszenia ognia, współtworzy suspens... To wyjątkowe w dziele Herodota umiesz-
czenie w polu widzenia tłumaczy – anonimowych, rzecz jasna – pełni funkcję 
czysto literacką.

Aleksander Macedoński w swym zwycięskim pochodzie przez kontynenty 
w IV wieku p.n.e. korzystał z pośrednictwa tłumaczy, lecz w kronikach zachowały 
się jedynie skąpe wzmianki w rodzaju: „zapytał przez tłumaczy”, „wysłał [dwuję-
zycznych] posłów”34. Liczba mnoga sugeruje działalność zespołową.

Obywatele starożytnego Rzymu często bywali dwujęzyczni, oprócz łaciny znali 
również grekę. Jednakże w pewnych okresach, gdy przyjmowano greckich posłów 
w senacie, rozmowy odbywały się za pośrednictwem ofi cjalnego tłumacza, gdyż 
prawo zabraniało senatorom – z przyczyn honorowych – odpowiadania w języku 
innym niż łaciński. Jako tłumacz mógł wystąpić jeden z senatorów, do czego do-
szło na przykład podczas przyjęcia ateńskiej delegacji fi lozofów w 154 roku p.n.e.35 
Praktyka odpowiadania posłom zagranicznym przez tłumacza nawet wówczas, 
gdy rozmówca zna ich język, była, jest i z pewnością pozostanie powszechnie sto-
sowana w dyplomacji na całym świecie.

Rzymscy urzędnicy na prowincji zatrudniali tłumaczy z powodów prestiżo-
wych oraz praktycznych. Łacina była tam wprawdzie językiem urzędowym – kon-
takty gospodarcze i handlowe rozpowszechniły ją zresztą na ziemiach sąsiadują-
cych z Rzymem jeszcze przed ich podbojem – lecz nieznanym szerokiej rzeszy 
nowych poddanych. Rejestry Magister Offi  ciorum, swoistego ministra spraw 
wewnętrznych, z 400 roku n.e. obejmują tłumaczy barbarzyńskich języków, nie-
kiedy wysyłanych z samodzielnymi misjami dyplomatycznymi. Dwóch tłumaczy 
z Moezji i Pannonii określono jako konsulów, tego drugiego także jako „tłumacza 
Germanów”. Republika, a później imperium, stale potrzebowały ich do zarządza-
nia ogromnym państwem wielonarodowościowym. Pliniusz wspomina o stu trzy-
dziestu takich tłumaczach w rejonie Pontu, gdzie mówiono około trzema setkami 

33 Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer, Wrocław 2005.
34 Arrian’s Life of Alexander the Great, za: Kellet Bidoli, op. cit., s. 6.
35 Hermann, op. cit., ss. 18–19.
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języków; przypomnę przy okazji, że królowi Pontu Mitrydatesowi VI (132–62 r. 
p.n.e.) przypisywano znajomość dwudziestu dwóch języków swych poddanych. 
Niekiedy tłumaczy przysyłano z Rzymu, niekiedy rekrutowano na prowincji. 
W Rzymie zachowało się kilka sarkofagów, a także tablica, którą dwóch tłumaczy 
upamiętniło swego nauczyciela. Na prowincji, w okolicy Budapesztu i Maastricht, 
odnaleziono inskrypcje wymieniające lokalnych tłumaczy. Niektórych opłacało 
państwo, innych zleceniodawcy. Cycero korzystał z usług niejakiego Cn. Publicju-
sza Menandera; w jednym ze swych listów nazywa go swym przyjacielem, chwali 
jego lojalność i skromność, rekomenduje jego syna. W innym miejscu krytykuje 
sycylijskiego tłumacza języka greckiego A. Walentiusza za „bezwstydne i skan-
daliczne” zachowanie. Sycylia była w czasach imperium rzymskiego terytorium 
trójjęzycznym: jej mieszkańcy mówili po łacinie, grecku i punicku. Trójjęzyczna 
była także Massilia (Marsylia), w której na co dzień posługiwano się łaciną, greką 
i językiem galijskim.

Rzymscy kronikarze napomykają o udziale tłumaczy w kontaktach dowódców 
wojskowych z własnymi żołnierzami, ze sprzymierzeńcami, z wrogiem. W swych 
monumentalnych Dziejach od założenia miasta Rzymu Tytus Liwiusz informu-
je, że przed bitwą pod Zama w 202 roku p.n.e. słowa Hannibala zagrzewającego 
armię do boju były tłumaczone na języki poszczególnych kontyngentów [XXX, 
33]; Scypion i Hannibal spotkali się bez broni, w towarzystwie przybocznych tłu-
maczy [XXX, 30, 1]; przejęty przez Rzymian list Hasdrubala do Hannibala został 
natychmiast przetłumaczony przez tłumacza języka punickiego [XXVII, 43, 5]; 
jeden z żołnierzy Hannibala, Hiszpan Alorkus, posłużył zarazem jako tłumacz 
i poseł w rozmowach z Saguntyńczykami [XXI, 12, 6]; pewien wódz Galów za 
pośrednictwem tłumacza wezwał wodza rzymskiego na pojedynek [VII, 26, 1]. 
W Wojnie z Jogurtą Salustiusz w krótkiej wzmiance podkreśla cechę niezbędną 
u tłumacza dyplomatycznego: do tajnych układów władcy potrzebują „zaufanych 
tłumaczy”, wybierają „męża nieposzlakowanego i obu stronom miłego” [109]36. 
Wspominając Gnejusza Pompejusza, którego Kwintus Tyturiusz wysłał do Am-
bioryksa z prośbą o oszczędzenie jego i żołnierzy, Cezar przytacza kolejny przy-
kład sytuacji, gdy tłumacz staje się posłem [V, 36]37.

To właśnie w pismach Cezara, wodza doceniającego wagę komunikacji języko-
wej, pojawia się zarys profi lu tłumacza wojennego oraz plastyczny i szczegółowy 
opis sytuacji z jego udziałem. Gajusza Waleriusza Procyllusa, młodego i pełnego 
przymiotów Helwijczyka, Cezar wykorzystuje do specjalnych poruczeń. W po-
ufnej rozmowie z potencjalnym sprzymierzeńcem oddala „obecnych zazwyczaj 
tłumaczy” i korzysta z pośrednictwa tego „człowieka w Prowincji galijskiej bar-
dzo wpływowego, którego darzył jak najwyższym zaufaniem we wszystkich spra-

36 Salustiusz, Wojna z Jogurtą, tłum. K. Kumaniecki, Wrocław 2006.
37 Powyższe uwagi dotyczące tłumaczy starożytnego Rzymu na podstawie Hermann, op. cit.; 

I. Kurz, Interpreting in ancient Rome, „Th e Jerome Quarterly” 1997, 12 (2), ss. 5–7, 14.
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wach” [I, 19]. Wysyła go do rozmów z podstępnym i okrutnym wodzem Germa-
nów Ariowistem:

Uważał, że wysłanie do Ariowista któregoś ze swoich legatów łączyło się z wielkim dla 
niego niebezpieczeństwem i wydawało go w ręce dzikich ludzi. Uznał za najdogodniej-
sze wyprawić do niego Gajusza Waleriusza Procyllusa, syna Gajusza Waleriusza Kaburusa, 
młodego człowieka o bardzo wielkiej odwadze i kulturze [...], a to ze względu na zaufanie 
oraz znajomość języka galijskiego, którym Ariowist często i od dawna przywykł się po-
sługiwać, a także dlatego, że Germanowie nie mieli powodów do szykanowania go, a wraz 
z nim także Marka Mecjusza, którego łączyły z Ariowistem więzy gościnności. Polecił im, 
by skupili uwagę na tym, co im powie Ariowist, a następnie przekazali mu to. Gdy Ariowist 
ujrzał ich u siebie w obozie, zaczął w obecności swego wojska krzyczeć: „Po co oni do niego 
przyszli? Czy przypadkiem nie na przeszpiegi?”. Przeszkodził im, gdy usiłowali odpowie-
dzieć, i kazał zakuć ich w kajdany [I, 47]38.

Cytat ów zawiera listę niezbędnych przymiotów posła/tłumacza: kompetencja 
językowa, odwaga, kultura, dobra pamięć, zaufanie, wysokie prawdopodobień-
stwo zaakceptowania przez drugą stronę. Obrazuje również ryzyko związane 
z pracą dla stron pozostających w konfl ikcie zbrojnym. Łamanie zasady nietykal-
ności posłów, uważane zresztą przez Cezara za jeden z atrybutów dzikości, zda-
rzało się w starożytności nagminnie i nadal zdarza się w czasach nowożytnych. 
Tłumaczy zasada nietykalności częstokroć nie dotyczy. Wprost przeciwnie, często 
stają się ulubionym, gdyż cennym i łatwym celem wroga39. Dla Gajusza Waleriu-
sza przygoda zakończyła się pomyślnie. Po zwycięskiej dla Cezara bitwie, gdy

[...] zakuty w potrójne łańcuchy był wleczony podczas tej ucieczki przez strażników, na-
trafi ł na samego Cezara, który wraz z konnicą ścigał nieprzyjaciela. Spotkanie to sprawiło 
Cezarowi radość nie mniejszą od samego zwycięstwa, ponieważ widział, że ten najznako-
mitszy w Prowincji galijskiej człowiek, jego powiernik i przyjaciel został wyrwany z rąk 
wrogów i jemu zwrócony [...]. Procyllus opowiedział, że trzykrotnie wróżono w jego obec-
ności przez rzucanie losów, czy mają go uśmiercić przez spalenie, czy zachować na później-
szy czas. Z łaski losu ocalał [I, 53].

38 Gajusz Juliusz Cezar, Wojna galijska, tłum. E. Konik, Wrocław 2004. Numer księgi i strony 
w nawiasach kwadratowych za tym wydaniem.

39 Historia starć zbrojnych przełomu XX i XXI wieku dostarcza świeżych przykładów. Podczas 
operacji sił międzynarodowych w Iraku w latach 2003–2008 zginęło około 360 tłumaczy, w większo-
ści cywili, http://Unprofessionaltranslation.blogspot.com/2010/05/Interpreters-in-confl ict-zones.
htmpl, 15.01.2011, por. także M. Cronin, Translation and Identity, London 2006, s. 112; M. Tryuk, 
Tłumacz ustny w sytuacjach konfl iktowych i kryzysowych. Ujęcie socjologiczne, ss. 380–385. Ta ostat-
nia badaczka sygnalizuje też pierwsze polskie opracowanie naukowe przekładu wojskowego/wojen-
nego: nieopublikowaną pracę magisterską M. Szymczukiewicz (2005); ibidem, s. 381. Przedstawiciel 
Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, indagowany przez M. Tryuk o powody nie-
podpisania deklaracji nr 442 (2010) o ochronie tłumaczy na terenach konfl iktu zbrojnego, wyjaśnił 
swój brak zainteresowania faktem, że przeważająca większość zabitych to obywatele irakijscy, nie 
polscy (informacja ustna).
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Nie dla wszystkich pojmanych przez wroga tłumaczy Fortuna okazała się tak 
łaskawa.

Wspominając Gnejusza Pompejusza, którego Kwintus Tyturiusz wysłał do 
Ambioryksa z prośbą o oszczędzenie jego i żołnierzy, Cezar przytacza kolejny 
przykład sytuacji, gdy tłumacz staje się posłem [V, 36]. Z inskrypcji na sarko-
fagu odnalezionym w okolicach Budapesztu znamy imię i nazwisko jeszcze jed-
nego tłumacza wojskowego: M[arcus] Ulp[ius] Celerinus sal[ariarius] leg[ionis] I. 
ad[iutricis] p[iae] f[idelis] interprex Dacorum – Marcus Ulpius Celerinus, tłumacz 
języka dackiego przy I legionie 40; zwraca uwagę fakt, że pośmiertnie podkreślono 
jego wierność.

O tym, że od doboru odpowiedniej osoby – wiernej, zaufanej, działającej na 
rzecz interesów zleceniodawcy – zależy nie tylko powodzenie przedsięwzięcia, lecz 
także zdrowie i życie jego uczestników, przekonali się Rzymianie, gdy w 24 roku 
p.n.e. postanowili dotrzeć do Arabii Felix (dzisiejszy Jemen), źródła niezwykle ce-
nionych w Rzymie i kosztownych wonności. Przywódca wyprawy Aeliusz Gallus 
nieroztropnie zatrudnił jako przewodnika i tłumacza Nabatejczyka, czyli przed-
stawiciela arabskich kupców pośredników, którzy na odkryciu przez Rzymian 
szlaku mirry i kadzidła mogli tylko stracić. Nabatejczyk ów – Sullai, syn Tajmu, 
w łacińskiej wersji Syllaeus, postać negatywna – poprowadził żołnierzy tak okręż-
ną i trudną drogą, że z ośmiu tysięcy powróciło zaledwie kilkuset41.

O języku na morzu niewiele wiadomo; jeśli w literaturze starożytnej pojawia 
się określenie interpres, to dotyczy ono ‘tłumacza woli bogów’, czyli interpretatora 
rozlicznych znaków, na które zwracali uwagę podczas rejsu przesądni żeglarze42.

40 Kurz, Interpreting in ancient Rome, s. 6.
41 O wyprawie Aeliusza Gallusa pisali: Strabon (który znał go osobiście), Józef Flawiusz, Dion 

Cassius. Podaję za: F. Rainer Scheck, Szlak mirry i kadzidła. Od Arabii do Rzymu – śladem anty-
cznych kultur, tłum. J. Danecki, Warszawa 1998, ss. 44–49.

42 Ibidem, s. 199.
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3.1. Ogólna panorama językowa

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego sytuacja językowa w Basenie Morza Śródziem-
nego komplikuje się. W części europejskiej z łaciny ludowej i języków barbarzyń-
skich najeźdźców wykształcają się powoli idiomata romańskie: sardyński, sycy-
lijski, włoski, friulski, francuski, prowansalski, kataloński, aragoński, kastylijski, 
portugalski itd., z których najprężniejsze osiągną status języków, a wiele pozosta-
nie dialektami. Jako pochodzące z jednego pnia, te dialekty i języki są częściowo 
zrozumiałe, zwłaszcza w pierwszych etapach rozwoju, dla użytkowników innych 
języków z tej rodziny. Problemy komunikacyjne, głównie pomiędzy użytkownika-
mi języków należących do innych rodzin, ludzie średniowiecza rozwiązują na trzy 
wypracowane przez wieki sposoby: posługiwanie się językami wspólnymi, naukę 
języków obcych innych niż wspólne oraz korzystanie z usług mniej czy bardziej 
wyspecjalizowanych tłumaczy.

W świecie zachodnim łacina stanowi język wspólny, lecz tylko dla części spo-
łeczeństwa, dla warstwy wykształconej: kleru, klerków, uczonych, dyplomatów. 
To lingua paterna tej warstwy43, język, którego gramatyki uczą się w szkole (w od-
różnieniu od macierzystego, nabywanego spontanicznie), służący do komunikacji 
w zakresie zagadnień innych niż zagadnienia życia codziennego: w edukacji, re-
ligii chrześcijańskiej, administracji, dyplomacji, nauce. Z dyplomacji języki naro-
dowe wyprą ją dopiero na początku XVI wieku; w 1527 roku powstanie na dworze 
Karola V pierwszy w Europie departament tłumaczeń na potrzeby polityki zagra-
nicznej: Secretaría de Interpretación de Lenguas44.

43 Por. J. Chaurand, Émergence d’une langue, [w:] Nouvelle histoire de la langue française, red. 
J. Chaurand et al., Paris 1999, s. 28.

44 Por. I. Cáceres Würsig, Breve historia de la secretaría en interpretación de lenguas, „Meta”, 
2004, 49/3; Historia de la traducción en la Administración y en las relaciones internacionales en 
España (s. XVI–XIX), Soria 2004; Traducción, lenguas y diplomacia, [w:] Sensus de Sensu, Estudios 
Filológicos de Traducción, red. Vicente López Folgado, Córdoba 2002, s. 58. Karolowi V, z Bożej ła-
ski cesarzowi rzymskiemu, królowi Niemiec, Hiszpanii, Neapolu i Sycylii, arcyksięciu Austrii, księ-
ciu Burgundii, Brabancji, Mediolanu, Luksemburga, Styrii, Karyntii, Karnioli, hrabiemu Flandrii, 
Holandii, Fryzji, panu Biskajów i Moliny itd. przypisuje się stwierdzenie: „Mówię po hiszpańsku do 
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Od X wieku n.e. językiem wspólnym dla części rycerstwa zachodniego sta-
je się język francuski (langue d’oïl, roman, franceis, françois). Podboje wojskowe 
i wpływy polityczne władców francuskich w Anglii, na Flamandach i w królestwie 
Neapolu rozszerzyły jego zasięg poza granice naturalne; przewaga kontyngentów 
francuskich w wyprawach krzyżowych sprawiła, że przyjęto go za język dyplo-
macji i prawa w państwach łacińskich w Ziemi Świętej i na Cyprze45. Jego prestiż 
umocniły dzieła literatury dydaktycznej i rycerskiej. W katalońskich powieściach 
Tirant Biały i Curial walki turniejowe rozpoczyna okrzyk: Laissez-les y aller pour 
faire leur devoir!46. Pizańczyk Rustichello spisuje relację Wenecjanina Marca Polo 
po francusku, gdyż jako autor powieści rycerskich w tym języku przypisuje mu 
większą renomę i zasięg oddziaływania47. Po włosku porozumiewają się kupcy 
i pielgrzymi do Ziemi Świętej48.

Na wybrzeżu Morza Śródziemnego rodzi się lingua franca. Rozpowszechnie-
nie zawdzięcza ekspansji politycznej i ekonomicznej wielkich miast portowych 
regionu, takich jak Wenecja, Amalfi , Piza, Genua, Marsylia, Barcelona czy Pal-
ma de Mallorca, oraz wojnom krzyżowym, które spowodowały intensyfi kację ru-
chu morskiego między północnym a południowym wybrzeżem najpierw w cza-
sie działań wojennych, a następnie podczas kontaktów z państwami łacińskimi 
w Ziemi Świętej. Posługują się nim żeglarze, pracownicy portów, podróżnicy, 
a także więźniowie chrześcijańscy w miastach pozostających pod panowaniem 
muzułmańskim. Najstarsza zachowana w piśmie wzmianka o tym języku po-
chodzi z 1486 roku49. Jego gramatyka jest uproszczona, w słownictwie i fonetyce 
widoczne są wpływy wszystkich nadbrzeżnych języków romańskich oraz arab-
skiego, tureckiego i ludowej greki. Nie jest to język jednorodny; w zależności od 
regionu Basenu przeważa substrat iberyjski lub włoski. Dobrze scharakteryzował 
ów język Miguel Cervantes de Saavedra w drugiej połowie XVI wieku, wkładając 
w usta jednej z postaci Don Kichota, hiszpańskiego niewolnika w tureckim Algie-
rze, następujące wyjaśnienie:

[...] ojciec [Zoraidy] przemówił do mnie językiem, jaki jest w użyciu w całej Berberii, a na-
wet w Konstantynopolu między niewolnikami a Maurami, a który nie jest ani mauretań-

Boga, po włosku do kobiet, po francusku do mężczyzn, a po niemiecku do mojego konia”, Wikipe-
dia, hasło „Karol V”.

45 S. Lusignan, Les parlers français et la langue du roi, [w:] Nouvelle histoire de la langue française, 
red. J. Chaurand et al., Paris 1999, s. 113, 99.

46 „Dajcie im drogę, niech czynią, co należy!”, J. Martorell, Tirant Biały, tłum. R. Sasor, Kraków 
2007, s. 195.

47 R. Pinto, Lenguaje y territorio en las crónicas de viaje a Extremo Oriente, [w:] La concien-
cia lingüística en Europa. Testimonios de situaciones de convivencia de lenguas (ss. XII–XVIII), red. 
E. Martinell Gifre, M. Cruz Piñol, Barcelona 1996, s. 165.

48 M.Ch. Gomez-Géraud, Écrire le voyage au XVIe siècle en France, Paris 2000, s. 68, przyp. 1.
49 E. Martínez Díaz, Estudio sobre la lingua franca del Mediterráneo, [w:] La conciencia lingüísti-

ca europea. Nuevas aportaciones de impresiones de viajeros, red. E. Martinell Gifre, E. Erlendsdöttir, 
Barcelona 2005, s.185.
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skim, ani kastylskim, ani językiem żadnej innej nacji, jeno jakoby mieszaniną wszystkich 
języków pospołu; porozumiewamy się nim wszyscy50.

W południowej i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, obok ję-
zyków lokalnych, takich jak berberyjskie czy egipskie, w powszechnym użyciu 
pozostają języki wspólne, zazwyczaj narzucone przez okupantów: arabski (który 
ekspansja islamu zaniosła aż na Półwysep Iberyjski), syryjski, perski, turecki. Ży-
dowscy mieszkańcy Palestyny i coraz liczniejsza diaspora posługuje się językiem 
hebrajskim, ulegającym wpływowi języków lokalnych. Rolę pomostu między Za-
chodem a Orientem pełni greka, która zastąpiła łacinę jako język urzędowy Ce-
sarstwa Bizantyńskiego.

Mieszkańcy rejonów przygranicznych (cały Półwysep Iberyjski jest w wie-
kach średnich rejonem przygranicznym!) oraz wielkich miast, zwłaszcza por-
towych, władają kilkoma językami nabytymi metodą naturalną. Jedynym języ-
kiem obcym nauczanym w szkołach jest łacina; wyjątek stanowi być może Cypr, 
gdzie języków nowożytnych uczono w „specjalnych szkołach” – jak donosi jeden 
z pielgrzymów do Ziemi Świętej w XIV wieku51. Osoby, które pragną, najczęściej 
ze względów zawodowych, opanować język obcy, pobierają lekcje u mniej lub 
bardziej przypadkowych, mniej lub bardziej wykwalifi kowanych „preceptorów”, 
zwykle rodzimych użytkowników danego języka. O tym, że przedsięwzięcie to 
bywa obarczone ryzykiem, świadczy historia Ramona Llulla, katalońskiego fi lo-
zofa i teologa, który przez dziewięć lat uczył się języka arabskiego od zakupio-
nego w tym celu niewolnika. Obity pewnego dnia za „ubliżanie najświętszemu 
imieniu Jezus”, dumny Maur zapałał żądzą zemsty i przy pierwszej okazji zaata-
kował swego chlebodawcę nożem, raniąc go w brzuch; oddany w ręce wymia-
ru sprawiedliwości, popełnił samobójstwo52. Przymusowy kurs języka obcego 
odbywają osoby, które trafi ły do niewoli: rycerze podczas działań wojennych, 
podróżnicy po Morzu Śródziemnym schwytani przez piratów, ludność cywilna 
uprowadzona w jasyr turecki czy tatarski.

Obecność tłumaczy wyraźnie zaznacza się w dziedzinach takich jak polityka 
międzynarodowa (konfl ikty zbrojne, dyplomacja), administracja wielojęzyczną 
społecznością, działalność ewangelizacyjna, handel, podróże religijne oraz od-
krywcze.

50 M. Cervantes de Saavedra, Don Kichote, tłum. A.L. i Z. Czerny, Warszawa 1955, I, 41, s. 341.
51 L. de Sudheim, Le Chemin de la Terre sainte, [w:] Croisades et pèlerinages. Récits, chroniques et 

voyages en Terre Sainte XIIe–XVIe siècle, red. D. Régnier-Bohler, Paris 1997, s. 1052.
52 R. Llull, VC, 11, za: A. Sawicka, Drogi i rozdroża kultury katalońskiej, Kraków 2007, rozdział 

„Szaleństwa miłości błogosławionego Rajmunda”, s. 84. 
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3.2. Rycerze i tłumacze

Literatura rycerska – eposy (pieśni o czynach, gatunek kwitnący we Francji w XII 
i XIII wieku, a poza jej granicami znacznie dłużej), księgi i powieści rycerskie – 
opiewająca starcia zbrojne między wojskami chrześcijańskimi i muzułmańskimi 
(saraceńskimi), już to na kontynencie europejskim, już to w Ziemi Świętej, a także 
turnieje, konfrontacje organizowane w czasie pokoju, na które przybywali rycerze 
z różnych krain, tworzą na ogół fi kcję przezroczystości językowej oraz idealnego 
porozumienia. W scenach nakreślonych niejednokrotnie z dużą dozą realizmu 
Maurowie i krzyżowcy różnych narodowości rozmawiają płynnie bez pośredni-
ków. Ślady świadomości językowej są stosunkowo rzadkie53. Większość z nich do-
tyczy znajomości języków obcych u samych rycerzy, przy czym wyliczenie wielu 
języków ma często wartość brzmieniową, na przykład

Swój wygląd zmienił i w innym języku
mówił, po salomońsku, turyńsku i barbarzyńsku,
grecku, niemiecku, alejcku [?], ormiańsku,
i w innych, których umiał bez liku [Chançon de Guillaume, w. 2169–2172].

Niekiedy znajomość języka obcego uzupełnia portret idealnego rycerza/wład-
cy. Na przykład o Rolandzie powiedziano, że:

Panowie, Rollant języków znał wiele,
Greckim, syryjskim, ormiańskim władał biegle [Entrée d’Espagne, w. 11466–11467],

a o Karolu Wielkim, że „zna wszystkie języki” [Gui de Bourgogne, w. 1373].
Sporadycznie autorzy eposów odtwarzają lub naśladują błędy językowe popeł-

niane przez obcokrajowców, zapewne dążąc do uzyskania efektu komicznego:

Święta Mario, dokąd wy chcesz jechać?
Pozwólcie z sobą poszprechać!
Nowiny powiedz mi szczerze.
Kto być ci rycerze? [Tournoi de Chauvency, w. 684–686].

Z XI wieku pochodzą dwa zachowane grecko-łacińskie słowniczki dla krzy-
żowców i chrześcijańskich najemników54.

53 Zespół badaczy z Uniwersytetu Barcelońskiego znalazł ślady świadomości językowej w 26 
z 40 przebadanych eposów francuskich, por. I. de Riquer, M. Simó, La conciencia lingüística en textos 
franceses de los siglos XII al XIV, [w:] La conciencia lingüística en Europa. Testimonios de situacio-
nes de convivencia de lenguas (ss. XII–XVIII), ss. 47–68. Szerzej na temat por. M. Chrobak, Obraz 
komunikacji językowej w basenie Morza Śródziemnego w wiekach średnich według literatury rycerskiej 
i pielgrzymiej, Prace Komisji Neofi lologicznej PAU, tom IX/2010, ss. 41–57. Cytaty z eposów za: Riquer, 
Simó.

54 R. Salicrú Lluch, Translators, Interpreters and Cultural Mediators in Late Medieval Eastern Ibe-
ria and Western Islamic Diplomatic Relationships, 10th Mediterranean Research Meeting, Florence 
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Tłumacze (latimiers, druguemants, durgemans) pojawiają się w eposach rzad-
ko, głównie w kontekście wojny i zazwyczaj jako tłumacze królewscy, co może 
wskazywać na fakt, że osób parających się tą profesją było zbyt mało, by mogły 
uczestniczyć w mniej ważnych rozmowach i pomagać pojedynczym osobom. 
Nienazwani z imienia (z jednym wyjątkiem), charakteryzują się trzema cechami. 
Władcy darzą ich sympatią, niekiedy nawet przyjaźnią. Karol Wielki wzywa Flo-
riana z Nubii, mówiąc o nim: „To mój tłumacz, niech go Jezus błogosławi” [Gui de 
Bourgogne, v. 113]; inny władca przemierza Francję z tłumaczem, którego autor 
nazywa dobrym towarzyszem [Aye d’Avignon, v. 2315] [58]55. Zazwyczaj pojawiają 
się w liczbie mnogiej, co odzwierciedla, jak sądzę, zjawisko powszechnie wystę-
pujące w rzeczywistości, wynikające ze względów bezpieczeństwa: kilku tłuma-
czy kontroluje nawzajem swoje przekłady, w takiej sytuacji trudniej o zdradę czy 
przekupstwo, a utrata jednego z nich nie przerywa procesu komunikacji. Pełnią 
funkcję pośrednika nie tylko językowego, lecz także kulturowego: informatora, 
eksperta. Wspomniany Florian z Nubii zostaje wezwany, by opowiedzieć o mia-
stach pozostających pod władzą saraceńską.

Sporadycznie określenie latinier lub drugement wskazuje raczej na rozległą 
kulturę postaci niż na jej kompetencje językowe, na przykład

Oto wchodzi Baudacon z głową ogoloną,
tłumacz stary i krzepki, z posiwiałą skronią,
mowę jego piękną i wiedzę chwalono [Gerbert de Metz, w. 3668–3670]56

lub na jej obcość. Z tego zapewne powodu – być może po to, by usprawiedliwić 
obcy akcent – pewien rycerz chrześcijański przebrany za Saracena przedstawia się 
jako „dragoman [...] z Afryki i zza morza” (La Prise d’Orange, w. 422–423).

Wrażenie przejrzystości językowej pogłębiają kroniki wypraw krzyżowych. 
Termin drogomandus pojawia się już w opisie pierwszej wyprawy, w Historia de 
Hierosolymitano itinere pióra Piotra z Poitou, w której oznacza chrześcijanina 
zdolnego do przekładu z arabskiego lub syryjskiego na grecki57, lecz wzmianki 
o tej postaci są rzadkie. Dwaj kronikarze bliskowschodniej szachownicy poli-
tycznej i językowej, naoczni świadkowie większości opisywanych wydarzeń, za-
znaczają obecność królewskiego tłumacza jedynie w przypadku ekstremalnego 

& Montecatini Terme, s. 9, http://digital.csic.es/bitstream/10261/12714/1/Translators%20interpre-
ters%20and%20cultural%20mediators.pdf, 02.06.2010.

55 Podobne określenie: latimer al rei [...] ke moult l’out cher, spotykamy przy opisie Morice’a 
Regana, tłumacza irlandzkiego króla Dermota, w Th e Song of Dermot and the Earl z XIII wieku, 
v. 1.8–9, za: Cronin, op. cit., s. 79. Wspomniany tłumacz musiał cieszyć się zaufaniem króla, gdyż ów 
powierzał mu ważne misje dyplomatyczne: rekrutację żołnierzy, negocjacje z normańskim wodzem 
Raymondem Le Gros oraz rozmowy w sprawie poddania Dublina w 1170 roku, ibidem, s. 80.

56 Cytat za: J.-C. Vallecalle, Messages et ambassades dans l’épopée française médievale. L’Illusion 
du dialogue, Paris 2006, s. 25.

57 J. Richard, Croisés, missionaires et voyageurs, Londres 1983, s. 153.
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egzotyzmu, to jest rozmów z czarnoskórym władcą Nubii58. Wilhelm z Tyru napo-
myka, że Baldwin I rozmawiał przez tłumaczy ze swym ormiańskim zięciem oraz 
podaje imię „najlepszego tłumacza w pałacu cesarza bizantyńskiego”: Tryfi lus59.

Wzmianki potwierdzające istnienie przybocznych tłumaczy dyplomatycznych 
i wojennych występują częściej w kronikach z Półwyspu Iberyjskiego. Gdy pod-
czas oblężenia Almerii w stronę infanta Fernanda biegnie młody Arab, krzycząc: 
Ani ben i soltan, tłumacze natychmiast przekładają jego słowa: „Panie, mówi, że 
jest synem króla”. Fernando zabija go jednym wspaniałym ciosem i wznosi ten 
sam okrzyk: Ani ben i soltan!60. Podczas oblężenia Murcii władca Aragonii, Kata-
lonii i Walencji Jakub I wysyła do wezyra „Domingo Lopesa, który był mieszkań-
cem Sagunto i znał arabski, i don Astrucha, Żyda, który był naszym pisarzem dla 
języka arabskiego”; kilka dni później tenże don Astruch, „który był tłumaczem”, 
jest obecny, już bez Lopesa, podczas negocjacji między Jakubem I a muzułmana-
mi z Murcii61. Astruch Bonsenyor pozostaje w służbie Jakuba I do jego śmierci. 
Na krótko przed zgonem król poleca go swemu następcy, a w kodycylu zastrzega, 
że nie powinno się wymagać od niego zapłaty podatków za okres służby, gdyż 
„sequebatur curiam nostram et erat de domo nostra”62. Jakub I nie gardzi także 
usługami przygodnych tłumaczy, pamiętając o zaskarbieniu sobie, w dosłownym 
tego słowa znaczeniu, ich wierności:

I nocą wysłali nam dwóch Maurów z odpowiedzią, a jeden z nich znał języki. [...] I daliśmy 
temu, co znał języki, sto monet, żeby był nam wierny: a on rzekł, że z Bożą pomocą do-
pilnuje, by stało się to, czego chcieliśmy, a daliśmy mu te sto monet ukradkiem, tak by ten 
drugi nie widział [Jaume I, Crònica o Llibre dels feits, CDXI].

3.3. Naród tłumaczy

Wzmianki o narodowości tłumaczy w kronikach katalońskich odzwierciedla-
ją zjawisko powszechne na całym Półwyspie Iberyjskim: są nimi głównie Żydzi. 
Funkcję escribano (z języka kastylijskiego), scriva (z języka katalońskiego), ‘pisa-
rza (w tym pism dyplomatycznych)/sekretarza’ lub/i trujamán, ‘tłumacza’ wład-

58 Robert de Clari, La conquête de Constantinople, [w:] Croisades et pèlerinages, op. cit., s. 764; 
Hayton, La fl eur des histoires, [w:] CP, s. 874. Pierwszy z nich wspomina także sytuację, gdy królowa 
Konstantynopola, narodowości francuskiej, obrażona na swych rodaków, udała nieznajomość oj-
czystego języka i rozmawiała z nimi przez tłumaczy, op. cit., s. 764.

59 Guillaume de Tyr, Chronique, [w:] CP, ss. 542, 653. 
60 R. Muntaner, Crónica, CCXLVII, za: J. Butiñá, La conciencia lingüística en las letras catalanas 

de la Edad Media: del campo histórico y del fi losófi co al de la fi cción, [w:] La conciencia lingüística en 
Europa. Testimonios de situaciones de convivencia de lenguas (ss. XII–XVIII), s. 97.

61 I. Jaume, Crònica o Llibre dels feits, CDXXXVI–CDXXXVII, [w:] ibidem, s. 85, drugi cytat 
akapit 439.

62 D. Romano Ventura, De historia judía hispánica, Barcelona 1991, przyp. 62.
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ców Katalonii, Aragonii, Leonu, Kastylii63 i Portugalii64 pełnią przedstawiciele 
gminy żydowskiej osiadli na Półwyspie od wielu stuleci. Ruchliwość (nie zawsze 
zamierzona u tego narodu tułaczy), predyspozycje do nauki języków obcych, tra-
dycja kształcenia w tym kierunku, umiejętność czytania i pisania sprawiają, że 
władcy zlecają im wszelkie zadania wymagające inteligentnej znajomości języka 
arabskiego: reprezentację interesów Korony w misjach dyplomatycznych, prowa-
dzenie korespondencji dyplomatycznej, pobieranie podatków od muzułmańskich 
poddanych, wreszcie przekład ustny i pisemny, w tym wykonywanie tłumaczeń, 
które nazwalibyśmy dziś przysięgłymi65. Przez okres panowania czterech wład-
ców Korony Aragońskiej, to jest ponad sto lat (1213–1327), Żydzi nieprzerwanie 
zajmują stanowisko escribano mayor de cartas árabes, czyli szefa sekcji arabskiej 
w kancelarii królewskiej. Dokumenty zachowane w archiwach poświadczają no-
minacje konkretnych osób, a także przekazywanie funkcji z pokolenia na poko-
lenie. Koronie Aragońskiej służą członkowie trzech rodzin: Abenmenassé, Al-
constantiní (nazwisko informuje być może o ich pochodzeniu) i Bonsenyor. Król 
Alfons jeszcze jako infant mianuje swym osobistym pisarzem i lektorem z języka 
arabskiego Bondavida, syna Astrucha Bonsenyora. Już po wstąpieniu na tron ko-
rzysta z jego usług translatorskich i dyplomatycznych podczas podboju Menorki 
oraz wysyłając go jako posła do sułtana egipskiego. Podczas jego nieobecności 
w kraju mianuje pisarzem z arabskiego Abrahima Abenamiesa; nominację tę po-
wtarza Jakub II, określając go jako „scriptor noster arabicus et tursimany”66. Litera 
„i” zamiast „a” w imieniu Abrahima potwierdza jego arabofi lię. Wysłany jako po-
seł Jakuba II do Grenady, w późniejszych dokumentach aragońskich jest wzmian-
kowany jako ambasador muzułmańskiego władcy. Z jego nominacji dowiadu-
jemy się, że jako funkcjonariusz królewski ma prawo do dziennego przydziału 
dwóch zwierząt: „et recipias pro labore et salario dicti offi  cii quitacionem duorum 
animalizm”67; to jedna z rzadkich w tekstach źródłowych informacji o wynagro-
dzeniu tłumaczy. Z kolei brat Bondavida Jahuda otrzymuje od Jakuba II mono-
pol na lokalne wykonywanie tłumaczeń dla osób prywatnych68. Przekłady Jahudy 

63 Por. N. Roser Nebot, Trujamán: intérprete comunitario y traductor para fi nes específi cos en 
la Baja Edad Media, [w:] Essays on medieval translation in the Iberian Peninsula, red. T. Martínez 
Romero, R. Recio, Málaga 2001, s. 311.

64 C. Castilho Pais, Aspectos de la traducción oral en Portugal en el siglo XVI, [w:] Seis estudios 
sobre la traducción en los siglos XVI y XVII, red. J.A. Sabio Pinilla, M.aD. Valencia, Granada 2003, 
s. 171.

65 Losy/kariery/sylwetki dziewięciu tłumaczy władców Aragonii w XIII wieku, „złotym wieku 
żydostwa aragońskiego”, uważnie przestudiował Romano, op. cit., rozdział „Judíos escribanos y tru-
jamanes de árabe en la corona de Aragón (reinados de Jaime I a Jaime II)”.

66 Ibidem, s. 94.
67 Ibidem, zał. nr 4.
68 „Niechaj wiedzą wszyscy, że My, Jakub [itd.]: dostrzegając, że ty, Jahuda, syn Astrucha Bon-

senyora, Żyda z Barcelony, jesteś osobą odpowiednią i zdolną do podjęcia się sporządzenia skryp-
tów dłużnych [instrumenta debitoria], które winny zostać zredagowane po arabsku dla Saracenów, 
dla tych, którym są potrzebne, wśród wyruszających na terytoria saraceńskie, lub dla tych, którzy 
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mają mieć moc prawną, co czyni z ich autora przodka współczesnych tłumaczy 
przysięgłych69. Wskazany w koncesji kierunek tłumaczenia (z języka katalońskie-
go na arabski) zdaje się świadczyć o pełnym zaufaniu do kwalifi kacji językowych 
Jahudy (który później przetłumaczy dla Jakuba obszerne fragmenty arabskiego 
traktatu medycznego, za co otrzyma w 1313 roku astronomiczną kwotę 1000 sol-
dów70) oraz o braku zaufania władcy do rodowitych użytkowników języka arab-
skiego, których z pewnością nie brakuje w owym czasie w jego Koronie.

Na terytorium Katalonii działają też inni żydowscy tłumacze świadczący usłu-
gi dla ludności. Łaciński dokument potwierdzający otrzymanie przez kilku mu-
zułmanów ładunku przypraw z Aleksandrii kończy się akapitem stwierdzającym, 
że Salomó Corayef i Jacob Gavio, dwóch Żydów władających katalońskim i arab-
skim („interpretes qui intelligebant et loquebant idioma catalanorum et dictorum 
sarracenorum”), wyjaśniło muzułmanom zawartość dokumentu notarialnego71. 
W Elche Abrahim al-Behbehí, uczestniczący jako tłumacz w sporze między po-
borcą podatków a lokalnymi muzułmanami, sporządził wyciąg z wyjaśnień tych 
ostatnich i poświadczył jego zgodność z usłyszanymi słowami własnoręczną no-
tatką w języku arabskim i alfabecie hebrajskim, podpisując się jako „trujamán del 
baile y de la aljama de mudéjares [de Elche]”, ‘dragoman sędziego oraz społeczno-
ści muzułmańskiej [w Elche]’72. 

Dokumenty handlowe często tłumaczono a vista, opatrując je podpisaną przez 
tłumacza formułą zgodności tłumaczenia z oryginałem, na przykład majorkań-
ski tłumacz Salomo Jonis gwarantował w ten sposób, że w razie potrzeby wiernie 
przetłumaczy umowę sporządzoną w języku arabskim na kataloński. Podobnie 

pracują dla niektórych osób w zamian za pewne kwoty, które wypłaca się w takich miejscach; jako 
że dokumenty te są lepiej rozpowszechniane i rozumiane pomiędzy rzeczonymi Saracenami, gdy 
spisane są po arabsku niż po łacinie, dlatego dajemy ci i przyznajemy, rzeczony Jahudo, władzę i po-
zwolenie na podjęcie się i sporządzenie takich dokumentów, niech zostaną zredagowane i napisane 
po arabsku dla takich Saracenów w mieście Barcelonie i na jej terytorium”. Za: Roser Nebot, op. cit., 
s. 313. Oryginalny tekst łaciński w: Romano, op. cit., s. 104.

69 „Albowiem nakazujemy naszym autorytetem i mocą, byś podjął się i sporządził te doku-
menty, tak by posiadały pełną ważność, jakby zostały wykonane przez notariusza, pod warunkiem 
że zostaną spisane twoją ręką i ty złożysz na nich swój podpis, i postąpisz z nimi właściwie i zgod-
nie z prawem. Niniejszym rozporządzeniem nakazujemy wszystkim naszym sługom i wasalom, by 
przyznali pełną ważność rzeczonym dokumentom wykonanym przez ciebie, jakby zostały wykona-
ne przez notariusza, jak powiedziano powyżej; chcemy, by niniejsza koncesja trwała tak długo, jak 
uznamy za stosowne. Ponadto chcemy, by dopóki ty będziesz się trudnił tym zajęciem, nikt w mie-
ście Barcelonie i na jej terytorium nie mógł sporządzać dokumentów tego typu oraz by żaden nasz 
sługa ani przedstawiciel w Barcelonie nie przyznał i by nie mógł przyznać nikomu władzy ani mocy 
wykonywania takich dokumentów w okresie ważności naszej koncesji. Sporządzono w Barcelonie, 
dnia 13 grudnia 1294, Mateo Botella”. Ibidem, ss. 313–314.

70 M. McVaugh, Islamic medicine in the kingdom of Aragon in the aearly fourteenth century, 
www.islamset.com, 14.08.2009.

71 Romano, op. cit., ss. 98–99. 
72 Dokument ten Romano nazywa pierwszym znanym mu autografem żydowskiego tłumacza 

przysięgłego, ibidem, s. 101.
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bywało w stosunkach międzynarodowych: pod sporządzonym po łacinie tekstem 
traktatu pokojowego podpisanego w 1312 roku pomiędzy królem Majorki San-
chem a sułtanem Bugii Abu Yahya Abu Bakr zachowało się poświadczenie przez 
arabskiego ambasadora lub/i tłumacza w języku arabskim znajomości i prawdzi-
wości treści traktatu73.

Teksty źródłowe nie wspominają o wysokości wynagrodzenia tłumaczy przy-
sięgłych. Stawki najprawdopodobniej były ustalane jednorazowo pomiędzy tłu-
maczem a klientem; w przypadku Jahudy monopol z pewnością wpływał na ich 
wysokość. W 1280 roku Jakub II odnowił Jahudzie przywilej przyznany przez Ja-
kuba I Astruchowi Bonsenyorowi, „by mógł rozbudować swój dom w dzielnicy 
żydowskiej w Barcelonie, z drzwiami, oknami i przydatkami, a także zabudować 
teren przylegający do murów domu”74; pół wieku później Alfons IV odnowił go 
ponownie na rzecz syna Jahudy. Uhonorowanie zaufanego tłumacza i medyka 
prawem do rozbudowy domu nie dziwi w kontekście średniowiecznej Hiszpanii, 
w której Żydów obowiązywał zakaz posiadania nieruchomości.

Gdy zatem Luis de Torres wyruszał z Krzysztofem Kolumbem do Indii, był jed-
nym z długiego szeregu poliglotów z narodu bez ziemi. Listy Izabeli Kastylijskiej 
do Wielkiego Chana przełożyli jego ziomkowie, koledzy i uczniowie ludzi, którzy 
przez całą epokę rekonkwisty tłumaczyli korespondencję z władcami mauretań-
skimi. Ironia losu sprawiła, że dzień, w którym Torres wypływał z Kolumbem, by 
odkryć Amerykę, był zarazem dniem exodusu hiszpańskich Żydów wypędzonych 
ze swej ojczyzny, z Sefarad, dekretem Arcykatolickiej Pary. W porcie Palos mijał 
statki zmierzające na wschód, wypełnione lamentującymi rodakami – osiem ty-
sięcy rodzin75 – zabierającymi w najróżniejsze zakątki Mare Nostrum resztki ma-
jątku, klucze od domów, do których nigdy nie mieli powrócić, średniowieczną 
hiszpańszczyznę. Torres był jedynym, który uciekał na zachód.

Począwszy od trzeciej dekady XV wieku, w kontaktach dyplomatycznych 
władcy Aragonii korzystali z pośrednictwa swych muzułmańskich poddanych, 
mudejares, licząc nie tylko na ich kwalifi kacje językowe, lecz także na wysokie 
prawdopodobieństwo wzbudzenia poczucia solidarności, sympatii i zaufania 
u arabskich rozmówców76. Tłumaczami chrześcijańskimi posiłkowali się głównie 

73 Roser Nebot, op. cit., ss. 312–318. Badacz ten ubolewa, że studia nad technikami komunikacji 
językowej w dyplomacji utrudnia dwuznaczność katalońskiego rzeczownika translat, który mógł 
oznaczać zarówno „tłumaczenie z języka obcego”, jak i „przepisanie z notatek sekretarza, to jest 
z wykonanego na woskowej tabliczce, metodą zbliżoną do dzisiejszej stenotypii, zapisu podyktowa-
nego listu”, ibidem, s. 319.

74 Ibidem, s. 315.
75 C. Bernard, S. Gruzinski, Histoire du Nouveau Monde, Paris 1991, s. 86.
76 R. Salicrú i Lluch, Más allá de la mediación de la palabra. Negociación con los infi eles y me-

diación cultural en la Baja Edad Media, [w:] Negociar en la Edad Media / Négocier au Moyen Age, 
Barcelona 2005, s. 436–438; Translators, Interpreters and Cultural Mediators in Late Medieval Ea-
stern Iberia and Western Islamic Diplomatic Relationships, 10th Mediterranean Research Meeting, 
Florence & Montecatini Terme, 25–28 March 2009, http://digital.csic.es/bitstream/10261/12714/1/
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królowie Kastylii; w Aragonii zwyczaj ten wprowadził dopiero Fernando de An-
tequera. Notatka zachowana w archiwach Korony Aragońskiej potwierdza rolę 
doradcy i eksperta odgrywaną przez tłumaczy. W 1316 roku tłumacz Jakuba II 
Pere Robert opatrzył swój przekład listu od króla Grenady następującym komen-
tarzem:

A teraz, panie, chciałbym oświadczyć, iż możesz słusznie upomnieć się o ludzi i bydło, 
gdyż nie jest prawdą, lecz kłamstwem, że zanim poddani twoi zostali ujęci, atakowali Gre-
nadę. Wbrew temu, co chciałby twierdzić król Grenady, ich uwięzienie jest bezzasadne. 
Winieneś ponadto wiedzieć, że gdy król Grenady wstąpił na tron, wydał glejt zapewniający 
bezpieczeństwo wszystkim twym poddanym. Powinieneś mieć jego tłumaczenie w swym 
archiwum. Gdybyś jednak go nie odnalazł, kupcy walenccy mają jeden egzemplarz i mogą 
ci pokazać77.

Władcy państw romańskich spoza Półwyspu Iberyjskiego nie dysponowali 
kadrą władającą językiem arabskim ani innymi językami wschodnimi. W tłuma-
czeniu brało zwykle udział wielu pośredników, a poprawność przekładu ważnych 
pism dyplomatycznych sprawdzano poprzez wielokrotne retranslacje i tłumacze-
nia kontrolne na różne języki. Taką sytuację opisuje Jan di Piano Carpini, legat 
papieża Innocentego IV do chana mongolskiego Gujuka w latach 1245–1247, roz-
mawiający z Mongołami za pośrednictwem współbrata Benedykta Polaka, zna-
jącego język łaciński i ruski, oraz ruskiego rycerza Temera pochodzenia kumań-
skiego, znającego język tatarski: 

I zapytał nas [cesarz] wtedy, czy są u pana Papieża tacy, którzy znają pismo Rusinów albo 
Saracenów, albo też Tatarów. Odpowiedzieliśmy, że nie mamy [takich, którzy znają] pismo 
ruskie, tatarskie i saraceńskie. Wprawdzie Saraceni są w [naszym] kraju, lecz są daleko od 
papieża. Powiedzieliśmy jednak, co nam się wydawało najlepszym wyjściem, żeby napisali 
po tatarsku i nam przetłumaczyli, a my dokładnie napiszemy to w naszym języku i do-
ręczymy panu Papieżowi zarówno list, jak i tłumaczenie. Wtedy oni oddalili się od nas 
[i udali] do cesarza. W dniu św. Marcina zostaliśmy ponownie wezwani i przybyli do nas 
Kadak, Chingay i Bala, wyżej wymienieni sekretarze, i przetłumaczyli nam słowo w słowo 
list [cesarza]. A kiedy my napisaliśmy to po łacinie, polecili przetłumaczyć sobie [to pismo] 
zdanie po zdaniu, chcąc wiedzieć, czy nie pomyliliśmy jakiegoś słowa. Kiedy oba pisma 
zostały ułożone, polecili nam [je] raz i drugi przeczytać, aby przypadkiem czegoś [w nich] 
nie brakowało, i powiedzieli nam: „Baczcie, żebyście wszystko dobrze zrozumieli, żeby nie 
zdarzyło się, że nie zrozumiecie wszystkiego, ponieważ musicie udać się do tak odległych 
krajów”. A gdy odpowiedzieliśmy: „Rozumiemy wszystko dobrze”, sporządzili to pismo 
w języku saraceńskim, ażeby można kogoś znaleźć w tamtych stronach, kto przeczytałby 
je, jeżeliby pan papież wyraził taką wolę78. 

Translators%20interpreters%20and%20cultural%20mediators.pdf, 10.03.2010, s. 7. Praktyka ta była 
równie powszechna po stronie muzułmańskiej.

77 Salicrú i Lluch, Translators, Interpreters and Cultural Mediators in Late Medieval Eastern Ibe-
ria and Western Islamic Diplomatic Relationships, ss. 5–6.

78 J. di Piano Carpini, Historia Mongołów, IX, 40–41, [w:] Spotkanie dwóch światów: Stolica Apo-
stolska a świat mongolski w połowie XIII wieku: relacje powstałe w związku z misją Jana di Piano 
Carpiniego do Mongołów, red. J. Strzelczyk, Poznań 1993, s. 171.
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Ludwik Święty nie znalazł ponoć w całej Francji nikogo zdolnego do przetłu-
maczenia listu od sułtana Egiptu; równie bezskutecznie w 1267 roku kuria rzym-
ska poszukiwała tłumacza listu perskiego Il-Chana do papieża Klemensa IV79. 
Z kolei w 1288 roku papież Mikołaj III pisał do władców tatarskich „ex varia na-
tione interpretibus”, wymieniając ich nazwiska80. Przez cały wiek XIII międzykon-
tynentalną korespondencją dyplomatyczną zajmowały się osoby przypadkowe, 
jak pewien angielski banita, który mieszkał przez pewien czas w Akrze, a następ-
nie prowadził wędrowne życie wśród Chaldejczyków „et eadem facilitate didicit 
plures linguas”; pojmany na Węgrzech w 1241 roku, został posłem i tłumaczem 
Tatarów81.

Tłumacze nadworni, zwykle narodowości greckiej, działali w państwie otto-
mańskim od 1299 roku82. W zakres ich obowiązków wchodziło, oprócz przekładu, 
udzielanie cudzoziemcom informacji protokolarnych: 

Wielki dragoman przyszedł po mnie i rzekł, żebym pokazał, że całuję ziemię przed zbliże-
niem się do niego [Sułtana], wziął listy, które miałem, położył mi je na głowie, a następnie 
na ustach, po czym wręczył je Sułtanowi, a jako że listy były w innym języku, odczytał je 
po turecku, gdyż przed sułtanem ani na jego dworze nie mówi się w innym języku. Mówią, 
że zaczęto tak czynić, kiedy Turek przyjął prawo Mahometowe i przez honor odprawiają 
tę ceremonię83.

Powyższa scena wskazuje, że w stosunkach międzynarodowych koniecz-
na jest znajomość ceremoniału dworsko-dyplomatycznego, skomplikowanego 
i szczegółowego systemu znaków werbalnych i niewerbalnych, wyrażających in-
tencje, wybory, żądania, zobowiązania, układ sił i zależności uczestników spot-
kania. Znaki te należą do różnych domen: języka, wokalizacji, mimiki, kinezyki, 
proksemiki, manipulacji przedmiotami. Podczas wysyłania poselstwa liczy się 
osoba posła (jego wybór stanowi topos w eposach84), liczba posłów, wielkość świ-
ty, kanał przekazu (pisemny lub ustny; ten pierwszy charakteryzuje się większym 
autorytetem, ten drugi siłą perswazji). Znaczenie ma ubiór posła. Podczas au-
diencji wymowny jest ton głosu, szybkość odpowiedzi, zamilknięcie, wypowie-
dzenie stosownych formuł, wykonanie stosownych gestów, wręczenie/wymia-

79 J. Richard, op. cit., rozdział „L’enseignement des langues orientales en Occident Au Moyen 
Age”, s. 150. Nie wiadomo, dlaczego pisma tego nie sporządził w języku łacińskim Richaldus, sekre-
tarz na perskim dworze, ibidem, s. 154.

80 Ibidem, s. 154, przyp. 3.
81 Ibidem, s. 154. Życiorys tego angielskiego awanturnika zamieścił Mateusz Parisiensis w swej 

Chronica maiora.
82 Berrín Aksoy, Translation Activities in the Ottoman Empire, „Meta”, Le prisme de l’histoire/Th e 

History Lens, t. 50, nr 3, août 2005.
83 Anonim, Andanças é viajes de Pero Tafur por diversas partes del mundo (1436–1439), Madrid 

1874, ss. 82–83.
84 J.-C. Vallecalle, Messages et ambassades dans l’épopée française médievale. L’illusion du dia-

logue, Paris 2006, ss. 78–79.
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na darów, częstokroć symbolicznych; ważne są długość posłuchania, kolejność 
przyjęcia, odległość od władcy85.

Owe, w większości wizualne, elementy ceremoniału stanowią język, „pismo 
natychmiast zrozumiałe i niebudzące wątpliwości” w cywilizacji słabości pisma, 
w kulturze gestu i znaku86. W epoce średniowiecza każda grupa społeczna po-
sługuje się własnym kodem poziomym, ponadnarodowym; grupy te spotykają 
się nieraz w przestrzeni publicznej, lecz wiele znaków pozostaje zapewne herme-
tycznych dla osób spoza danej grupy. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi 
warstwami społeczeństwa może nastręczać większe trudności niż komunikacja 
interlingwalna, a zatem wymagać tłumacza.

Przeważająca większość znaków niewerbalnych nie ma charakteru natural-
nego, lecz skonwencjonalizowany. Są one mówiące pod warunkiem uprzednie-
go ustalenia znaczenia: gdy Roland dmie w róg, Karol Wielki nie jest pewien, 
czy siostrzeniec oznajmia zwycięstwo, czy wzywa pomocy. Niektóre okazują 
się jednak uniwersalne: gałązka oliwna jest symbolem pokoju w całym świecie 
śródziemnomorskim, podobnie jak puste = bezbronne ręce wojownika87. Dary 
zawsze i wszędzie powinny świadczyć o potędze osoby, która je przesyła; Wil-
helm z Rubruk musi się tłumaczyć zdumionym Mongołom z faktu, że przybywa 
z pustymi rękami, a list do Ludwika IX kończy informacją, że misja ma szanse 
powodzenia jedynie w przypadku wysłania przez papieża „z całą pompą jedne-
go biskupa” jako posła: „musiałby on jednak mieć dobrego tłumacza, a nawet 
kilku i znaczne sumy na koszty”88. W swej relacji Wilhelm wielokrotnie daje 
dowody zainteresowania komunikacją niewerbalną oraz dobrego jej opanowa-
nia. Podkreśla zabiegi znajomego mnicha ormiańskiego o zajęcie jak najlepsze-
go miejsca w orszaku Möngke-chana i przywilej noszenia krzyża zatkniętego 
na włóczni, czyli na wysokości innych znaków ważnych dla ordy. Niemożność 
nauczania słowem stara się zrekompensować środkami niewerbalnymi. Potęgę 
Boga próbuje przedstawić majestatem liturgii (śpiew, bogactwo szat liturgicz-
nych), podkreślonym przez kontrast ze skromnością własnej osoby, swą wia-
rygodność zaś – brakiem przywiązania do dóbr doczesnych (bose stopy, prosty 
habit, odkryta głowa, wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu, odmowa przyjmowa-
nia darów). Występowanie przed chanem zawsze z Biblią przyciśniętą do piersi 

85 Por. ibidem, rozdział „La diplomatie”, a także D. Quirini-Popławska, Funkcja polityczno-pro-
pagandowa podarunków w późnym średniowieczu i renesansie, [w:] Mare Apertum. Przepływ idei, 
ludzi i rzeczy w świecie śródziemnomorskim, Portolana. Studia Mediterranea, t. 3, Kraków 2007, 
ss. 223–236.

86 Le Goff , za: J.-C. Schmitt, Gest w średniowiecznej Europie, tłum. H. Zaremska, Warszawa 
2006, s. 12. O „kulturze znaku”, ibidem, s. 29; M. Miśkiewicz, Europa wczesnego średniowiecza. V–
–XIII wiek, Warszawa 2008, rozdz.: „Świat gestów, mitów i symboli”.

87 Vallecalle, op. cit., ss. 144–147.
88 Wilhelm z Rubruk, Opis podróży, tłum. M. Olszewski, Kęty 2007, s. 199.
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może ilustrować żarliwość kapłańską Wilhelma, a także miejsce Księgi w religii 
chrześcijańskiej89.

Przekonanie o uniwersalizmie znaków niewerbalnych niesie z sobą pewne ry-
zyko, o czym świadczy przygoda śląskiego rycerza Mikołaja von Popplau na dwo-
rze lizbońskim. Przy pierwszej audiencji nie pocałował w rękę króla Jana II, gdyż 
nie wiedział, że tego wymaga ceremoniał; przy drugiej – gdyż na próżno czekał, 
aż król poda mu ją do ucałowania, nie spodziewając się, że – wbrew powszech-
nemu zwyczajowi – etykieta portugalska nakazuje, by gość sam sięgnął po dłoń 
monarchy90.

Ów niewerbalny język dopuszcza możliwość podstępu i kłamstwa, o czym 
świadczą dwie anegdoty z początku i końca średniowiecza. W 981 roku w Rzymie 
cesarz Otton II ucałował Hugona Kapeta, podówczas jeszcze księcia Franków, na 
znak zapomnienia o dawnych waśniach i pretensjach, a pod koniec spotkania 

[...] obrócił się, by poprosić o miecz, a książę, odsunąwszy się nieco, pochylił się, by go wziąć 
i ponieść za królem. Miecz został położony na ozdobnym siedzisku, by książę, niosąc go na 
oczach wszystkich obecnych, pokazał, że jest gotowy czynić tak również w przyszłości91.

Na szczęście biskup towarzyszący Hugonowi jako tłumacz, chcąc zapobiec 
nieopatrznemu gestowi symbolicznie równemu inwestyturze, wyrwał miecz z rąk 
księcia i sam poniósł go za podstępnym cesarzem.

Po zdobyciu Grenady w 1492 roku podczas uroczystego wejścia do miasta Iza-
bela Kastylijska i Ferdynand Aragoński ubrali się w stroje mauretańskie na znak 
poszanowania wartości i praw swych nowych, arabskich poddanych oraz jako 
obietnica na przyszłość. Obietnicy tej nie dotrzymali. 

Do obsługi coraz trudniejszych stosunków z Portą Ottomańską Wenecjanie 
powołali korpus tłumaczy przy swojej ambasadzie: dragommano grande – odpo-
wiedzialny za kontakty dyplomatyczne, dragommano piccolo – do spraw gospo-
darczych i organizacyjnych, dragommano da strada – towarzyszący ambasadorom 
w podróży między Wenecją a Konstantynopolem. Jako pierwsi w Europie zorga-
nizowali zalążek szkoły tłumaczy dyplomatycznych (1551), wysyłając do stolicy 
imperium początkowo dwóch, następnie czterech giovani di lingua w celu nauki 
języka tureckiego. Małą liczbę kandydatów pod koniec XVI wieku wyjaśnia prze-
de wszystkim skromność wynagrodzenia92.

89 Na szczegół ów zwróciła uwagę M. Gueret-Laferte, Les gestes de l’Autre, [w:] Le geste et les 
gestes au Moyen Age, Aix-en-Provence 1998, s. 252. Niewykluczone też, że gest ten dodaje otuchy 
misjonarzowi stającemu przed władcą niewiernych.

90 Opisanie podróży Mikołaja von Popplau, rycerza rodem z Wrocławia, tłum. P. Radzikowski, 
Kraków 1996, s. 77.

91 E. Richer, Histoire de France (888–995), III, 85, Paris 1937, t. 2, s. 108–109, za: Schmitt, op. cit. 
Anegdota ta otwiera monografi ę.

92 J. Canals, Dragomanes al servicio de la embajada de Venecia en Constantinopla durante la 
segunda mitad del siglo XVI, [w:] La conciencia lingüística en Europa. Testimonios de situaciones de 
convivencia de lenguas (ss. XII–XVIII), ss. 193–195.
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3.4. Miłość do pieniądza jest poliglotą

Przez całe wieki średnie język hebrajski stanowi język wspólny diaspory roz-
sianej po Europie i sporej części Afryki i Azji. Ułatwia to Żydom wykonywanie 
ich ulubionej profesji, kupiectwa, ponadto słyną oni także ze znajomości wielu 
języków wspólnych i lokalnych średniowiecznego świata: arabskiego, perskiego, 
greckiego, łacińskiego, frankijskiego, iberyjskich, słowiańskich93. Nie ustępu-
ją im kupcy z prężnych miast włoskich: Wenecji, Amalfi , Pizy, Genui. Ojciec 
i stryj Marca Pola władają ujgurskim i mongolskim, on sam opanował także 
perski oraz być może chiński. W Genui, ojczyźnie Kolumba, od drugiej połowy 
XIII wieku działa kancelaria ze skrybą arabskim i szkoła języka arabskiego94. 
Znajomość europejskich i egzotycznych języków obcych włoscy kupcy naby-
wają i szlifują w zagranicznych placówkach handlowych. Niejaki Niccolò de 
Conti nauczył się języka arabskiego w Damaszku, dokąd wyprawił się za młodu 
w celach handlowych, a następnie zamieszkał w królestwie Ormuz, by poznać 
język perski, który później bardzo mu się przydał podczas podróży do Indii95. 
„Miłość do pieniądza jest poliglotą” – pisał święty Augustyn. „Sam nieznany, 
spotykasz nieznajomego. Ty dajesz, on płaci, ty kupujesz i zabierasz ze sobą”96. 
Chęć zysku z jednej strony stymuluje chęć porozumienia kompensującą braki 
w kompetencji językowej, z drugiej – motywuje do nauki języków, by uniknąć 
niewygodnych i kosztownych pośredników w przekazie informacji objętych 
tajemnicą handlową. Wymagany poziom nie jest zresztą wygórowany: wystar-
czają podstawy gramatyki i specjalistyczna leksyka, stosunkowo ograniczona. 
Wymiana handlowa przebiega według stałych schematów jednakowych dla 
wszystkich kultur: zapytanie o towar, jego prezentacja i ocena oraz ustalenie 
warunków transakcji, przede wszystkim ceny. Zazwyczaj możliwe jest wspoma-
ganie się desygnatami: próbkami przedmiotów transakcji. Od zamierzchłych 
czasów sprawdza się technika „handlu niemego”, o której wspominał już Hero-
dot. Średniowieczni kupcy europejscy są jednak piśmienni i wykształceni. Two-
rzą na użytek własny notatki, niekiedy publikują podręczniki i rozmówki: ga-
tunek zwany z włoska practica della mercatura od tytułu dziełka przedsiębiorcy 
fl orentyńskiego, Francesca Balducciego Pegolottiego, o wymownym podtytule 
Libro di divisamenti di paesi e di misuri di mercatanzie e daltre cose bisognevoli di 

93 Ibn Hurdadbeh, Księga szlaków i królestw, 885–886, za: M. McCormick, Narodziny Europy. 
Korzenie gospodarki europejskiej 300–900, tłum. A. Bugaj et al., Warszawa 2007, s. 656; Mollat du 
Jourdin, Desange, op. cit., s. 154.

94 R. Salicrú i Lluch, Translators, Interpreters and Cultural Mediators in Late Medieval Eastern 
Iberia and Western Islamic Diplomatic Relationships, s. 19.

95 Idem, Más allá de la mediación de la palabra. Negociación con los infi eles y mediación cultural 
en la Baja Edad Media, s. 423.

96 Za: A. Hamman, Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Stafi ej-
-Wróblewska, E. Sieradzińska, Warszawa 1989, s. 56.
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sapere a mercatant (Księga rozmów o świecie i towarach), opisującego warunki 
handlu na jedwabnym szlaku do Chin w początkach XIV wieku. Najsłynniejsza 
księga tego typu to tzw. Codex Cumanicus, kompendium informacji o zwycza-
jach i języku Kumanów, powstały na początku XIV wieku97, zawierający prak-
tyczny podręcznik języka z glosariuszem słów włosko-łacińskich tłumaczonych 
na perski i kumański. Ta część kodeksu została najprawdopodobniej spisana 
przez włoskich kupców z Genui i Wenecji, posiadających faktorie handlowe nad 
Morzem Czarnym, lub sporządzona na ich zlecenie przez tamtejszych skrybów, 
stąd jej szeroko przyjęta nazwa: „Część Włoska” (drugą powszechnie używaną 
nazwą jest „Księga Tłumacza”). Na Półwyspie Iberyjskim pierwszy podręcznik 
kupiecki El libro di mercatantic et usanze di paesi powstał w Katalonii i doczekał 
się w samym XV wieku trzech wydań98.

Owe podręczniki kupieckie zawierały praktyczne wskazówki, na przykład:

Rzecz konieczna dla kupców, którzy chcą odbyć wyżej wymienioną podróż do Chin: po 
pierwsze, należy zapuścić brodę, nie wolno być bez zarostu. W Tanie należy nająć sobie 
samemu tłumaczy i pośredników, i nie należy na tym oszczędzać, wynajmując niedobrego, 
gdyż dobry nie będzie kosztował więcej. Oprócz tłumaczy należy z sobą zabrać co najmniej 
dwóch chłopców, którzy znaliby język Kumanów. Jeśli kupiec chce z Tany zabrać kobietę, to 
może, a jeśli nie, to nie jest żaden obowiązek. Jeżeli jednak zdecyduje się na nią, to będzie 
miał lepszą opinię. Wybrana kobieta powinna tak jak chłopcy znać język Kumanów99

oraz glosariusze lub nawet rozmówki. W 1477 roku w Wenecji został opublikowa-
ny pierwszy słownik specjalistyczny (wenecko-niemiecki) Libro el quale se chia-
ma introito e porta, zawierający takie działy jak: „vie”, „alberghi”, „monete”, „cibi” 
itd.100 Jako że kupcy znali języki wspólne Basenu Morza Śródziemnego i Europy, 
rozmówki dotyczyły głównie języków egzotycznych. Do opisu takich kupieckich 
rozmówek doskonale się nadaje, dzięki swojej zwięzłości i wymowności, pierw-
szy słowniczek afrykański zredagowany przez Eustachego de la Fosse, Francuza 
z Tournai, faktora potężnego fl andryjskiego domu handlowego z Brugii, wysła-
nego na Złote Wybrzeże podczas jednej z prób przełamania monopolu portugal-
skiego na handel w tym rejonie w latach 1479–1480. Zawiera on tłumaczenie na 
język francuski kilkunastu słów afrykańskich, zapewne uznanych przez autora za 
najpotrzebniejsze kupcowi:

97 Najstarsze części kodeksu są datowane na koniec XIII wieku. Pierwszą kopię kodeksu spo-
rządzono około 1303 roku w klasztorze św. Jana pod Saray w Turcji. Kopię zachowaną w Wenecji 
datuje się na lata 1330–1340.

98 Wydanie nowożytne: M. Gual Camarena, El primer manual hispanico de mercaderi (Siglo 
XIV), Barcelona 1981. Za: P. Jeannin, Guides de voyage et manuels pour marchands, [w:] Voyager 
à la Renaissance. Actes du colloque de Tours 30 juin–13 juillet 1983, red. J. Céard, J.-Cl. Margolin, 
Maisonneuve et Larose 1987, s. 169.

99 Pegoletti, La practica della mercatura, red. A. Evans, Cambridge Mass, Mediaeval Academy of 
America, 1936, s. 21 i n., podaję za: Mollat du Jourdin, Desange, op. cit., s. 139.

100 V. Della Valle, Dizionari italiani: storia, tipi, struttura, Roma 2005, s. 12.
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W tej krainie kupcy zwą się berenbues. Złoto nazywa się chocqua. Woda nazywa się enchou. 
Witajcie, mówi się berre bere. A na miłosną grę mówi się chocque chocque101.

W następnej kolejności pojawiają się leksemy: ‘dziecko, biały, płótno, kurczak, 
jajka, bransoleta z mosiądzu, dobry, niedobry’. Należą do typowych dla rozmówek 
handlowych kategorii: powitanie i autoprezentacja, przedmioty wymiany handlo-
wej, potrzeby bieżące, ocena wartości, wyrażanie zgody lub niezgody102 .

Jednakże ze względu na hermetyzm środowisk kupieckich stosowane przez 
nich formy komunikacji językowej pozostały w dużym stopniu nieznane szerszej 
publiczności. Relacja Marca Pola stanowi wyjątek; zapewne nie powstałaby, gdy-
by nie jego długotrwałe uwięzienie. Więcej informacji na ten temat pochodzi od 
misjonarzy. 

3.5. Tłumacze Słowa Bożego

Jezus nakazywał głoszenie dobrej nowiny, lecz dar języków udzielony apostołom 
szybko okazał się niewystarczający. Przez całe średniowiecze Kościół katolicki 
rozwiązuje problem komunikacji z wiernymi i katechumenami na dwa sposoby. 
Z jednej strony, naucza wybranych autochtonów języka liturgicznego i urzędo-
wego, czyli łaciny: w 1199 roku Ormianie zostają zobowiązani do wysłania grupy 
dzieci do szkół łacińskich; w 1203 roku Innocenty III domaga się od Bułgarów 
przysłania dwóch chłopców do kurii, by odebrali wykształcenie w języku łaciń-
skim; w Chinach Jan z Montecorvino wykupuje z niewoli czterdzieścioro dzieci 
i uczy je łaciny w specjalnie w tym celu założonym klasztorze. W 1248 roku Inno-
centy IV ustanawia dziesięć stypendiów na Wydziale Teologii Uniwersytetu Sor-
bońskiego dla osób władających arabskim lub innymi językami orientalnymi103. 
Z drugiej strony, misjonarze dążą do opanowania języków lokalnych. Niechętnie 
korzystają z pośrednictwa tłumacza ustnego, gdyż przekład dyskursu religijne-
go nastręcza licznych trudności – wymaga od tłumacza znajomości prawd wiary, 
podstaw retoryki i terminologii religijnej, a przede wszystkim osłabia siłę przeko-
nywania nadawcy.

101 Za: M. Tymowski, Jak w XV wieku europejscy odkrywcy porozumiewali się z Afrykanami?, 
[w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, red. R. Michałowski, Warszawa 1997, s. 192.

102 Badacze zwrócili uwagę na wyrażenie chocque chocque, które nie da się powiązać z żadnym 
językiem afrykańskim, a które występuje we wszystkich rejonach Afryki, gdzie doszło do kontaktów 
z Portugalczykami. Zasugerowano, że chodzi o slangowe określenie uprawiania miłości, zapożyczo-
ne z języka odkrywców, którego Eustachy de la Fosse nie rozpoznał jako portugalskiego. W swej re-
lacji opowiada o młodej kobiecie proponującej mu chocque chocque w zamian za puszczenie w nie-
pamięć mosiężnych mis zaginionych w tajemniczych okolicznościach; dodaje, że z propozycji nie 
skorzystał. Por. ibidem, s. 193.

103 Richard, op. cit., ss. 154–156.
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Wyczerpujący przegląd problemów językowych typowych dla działalności 
misyjnej przynosi spisana w formie listu do króla Francji Ludwika IX relacja 
z wyprawy do Mongolii odbytej w latach 1253–1254 przez Wilhelma z Rubruk, 
pochodzącego z Flandrii franciszkanina o święceniach kapłańskich, wykształce-
niu uniwersyteckim (Sorbona) oraz ciekawości i talencie antropologa, liczącego 
w trakcie podróży ponad trzydzieści lat104. Wyprawa miała prawdopodobnie na 
celu zbadanie możliwości chrystianizacji Tatarów oraz objęcie opieką duchową 
jeńców chrześcijańskich wziętych na Węgrzech. Została sfi nansowana przez Lu-
dwika IX, który wręczył Wilhelmowi list do mongolskiego generała Sartaka, ja-
koby nawróconego na chrześcijaństwo. Sartak odesłał zakonników do swego ojca 
i zwierzchnika Batu-chana, a ów do najwyższego władcy Mongolii Möngke-cha-
na, spędzającego zimę w stolicy swego państwa Karakorum. W pierwszym etapie 
podróży Wilhelmowi towarzyszył kleryk Gosset oraz współzakonnik Bartłomiej 
z Cremony, który pozostał w Karakorum105.

Ofi cjalny tłumacz wyprawy, nazywany przez Wilhelma Człowiekiem Bożym106, 
zawiódł. Zabrakło mu poczucia odpowiedzialności. Podczas pierwszej audiencji 
u Möngke-chana nadużył alkoholu:

Na nasze nieszczęście, tłumacz stał blisko cześników, którzy dali mu dużo trunku i zaraz się 
upił. Wtedy chan [...] nakazał nam mówić. Wtedy musieliśmy klęknąć, a on miał swojego 
tłumacza, pewnego nestorianina, o którym nie wiedziałem, że jest chrześcijaninem, a my 
mieliśmy swojego tłumacza takiego sobie, a ponadto był już pijany. [...] Do tego momentu 
rozumiałem mojego tłumacza, potem jednak nie mogłem uchwycić sensu żadnego zdania 
w całości, po czym poznałem, że tłumacz jest pijany. Sam też Möngke-chan wydał mi się 
podchmielony. [...] Dostrzegając niemoc tłumacza, zamilkłem [XXVIII, 15–18]107.

Trudno rozstrzygnąć, czy zachowanie to spowodowała niefrasobliwość, czy 
stres wywołany wspomnieniem z pierwszego posłuchania u despotycznego Batu, 
któremu Wilhelm już w pierwszych słowach zagroził potępieniem, na co „tłumacz 
struchlał tak, że musiałem go podtrzymywać na duchu, by się nie bał” [XX, 7]. 
Nieco później, gdy zakonnikom polecono dalszy marsz w głąb Mongolii, „zaczął 
rozpaczać, że jest zgubiony” [XX, 9]. Przede wszystkim jednak zabrakło mu zna-
jomości specjalistycznego języka religijno-fi lozofi cznego, do czego zresztą sam się 
przyznawał:

104 Wilhelm z Rubruk, Opis podróży, op. cit. Wszystkie cytaty oraz numeracja w nawiasach kwa-
dratowych (rozdział, akapit) pochodzą z tego wydania. 

105 Ibidem, przedmowa, ss. 48–51.
106 W łacińskim tekście „Homodei”, być może tłumaczenie arabskiego imienia Abdullah (do-

słownie „sługa Boży”), przedmowa, przyp. 28. Pelliot, a za nim Richard, op. cit., 157, nie zgadzają 
się z tą hipotezą. Mollat du Jourdin, op. cit., s. 191, przypisuje tłumaczowi narodowość turecką. 
Całkowity brak informacji o jego osobie, niezwykły u Wilhelma, który zazwyczaj przedstawia i/lub 
charakteryzuje napotkane postaci, może oznaczać, że był on znany adresatowi listu, być może już 
wcześniej przebywał w jego służbie lub pracował na jego zlecenie.

107 Por. „Uznanie ma u nich [Tatarów] nietrzeźwość”, Jan di Piano Carpini, op. cit., IV, 6, s. 128.
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Najbardziej ciążyło mi to, że kiedy chciałem im powiedzieć jakieś budujące słowo, mój tłu-
macz powiadał: „Nie zmuszajcie mnie do głoszenia kazań, ponieważ nie potrafi ę wypowia-
dać takich słów”. I była to prawda. Spostrzegłem później, kiedy zacząłem nieco rozumieć 
ich język, że gdy powiadałem jedno, on mówił coś całkiem innego, zgodnie z tym, co mu 
się wydawało. Kiedy więc pojąłem niebezpieczeństwo porozumiewania się za jego pośred-
nictwem, wolałem raczej milczeć [XIII, 6].

Niekompetencja tłumacza uniemożliwiała zatem ewangelizację, nad czym 
Wilhelm wielokrotnie ubolewał, przekonany, że okazałaby się skuteczna, nawet 
na najwyższym szczeblu:

Gdybym więc miał dobrego tłumacza, miałbym sposobność zasiania wielu dobrych ziaren 
[XXII, 2].

A zawsze, gdy chciałem uczyć, brakowało mi tłumacza. Spisałem im jednak [mongolskie-
mu przewodnikowi i jego rodzinie] Wierzę w Boga oraz Ojcze nasz [...]. Nic więcej nie 
mogłem zrobić, ponieważ głosić nauki przez takiego tłumacza było niebezpiecznie, a nawet 
niemożliwe, bo był nieukiem [XXVII, 4].

[...] znaleźliśmy ją [jedną z małżonek chana] zdrową i żwawą, piła ona jeszcze wodę świę-
coną i przeczytaliśmy nad nią mękę. A owi nędzni kapłani [nestorianie] nigdy nie nauczyli 
jej wiary ani nie napominali, by się ochrzciła. Ja zaś siedziałem tam w milczeniu, nie mogąc 
nic powiedzieć, ona zaś uczyła mnie języka [XXIX, 42].

Niekompetencję tę zauważali też rozmówcy Wilhelma. Francuska branka, 
służąca na dworze chana, donosiła mu, że mówiono jej: „Ludzie, którzy przybyli 
z twojej ziemi, są dobrymi mężami, a Möngke-chan chętnie z nimi rozmawia, lecz 
ich tłumacz jest nic nie wart” [XXIX, 3]. 

Choć Człowiek Boży pozostał u boku Wilhelma do czasu jego powrotu do Eu-
ropy, oschłość, z jaką wyraża się o nim autor listu, sugeruje, że nie zadzierzgnęła 
się między nimi głębsza więź, naturalna podczas tak długiej i egzotycznej podróży, 
nie mówiąc o serdeczności. Jednocześnie można domniemywać, że ich kontakty 
były bardziej intensywne, niż opisano w relacji, a pewną część informacji o prze-
mierzanych ziemiach oraz ich mieszkańcach uzyskano za jego pośrednictwem. 

Znacznie lepszego rzecznika znalazł franciszkanin w osobie młodego wycho-
wanka paryskiego mistrza złotniczego Wilhelma Bouchera, osiadłego w Karako-
rum. Młodzieniec, usynowiony przez Wilhelma i jego żonę Lotarynkę urodzoną 
na Węgrzech, „dobrze znającą galijski i komański”, miał reputację „najlepszego 
tłumacza”, był, podobnie jak jego ojciec, prawdopodobnie dwujęzyczny oraz życz-
liwy franciszkaninowi. To z jego pośrednictwa – choć zniechęcali go do tego nes-
torianie świadomi faktu, że „trudno jest rozmawiać przez tłumacza” – korzystał 
Wilhelm podczas zarządzonej przez chana dysputy teologicznej pomiędzy przed-
stawicielami trzech wielkich religii: buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu, a także 
prosił o posłanie po niego wówczas, gdy trzeba było rozmawiać z chanem na draż-
liwe tematy. Młody człowiek spontanicznie odgrywał przy nim rolę doradcy kul-
turowego, przy czym w cytowanych sytuacjach widoczna jest charakterystyczna 
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dla tłumaczy lokalnych tendencja do unikania sytuacji mogących wywołać gniew 
władcy:

Zanim wszedłem [do Möngke-chana], tłumacz, syn mistrza Wilhelma, powiedział mi, że 
musimy wracać do naszego kraju i żebym się temu nie sprzeciwiał, bo dowiedział się, że tak 
zostało postanowione. [...] Wtedy on [Möngke-chan] zamilkł i siedział przez dłuższą chwilę, 
jakby się zastanawiając, a tłumacz powiedział mi, bym nie mówił już więcej [XXXIV, 1, 7].

Zastanawia fakt, iż w swej relacji Wilhelm nie podaje imienia owego czło-
wieka, określając go wyłącznie jako „młodzieńca”, „tłumacza”, lub – najczęściej – 
„syna mistrza Wilhelma”. Sądzę, że u podłoża takiego postępowania mogły leżeć 
względy natury psychologicznej: jeśli nosił on cudzoziemskie imię, Wilhelm mógł 
– świadomie lub podświadomie – preferować peryfrazę podkreślającą pokrewień-
stwo z Frankiem jako uwypuklającą „swojskość” pośrednika, a tym samym pod-
kreślającą jego wiarygodność.

Młodzieniec nie został jednak formalnie przydzielony do misji; na co dzień 
pracował jako pomocnik złotnika. Podległy chanowi, był wzywany tylko do nie-
których rozmów (na przykład rok wcześniej do rozmów z fałszywym posłem Teo-
dulem [XXIX, 7–11]), Wilhelm nie mógł więc wykorzystać jego kwalifi kacji do 
prowadzenia działalności misyjnej.

Problem pośrednictwa językowego Wilhelm uznawał za kluczowy dla tej dzia-
łalności. Mimo niechęci do chytrego, intryganckiego, niedouczonego mnicha 
ormiańskiego (fałszywego, jak się później okazało), z którym zamieszkiwał na 
dworze chana, oddawał „mu cześć jak swojemu biskupowi, bo znał język”. Sam 
zaczął się uczyć języka Tatarów od wspomnianego mnicha oraz od rodzimych 
użytkowników, wśród których przebywał (nie opisuje swojej metody; jeśli nawet 
tworzył na własny użytek glosariusze, nie wspomina o tym). Skrupulatnie odno-
towywał znajomość języków obcych u napotkanych w drodze powrotnej zakon-
ników; misjonarzom jadącym do Sartaka z pismem od papieża Innocentego IV 
odradzał podróż swoim śladem, jako jeden z powodów podając brak tłumacza 
[XXXVIII, 5, 10]. W ostatnim zdaniu swego listu, czyli w miejscu szczególnie zna-
czącym, informował królewskiego adresata, że wysyłanie kolejnych misjonarzy 
bez „dobrego tłumacza, a nawet kilku” okaże się nieskuteczne.

Wilhelm nie podaje, czy jego towarzysz Bartłomiej podzielał jego zaintereso-
wania językowe; jedyna sytuacja komunikacyjna, w jakiej go przedstawia, to roz-
mowa na migi z urzędnikiem chana: otrzymawszy od Möngke rozkaz powrotu do 
Europy, Bartłomiej „bez mojej wiedzy poszedł do Bułgaja, najwyższego pisarza, 
i oznajmił mu gestami, że umrze, jeżeli będzie miał jechać tą drogą” [XXXVI, 14]. 
Cytat ten nie świadczy wszakże o braku zainteresowania lokalnym językiem. Po-
zostały w Karakorum franciszkanin mógł osiągnąć po jakimś czasie dobrą znajo-
mość tatarskiego, jego dalsze losy są jednak nieznane.

Na drugim krańcu świata chrześcijańskiego, na Półwyspie Iberyjskim, kata-
loński teolog i fi lozof Ramón Llull uczy się arabskiego; postuluje, „aby zbudowano 
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ośrodki, w których pewne osoby pobożne i obdarzone wybitną inteligencją uczy-
łyby się różnych języków, by móc głosić świętą Ewangelię wszystkim narodom”, 
w Rzymie, Paryżu oraz w rejonach graniczących z terytoriami zamieszkanymi 
przez niewiernych (Hiszpania, Genua, Wenecja, Prusy, Węgry, Krym, Armenia, 
Tauryda); w 1276 roku sam tworzy taki ośrodek w klasztorze Miramar na Major-
ce108. Pod jego wpływem sobór w Vienne postanawia w 1311 roku, że na uniwer-
sytetach w Paryżu, Bolonii, Salamance, Oksfordzie i w Kurii rzymskiej będzie się 
nauczać przyszłych misjonarzy praktycznej znajomości arabskiego, hebrajskiego, 
chaldejskiego i syryjskiego, metodą wiernego tłumaczenia na łacinę ksiąg spisa-
nych w powyższych językach109. Nieco później powstają w Hiszpanii szkoły języka 
arabskiego, a pierwszy arcybiskup Grenady zamawia podręcznik do języka arab-
skiego dla duchownych, opatrzony dwujęzycznym katechizmem, oraz słownik 
kastylijsko-arabski110. Bardziej przydatne niż owo akademickie kształcenie okazy-
wało się raczej wykształcenie praktyczne nabywane przez członków zakonu do-
minikanów na terenie prowincji graniczących z ziemiami niewiernych, w klaszto-
rach (w Barcelonie, Walencji, Jerozolimie, Tbilisi itd.) i poza nimi, ex catedra oraz 
w codziennych kontaktach z miejscową ludnością. W jednym z takich klasztorów 
(Saray) zredagowano drugą część Codex cumanicus zawierającą teksty o charak-
terze misjonarskim111.

Po dwóch wiekach doświadczeń zakony misjonarskie dysponują metodologią 
uczenia się języków egzotycznych i przekładu na te języki, a także zdyscyplinowa-
nymi i gorliwymi kadrami gotowymi do wyruszenia w dowolne miejsce świata, 
a w razie potrzeby do stworzenia alfabetu dla języka katechumenów112.

108 Butína, op. cit., s. 100; Richard, op. cit., ss. 159–160.
109 J.-S. Santoyo, Historia de la traducción: Quince apuntes, Universidad de León, León 1999, 

s. 79. Badacz ten pisze o nauczaniu hebrajskiego, greckiego, arabskiego i aramejskiego.
110 Salicrú i Lluch, Translators, Interpreters and Cultural Mediators in Late Medieval Eastern Ibe-

ria and Western Islamic Diplomatic Relationships, ss. 18–19; Jerónimo Pedro de Alcalá, Arte para 
ligerame[n]te saber la Le[n]gua Arábiga, Vocabulista arábigo en letra castellana, Salamanca 1505, 
por. Ma Jesús Framiñán de Miguel, Manuales para el adoctrinamiento de neoconversos en el siglo xvi, 
CRITICÓN, 2005, 93, ss. 25–37, http://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/PDF/093/093_025.pdf, 
02.09.2009; A. Garrido Aranda, Organización de la Iglesia en el Reino de Granada y su proyección en 
Indias. Siglo XVI, Sevilla 1979.

111 Richard, op. cit., ss. 159–163.
112 Co uczynili na przykład Wulfi la, Mesrop Mechtots, Cyryl i Metody, a w XIX wieku James 

Evans wśród kanadyjskich Indian Kree, por. Delisle, Woodsworth, op. cit., rozdz. 3, „Les traduc-
teurs, inventeurs d’alphabets”.
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3.6. Tłumacze pielgrzymów

Drugą wielką kategorię podróżnych przemieszczających się do miejsc egzotycz-
nych w celu religijnym stanowili pielgrzymi do Ziemi Świętej. Jednorazowy, krót-
kotrwały i powierzchowny charakter ich kontaktu ze światem obcojęzycznym 
skłaniał raczej do korzystania z usług tłumaczy niż uczenia się języka arabskiego. 
Intensyfi kacja ruchu pielgrzymkowego u schyłku średniowiecza przyczyniła się 
do wykształcenia tłumaczy specjalizujących się w obsłudze pątników na trzech 
etapach trasy: w porcie, skąd wyruszali w rejs przez Morze Śródziemne, podczas 
formalności wizowych w Egipcie i w podróży po Ziemi Świętej. Informacji na 
ich temat dostarczają relacje z pielgrzymek, tzw. itineraria. Spisywane od począt-
ku ruchu pielgrzymkowego, to jest od IV wieku n.e., zawierają głównie uwagi 
praktyczne typu przewodnickiego, a niekiedy także obserwacje religioznawcze, 
przyrodnicze, etnografi czne113. W niektórych tekstach pobrzmiewa ton bardziej 
osobisty: obok opisu przeżyć duchowych oraz wzruszenia na widok miejsc pasyj-
nych czy podczas pasowania na rycerza w kaplicy Grobu Świętego pojawiają się 
impresje z wędrówki po egzotycznym kraju. Autorzy wspominają urok nocy pod 
dachem z gwiazd, smak orzechów kokosowych, zdziwienie na widok „osła w pas-
ki”, pragnienie na pustyni, gdy rozsądek zabrania sięgnięcia po jedyny napój 
wieziony w bukłakach: wino... W drugiej połowie XV wieku wydano drukiem 
w Europie ponad 200 relacji pielgrzymich114, a większość poważnych bibliotek 
posiadała dział „zamorski”115. Do Ziemi Świętej podróżowali także wyznawcy 
judaizmu i islamu, zwłaszcza z Półwyspu Iberyjskiego; oni również spisywali 
wspomnienia116. Trzy grupy spotykały się na pokładzie tych samych włoskich 
statków, lecz atmosfera religijnej żarliwości nie sprzyjała nawiązywaniu kon-
taktów, o czym świadczy cytat z dziennika podróży pielgrzyma arabskiego Ibn 
Ğubayra (1183–1185):

113 Por. Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej. (IV–VIII wiek), wybór, 
wstęp, wprowadzenie i opracowanie P. Iwaszkiewicz, Kraków 1996; H. Manikowska, Jerozolima–
Rzym–Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza, Wrocław 2008 (monografi a 
ta zawiera obszerną bibliografi ę relacji z różnych kręgów językowych); B. Dansette, Les relations du 
pèlerinage Outre-Mer: des origines à l’âge d’or, [w:] Régnier-Bohler, op. cit.

114 Manikowska, op. cit., s. 34.
115 Dansette, op. cit., s. 881.
116 Por. Régnier-Bohler, op. cit., rozdz. „Récits de voyage hébraïques au Moyen Age”, zawierający 

relacje Beniamina z Tudeli, Petahii z Ratyzbony, Jakuba ben Nataniela ha-Cohena, Samuela ben 
Simsona, Dawida Reübeniego, Obadiaha z Bertinoro, Eliasza z Pesaro. O najsłynniejszym pielgrzy-
mie arabskim piszą: K. Kościelniak, Pochwała relacji krzyżowców do muzułmanów we wspomnie-
niach z podróży na Wschód Ibn Ğubayra (zm. 217), [w:] Quirini-Popławska, op. cit., ss. 139–150; 
Z. Pentek, Mare apertum we wspomnieniach Rogera z Hoveden (Chronicon) oraz Ibn Ğubayra (ar-
Rihla), [w:] ibidem, ss. 151–162.
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Wielu chrześcijan nazywających się pielgrzymami weszło na statek. Odbyli pielgrzymkę 
do Jerozolimy; nie dało się ich zliczyć, było ich więcej niż dwa tysiące. Niech wielki Allah 
w swojej łasce uwolni nas od ich towarzystwa!117. 

Mimo że przeciętny pielgrzym pozostawał w kontakcie z językami obcymi co 
najmniej od momentu opuszczenia ziemi rodzinnej, w przebadanym przeze mnie 
korpusie osiemnastu relacji118 zaledwie w dziesięciu jest mowa o tłumaczach, przy 
czym w czterech relacjach pojawiają się wzmianki dotyczące tłumaczy lub w inny 
sposób świadczące o świadomości językowej autorów, a w sześciu – obszerniejsze 
opisy sytuacji komunikacyjnych oraz imiona tłumacza.

Pierwsi narratorzy milczą na temat komunikacji językowej. „Niestrudzona wę-
drowniczka” Egeria (383 rok) informuje wyłącznie o praktykach translatorskich 
związanych z kultem; podróżując pod opieką wielojęzycznych biskupów i mni-
chów, z którymi porozumiewa się po łacinie, nie musi korzystać z usług tłumaczy. 
Święty Willibald (VIII wiek), opisując swe uwięzienie i uwolnienie, wymienia in-
terlokutorów różnej narodowości, lecz nie podaje, w jakim języku odbywały się 
cytowane przez niego rozmowy. Więcej informacji na temat komunikacji języko-
wej znajdujemy dopiero u niektórych autorów XIV-wiecznych.

Autor pierwszego itinerarium zredagowanego w języku narodowym (w dialek-
cie toskańskim), włoski mnich Nicollò da Poggibonsi (Libro d’Oltremare, 1350), 
kilkakrotnie sygnalizuje obecność tłumacza, a jego nieobecność odnotowuje jako 
uniemożliwiającą komunikację i poznanie obcego świata:

Widziałem wiele rzeczy, na przykład wielką liczbę zwierząt, o których nazwę nie mogłem 
zapytać, bom nie wziął z sobą tłumacza (II, 75). [...] Ci Arabowie [...] nie rozumieli naszej 
mowy, a my ichniejszej, ani w gestach, ani w czynach; i gdy pragnęliśmy czegoś, robili coś 
przeciwnego [II, 114].

Być może zresztą w tym ostatnim przypadku przeważył brak dobrej woli. Gdy 
obie strony ją wykazują, wówczas możliwe jest przynajmniej przebywanie razem:

Dzień cały spędziliśmy z nimi [nestorianami]; zaprawdę nie rozumieliśmy się wcale, jed-
nakże [rozmawiając] za pomocą gestów i znaków dłonią, nieźle się ubawiliśmy [II, 201].

117 Ibn Ğubayr, Rihla, Bejrut, b.r.w., s. 283, za: Kościelniak, op. cit., s. 141.
118 Pielgrzymka cesarzowej Heleny według Historii Kościoła Sokratesa Scholastyka (I, 17); Opis 

podróży z Bordeaux do Jerozolimy (333 rok); pielgrzymka Pauli według listu 108 św. Hieronima do 
Eustochium; św. Grzegorz z Nyssy, List II, O pielgrzymkach do Jerozolimy; Egeria, Pielgrzymka do 
miejsc świętych; Anonim z Piacenzy, Opis pielgrzymki do Ziemi Świętej; Adomnan z Hy, O miejscach 
świętych, [w:] Do Ziemi Świętej, op. cit.; Vie ou plutôt pèlerinage de saint Willibald; Intinéraire de Ber-
nard, moine franc; Le Pèlerinage de Maître Th ietmar; Le Voyage de Symon Semeonis d’Irlande en Terre 
sainte; Guillaume de Boldensele, Traité de l’état de la Terre sainte; Ludolph de Sudheim, Le Chemin 
de la Terre sainte; Nompar de Caumont, Le Voyage d’outre-mer à Jérusalem; Louis de Rochechouart, 
Journal de voyage à Jérusalem; Récit anonyme d’un voyage à Jérusalem et au mont Sinaï, [w:] Régnier-
Bohler, op. cit.; N. da Poggibonsi, Libro d’Oltremare; Itinéraire d’Anselme Adorno en Terre Sainte. Nu-
meracja akapitów i stron w nawiasach kwadratowych za tymi wydaniami. Korpus ten jest, niestety, 
złożony głównie z fragmentów nowożytnych przekładów z języka łacińskiego.



53Wieki średnie

Wyjątkową wrażliwością fi lologiczną (wynikającą być może z pochodzenia 
z rubieży Europy) odznacza się Szymon z Irlandii, podróżujący po Ziemi Świętej 
w latach 1323–1324. Informacje na temat języka przemierzanych ziem pojawiają 
się w jego relacji, począwszy od Dubrownika, tak jakby wcześniej czuł się człon-
kiem wspólnoty łacińsko-romańskiej. Szczegółowo opisuje formalności celno-
-graniczne w Aleksandrii:

Około południa, jak to miał w zwyczaju, nadjechał emir otoczony liczną eskortą uzbrojoną 
w szable i kije. Usiadł pod bramą i nakazał, by zważono w jego obecności wszystkie towary, 
które miały wejść do miasta, i by przedstawiono mu tych, którzy pragnęli wejść. Chrześci-
jańscy kupcy i ich konsulowie przedstawili nas, podobnie jak i innych. Emir przepytał nas 
przez tłumacza o powody naszego przyjazdu do Egiptu i nakazał, by przeszukano nasze 
księgi i wszystkie nasze rzeczy. Wreszcie, na nalegania konsula, pozwolił nam na wstęp do 
miasta [973].

Przy ubieganiu się o wizę pielgrzymkową u sułtana egipskiego także niezbędne 
jest pośrednictwo „druchemani, to jest tłumaczy” [992]. Szymon przytacza ob-
szerne informacje o tych urzędnikach, ich pochodzeniu, statusie i charakterze:

Jest tam trzech tłumaczy, którzy zaparli się słowem, ale nadal wierzą w skrytości serca, że 
Chrystus jest prawdziwym Bogiem, że umarł na krzyżu, i pobożnie całują [wizerunek] 
Zbawiciela świata. Najstarszy, przywódca, to Rzymianin, z urodzenia i religii, brat mniej-
szy o imieniu Asselin. Drugi to brat Piotr, rycerz z zakonu Świątyni, renegat, żonaty; dwaj 
pozostali, młodsi, to Italczycy z obrządku jakobickiego. Są bardzo dworni, bardzo życzliwi 
wobec biednych i pielgrzymów, którym są bardzo użyteczni. Sami są bogaci, żyją w prze-
pychu i zbytku, jak wielcy panowie, mają złoto, srebro, kamienie szlachetne, szaty ze złota 
i z jedwabiu i najróżniejsze inne bogactwa. Jeśli ktoś pragnie poprosić sułtana o jakąś łaskę 
i mieć do niego dostęp, musi namaścić ich ręce oliwą z fl orenów i innych pięknych prezen-
tów [992].

Podobne opisy znajdujemy w dzienniku podróży do Jerozolimy Louisa de Ro-
chechouart, biskupa Saintes (XV wiek), na przykład:

W dzień apostołów Piotra i Pawła udaliśmy się wreszcie do portu w Jaffi  e, gdzie zostaliśmy 
przeliczeni, jak to jest w zwyczaju, niczym bydło, i poprowadzeni do grot wydrążonych 
ręką ludzką, których w Jaffi  e jest mnogość od dawna. [...] Był tam także wielki dragoman 
sułtana, który pełnił funkcję tłumacza, a którego imię brzmiało Callilus, to jest Kalil. On 
sam kaleczył mowę włoską, ale miał z sobą dwóch czy trzech zbirów, którzy znali włoski 
i niemiecki; jeden zwał się Abdelcade, co znaczy „w służbie Bożej”, drugi Mahomet. Sie-
dzieli jeden przy drugim na osłach, oczekując na rozdzielenie pielgrzymów [„Journal de 
voyage à Jérusalem”, 28 czerwca].

W późnym średniowieczu system obsługi ruchu pielgrzymkowego jest już do-
pracowany. W Wenecji, głównym europejskim porcie pielgrzymkowym, pątnikom 
pomagają tholomarii – licencjonowani i opłacani przez władze przewodnicy119. 

119 Termin ów pojawia się w źródłach urzędowych w 1387 roku; w 1401 roku jest ich dwunastu, 
stacjonujących na Rialto i placu św. Marka, por. Manikowska, op. cit., s. 91. 
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W ich statucie nie ma wprawdzie mowy o usługach translatorskich, lecz z pewnoś-
cią je świadczyli, pośrednicząc w kontaktach z właścicielami zajazdów, kupcami, 
patronami statków. Na rynku księgarskim dostępne są przewodniki ze słowniczka-
mi i rozmówkami. Glosariusz dołączony do itinerarium Arnolda von Harff a zawie-
ra zwroty w językach: chorwackim, albańskim, greckim, węgierskim, armeńskim, 
arabskim, hebrajskim, etiopskim, tureckim, baskijskim i bretońskim, na przykład: 
„Ile mi dasz? Dam ci dużo. Jak on się nazywa? Jesteś Żydem? Masz rację. Kobie-
to, pozwól mi dzisiejszej nocy spać z tobą, dam ci guldena”120. Po przybyciu do 
Ziemi Świętej pielgrzymi trafi ają pod opiekę franciszkanów z kustodii jerozolim-
skiej, którzy w różnych językach wygłaszają kazanie z „regulaminem” pielgrzym-
ki121. W dalszą drogę udają się w towarzystwie wynajętego dragomana, zwanego 
w źródłach calinus, interpreto, drucheman, Turchiusmagnus, truciman, turcimanno, 
truchement. Funkcjonowanie systemu zakłóca fakt, że nadrzędnym celem usługo-
dawców – przedstawicieli administracji państwa egipskiego, później ottomańskie-
go, osób prywatnych, a także członków zakonów religijnych – stało się osiągnięcie 
zysku. Pielgrzymi, mniej zamożni niż ich poprzednicy z wczesnego średniowiecza, 
coraz częściej narzekają na niesumienność, chciwość i przekupność pośredników. 
Na szykany szczególnie uskarżają się członkowie zakonów żebrzących. Pod koniec 
XV wieku anonimowy autor szczegółowego dziennika podróży przytacza liczne 
przykłady oszustw, szykan czy wymuszania haraczu przez ofi cjalnych tłumaczy, na 
przykład:

Tam i po drodze nasz tłumacz Amet bez ustanku pożyczał od nas kwoty znacznie wyższe 
niż przewidziane w umowie; reputacja człeka godnego szacunku sprawiła, że każdy z nas 
dawał, sądząc, że to konieczne. Piętnaście mil od Gazy przyjechał drugi tłumacz z miasta 
i zawiedziono nas na nocleg do rudery okolonej dość niskim murem, bez dachu, gdzie nie 
było cienia i nic nie chroniło nas przed upałem. Nasze wielbłądy i prowiant miały przybyć 
wieczorem, ale dotarły do nas dopiero nazajutrz około południa. Zostaliśmy solidnie okra-
dzeni, a nasz tłumacz nie wiedział, gdzie i kiedy! Okazało się wówczas, że był z niego nędz-
ny złodziej, bo gdy przebywaliśmy w naszej ruderze, on i drugi tłumacz z Gazy trzymali 
nas na swojej łasce i w takim lęku, że nie śmieliśmy wyjść, by kupić jedzenie; ponadto nie 
pozwalali nikomu wchodzić, by nam coś sprzedać, i musieliśmy przechodzić przez nich, 
tak że to, co było warte jednego majdena, kosztowało nas trzy [Récit anonyme d’un voyage 
à Jérusalem et au mont Sinaï, 15 września].

[...] następnej środy nasi tłumacze, młodzi i starzy, przyszli z wiadomością, że władca Gazy 
prosi, byśmy przesłali mu baryłkę naszego wina; odpowiedzieliśmy, że ich obowiązkiem 
jest opłacanie wszelkich bakszyszy. Odrzekli, że jeśli nie dostarczymy mu rychło wina, na-
sze dobra zostaną zniszczone; chciał go, bo pochodziło z Wenecji i innego nie było w mie-
ście; obiecywał zapłatę. Oddaliśmy więc nasze wino, ale hultaje łgały, dali je swemu panu 
naszym kosztem, bo nigdy nam nie zapłacił [20 września].

120 Ibidem, s. 121.
121 Ibidem, s. 128; Journal de voyage à Jérusalem, Louis de Rochechouart, [w:] Régnier-Bohler, 

op. cit. s. 1139.
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Po niespełna dwóch tygodniach przymusowego popasu w Gazie Amet porzu-
ca pielgrzymów, pozostawiając ich w rękach swego kompana Califf a, „starego zło-
dzieja” i „skończonego kłamcy”, który doprowadza do wyrzucenia ich na szczere 
pole, gdzie przez trzy dni w ulewnym deszczu oczekują na wyruszenie do klasz-
toru św. Katarzyny. Cierpliwość pielgrzymów wyczerpuje się przy kolejnej próbie 
wyłudzenia haraczu:

Tego dnia jedenastu Arabów nadbiegło ku nam z włóczniami i tarczami w ręku. Wysłali-
śmy do nich naszego tłumacza Califf a; powiedzieli mu, że chcą bakszysz. Daliśmy im spore 
ilości chlebów, lecz to ich nie zadowoliło, gdyż chcieli pieniędzy. Item powiedzieliśmy na-
szemu tłumaczowi, że jego obowiązkiem jest pokrywać wszelkie opłaty, i że jeśli taka jego 
wola, niech coś im da. Ale on odrzekł, że nie ma pieniędzy. Wówczas pewien niemiecki 
pielgrzym, który nie rozumiał innego języka prócz swojego, dobył miecza i chciał rzucić się 
na Arabów. Natychmiast przybiegło sześciu następnych, tak że w sumie było ich siedem-
nastu. Sięgnęliśmy po miecze, przekonani, że zanosi się na wielką kłótnię, i powiedzieliśmy 
Califf owi, że jeśli nie zapłaci, a dojdzie do zwady, będzie pierwszym, któremu się dostanie. 
Wówczas jakimś sposobem znalazł pieniądze i opłacił ich [13 października].

Fragment relacji fl amandzkiego kupca z końca XV wieku stanowi syntezę 
problemu pośrednictwa językowego podczas pielgrzymek w późnym średniowie-
czu. Anzelm Adorno przedstawia go jako kwestię zasadniczą, streszcza panującą 
sytuację, kreśli profi l „idealnego tłumacza”, ilustruje go konkretnym przykładem 
oraz defi niuje metodę pozyskania, to jest wiarygodne źródło i godziwą – więcej! 
sowitą – opłatę:

Najpierw i przede wszystkim trzeba zaopatrzyć się w dragomana, to jest tłumacza wier-
nego i roztropnego, coby towarzyszył pielgrzymom, zajmował się lojalnie ich wszelkimi 
sprawami, bronił ich i prowadził, jak dobry pasterz wiedzie swe owieczki. Człowiek ten 
jest niezbędny, warto więc, aby był wierny, ale to wielka rzadkość w tych krainach. Mało 
tam dragomanów i tłumaczy, a wiernych i dobrych mniej jeszcze! Jeśli zatem znajdzie-
cie takiego, co byłby dobry i wierny, radzę nie wypuścić go, nie bacząc na to, jakiej sumy 
zażąda i gdzie go znajdziecie, gdyż oszczędzi wam licznych niebezpieczeństw. My, dzięki 
Bogu i modlitwom błogosławionej Katarzyny, dostaliśmy za tłumacza i dragomana mnicha 
z góry Synaj, wiernego, uczciwego, roztropnego, znającego życie i kraj, brata Wawrzyńca 
z Kandii. Bez niego bylibyśmy zgubieni albo wpadlibyśmy w liczne zasadzki, z których 
jego zręczność pozwoliła nam wyjść cało. Miał on, nawet gdy mówił po arabsku, przeko-
nującą wymowę, która oszczędziła nam wydatków i rozlicznych wymuszeń. [...] Przeor, 
któremu zostaliśmy poleceni przez pewnego kupca, oddał nam do dyspozycji tego brata 
ze swego klasztoru w zamian za kwotę, co, oczywista, nie była skromna. Brata Wawrzyńca 
przedstawiono nam jednak dopiero na końcu i nieco zbyt późno. Wcześniej już najęliśmy 
pewnego Maura z Grenady, Abdola, który mówił po hiszpańsku i oszukał nas przy zakupie 
prowiantu122. 

122 Itinéraire d’Anselme Adorno en Terre Sainte (1470–1471), Paris 1978, ss. 211–213, za: Salicrú 
i Lluch, Más allá de la mediación de la palabra: negociación con los infi eles y mediación cultural en la 
Baja Edad Media, s. 413.
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Wzmianka w innej relacji świadczy o tym, że argumenty fi nansowe warto wes-
przeć argumentami natury etycznej: gdy w Krak de Montréal mistrz Th ietmar za 
pośrednictwem frankijskiej wdowy wynajmuje Beduinów, który mają go zapro-
wadzić na górę Synaj, ci potwierdzają zawarcie umowy przysięgą na swoje Prawo. 
Wątpliwości może budzić sformułowanie, że „dostarczą go na miejsce żywego lub 
umarłego” [XI]123.

3.7. Poza ekumenę. Tłumacze portugalskich odkrywców

Zaprezentowany materiał pokazuje, że konieczność korzystania z usług tłumacza 
występowała głównie w kontaktach między językami i kulturami niespokrew-
nionymi z sobą, niewywodzącymi się z tej samej rodziny, odległymi. Pod koniec 
średniowiecza Basen Morza Śródziemnego, a także cała Europa stanowiły terra 
cognita, a częstotliwość relacji doprowadziła do wykształcenia się grupy zawodo-
wych pośredników pełniących tę funkcję mniej lub bardziej dobrowolnie i sku-
tecznie. Kresy znanego świata nie stanowią pustki komunikacyjnej: ruchliwość lu-
dzi średniowiecza powodowała, że w najodleglejszym zakątku Azji możliwe było 
natknięcie się na krajana, szczególnie w okolicy dworu lokalnego władcy, punktu 
tradycyjnie przyciągającego cudzoziemców. Przedsmak odkrywania całkowicie 
nowego kontynentu poczuli dopiero Portugalczycy, którzy za panowania Henry-
ka Żeglarza rozpoczęli epokę wielkich odkryć geografi cznych. W licznych wypra-
wach wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki wypracowali techniki, które później 
okazały się pomocne Kolumbowi i jego następcom w obu Amerykach:

• posługiwanie się językiem gestów, zrozumiałym w zakresie spraw najprost-
szych, zawodzącym przy próbie przekazu treści bardziej złożonych,

• zabieranie na wyprawę tłumacza języka lokalnego lub języka wspólnego, 
z którego użytkownikami ma się nadzieję spotkać,

• porywanie autochtonów i zabieranie ich do metropolii w celu przyuczenia 
do języka zdobywców. 

123 W XIX wieku niemiecki podróżnik w przebraniu egipskiego pielgrzyma, udający się do 
Jemenu, powierzył swój los beduińskiemu przewodnikowi, co zostało potwierdzone uroczystą 
przysięgą: „Po zawarciu kontraktu gospodarz położył rękę beduina na mojej i spytał go, czy prag-
nie mnie i mojej własności strzec w czasie podróży? Na stwierdzenie, że tak, kupiec poślinił palec 
wskazujący i wypisał moje imię na czole beduina, mówiąc: «Imię tego obcokrajowca jest wypisane 
na twoim czole, [...] jeśli stanie mu się jakaś krzywda, oby to czoło nigdy więcej się nie podnio-
sło nad twoim plemieniem». Beduin z wielkim ożywieniem odparł: «Nie podniesie się nigdy ani 
w miastach, ani w górach! Moja śmierć jest jego śmiercią! A jego śmierć jest moją! Jest tylko jeden 
Bóg, a Mahomet jest jego prorokiem. Wszystko pochodzi od Niego». Na tym zakończyła się ce-
remonia i mój gospodarz zapewnił mnie później, że odtąd mogę w pełni ufać temu beduinowi”, 
Rainer Scheck, op. cit., s. 51.
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Ta ostatnia technika zasługuje na szersze omówienie ze względu na szybki roz-
wój oraz późniejsze rozpowszechnienie w obu Amerykach124. 

Pierwsze kontakty z ludami uznanymi przez Europejczyków za prymitywne 
cechowała przemoc. Podczas wyprawy odkrywczej w 1441 roku, opisanej przez 
kronikarza Gomesa Eanesa Zurarę, Nuno Tristão i Antão Gonçalves dotarli do 
ujścia Rio do Ouro. W starciach z koczownikami z berberyjskiego plemienia Aze-
negów stracili arabskiego tłumacza, pozyskali zaś grupę jeńców, w tym człowieka 
o imieniu Adahu, pochodzącego z wysokiego rodu, znającego podstawy języka 
arabskiego. Zabrany do Portugalii i dobrze traktowany przez otoczenie Infanta 
Henryka Żeglarza, nauczył się języka portugalskiego oraz udzielił informacji na 
temat wnętrza Afryki Zachodniej; pragnął jednak powrócić do ojczyzny i obiecy-
wał okup w wysokości kilku niewolników. Przywieziony w rodzinne strony dwa 
lata później z zadaniem zapewnienia pośrednictwa językowego i handlowego, 
zszedł na ląd w paradnym stroju otrzymanym w Lizbonie i nie pojawił się nigdy 
więcej. „Każdy niewolnik odczuwa naturalne pragnienie bycia wolnym, a prag-
nienie to jest jeszcze silniejsze, gdy rozum lub szlachetne urodzenie cechują tego, 
kogo los zmusił do życia w zależności125” – skomentował to postępowanie por-
tugalski kronikarz, ubolewając zarazem nad wiarołomstwem i niewdzięcznością 
Berbera. Zbiec udało się także innemu młodemu Azenegowi, tłumaczowi wypra-
wy Gonçala da Sintry w 1444 roku. Liczenie na lojalność tłumaczy pozyskanych 
przemocą okazało się chimerą. Sytuację odkrywców utrudniał fakt, że na połu-
dnie od gór Atlas malała liczba lokutorów arabskiego, języka wspólnego Afryki 
Północnej. W trzeciej wyprawie Gonçalvesa nad Rio do Ouro (1444–1446) tłu-
macze nie zdołali skłonić pobratymców do rozmów i handlu, lecz pewien star-
szy człowiek poprosił o zabranie do Portugalii (być może pragnąc dołączyć do 
krewnych porwanych w poprzednich latach). Jako swoisty zakładnik pozostał na 
lądzie jeden z członków załogi, João Fernandes, oddając się pod opiekę rodzinie 
owego Afrykanina. Towarzyszył koczownikom przez siedem miesięcy, zbierając 
informacje geografi czne, etnografi czne, polityczne, handlowe. Po przybyciu ko-
lejnych karawel doprowadził do nawiązania wymiany handlowej, rozpoczynając 
ją od wymiany zakładników. W 1447 roku rozpoczęto budowę fortecy i faktorii, 
które pod koniec lat czterdziestych stały się punktem tranzytowym dla statków 
wracających z Czarnej Afryki; kontakty z Berberami nabrały wówczas charakteru 
rutynowego.

Na terenach położonych dalej na południe portugalscy odkrywcy postępowali 
według podobnego schematu. W 1445 roku w okolicy Przylądka Zielonego Dinis 
Dias porwał czterech Wolofów. Dwie następne wyprawy napotkały zbrojny opór 
(prezenty złożone na brzegu przez Gomesa Piresa – podpłomyk, lusterko i karta 
papieru z rysunkiem krzyża – zostały zniszczone przez autochtonów na znak od-

124 Por. Tymowski, op. cit., ss. 177–188.
125 Ca’da Mosto, za: ibidem, s. 186.
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mowy kontaktu). W 1448 roku dysponujący wyuczonymi w Portugalii jeńcami-
-tłumaczami oraz uzyskanymi od nich informacjami na temat organizacji pań-
stwowej Wolofów duński rycerz Valarte podjął wprawdzie rozmowy z miejscowym 
naczelnikiem, lecz wkrótce zginął lub dostał się do niewoli, a jeden z tłumaczy 
o imieniu Aff onso uciekł do swego ludu. Stabilizacja kontaktów zajęła około ośmiu 
lat. W 1454 roku wenecki kupiec Alise Ca’ da Mosto w służbie infanta dyspono-
wał wystarczającą liczbą tłumaczy (po jednym na pokładzie każdej karaweli eks-
pedycji). Zaufanie było obustronne: kupiec wysłał królowi towary, nie czekając na 
zaliczkę, udał się po zapłatę na jego dwór położony w głębi lądu i prowadził z nim 
długie rozmowy za pośrednictwem tłumaczy, a ci ostatni nie próbowali ucieczki. 
Po pierwsze, mogli się spodziewać, że zostaliby odstawieni na pokład karawel przez 
współplemieńców, którym zależało na sprawnym przebiegu wymiany handlowej. 
Po drugie, cenieni przez swych właścicieli ze względu na umiejętności językowe, 
byli dobrze traktowani i mieli możliwość wykupienia się z niewoli za cenę czterech 
niewolników, co, zdaniem Ca’ da Mosto, zdarzało się dosyć często.

Dalej na południe, w okolicy ujścia rzeki Salum, zamieszkanego przez lud Se-
rer, wysłano na ląd tłumacza wybranego drogą losowania (żaden z dowódców nie 
kwapił się do wysłania swojego) z zadaniem nawiązania kontaktu z autochtonami; 
ci rozmawiali z nim przez chwilę, po czym „z wściekłością rzucili się na niego [...] 
i zabili tak szybko, że ludzie z łodzi nie zdołali mu przyjść na ratunek”. Przy ujściu 
Gambii rozmawiano, nie schodząc na ląd; na wezwanie do pokojowego handlo-
wania Murzyni z czółen otaczających karawele odkrzyknęli, że nie chcą mieć nic 
wspólnego z przybyszami, których podejrzewają o pożeranie niewolników kupo-
wanych w tak dużej ilości.

W trakcie dwóch kolejnych ekspedycji (Ca’ da Mosto, Antoniotto Usodimare, 
1456; Pedro de Sintra, 1460) napotkano plemiona mówiące różnorodnymi, nie-
znanymi językami. Porwanie jeńca znającego język wspólny regionu dzisiejszych 
Sierra Leone i Liberii okazało się bezcelowe, gdyż po śmierci Henryka Żeglarza 
wyprawy do Afryki na pewien czas zawieszono. 

Dopiero po spotkaniu bardziej rozwiniętych społeczeństw w dorzeczu Konga 
zrezygnowano z posługiwania się jeńcami i zaczęto wykorzystywać do pośrednic-
twa językowego wolnych Afrykanów o przyzwoitym statusie społecznym. W do-
kumentach źródłowych zachowały się wzmianki o „szkolarzach” pochodzących 
z Konga, zamieszkałych w lizbońskich klasztorach i odbierających tam wykształ-
cenie, które miało pozwolić im na pełnienie funkcji tłumacza126. Prawdopodob-
nie jednak nie powstał wówczas żaden system szkolenia translatorskiego Afry-
kanów127. Kolumb zapoznał się z tą techniką podczas rejsów wzdłuż wybrzeża 
Afryki Zachodniej.

126 Á. Collados Aís, M.M. Fernández Sanchez, op. cit., s. 16.
127 C. Castilho Pais, Aspectos de la traducción oral en Portugal en el siglo XVI, [w:] Seis estudios 

sobre la traducción en los siglos XVI y XVII, red. J.A. Sabio Pinilla, M.a D. Valencia, Granada 2003, 
ss. 191–194.
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POSTAĆ TŁUMACZA USTNEGO 
I KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA 

PODCZAS ODKRYCIA I KONKWISTY AMERYKI 
WEDŁUG TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH





Prolog. Pięćset lat wcześniej

W islandzkich sagach z XIII i XIV wieku – Sadze o Grenlandczykach i Sadze o Ery-
ku Rudym, opowiadających o wyprawie Th orfi nna Karlsefniego do Winlandii, 
podjętej około 1010 roku – znajduje się kilka wzmianek o komunikacji z tubylca-
mi128. Odbywa się ona za pomocą gestów i znaków, na przykład:

Pewnego dnia wczesnym rankiem, gdy rozejrzeli się wkoło, spostrzegli dziewięć skórza-
nych łodzi, a na nich obracano zgodnie z kierunkiem słońca drewniane żerdzie, co brzmia-
ło jak młócenie zboża. 

– Cóż to może znaczyć? – spytał Karlsefni. Snorri odpowiedział mu:
– Być może jest to znak pokoju; weźmy więc białą tarczę i wystawmy ją w ich stronę 

[X, 69]129.

Norwegowie dokonali poprawnej interpretacji sygnału wysłanego przez Ob-
cych i odpowiedzieli im własnym sygnałem, który także został zinterpretowany 
poprawnie, gdyż Indianie podpłynęli do brzegu oraz przyjrzeli się jasnoskórym 
i jasnowłosym cudzoziemcom uważnie, z wyraźnymi oznakami zdziwienia. Choć 
autor sagi nie podaje szczegółów, domyślamy się, że interpretacja opierała się na 
analizie kontekstu – pierwsza przewidywana informacja wymieniona podczas 
pierwszego kontaktu dwóch obcych grup dotyczy pokojowych lub wrogich za-
miarów – oraz na obserwacji innych sygnałów: mimiki, wydawanych odgłosów, 
obecności broni gotowej do użycia. Podczas owego kontaktu doszło zatem do 
pierwszej lekcji obcego kodu, udanej dzięki „zapasom poznawczym” i zdolności 
do uczenia się członków obu grup. Gdy po kilku miesiącach Indianie powrócili, 
poruszając kijami w tym samym kierunku co słońce, „Karlsefni i jego ludzie wy-
stawili więc [białe] tarcze i niebawem zaczęto handlować” [XI, 70]. Gdy zaś poja-
wili się po raz trzeci, po ucieczce spowodowanej spłoszeniem przez byka, „wszyst-
kie żerdzie obracały się w kierunku przeciwnym do ruchu słońca, a skrelingowie 
głośno wyli. Karlsefni i jego towarzysze wzięli więc czerwoną tarczę [...] starli się 

128 E. Erlendsdóttir, Noticias sobre la comunicación entre los amerindios y los nórdicos en las sagas 
islandeses, [w:] Martinell Gifre, Erlendsdöttir, op. cit., ss. 19–57.

129 Saga o Eryku Rudym, [w:] Saga o Grenlandczykach, Saga o Eryku Rudym. Wikingowie na 
Grenlandii i w Ameryce, tłum. A. Waśko, Kraków 2006. Cyfra rzymska oznacza numer rozdziału, 
cyfra arabska – numer strony.
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i zaczęli walczyć” [XI, 70]. Znak zbudowany przez opozycję do pierwszego zna-
ku przekazuje przeciwną treść; hipotezę tę potwierdza dźwięk wydawany przez 
Indian oraz prawdopodobnie ich mimika, a zapewne także analiza kontekstu: po 
zabójstwie Indianina próbującego ukraść broń podczas wymiany handlowej ko-
loniści mogli się spodziewać odwetu. Komunikacja rzadko odbywa się w próżni 
oczekiwań i doświadczeń.

Do porozumienia niewerbalnego dochodzi też podczas kolejnej klasycznej sy-
tuacji komunikacyjnej: wymiany handlowej. Chociaż „żadna strona nie rozumia-
ła języka drugiej”, wystarczyły gesty i manipulacja przedmiotami:

Wówczas skraelingar położyli swe toboły na ziemi, otworzyli je i oferowali ich zawartość 
[skóry zwierząt], pragnąc wymienić ją na broń, lecz Karlsefni zabronił swym ludziom hand-
lowania bronią. Wówczas przyszło mu na myśl, by nakazać kobietom przyniesienie tubyl-
com mleka, a gdy ci je ujrzeli, nie chcieli kupować nic innego130. 

Saga o Grenlandczykach opisuje jedną próbę nawiązania porozumienia języ-
kowego. Podczas drugiej wizyty handlowej Indian w osadzie, Gudrid, o której 
wcześniej mówi się, że „była kobietą o przyjemnej powierzchowności, rozumną 
i łatwo znajdującą wspólny język z nieznajomymi” [VI, 35]:

siedziała wewnątrz, koło wejścia, przy kołysce swego syna Snorriego, gdy cień zasłonił 
drzwi i do środka wkroczyła kobieta w ciemnej obcisłej sukni [...]. Podeszła do miejsca, 
w którym siedziała Gudrid, i spytała:

– Jak masz na imię?
– Mam na imię Gudrid. A jak ty się nazywasz?
– Mam na imię Gudrid – odparła.
Na to pani Gudrid wyciągnęła rękę, chcąc, by usiadła przy niej, gdy nagle usłyszała 

głośny huk i kobieta znikła [VII, 38–39].

Przytoczony dialog świadczy o tym, że Norweżka rozpoznała – prawdopodob-
nie na podstawie intonacji – wypowiedź Indianki jako pytającą, po analizie kon-
tekstu założyła, że pytanie ma na celu identyfi kację rozmówcy, przedstawiła się 
i zadała to samo pytanie, lecz rozmówczyni powtórzyła tylko jej własną kwestię. 
Imitacja jest częstą techniką w uczeniu się języka obcego; powód jej zastosowa-
nia w opisywanej sytuacji nie jest jednak jasny. Być może Indianka uznała całe 
zdanie za imię i powtórzyła je w celu zapamiętania, być może nie zrozumiała go 
i powtórzyła na znak gotowości do podtrzymania kontaktu. Kontekst (różny od 
opisanego w pierwszym cytacie) – dwie samotne kobiety w prywatnej przestrzeni 
– wskazywał wyraźnie na pokojowe zamiary oraz chęć porozumienia i rozmowy; 
gdyby nie zewnętrzna przeszkoda, mogłoby dojść do wymiany pierwszych słów, 
na przykład rzeczowników „dziecko”, „mleko” czy nazw sprzętów gospodarstwa 
domowego. Cytat ma podwójną wartość: jest to prawdopodobnie pierwsza w piś-
miennictwie europejskim wzmianka o próbie komunikacji językowej w Nowym 

130 Saga o Grenlandczykach, za: Erlendsdóttir, op. cit., s. 30, tłum. fragmentu M. Chrobak.
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Świecie oraz być może jedyna dotycząca etapu pierwszych kontaktów, w której 
aktorkami są wyłącznie kobiety. 

Atak i krwawa bitwa, które nastąpiły po zabójstwie Indianina, skłoniły garstkę 
kolonistów do opuszczenia nowej ziemi i powrotu do ojczyzny. Po drodze po-
rwali dwóch młodych tubylców, „nauczyli ich języka i ochrzcili” [XII, 73], być 
może w celu wykorzystania jako tłumaczy podczas ponownych kontaktów. Miało 
jednak upłynąć prawie pięćset lat, zanim następny Europejczyk postawił stopę na 
kontynencie amerykańskim.

W obu sagach tubylców określa się jako skraelingar, ‘pokurcze’131, ‘barbarzyń-
cy’, ‘ludzie prymitywni’, ‘dzikusi’132. Bez względu na to, czy określenie to należy 
przypisać żeglarzom, czy autorom sag, świadczy ono o pogardzie wobec ludu 
uznanego za mniej cywilizowany, prawdopodobnie z uwagi na brak umiejętności 
hodowli bydła, obróbki żelaza, tkactwa, dalekomorskiej żeglugi. Pogardliwy sto-
sunek i kolonialna postawa wobec mieszkańców Nowego Świata cechowały tak-
że odkrywców i zdobywców epoki renesansu, których przewaga technologiczna 
jeszcze się pogłębiła.

Opis kontaktów między Wikingami a Algonkinami zachowany w staroislandz-
kich sagach zawiera w zalążku wszystkie cechy postkolumbijskiej komunikacji 
między Starym a Nowym Światem.

131 Saga o Grenlandczykach, op. cit., s. 33.
132 Erlendsdóttir, op. cit., s. 33.



1. Tłumacze Admirała

Karawele, które wyruszyły z Palos 3 sierpnia 1492 roku, miały na pokładzie 
wszystko, co mogło być potrzebne w żegludze do Indii i w samych Indiach: zapasy 
żywności na piętnaście i wody na sześć miesięcy, proch do arkebuzów i armat, to-
war na wymianę, listy władców Hiszpanii do Wielkiego Chana, krawca, bednarza, 
notariusza do rejestracji odkryć oraz tłumacza Luisa de Torresa, świeżo ochrzczo-
nego Żyda władającego ponoć hebrajskim, chaldejskim, aramejskim i arabskim133. 
Ten ostatni język pełnił pod koniec średniowiecza funkcję języka handlowego na 
Bliskim i Dalekim Wschodzie. Jeszcze w czwartą podróż zamierzał Admirał za-
brać tłumaczy arabskiego, sądząc, że za ziemią nowo odkrytą napotka poddanych 
Wielkiego Chana134. Luisa de Torresa miał wspierać Rodrigo de Jerez, który pły-
wał wcześniej do Gwinei135.

Sam Kolumb mówił po włosku (dialektem genueńskim; nie znał języka litera-
ckiego), po łacinie (w jej „genueńskiej” odmianie), po portugalsku (spędził w Por-
tugalii dziewięć lat, a jego żona pochodziła z Madery; władał językiem tego kraju 
w mowie, lecz nie w piśmie), po hiszpańsku (z naleciałościami portugalskimi na-
wet po dwudziestu latach spędzonych wśród Kastylijczyków; w tym języku kores-
pondował z włoskimi przyjaciółmi i redagował dziennik pokładowy), a przede 
wszystkim w tzw. języku lewantyńskim, mieszance włoskiego, francuskiego, pro-
wansalskiego, katalońskiego, kastylijskiego i portugalskiego, lingua franca żegla-
rzy i kupców Basenu Morza Śródziemnego136. Wychowany w Genui, jako agent 

133 C. Colón, Los cuatro viajes. Testamento, red. C. Varela, Madrid 1986, 1992, s. 12.
134 A. de Herrera, Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra fi rme del mar 

Océano, księga V, rozdz. I. Korzystałam z tłumaczenia francuskiego: Histoire generale des voyages et 
conqvestes des Castillans, dans les Isles & Terre-ferme des Indes Occidentales. Traduite de l’Espagnol 
d’ANTOINE D’HERRERA, Historiographe de sa Maiesté Catholique, tant des Indes, que des Roy-
aumes de Castille, par N. de la Coste, a Paris, chez Nicolas & Jean de la Coste [...], au Mont Saint 
Hilaire, à l’Escu de Bretagne; Et en leur boutique, à la petite porte du Palais, qui regarde le Quay des 
Augustins, M. DC. LC 1660.

135 G.L. Bastin, Latin American Tradition, [w:] Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 
red. M. Baker, G. Saldanha, London 1997, s. 506.

136 C. Colón, Textos y documentos completos, red. C. Varela, Madrid 1984; R. Menéndez Pidal, 
La lengua de Cristóbal Colón, Madrid 1958, ss. 9–30. Gdyby uczęszczał do szkoły dla dzieci tkaczy 
w rodzinnej Genui, wyniósłby z niej znajomość łaciny dla potrzeb handlu, a nie dialektu genueń-
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handlowy i żeglarz przez kilkanaście lat obracał się w wielojęzycznym środowisku 
portów Europy i Afryki, od Islandii po Gwineę, oraz dworów królewskich w Liz-
bonie i Kastylii; miał też wprawę w pracy z wielojęzyczną załogą137. Sądzę, że doś-
wiadczenie w osiąganiu własnych celów w warunkach utrudnionej komunikacji 
okazało się przydatne w Nowym Świecie.

Ludzie, których spotkał po miesiącu żeglugi – Indianie Taina i Karaibowie – 
nie mówili w żadnym znanym Hiszpanom języku, tak więc jedynym sposobem 
porozumienia stały się gesty. „Ręce im za język służyły” – skomentował później-
szy kronikarz138. Powtarzalność gestów w tych samych kontekstach ułatwiała ich 
zrozumienie. W większości przypadków ta rudymentarna technika komunikacyj-
na okazała się skuteczna i wystarczająca, ponieważ treści przekazywane przez Ad-
mirała były proste: przyjdźcie do nas, dajcie nam jeść i pić, kochamy was, dajcie 
nam złoto, gdzie jest złoto? Oto garść przykładów:

[San Salvador, 13.10.1492] Z mej strony obserwowałem dobrze i starałem się zdać sobie 
sprawę, czy istniało tam złoto. Widziałem, że niektórzy nosili mały kawałek złota zawie-
szony u dziurki, jaką sobie robią w nosie. Zrozumiałem z ich gestów, że płynąc w kierunku 
południowym, a może opływając ich wyspę od południa, spotkałbym kraj, którego król 
posiadał wielkie wazy z tego metalu i olbrzymie jego ilości [40]139.

[Fernandina, 15.10.1492] Jest ona bardzo duża, a wszyscy tubylcy, których zabrałem ze 
sobą z wyspy San Salvador, tłumaczą mi na migi, że znajduje się na niej wiele złota i że 
mieszkańcy noszą je w formie bransolet na nogach i na ramionach, a także w uszach, w no-
sie i na szyi [43].

[24.10.1492] Ostatniej nocy, około północy, podniosłem kotwice koło wyspy Isabela 
u Cabo del Isleo, znajdującego się na północnym wybrzeżu, gdzie stałem. Wypłynąłem 
stamtąd w kierunku wyspy Kuby; wedle tego, co słyszałem od Indian, którzy mi towa-
rzyszą, wyspa ta jest bardzo wielka i handel tam jest żywy; jak słychać, można tam zna-
leźć złoto, korzenie, wielkie okręty i kupców. Moi Indianie wytłumaczyli mi, że mogę tam 
dopłynąć, biorąc kurs na zachód-południo-zachód. Jestem tego samego zdania, bowiem 
wnosząc z tych znaków, jakie mi dają wszyscy Indianie, zarówno ci z wyspy, jak ci, których 
wiozę z sobą na okręcie (mówię ze znaków, bo co się tyczy mowy, nie rozumiem jej wcale), 
chodzi o wyspę Cipangu [53]140.

[26.12.1492] Król radował się, widząc zadowolenie admirała, pojął on, że admirał pragnął 
mieć dużo złota, i dał mu na migi do zrozumienia, że znane mu jest miejsce nie bardzo 

skiego w piśmie; W.D. Phillips, C. Rahn Phillips, Th e Worlds of Christopher Columbus, Cambridge 
1992, s. 96.

137 Ibidem. Autorzy tej biografi i kilkakrotnie nazywają Kolumba „wytrawnym, charyzmatycz-
nym sprzedawcą”, na przykład ss. 131, 186.

138 B. Las Casas, za: J.J. Montes, El español de Colombia y las lenguas indígenas, [w:] Lenguas 
amerindias, red. X. Pachón, F. Correa, Santafé de Bogotá 1997, s. 30.

139 K. Kolumb, Pisma, przełożyła, przypisami i przedmową opatrzyła A.L. Czerny, Warszawa 
1970. Wszystkie cytaty z pism Kolumba oraz następująca po nich w nawiasach kwadratowych nu-
meracja stron pochodzą z tego wydania.

140 Por. też relacje z 28.10, 17.10, 12.11, 18.12, 22.12. 
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odległe, gdzie znajdują się wielkie jego ilości, niech będzie dobrej myśli, a da mu tyle złota, 
ile by tylko zapragnął. [109] [...] Admirał dał do zrozumienia na migi królowi, że Królestwo 
Kastylii zarządzą wyprawę w celu zniszczenia Karaibów i że przywiedzie on ich przed niego 
ze związanymi rękami [110]141.

Wytężywszy wyobraźnię, widzimy admirała w rozmowie z królem, jego gesty 
dobitne, przesadzone, teatralne142. Wszak teatr również może stanowić formę ko-
munikacji! Admirał świadomie ją wykorzystuje:

[2.01.1493] Zeszedł na ląd rankiem, pożegnać się z królem Guacanagarí i następnie odpły-
nąć z pomocą Bożą. Ofi arował królowi jedną ze swych koszul oraz urządził pokaz strzela-
nia z bombardy i zwrócił uwagę na skutki strzałów. W tym celu kazał nabić jedną i wystrze-
lić w kadłub okrętu osiadłego na mieliźnie. Skłoniła go do tego rozmowa o Kanibalach, 
z którymi tutejsi stale są w wojnie. W ten sposób król mógł się przekonać, jak daleko niosą 
strzały i jak pocisk, przebiwszy pudło, upadł daleko w morze. Zarządził również fi kcyjną 
potyczkę między zbrojnymi marynarzami, aby przekonać kacyka, że nie potrzebuje się lę-
kać Karaibów, gdyby nawet napadli. Ale admirał dodaje, że czynił to wszystko, aby zapew-
nić jego przyjaźń chrześcijanom, których tu pozostawiał, i aby wpoić weń zbawienny lęk 
przed nimi [114–115].

W dalszym ciągu odkryć i podboju Hiszpanie często uciekają się do teatru, 
odgrywają pewne sceny, nie tylko dla zilustrowania swoich słów, lecz zamiast 
nich, tak jakby intuicja podpowiadała im, że osobiście dokonana obserwacja za-
chowania interlokutora i wniosek z niej wyciągnięty niosą w sobie więcej prawdy 
niż słowa. Oczywiście różnice kulturowe mogą spowodować niezrozumienie lub 
opaczne zrozumienie przekazywanych treści. I tak Admirał przytacza następujący 
epizod mający miejsce podczas trzeciej wyprawy: 

Następnego dnia od strony wschodniej [na Trynidadzie] nadpłynęło wielkie czółno z 25 
ludźmi [...]. Zbliżywszy się do nas, ludzie z czółna próbowali porozumieć się z nami z da-
leka, ale ani ja, ani nikt inny nie mogliśmy ich zrozumieć. Jednak zachęcałem ich gestami, 
aby się przybliżyli. Straciliśmy na tym dobre dwie godziny; a choć chwilami zbliżali się 
nieco ku nam, natychmiast się cofali. Kazałem im pokazywać misy oraz inne przedmioty 
błyszczące, aby ich przynęcić bliżej. Wreszcie po dobrej chwili przybliżyli się bardziej niż 
dotąd. Byłbym nie wiem co dał, aby mieć tłumacza, a nie znachodziłem już nic dość cie-
kawego do pokazania, aby ich przyciągnąć. W końcu na kasztel okrętu kazałem wynieść 
tamburyn i grać nam i tańczyć kilku młodym w nadziei, że zbliżą się znęceni zabawą. Aliści 
ledwie usłyszeli głos tamburyna i ujrzeli tańce, porzucili wiosła, pochwycili łuki i napięli je; 
każdy okrył się tarczą i zaczęli w nas szyć strzałami [189–190].

141 Syntetyczne omówienie roli gestów i znaków podczas odkrycia i konkwisty Ameryki przez 
przedstawicieli świata hiszpańskojęzycznego oraz korpus cytatów znajduje się u E. Martinell Gifre, 
Aspectos lingüisticos del descubrimento y de la conquista, Madrid 1998, rozdz. „Gestos y señas”.

142 Czy pochodzenie Kolumba zwiększa jego skuteczność w tej pantomimie? To we Włoszech 
narodzi się commedia dell’arte i opera, por. A. Nicoll, Dzieje dramatu, tłum. H. Krzeczkowski et al., 
Warszawa 1983, ss. 178–183. Rozmowy na wyspach karaibskich wyraźnie przypominają szkic do 
Arcadia incantata, z lazzi przyjaźni i lazzi groźby.
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Antonimiczność znaczenia tej samej czynności w kulturach dwóch kontak-
tujących się stron – taniec-forma pokojowej zabawy, taniec-przygotowanie do 
konfrontacji zbrojnej – została w tym przypadku wzmocniona nieufnością au-
tochtonów; w innej sytuacji to Admirał dokonuje błędnej interpretacji sygnałów, 
wynikającej z własnego nastawienia:

[3.12.1492] Jeden z Indian wszedł do wody i zbliżył się do dziobu szalupy, wygłaszając 
długą przemowę. Admirał nic nie rozumiał, widział tylko, że reszta Indian od czasu do 
czasu wznosiła ramiona ku niebu i wydawała głośne okrzyki. Admirał myślał, że chcieli 
w ten sposób zapewnić go, że miłe jest im jego przybycie. Jednak zauważył równocześnie, 
że jeden z towarzyszących mu Indian zmienił się na twarzy, zrobił się żółty jak wosk, zaczął 
się trząść cały, od stóp do głowy, dawał znaki Admirałowi, żeby co rychlej opuszczał rzekę, 
tamci bowiem mają zamiar go zabić.

W rozmowie na migi ogromną pomoc stanowią desygnaty: 

[4.11.1492] [...] kilku Indianom miejscowym pokazał cynamon i pieprz, prawdopodobnie 
z próbek przywiezionych z Hiszpanii. Poznali, co to jest, i – jak mówi – tłumaczyli mu na 
migi, że niedaleko stamtąd w kierunku południowo-wschodnim znajdzie tego wielkie iloś-
ci. Pokazał im również złoto i perły; niektórzy starcy odpowiedzieli, że jest tego nieskoń-
czone mnóstwo w miejscu zwanym Bohio i że mieszkańcy owej ziemi nosili złoto i perły 
na szyi, w uszach, na ramionach i na nogach. Dorozumiał się także, jakoby mówili, że były 
tam okręty i magazyny i to wszystko znajdowało się na południo-wschodzie. A także, że 
żyli w tamtych okolicach ludzie o jednym oku oraz inni o pyskach psa, a żywili się mięsem 
ludzkim143.

We wszystkich relacjach z odkrycia Ameryki bezustannie migocze złoto. Sta-
nowi ono główny przedmiot rozmów z tubylcami, indagacji, dociekań, poszuki-
wań. To przecież jego szukają, nie korzeni. Jest to zresztą prawdopodobnie pierw-
sze słowo w języku Tainów, jakiego uczą się odkrywcy, a w każdym razie pierwsze, 
jakie notuje Admirał:

[1.11.1492] Admirał polecił nie brać od nich niczego, aby dorozumieli się, że chodzi mu 
jedynie o złoto, zwane przez nich nucay [58].

[13.01.1493] Zapytał go [admirał Indianina], gdzie mieszkają Karaibowie, tamten wskazał 
niedaleko na wschód wyspę [...]. Indianin powiedział, że jest tam dużo złota, i wskazując 
na kadłub karaweli, mówił, że znajdują się tam grudy takiej wielkości. Nazywał złoto tuob 
i nie znał słowa caona, używanego w innej części wyspy, ani też słowa nocay, jak nazywają 
złoto w San Salvador oraz na innych wyspach. Na Hispanioli tuob oznacza miedź lub liche 
złoto [124].

Powyższe cytaty wyraźnie świadczą o tym, że o ile wydanie rozkazu „daj” i za-
danie pytania „gdzie?” nie nastręcza problemu, o tyle znacznie gorzej jest z inter-
pretacją odpowiedzi, która bywa wręcz fantastyczna. Do końca XV wieku i przez 

143 Por. też relacja z IV podróży, Herrera, op. cit., księga V, rozdz. V.
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cały XVI wiek odkrywcy i konkwistadorzy systematycznie zniekształcają rzeczy-
wistość amerykańską, postrzegając ją przez pryzmat swej żądzy złota. 

Jak zatem należałoby ocenić skuteczność przekładu i autoprzekładu dokony-
wanych przez Admirała? W kwestiach niezwiązanych z poszukiwaniem bogactw 
Kolumb wydaje się dobrym obserwatorem oraz czytelnikiem znaków i gestów. 
Szydząc z błyskawicznego – w pierwszym dniu w Nowym Świecie – odczytania 
z blizn na ciele Indianina Taina historii konfl iktu z sąsiednim plemieniem, Green-
blatt144 nie bierze pod uwagę afrykańskiego doświadczenia Admirała. Krytykując 
jego wiarę w uniwersalizm i przejrzystość języka znaków, przywołuje argument 
„radykalnej obcości kulturowej” ludów Nowego Świata (s. 150). Wątpię, czy ist-
nieje lub istniała kultura charakteryzująca się obcością w stopniu absolutnym, 
i wierzę w możliwość porozumienia się z Obcym pod warunkiem obopólnej woli 
takiego porozumienia; umożliwia je wspólnota pewnych doświadczeń i oczeki-
wań, redundantność sygnałów i znaków, zdolność do uczenia się. Greenblatt zdaje 
się nie dostrzegać zróżnicowania poziomu trudności komunikacyjnych i stopnio-
walności porozumienia. Komentarz: „Z każdym dniem coraz lepiej rozumiemy 
tych Indian i oni w końcu lepiej nas rozumieją, choć często zdarza się, że na wspak 
[11.12.1492]”, bardziej niż o zadufaniu Admirała wydaje się świadczyć o postrze-
ganiu kategorii wzajemnego rozumienia jako niejednorodnej.

Jak często i do jakiego stopnia było jednak możliwe obopólne zrozumienie 
w sytuacji, gdy jedna ze stron miała błędne założenie co do miejsca rozmowy i pro-
fi lu rozmówcy (jestem w Indiach i rozmawiam z ich mieszkańcami, poddanymi 
Wielkiego Chana), jednocześnie traktując przedmiot rozmowy (świat rozmówcy) 
i jego samego jako towar przeznaczony dla komandytariusza (Arcykatolickich 
Królów Hiszpanii)? Być może więc rację ma T. Todorov, gdy po przytoczeniu 
wielu przykładów nieporozumień zarówno z Indianami, jak i Europejczykami, 
konkluduje: „W komunikacji międzyludzkiej Kolumb nie odnosi sukcesów, po-
nieważ ona go nie interesuje [...]; większe zamiłowanie [ma] do odkrywania ziem 
raczej niż do ludzi. W hermeneutyce Kolumba ci ostatni nie zajmują poczesnego 
miejsca”145.

* * *

Sam Kolumb zdawał sobie sprawę z potrzeby organizacji służb translatorskich. 
Szybko przedsięwziął odpowiednie środki: już na pierwszej wyspie, do której 
przybił (Guanahani), wziął na pokład siedmiu Indian z plemienia Taina z zamia-

144 S. Greenblatt, Ces merveilleuses possessions. Découverte et appropriation du Nouveau Monde 
au XVIe siècle, Paris 1996, ss. 141–143. 

145 T. Todorov, Podbój Ameryki. Problem innego, tłum. J. Wojcieszak, Warszawa 1996, s. 41.
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rem nauczenia ich kastylijskiego i wykorzystania jako tłumaczy (lenguas, ‘języki’), 
a z kolejnej wyspy (Kuby) zabrał w tym samym celu sześciu tubylców146. 

Pozyskał ich łagodnym traktowaniem i obietnicą rychłego odwiezienia na ro-
dzinną wyspę, choć w rzeczywistości zamierzał zabrać ich do Europy, nauczyć 
języka hiszpańskiego, a od nich nauczyć się ich języka. Mając w pamięci doświad-
czenia z żeglugi wzdłuż wybrzeży Afryki, wiedział, że musi zapewnić sobie ich 
wierność: 

Jak mówi, wczorajszej niedzieli przyszło mu na myśl, że należałoby ująć kilku mieszkańców 
pobrzeża tej rzeki, aby zawieźć ich przed oblicze Króla i Królowej Katolickich, nauczyć ich 
naszego języka, aby dowiedzieć się przez nich o wszystkim, co znajduje się w tym kraju, 
a powróciwszy, mogliby służyć za tłumaczy chrześcijanom i ułatwić wprowadzenie naszych 
obyczajów i naszej wiary [64].

Dlatego kiedy wczoraj zbliżyła się piroga z sześcioma młodymi ludźmi do okrętu i pię-
ciu z nich weszło na pokład, kazałem ich ująć, trzymać pod strażą i zabiorę ich z sobą. Po 
czym posłałem do jednego z domów położonego na zachodnim brzegu rzeki i przypro-
wadzono mi sześć kobiecinek, zarówno dużych, jak małych, i troje dzieci. Postąpiłem tak, 
mniemając, że mężczyźni łatwiej zniosą niewolę w Hiszpanii, jeśli będą mieli przy sobie 
kobiety z własnego kraju. Widziano bowiem już ludzi, których sprowadzano z Gwinei, 
aby nauczyć ich języka portugalskiego, którzy kiedy powracali, a miano właśnie nadzieję 
wyzyskać ich użytecznie w ich własnym kraju, bo przez cały czas byli dobrze traktowani 
i obdarzani podarkami, to ledwie znaleźli się na swej ziemi, znikali i nigdy o nich więcej nie 
słyszano. Co prawda, byli także inni, którzy tego nie czynili. Należy przypuścić, że mając 
swoje kobiety, będą bardziej skłonni wypełnić, czego się od nich zażąda. Z drugiej strony 
owe kobiety będą mogły nauczyć owego języka naszych ludzi, a jest on wspólny wszystkim 
wyspom u Indian. Wszyscy wzajemnie się rozumieją i przepływają z jednej wyspy na drugą 
w swych pirogach. Nie tak jest w Gwinei, gdzie istnieje tysiąc rozmaitych języków, tak że 
nie rozumieją jedni drugich.

Tej nocy pewien człowiek, podpłynąwszy czółnem, wstąpił na pokład. Był to mąż jednej 
z kobiet i ojciec trojga dzieci, dwóch chłopców i jednej dziewczynki. Prosił mnie o pozwo-
lenie pozostania z nimi; byłem z tego bardzo zadowolony. Obecnie wszyscy radują się z jego 
przybycia, muszą należeć do jednej rodziny; on sam jest w sile wieku, lat około 45 [65].

Nie wdając się w krytykę optymistycznego założenia przez Admirała jednoli-
tości językowej Antyli ani w moralną ocenę zastosowanej przezeń techniki, należy 
zauważyć jego doświadczenie i intuicję psychologiczną. Oczywiście nie wszyscy 
przymusowi kandydaci na tłumaczy byli zadowoleni z perspektywy zdobycia 
nowego, atrakcyjnego zawodu. Większości udało się uciec147. Zabrał do Hiszpa-
nii dziesięciu. Kilku zmarło w drodze i później, a podczas kolejnej podróży do 
Ameryki zbiegli prawie wszyscy pozostali. Jeden tylko, młody człowiek z wyspy 
Guanahani, pozostał wierny Admirałowi. Podczas chrztu otrzymał nazwisko Ad-
mirała i imię jego syna: Diego Colón. Bartolomé de Las Casas pisze, że poznał go 
osobiście i że człowiek ten żył przez wiele lat na Hispanioli, „rozmawiając z Hisz-
panami”. Jest to pierwszy znany z imienia ofi cjalny tłumacz Nowego Świata.

146 Por. relacje z 11.10, 14.10, 29.10, 01.11, 3.12.
147 Por. relacje z 17.11, 20.11, 26.11.1492.
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O doświadczeniu Admirała świadczą także sugestie dotyczące szkolenia języ-
kowego dla przyszłych tłumaczy. Zalecał on wysłanie ich do Kastylii, rozdzielenie 
zarówno na pokładzie statku, jak i później, „by nie mogli rozmawiać z sobą ani 
się widywać, dopiero później; nauczą się znacznie lepiej w Hiszpanii niż tu i będą 
znacznie lepszymi tłumaczami”, oddanie w ręce osób o umiejętnościach pedago-
gicznych, wdrożenie do funkcji służących oraz traktowanie lepsze niż zwykłych 
niewolników148.

Nie wiadomo, czy adepci rzeczywiście ukończyli kurs języka hiszpańskiego dla 
tłumaczy, czy po prostu trafi li do służby w domach osób prywatnych. Zachowała 
się jedynie notatka na temat Indianina przyuczonego do funkcji tłumacza przez 
pilota Kolumba Vicenta Yañeza Pinzona, którego Yañez chciał zatrzymać jako 
„bardzo potrzebnego” ze względu na sprawności językowe149.

Pod koniec XV wieku monopol Kolumba na żeglugę do Nowego Świata został 
złamany i statki kolejnych armatorów ruszyły na zachód. W roku 1511 Hiszpanie 
zasiedlili Antyle, czyniąc z nich bazę wypadową do dalszych wypraw na północ 
i południe nowego kontynentu. W latach dwudziestych i trzydziestych XVI wieku 
zostało podbite imperium Mexików w środkowym Meksyku i większość plemion 
środkowoamerykańskich. Na wybrzeżu Morza Karaibskiego wyrosły forty i osady. 
W 1525 roku wyruszyła pierwsza ekspedycja do Ameryki Południowej. Legenda 
o El Dorado, królu odzianym w złoto, popchnęła Hiszpanów w niegościnne góry 
i ostępy Nowej Grenady (dzisiejszej Kolumbii) i Wenezueli. Podbój i zasiedlenie 
tych terenów trwały do 1560 roku. W latach trzydziestych XVI wieku Hiszpanie 
zdobyli imperium inkaskie w Peru.

148 Za: Greenblatt, op. cit., s. 166. E. Martinell Gifre, La comunicación entre españoles e indios: 
palabras y gestos, Madrid 1992, s. 155.

149 Za: I. Alonso Araguás, Explorar, conocer: los intérpretes y otros mediadores en los viajes an-
daluces de descubrimiento y rescate, [w:] Estudios sobre América: siglos XVI–XX, red. A. Gutiérrez 
Escudero, M.L. Laviana Cuetos, Sevilla 2005, s. 525.
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2.1. Karaiby, Wenezuela, Nowa Grenada. Porwane języki

Dowódcy pierwszych wypraw odkrywczo-handlowych, „wypraw andaluzyjskich”, 
nie starali się zapewnić sobie służb translatorskich150; ich brak dotkliwie odczuli 
dopiero ich następcy. Papieska bulla Inter caetera z roku 1493 nakazywała chrześ-
cijańskim władcom Hiszpanii ewangelizację tubylców. W swój drugi rejs Kolumb 
zabrał niewielką grupę zakonników starannie wybranych przez monarchów, opła-
canych przez Koronę. Ich działalność oraz coraz częstsze kontakty z Hiszpanami 
sprawiły, że już na początku XVI wieku pojawili się na Antylach tzw. indios ladi-
nos151, ‘Indianie zlatynizowani’, to jest „españolados en la lengua” – jak informuje 
kronikarz Pedro de Aguado, który wychwala dobrą znajomość języka niektórych: 

Przybyli do tego kapłana wyspowiadać się Indianki i Indianie latyńscy, ze służby niektó-
rych mieszkańców miasteczka, mówiący językiem kastylijskim tak celnie jak ich panowie, 
a nawet i lepiej, bo niektórzy byli Portugalczykami152.

Wyspiarze ci, utrzymujący od wieków kontakty handlowe z wybrzeżem po-
łudniowoamerykańskim, znali tamtejsze języki i mogli służyć pomocą w wypra-
wach do Nowej Grenady i Wenezueli. Jednakże w głębi lądu, w masywie Andów 
i porośniętym dżunglą dorzeczu Orinoko, ogromna różnorodność języków zmu-
szała konkwistadorów do ciągłego poszukiwania nowych tłumaczy i organizowa-
nia „łańcuchów translatorskich”:

I tam trafi li nagle na ziemię niegościnną [...], ubogą w owoce, a zatem i w ludzi. Z tych, co 
byli, ujęli kilku, co na pytania o różne rzeczy, przez czterech lub sześciu tłumaczy, którzy 
pytali się jeden drugiego, odpowiedzieli, że nieopodal [...] leży duża osada, dobrze zaopa-
trzona w spyżę i metale, których szukają153.

150 Ibidem, s. 520–523.
151 Określenie ladinados było już stosowane do Arabów znających romance, por. Martinell Gi-

fre, La comunicación entre españoles e indios: palabras y gestos, s. 158.
152 Fray Pedro de Aguado, Recopilación Historial de Venezuela, red. de G. Morón, Caracas 1987, 

t. I, część III, rozdz. 14, s. 311.
153 Fray Pedro de Simón, Noticias Historiales de Venezuela, red. D. Ramos Perez, Caracas 1987, 

t. I, ss. 258–259.
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[Bliskość znajomych plemion] ucieszyła nas niepomiernie, jak to zwykle bywa z niewiary-
godnym. Bo też łacno możecie, panie, wystawić sobie, z jakim trudem dorozumiewaliśmy 
się [z obcymi Indianami]. Do pierwszego języka, kaketyńskiego, miałem dwóch chrześci-
jan i tłumaczy zaufanych, co mowę tę dobrze znali; potem, pośród Xideharów, musiałem 
mówić przez dwóch [tłumaczy], z Ajamanami mówiłem przez trzech, z Kajonami przez 
czterech, a z Xaguami przez pięciu człeka. Wątpić nie można, że zanim jeden zrozumiał 
drugiego i piątemu przełożył to, co kazałem, coś zawsze dorzucił albo ujął tak, że na dzie-
sięć słów, com rzekł, jedno najwyżej dochodziło takie, jakie bym chciał, i wedle naszych po-
trzeb. Miałem to za trudność wielką i przeszkodę częstą w odkrywaniu sekretów tej ziemi, 
głównym przedmiocie naszej podróży154.

Brak tłumaczy jest także uważany za powód przedłużających się wojen:

Uważam za pewne, że ten brak wystarczających tłumaczy wszędzie tam jest największym 
z wszystkich niebezpieczeństw i przyczyną przedłużania się i rozszerzania wojny i braku 
pokoju, bowiem sprawy rozumiane na opak lub niewłaściwie niezgodzie sprzyjają155.

W tej sytuacji scenariusz z pierwszych wypraw powtarza się: w ruch idą ręce 
i przedmioty, przygodni Indianie, zmuszeni siłą, służą za przewodników i języki, 
wyjaśnienia, zwłaszcza te dotyczące złota, przekręca rozpalona wyobraźnia kon-
kwistadorów, a gesty i łamane słowa zawodzą, gdy trzeba przekazać treść abs-
trakcyjną, głównie o charakterze religijnym. Z całej serii przykładów przytaczam 
najbardziej sugestywne:

Szedł Gubernator na przedzie z arkebuzem w ręku, a z nim inni arkebuzerzy i tarczownicy, 
choć niewielu, a Indianie zdawali się chcieć ich zaskoczyć po wyjściu z wąwozu, ale Gu-
bernator [...] rozkazał arkabuzerom, żeby żaden nie strzelał bez jego rozkazu, i szedł przed 
wszystkimi, machając do Indian białą chustą, pokazując, żeby ją wzięli, a kacyk tej wioski 
podszedł i wziął chustkę i przyjaźnie wszedł między Hiszpanów, a kilku innych Indian wraz 
z nim [...]. Poprosił ich Gubernator, żeby dali nam część wioski i strawę, a w pozostałych 
chatach zostali oni z żonami i dziećmi, że nie uchybią im w niczym156.

[...] Kapitan i gubernator pokazali mu [Indianinowi] kawałek żelaza, dając mu do zrozu-
mienia, że szukają miejsca, gdzie jest dużo tej rzeczy, na co Indianin, patrząc nań i ogląda-
jąc, powiedział, że tu nie ma podobnego metalu ani nic takiego jak rzecz, którą mu poka-
zują. Pokazał mu gubernator wielki talerz, dając do zrozumienia, że tego metalu szukają, 
i wziąwszy go Indianin w ręce i potarłszy, powąchał go, a że cyna ma niejaki zapach żelaza, 
poznał, że to nie złoto i rzekł, że takiego nie ma w tych prowincjach. Pokazali mu konie, 
żeby zobaczyć, co powie i odrzekł, że takich nie ma w tej ziemi, ale że są inne, mniejsze, 
jeno Indianie nie dosiadają ich, a były to tapiry, które powszechnie żyją w całych Indiach.

154 N. Federmann, „Historia indiana” o primer viaje de Nicolas Federmann, [w:] Descubrimiento 
y conquista de Venezuela, tomo II Cubagua y la empresa de los Belzares, Caracas 1988, s. 188.

155 Fernández de Oviedo, za: A. Elbanowski, Nowe królestwo Grenady, Warszawa 2006, s. 44, 
tłum. A. Elbanowski.

156 Pedrarias de Almesto, Relación verdadera de todo lo que sucedió en la JORNADA DE OMA-
GUA y DORADO, [w:] G. de Carvajal, P. de Almesto y Alonso de Rojas, La aventura del Amazonas, 
red. R. Días, Historia 16, Madrid 1986, seria „Crónicas de América” 19, ss. 119–120.
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Wiele innych rzeczy z Hiszpanii pokazano mu, których zwykle nie ma w tych częściach 
Indii, dokąd nigdy nie weszli Hiszpanie, i na wszystko powiedział, że tego nie ma, a w koń-
cu pokazali mu obrączkę czy pierścień złoty, który gubernator miał na palcu, i obejrzał go 
Indianin i poznając, że to złoto, po tym jak potarł je i powąchał, rzekł, że tego jest dużo za 
górami, które wznoszą się po lewej ręce od rzeki [...] I choć później pytano go o te rzeczy po 
wielokroć i różnymi słowy, by sprawdzić, czy powie co innego, nigdy ani o jotę nie odbiegł 
od tego, co wpierw rzekł157.

Po przejściu gór Opón i po wkroczeniu na ziemie Bogoty zaniknął język, jakim nad Wielką 
Rzeką posługują się Indianie, z którymi dotąd postępowali, i chociaż zostali jako nieme ku-
kły, wieść uzyskali od pewnego Indianina, który gestami i znakami im przekazał, że wkro-
czyli do nowego królestwa, gdzie inny język panuje [...] i znakami przekazał im ogromne 
pochwały i zachwyty nad tą ziemią i nad potężnymi kacykami, których spotkają, i wska-
zywał, gdzie sól robiono, lecz wiele innych spraw, które pragnął przekazać, pojmowali nasi 
Hiszpanie na opak. I owego Indianina zabrali jako język, u wrót tego nowego królestwa158.

Niedługo potem [w 1540 roku] przybyło do niego w gości kilku kacyków, którzy przynieśli 
w darze siedemset dukatów lichego złota; Gubernator przyjął ich nad wyraz uprzejmie 
i choć ni z jednej strony, ni z drugiej nie rozumieli ani słowa, na migi dał im pojąć, że 
przybył tu, by pokazać im drogę zbawienia dla ich dusz, i obdarzył każdego szklanym ró-
żańcem, dzwoneczkami i innymi rzeczami. Potem zaś zapytał, skąd biorą złoto...159.

Trudno wyobrazić sobie przekazanie na migi tak doniosłej i abstrakcyjnej in-
formacji. Jeszcze trudniej uwierzyć, że autochtoni rozumieli tzw. requerimiento, 
wezwanie do pokojowego poddania się Hiszpanom i przyjęcia wiary chrześci-
jańskiej, które odczytywano im od 1514 roku przed rozpoczęciem działań wo-
jennych, zazwyczaj w języku hiszpańskim, co potęgowało absurdalność sytuacji. 
Niekiedy tłumaczono je na języki lokalne, lecz tryb wygłaszania pozwala powąt-
piewać w jego zrozumiałość. Gdy w roku 1542 w Mixton wicekról Nowej Hiszpa-
nii rozkazał odczytać je wojownikom z plemienia Cziczimeków w przekładzie na 
nahuatl, lektor był zmuszony zająć pozycję poza zasięgiem strzał, a tym samym 
prawdopodobnie poza zasięgiem głosu, lecz utrzymywano, że prawu i sprawied-
liwości stało się zadość160. Bardziej realistyczną postawę wykazał Gonzalo Fer-
nández de Oviedo poproszony przez Pedrariasa de Ávila, dowódcę wyprawy do 
Panamy w 1514 roku, o odczytanie sławetnego tekstu:

Wasza Wielebność, wydaje mi się, że Indianie nie chcą słuchać teologii Requerimiento, a wy 
nie macie nikogo, kto byłby zdolny im ją wytłumaczyć. Niech więc Wasza Wielebność trzy-
ma Requerimiento przed sobą, zanim my chwycimy do klatki kilku spośród tych Indian. 
Tam będą się mogli spokojnie nauczyć, a Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup im to wyjaśni 
[Oviedo, I, 29, za Todorov, 165].

157 Aguado, op. cit., t. I, ss. 426–427.
158 Fernández de Oviedo, za: Elbanowski, op. cit. s. 44, tłum. A. Elbanowski.
159 G. Benzoni, La Historia del Mundo Nuevo, Venecia, 1565, trad. y notas de Marisa Vannini de 

Gerulewicz, Caracas 1987, s. 143/84.
160 J.H. Parry, Morskie imperium Hiszpanii, tłum. S. Bławat, Gdańsk 1983, s. 123.
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O tłumaczach Pedrariasa miał zresztą Oviedo wyrobione zdanie: „Nie rozu-
mieli miejscowych Indian lepiej, niż zrozumiałby Bask, mówiący w swojej mowie, 
Niemca, Araba, czy innego, mówiącego niespotykanym językiem”161.

Rdzenni mieszkańcy rzadko podejmują się tej funkcji dobrowolnie. W rela-
cjach i kronikach powracają wyrażenia „se tomaron” i „se tuvieron a las manos” 
– ‘zostali ujęci’, ‘zostali pojmani’. Zazwyczaj są traktowani jak niewolnicy, okrut-
nie karani za zdradę, niekiedy obdarowywani wolnością za dobre wywiązanie się 
z wyjątkowo trudnego zadania:

Chciałbym mieć środki, by ich ugłaskać, zawrzeć sojusz i sprawić, by puścili w niepamięć 
urazy i szkodę, jakąśmy im wyrządzili, żeby nie stali się naszymi wrogami, jak to miało 
miejsce z Kajonami, gdyż krom ciągłego zmartwienia [wrogość taka] jest uciążliwa tak dla 
zdobycia strawy i innych zapasów, jak i dla rozpoznania [kraju]. Jedakże nie miałem do 
tego zaufanych tłumaczy, albowiem dwóch, których z sobą wiedliśmy i którzy znali mowę 
Xaguasów, należało do nacji kajońskiej. Jako że nie mieliśmy innego sposobu, kazałem 
powiedzieć jednemu z tłumaczy, temu, który zdał mi się lepszym do tego przedsięwzięcia, 
że puszczę go wolno i dam eskortę, by mógł wrócić przez tereny wroga do swojej ziemi, 
i że hojnie go obdarzę, jeśli przemówi do Xaguasów wiernie, słowami, które mu nakaże, by 
przywieźć ich do pokoju i wyjaśnić, że niewola, w której się znaleźli, zawiniona jest przez 
ich własną postawę [...]; wszystko to przyrzekł mi i potem wypełnił162.

* * *

Żadna z dwóch kategorii tłumaczy, zaprzyjaźnieni indios ladinos czy pojmani po 
drodze członkowie plemion niemających dotąd kontaktu z Hiszpanami, nie za-
prząta uwagi ani konkwistadorów, ani kronikarzy konkwisty. Ani jedni, ani dru-
dzy nie opisują ich. Nie podają imion ani nawet narodowości, nie kreślą portre-
tów. W przebadanym przeze mnie korpusie złożonym z pięciu kronik, czterech 
relacji oraz kilku krótkich dokumentów163, gdy pojawia się słowo „tłumacz”, jest 

161 Za: A. Tarczyński, Podbój imperiów Inków i Azteków, Warszawa 2009, s. 67. Opracowanie to, 
syntetyczne, rzetelne i wyczerpujące (wbrew sensacyjnie brzmiącemu tytułowi autor omawia histo-
rię podboju całej Ameryki), wypełnia lukę w polskim piśmiennictwie historycznym dotyczącym 
konkwisty Ameryki.

162 Federmann, op. cit., ss. 186–187. Szerzej o tym zagadnieniu piszę w: M. Chrobak, Los intér-
pretes de la conquista de Venezuela y del Nuevo Reino de Granada, „Romanica cracoviensia”, 2004/4, 
ss. 49–50.

163 Oprócz cytowanych w tym rozdziale pism Aguada, Almesta, Benzoniego, Federmanna, Ro-
drigueza Freile, Simona, przebadałam także: fray Gaspar de Carvajal, Relación que escribió fr. Gaspar 
de Carvajal, fraile de la orden de Santo Domingo de Guzmán, del nuevo descubrimiento del famoso río 
grande que descubrió por muy grande ventura el capitán Francisco de Orellana desde su nacimiento 
hasta salir a la mar, con cincuenta y siete hombre que trajo consigo y se echó a su ventura por el dicho 
río, y por el nombre del capitán que le descubrió se llamó el río de Orellana, [w:] G. de Carvajal, P. de 
Almesto y Alonso de Rojas, La aventura del Amazonas, red. R. Días, seria „Crónicas de América” 19, 
Dastin Madrid 1986; E. Martín, Maestre de Campo de Ambrosio Alfi nger, Relación de la Expedición 
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to zazwyczaj zdawkowa wzmianka, że któryś z dowódców „powiedział coś przez 
tłumacza”. Stanowią anonimową masę, są narzędziami do mówienia, w których 
liczy się wyłącznie jedna część ciała. Nie przypadkiem metonimiczne określenie 
tłumacza brzmi lengua, ‘język’. Kronikarze określają wyłącznie ich skuteczność:

Zapytał ich kapitan, przez dobrego języka, jakiego wiedli z sobą.
Kapitan Juan de Yucar, pragnąc zbadać, czy jakiś fortel zdoła uczynić tym barbarzyń-

com, [...] przemówił do nich przez bystrego tłumacza164.

Dwóch autorów wymyka się tej regule. W kronice Rodrigueza Freile’a litera-
ckie zacięcie autora sprawiło, że postać tłumacza wyłania się na moment z mroku 
i zapada w pamięć czytelnika dzięki trzykrotnemu powtórzeniu malowniczego 
szczegółu:

Gubernator [prowincji] Santa Marta [...] wyznaczył rzeczonego roku [1538] 800 żołnie-
rzy albo może 900 z kapitanami i wysłał następne 25 brygantyn w górę rzeki Magdaleny, 
z wielkim trudem i bez przewodników, gdzie pomarło i utonęło wielu żołnierzy, jako że 
w rzece i na jej brzegach znaleźli wielu Indian, z którymi potykali się wielokroć, i umarło 
wielu żołnierzy od strzał z zielem i trucizną, inni pożarci przez jaguary i kajmany, których 
zatrzęsienie w rzekach i górach, inni ukąszeni przez węże, a reszta od złego powietrza [...] 
aż znaleźli nieopodal innej rzeki i jej czterech odnóg małą rzekę, w którą wpłynęli, a płynąc 
w górę, napotkali Indianina wiozącego dwie bryły soli, który to Indianin poprowadził ich 
w górę rzeki, a gdy dobili do brzegu, powiódł ich aż do Ochen, na skraj Vélez [...].

I tu przechodzimy do wojen domowych owego Królestwa, jakie toczyli między sobą 
tubylcy, i do ich przyczyn, o czym opowiem jak najzwięźlej, bo wołają mnie wielkim gło-
sem konkwistadorzy tegoż, widząc, że zostawiłem ich na wzgórzach Vélez, mających za 
przewodnika Indianina z dwiema bryłami soli [...].

Postanowił generał Quesada dowiedzieć się, jakiego przeciwnika ma przed sobą: wziął 
na spytki kilku pochwyconych Indian za sprawą tłumaczenia owego Indianina, co to go po-
chwycili z dwiema bryłami soli, który przywiódł ich aż do granic Królestwa, a który przez 
rozmowę z naszymi znał już kilka słów po hiszpańsku165.

Drugą osobą, która podaje garść informacji o tłumaczach, jest Nicolás Feder-
mann. Sądzimy, że jego zainteresowanie tą kwestią może wynikać z dwóch powo-
dów: przysłowiowej pedanterii niemieckiej lub/oraz faktu, że jako cudzoziemiec 
obracający się w Nowym Świecie w podwójnie obcym dla siebie środowisku ję-

de Ambrosio Afi nger. 9 de junio de 1531, hasta el 2 de Noviembre de 1533, en: Descubrimiento y con-
quista de Venezuela, t. II, Cubagua y la empresa de los Belzares, Biblioteca de la Academia Nacional 
de la Historia 55, Caracas 1988; A. de Naveros, A. Vázquez de Acuña, Carta al Rey [1533], [w:] 
Descubrimiento y conquista de Venezuela, t. II Cubagua y la empresa de los Belzares, Biblioteca de la 
Academia Nacional de la Historia 55, Caracas 1988.

164 Simón, op. cit., t. I, s. 139 (Aguado przytacza to pytanie, nie wdając się w ocenę kompetencji 
tłumacza, op. cit., t. I, s. 472); Aguado, op. cit., t. I, s. 472; wyróżnienia moje.

165 J.R. Freile, El Carnero, red. M. Germán Romero, Santafé de Bogotá 1997, rozdz. 2, s. 9; ostat-
nie zdanie rozdz. 3, s. 16, rozdz. 6 bis, s. 41. Ów malowniczy szczegół miał zresztą duże znaczenie 
praktyczne: Quesada dotarł do kraju Czibczów wiedziony intuicją, że miejsce, skąd pochodzą bryły 
soli, musi leżeć w regionie rozwiniętym gospodarczo, por. Tarczyński, op. cit., s. 188.
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zykowym zwracał większą uwagę na problemy komunikacji. Federmann podaje 
imię – czy też przydomek – jednego ze swoich tłumaczy (Cara Vanicero) i kreśli 
portret psychologiczny pewnej tłumaczki:

Powiedziałem im to wszystko przez Indiankę, którą przywiodłem z prowincji Variquece-
meto i na którą musieliśmy się zdać, chociaż nie znała za dobrze języka cuyba, co niemałą 
było dla nas przeszkodą, tak przez język, w którym, jak rzekłem, nie była zbyt biegła, jak 
i przez to, że brak jej było odwagi niezbędnej, by mówić stanowczo to, co jej nakazano. 
Czuła także lęk przed przeciwnikami i wrogami swojej nacji166.

Kolejni odkrywcy i konkwistadorzy zawsze będą szukać – czytaj: porywać – 
języków. Proceder ów został zresztą uregulowany prawnie: Las Ordenanzas Reales 
z 1526 roku w sprawie dobrego traktowania Indian zezwalały na porywanie przez 
odkrywców podczas każdej wyprawy jednej lub dwóch osób, nie więcej, na języki 
„oraz inne rzeczy przydatne w takich podróżach”167. 

Od różnych czynników zależało, czy porwani dochowają wierności. Tak stało 
się w przypadku dwóch kobiet: Isabel, tłumaczki i przewodniczki Alonsa de Oje-
dy, który ożenił się z nią w 1499 roku, oraz Cataliny, rodem z dzisiejszej Kolumbii, 
uprowadzonej na Espaniolę, gdzie pozyskał ją Pedro de Heredia; w 1533 roku to-
warzyszyła mu w wyprawie, podczas której założył Cartagena de Indias; w mieście 
tym stoi jej pomnik168.

Największą sławę zdobędzie tłumaczka innego konkwistadora, zdobywcy im-
perium Mexików.

2.2. Malinche, czyli dziesięć dział z brązu

2.2.1. Konkwista Meksyku

Podczas wypraw rekonesansowych organizowanych przez gubernatora Kuby, Die-
ga Velazqueza, Francisco Hernández de Córdoba zbadał wybrzeże Półwyspu Juka-
tańskiego (1517), a Juan de Grijalva – wybrzeże Zatoki Meksykańskiej po ziemie 
Huasteków, spotykając się po drodze z wysłannikami władcy środkowego Meksy-
ku Moctezumy II (1518). Podobny charakter miała mieć także wyprawa Hernana 
Cortesa, która wyruszyła w lutym 1519 roku (jedenaście statków, około pięciuset 
żołnierzy169, szesnaście koni, artyleria, psy bojowe), lecz na wieść o bogatym im-

166 Federmann, op. cit. s. 199.
167 Montes, op. cit., s. 31.
168 Tarczyński, op. cit., il. 22.
169 Z różnych stron Hiszpanii i Europy: „byli tam ludzie z Wenecji, Grecy, Sycylijczycy, Włosi, 

Baskijczycy, górale, Asturyjczycy, Portugalczycy, Andaluzyjczycy i Ekstremadurczycy”, F. de Aguilar, 
Relación breve de la conquista de la Nueva España, [w:] La conquista de Tenochtitlan, red. G. Vázquez 
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perium Mexików (Azteków) ów przekształcił ją w przedsięwzięcie osiedleńczo-
-zdobywcze. Po wylądowaniu w Zatoce Meksykańskiej założył miasto Veracruz, 
pokonał opozycję w łonie własnych oddziałów, stworzył koalicję antyaztecką i wy-
ruszył w głąb lądu. Po serii zwycięskich bitew i zawartych sojuszy, a także po rzezi 
trzech tysięcy Indian w Choluli, na czele armii złożonej z Hiszpanów, Totonaków 
i Tlaxcalan 8 listopada 1519 roku dotarł do stolicy imperium, położonego na je-
ziorze miasta Tenochtitlan. Mimo gościnnego przyjęcia uwięził Moctezumę II, nie 
pozbawiając go jednak władzy. W maju 1520 roku wyruszył naprzeciw ekspedy-
cji karnej wysłanej przez gubernatora Kuby Velazqueza, a zwyciężonych rodaków 
przekonał do przejścia na swoją stronę. Po jego powrocie do Tenochtitlanu wy-
buchł bunt Mexików, tlący się od czasu zarządzonej przez Pedra de Alvarada ma-
sakry mieszkańców obchodzących ważne święto religijne. Mexikowie zaatakowali 
konkwistadorów, zmuszając ich do ucieczki 30 czerwca 1520 roku (hiszp. Noche 
triste, ‘Smutna noc’); w niewyjaśnionych okolicznościach zginął wówczas Mocte-
zuma. Przy pomocy indiańskich sprzymierzeńców Hiszpanie zaatakowali stolicę 
ponownie w czerwcu 1521 roku. Po dwumiesięcznym oblężeniu, śmierci ponad 
stu tysięcy mieszkańców w walkach, z głodu i w czasie epidemii ospy nowy wład-

Chamorro, Madrid 2003, http://www.artehistoria.jcyl.es/cronicas/contextos/11688.htm, 12.09.2009, 
„Segunda jornada”. W relacjach i kronikach brak jednak wzmianek o komunikacji między nimi.

Il. 2. Bitwa o Tenochtitlan
Oprac. K. Słysz-Urbanowicz na podstawie Lienzo de Tlaxcala według Chavero, detal z planszy 45
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ca Cuaohtemoc poddał leżące w gruzach miasto; został powieszony w 1525 roku. 
Cortés utwierdził hiszpańską zwierzchność nad podbitym krajem, który nazwał 
Nową Hiszpanią, i włączył go w ramy administracyjne Korony170.

Podbój imperium Mexików dokonał się w dużej mierze dzięki tłumaczom, 
o czym będzie mowa w dalszej części tego rozdziału.

Hernández de Córdoba porwał na północno-wschodnim Jukatanie dwóch 
Majów, których nazwano Melchorejo i Julianillo. Grijalva, dowódca następnej 
wyprawy, zabrał ich z sobą. Przez krótki czas korzystał z pomocy napotkanej na 
wyspie Cozumel Indianki z Jamajki, której język znało kilku żołnierzy. Z Majami 
z plemienia Chontal porozumiewał się dzięki pośrednictwu porwanego tubylca 
władającego językiem jukateckim i służącego jako ogniwo w łańcuchu translator-
skim: hiszpański – jukatecki – chontal. Przywiózł na Kubę Indianina narodowości 
Nahua ochrzczonego imieniem Francisco, mówiącego językiem nahuatl, lingua 
franca środkowego Meksyku, językiem urzędowym azteckiego imperium171. Julia-
nillo prawdopodobnie zmarł na Kubie. Dwaj pozostali mieli służyć Cortesowi. Ich 
przydatność pozostawiała sporo do życzenia. Melchorejo „coś niecoś rozumiał po 
hiszpańsku”, „lecz jako że parał się łowieniem ryb, był nieokrzesany czy też pro-
sty i nie umiał mówić i odpowiadać”172. Pośrednictwo nieudolnego i zastraszonego 
Francisca przyczyni się do uznania Azteków szykujących się do obchodów święta 
religijnego za winnych spiskowania przeciwko Hiszpanom, gdyż słowa torturo-
wanych tłumaczył następująco: „Mówiono mu: powiedz Francisco, czy mówią, 
że mieli rozpocząć z nami wojnę za dziesięć dni, a on nie odpowiadał nic innego, 
tylko «tak, panie»”173.

Świadom ryzyka związanego z korzystaniem z usług tubylców, gubernator 
Kuby rozkazywał Cortesowi: 

[...] i aby rzeczony MELCHIOR, Indianin rodem z rzeczonej wyspy, którego zabieracie 
z sobą, wskazał kacyków, którzy ich [chrześcijan] trzymają w niewoli, dopilnujecie, żeby 
rzeczony MELCHIOR był przez wszystkich bardzo dobrze traktowany i żadną miarą nie 
pozwolicie, by stała mu się krzywda albo afront, i niech nikt nie mówi z nim, tylko wy, 
i okazać mu macie dużo miłości i czynić mu wszelkie dobro, jakie będziecie zdolni, żeby on 
was powiódł i powiedział wam prawdę we wszystkim, o co go zapytacie i rozkażecie i żeby 
wam pokazał rzeczonych kacyków, bo mając wzgląd na to, iż rzeczeni Indianie podczas 

170 Por. Tarczyński, op. cit., ss. 79–106; H. Th omas, Podbój Meksyku, tłum. M. Lewicka, Katowice 
1998. 

171 B. Díaz de Castillo, za: R. Tomicki, Ludzie i bogowie. Indianie meksykańscy wobec Hiszpa-
nów we wczesnej fazie konkwisty, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, ss.163–164; fray Bernardino 
de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, Madrid 1988, t. II, księga XII, rozdz. X; 
Th omas, op. cit., s., 95, 105, 107.

172 B. Díaz de Castillo, Pamiętnik żołnierza Korteza, czyli prawdziwa historia podboju Nowej Hi-
szpanii, wybór, tłum. i przypisy A.L. Czerny, Warszawa 1962, s. 69; F. López de Gómara, La conquista 
de México, Madrid 2000, s. 62.

173 B. Vazquez de Tapia, Relación de méritos y servicios del conquistador..., vecino y regidor de esta 
gran ciudad de Tenustitlan México, estudio y notas de Jorge Gurría Lacroix, México 1972, s. 110, za: 
R. Tomicki, Tenochtitlan 1521, Warszawa 1984.
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wojny często zażywają fortelu, może być, że kacykami nazwą innych Indian podłego stanu, 
żebyście z nimi rozmawiali, a oni przyjrzą się i namyślą, co robić [...], a jeśli potraktujecie 
rzeczonego MELCHIORA z prawdziwą miłością, nie przyzwoli, żeby was okpiono, jeno 
wcześniej ostrzeże was o tym, co zobaczy, a zrobi odwrotnie, jeśli inaczej z nim postąpicie 
[II,13/ 112–113].

Najwyraźniej jednak Cortés okazał Melchiorowi zbyt mało miłości, bo ów zro-
bił odwrotnie, to jest dał drapaka przy pierwszej sposobności, wcześniej przekrę-
cając zlecone sobie tłumaczenie i gorąco zachęcając Indian z Tabasco, by zaata-
kowali garstkę najeźdźców. Po klęsce Indian zbiegł albo został przez nich zabity 
w zemście za niefortunne doradztwo. Cortesowi udało się za to odnaleźć dwóch ze 
wspomnianych w rozkazie Velazqueza hiszpańskich rozbitków, członków wypra-
wy Pedra de Valdivii, którego karawela zatonęła w 1511 roku po drodze z Darién 
na Santo Domingo. Po ośmiu latach życia wśród Indian obaj ulegli akulturacji, 
aczkolwiek w różnym stopniu. Marynarz Gonzalo Guerrero, który zintegrował się 
z lokalną społecznością, założył rodzinę i został kacykiem, odmówił dołączenia 
do wyprawy Cortesa:

Bracie Aguilar, jestem żonaty, mam troje dzieci, wybrali mnie kacykiem, a nawet zgoła wo-
dzem na czas wojny. Idź z Bogiem, ja mam oblicze tatuowane i przekłute uszy! [Cóż więc 
powiedzą o mnie ci Hiszpanie, gdy mnie takiego zobaczą?] Spójrz na tych moich synków, 
jacy są urodziwi. Na twoje życie zaklinam cię, daj mi dla nich owe zielone paciorki, które 
przynosisz, a powiem im, że przysyłają mi je bracia moi z ojczyzny174.

Podczas konkwisty Jukatanu w 1527 roku Guerrero wystąpił przeciw Hiszpa-
nom, organizując zbrojny opór z ramienia kacyka Chetumalu. Jego ciało zostało 
znalezione w 1535 roku wśród ciał obrońców honduraskiej twierdzy, dokąd udał 
się z fl otą Indian z Chetumalu na pomoc tamtejszym Majom175.

Zakonnik Géronimo de Aguilar płynnie opanował majański dialekt chontal 
i przejął niektóre obyczaje (zaprezentował się rodakom odziany w przepaskę bio-
drową, z tonsurą oznaczającą niewolnika, opalony na brąz i pokryty czerwonym 
barwnikiem dla ochrony przed moskitami, z łukiem w ręce, kołczanem ze strza-
łami na plecach i sakwą z zapasem camote u boku; do pierwszej rozmowy z Cor-
tesem zasiadł w kucki, nieufnie podszedł do hiszpańskiego jadła, a podarowanego 
ubrania „nie uznał za wielką łaskę”176), lecz zachował łacińską rachubę czasu, celi-

174 Díaz del Castillo, op. cit., s. 70. W tłumaczeniu A.L. Czerny brak zdania ujętego tu w nawias 
kwadratowy. Tarczyński, op. cit., s. 88, przypisuje szybką akulturację Guerrera wymaganiom mniej-
szym niż u Aguilara; nie zgadzam się z polskim historykiem, pomijającym w swoim tłumaczeniu 
wypowiedzi Guerrera informację o dumie z potomstwa i przywiązaniu do niego. Sądzę, że ważną 
rolę odegrały zaspokojone potrzeby uczuciowe i społeczne; być może większy szacunek społeczności 
indiańskiej uzyskał ze względu na umiejętności praktyczne, których zapewne nie posiadał zakonnik.

175 R. Herren, Doña Marina, la Malinche, Barcelona 1992, s. 22.
176 F. Cervantes de Salazar, Crónica de Nueva España, Madrid 1985, ks. II, rozdz. XXV–XXVI, 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01482741878923727430035/p0000004.
htm#162, 12.09.2009.
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bat i wiarę. Całkowicie oddany Cortesowi, który wykupił go z niewoli, oddał swe 
umiejętności sprawie konkwisty, a szczególnie ewangelizacji177. Po zwycięstwie 
Cortesa otrzymał nadział ziemi (zbyt skromny, jego zdaniem, co wzbudziło urazę 
do byłego dowódcy) i ożenił się178.

Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności kapitan pozyskał wkrótce jeszcze 
jednego tłumacza wysokiej próby: kilkunastoletnią dziewczynę otrzymaną w da-
rze od pokonanych w bitwie Majów z Tabasco, Indiankę Nahua pochodzącą z oko-
lic Cotzalcoalcos179, sprzedaną ponoć w niewolę przez matkę i ojczyma, mówią-
cą biegle wyuczonym chontal oraz ojczystym nahuatl. Przydzielona początkowo 
kapitanowi Alonsowi Hernandezowi Portocarrero180, dziewczyna została wkrótce 
tłumaczką i nałożnicą181 Cortesa, urodziła jego syna i odegrała ogromną, jeśli nie 
decydującą rolę w podboju Meksyku. Jej wejście do historii konkwisty najtrafniej 
opisuje Francisco Cervantes de Salazar: 

Powiadają inni, że wówczas nie było wiadomym, iż Marina zna język meksykański, bo pły-
nęła z Puerto Cabrero na jego statku; dopiero po wyjściu na ląd, słysząc, że jedni Indianie 
tłumacze, z tych zabranych z Kuby, tłumaczyli fałszywie, na wielką szkodę dla naszych, to, 
co odpowiadał Cortés, odezwała się do Aguilara w języku, który znał, mówiąc, że te psy 
tłumaczą na opak słowa generała. Aguilar, wielce uradowany, powiedział o tym Cortesowi, 
który wezwawszy Marinę, przez język Aguilara powiedział jej, żeby była wiernym tłuma-
czem, że wyświadczy jej wielkie łaski i wyda ją za mąż, i zwróci jej wolność, a jeśli przyłapie 
ją na kłamstwie, każe ją powiesić. Była tak roztropna i służyła tak wiernie dopóty, dopóki 
niektórzy z naszych pojęli język, że choćby była Hiszpanką i córką generała, nie zrobiłaby 
tego lepiej [III, 1]. 

Pozyskanie Aguilara i Mariny spowodowało natychmiastowe podwyższenie ja-
kości komunikacji z autochtonami, co umożliwiło ewangelizację (głoszenie słowa 
Bożego stało się tak naprawdę możliwe dopiero wówczas, gdy tłumacz zakonnik 

177 W opisie poszukiwań Aguilara uderza przykład świadomości potencjalnych przeszkód ko-
munikacyjnych: Cortés wręczył zaprzyjaźnionym Indianom list do hiszpańskiego rozbitka; jego ka-
pitanowie, podejrzewając, że ów – być może prosty marynarz – może mieć trudności z czytaniem, 
przepisali list drukowanymi literami. Posłańcy schowali oba listy w długie włosy i pobiegli w busz, 
ibidem, II, 25.

178 I. Alonso Araguás, IV Congreso de Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpreta-
ción, Vigo, 15.10. 2009, http://tv.uvigo.es/video/24787, 06.12.2010.

179 Prawdopodobnie z miejscowości Painala lub Huilotlan; za jej pochodzeniem z wybrzeża zato-
ki Campeche przemawia zwyczaj palenia cygar, por. Herren, op. cit., ss. 33–34; C. González Hernán-
dez, Doña Marina (La Malinche) y la formación de la identidad mexicana, Madrid 2002, ss. 190–196; 
J.A. Flores Farfán, La Malinche, portavoz de dos mundos, http://www.ejournal.unam.mx/ecn/ecna-
huatl37/ECN003700008.pdf, 06.12.2010, ss. 2–3.

180 Wysłany do Hiszpanii z poselstwem Cortesa, zmarł w więzieniu w roku 1519, Th omas, op. 
cit., s. 467.

181 Tego typu związki między konkwistadorami a ochrzczonymi Indiankami były ważne w świet-
le prawa hiszpańskiego, dopuszczającego tzw. barraganía, czyli rodzaj konkubinatu, por. E.C. Frost, 
El símbolo del triunfo, [w:] La Malinche, sus padres y sus hijos, red. M. Glantz, Mexico 2001, 
ss. 120–121; González Hernández, op. cit., ss. 208–209.
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był w stanie przekazać tubylcom pojęcia abstrakcyjne i niuanse teologiczne) oraz 
ułatwiło podbój. Świeżo ochrzczona i nobilitowana przydomkiem doña, Marina 
pełniła funkcję nie tylko tłumacza, ale także informatora, a nawet doradcy w spra-
wach kulturowych i politycznych. Jej pośrednictwo językowe i wiedza pozwoliły 
Cortesowi zorientować się w skomplikowanej panoramie politycznej środkowego 
Meksyku i stworzyć koalicję antyaztecką. Swej wierności dowiodła w Choluli, in-
formując kapitana generalnego o spisku, w który wtajemniczyła ją stara Indianka 
pragnąca ocalić dziewczynę i wydać ją za swego syna, a także przy wielu innych 
okazjach:

Indianka owa tak przywiązała się do naszych, już to przez wzgląd na dobre traktowanie 
[...], już to że z naturalnej inklinacji ich kochała, a oświecił ją Pan Bóg, by nie dopuściła 
się żadnej zdrady, choć wiele razy przekonywało ją do tego, niekiedy groźbami, a niekiedy 
obietnicami, wielu tamtejszych panów, by rzekła jedną rzecz miast drugiej albo uczyniła 
coś na naszą niekorzyść, lecz ona nigdy nie chciała, raczej ze wszystkiego, co w sekrecie jej 
prawiono, zdawała sprawę Generałowi i innymi Kapitanom [II, 36]182.

Szybkie przyswojenie przez Marinę języka hiszpańskiego nie wyeliminowało 
wprawdzie pośrednictwa językowego Aguilara, lecz znacznie usprawniło proces 
komunikacji. Towarzyszyła Cortesowi do końca podboju azteckiego imperium 
(nahuatl rozumiał już wtedy Orteguilla, paź Cortesa; niektórzy żołnierze opano-
wali zapewne podstawy języka sojusznika), a także podczas wyprawy do Hondu-
rasu w 1525 roku, kiedy to wydał ją za swego ofi cera, Juana Jaramilla. Rozkazowi 
ślubu towarzyszył nadział ziemi, zapewniający obojgu dostatnie życie. Małżeństwo 
z Cortesem nie wchodziło w grę: jego hiszpańska małżonka Catalina Xuárez przy-
była do Nowej Hiszpanii w 1522 roku; o jej zagadkową śmierć obwiniano Cortesa 
i Marinę. Marina urodziła Juanowi Jaramillo córkę; zmarła około 1529 roku183.

Postać Mariny całkowicie przyćmiła pozostałych tłumaczy. Począwszy od Cor-
tesa, który miał napisać, że „zdobył Meksyk dzięki Bogu i Marinie”, po współ-
czesnego historyka nazywającego ją „kobietą, która podbiła Meksyk184, wszyscy 
dziejopisarze i komentatorzy konkwisty uznają, że „należy o niej w tej historii 
uczynić chwalebną wzmiankę” [Cervantes de Salazar, II, 36]. Autorzy hiszpańscy 
nazywają ją imieniem nadanym podczas chrztu: ‘(la) Marina’. Autorzy indiańscy 
używają określenia ‘Malintzin’, złożonego ze zniekształconej formy hiszpańskie-

182 Udział Mariny w ujawnieniu spisku potwierdza sam Cortés w listach do króla, Bernal Díaz 
i wielu innych. Opowieść Cervantesa de Salazar o podobnym spisku Tlaxcalan po Noche Triste, tak-
że wykrytym dzięki Marinie, jest wytworem fantazji tego kronikarza; González Fernández, op. cit., 
s. 237.

183 Według oświadczeń świadków z Probanza oraz Juicio de residencia. Daty 1531 i późniejsze, 
podawane przez historyków, na przykład G. Baudot, Malintzin, imagen y discurso de mujer en el 
primer México virreinal, [w:] Glantz, op. cit., ss. 57–71, wynikają z błędnej interpretacji źródeł oraz 
pomylenia z innymi osobami o tym samym imieniu, por. González Fernández, op. cit., ss. 251–252, 
Herren, op. cit., s. 148.

184 Vázquez, Germán, Malinali Tepenal, la mujer que conquistó México, Madryt 1986.
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go imienia (w języku nahuatl nie istnieje głoska r) oraz sufi ksu -tzin, używa-
nego w stosunku do osoby wysokiego rodu, odpowiednika hiszpańskiego don/
doña. Kronikarze hiszpańscy cytujący wypowiedzi Indian dostosowali fonetycz-
ną postać formy nahuatl do języka hiszpańskiego jako ‘(la) Malinche’; Francisco 
de Aguilar oddaje wierniej tę formę jako ‘(A)malinchi’. Tłumaczka Cortesa wy-
stępuje zatem w historiografi i pod trzema imionami. W niniejszym opracowaniu 
będę ją nazywać Malinche.

* * *

Bibliografi a poświęcona podbojowi Meksyku w samym tylko XVI wieku jest zbyt 
obszerna, by przytaczać tu choćby tytuły, nie mówiąc o korpusie cytatów185. Wy-
brałam z niej teksty, w których najlepiej zachowały się świadectwa współczesnych 
Malinche Hiszpanów i Indian. Szczególnie interesują mnie te ostatnie, gdyż w XVI-
-wiecznym Nowym Świecie historiografi a meksykańska, wraz z peruwiańską, sta-
nowi wyjątek. Ludy Nahua rozwinęły ją w wysokim stopniu, w postaci ustnej i pik-
tografi cznej. Wprawdzie historyków z Tenochtitlanu, „którzy z księgami w ręku 
stawili się przed obliczem Cortesa, poszczuł psami, zagryzły ich psy”186, a większość 
malowanych ksiąg spłonęła, lecz indiańska wizja wydarzeń przetrwała w kolej-
nych kronikach malowanych i pisanych przez autorów indiańskich, hiszpańskich 
i metyskich przez wiele lat po zniszczeniu potęgi Azteków. Informatorzy Sahaguna 
pochodzili z Tlatelolco, a echa historiografi i tenochtitlańskiej pobrzmiewają w re-
lacjach Tovara, Durana, Alvarado Tezozomoca, wnuka Moctezumy II187. Wydaje 
się zatem, że historiografi a Meksyku i Peru oferuje historykowi przekładu ustne-
go niepowtarzalną okazję porównania komunikatu wyjściowego i docelowego. 
W owych tekstach nie szukam prawdy historycznej o tłumaczach, lecz obrazu ich 
dawno wybrzmiałych słów, zapisu rozmów, w których pośredniczyli. Wszyscy au-
torzy szafują przykładami mowy niezależnej; zdaję sobie sprawę z konwencjonal-

185 Por. bibliografi a źródeł w: Th omas, op. cit.; Tomicki, Ludzie i bogowie. Indianie meksykańscy 
wobec Hiszpanów we wczesnej fazie konkwisty. Należy do niej dodać setki dokumentów z Archivo de 
Indias oraz innych hiszpańskich archiwów, wiele z nich zdygitalizowanych, dostępnych na platfor-
mie PARES, http://pares.mcu.es. Część korpusu znajduje się w: Corpus de testimonios de situaciones 
de convivencia lingüística (ss. XII–XVIII), Kassel 1996.

186 Ms. Anónimo de Tlateloloco, za: Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la conquista. 
Introducción, selección y notas: M. León-Portilla, versión de textos nahuas: A.Ma. Garibay K., Ma-
drid 2000, s. 184.

187 Stosowane dla nich od kilkudziesięciu lat określenie „relacje zwyciężonych” nie jest po-
prawne o tyle, że część autorów pochodzi z Tlaxcali i Texcoco, czyli organizmów państwowych 
sprzymierzonych z Cortesem, benefi cjentów jego zwycięstwa, co zresztą wpływa na przedstawiony 
w nich obraz konkwisty; jednocześnie pod względem kulturowym wszystkich Indian można uznać 
za przegranych.
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ności tego zabiegu, lecz z braku transkrypcji muszę się zadowolić stenogramami 
rozmów zachowanych w pamięci uczestników i słuchaczy. Oto ich lista:

• Cortés Hernán, wódz naczelny, Listy o odkryciu Meksyku (Las Cartas de 
Relación), 1519,

• Díaz del Castillo Bernal, żołnierz, Pamiętnik żołnierza Korteza (Historia 
verdadera de la conquista de la Nueva España), około 1555,

• Tapia Andrés de, żołnierz, Relación sobre la conquista de México, 1539–
1547,

• Aguilar Francisco de, żołnierz, później zakonnik, Relación breve de la con-
quista de la Nueva España, 1565188,

• López de Gomara Francisco, kronikarz, kapelan Cortesa i jego apologeta, 
La conquista de México, 1553,

• Cervantes de Salazar Francisco, kronikarz konkwistadorów, Crónica de la 
Nueva España, 1558–1566,

• anonimowi informatorzy z Tlatelolco, Anales de Tlatelolco, 1524–1528 [?],
• anonimowi historycy Mexików, Codex Aubin, 1576,
• anonimowi informatorzy hiszpańskiego zakonnika Bernardino de Sahagu-

na, historycy z Tlatelolco, Códice Florentino, 1585,
• Tovar Juan, zakonnik, Relación del origen de los Indios que habitan esta Nu-

eva España, según sus historias, 1570–1580,
• Duran Diego, zakonnik, Historia de las Indias de la Nueva España, 1579–

1581,
• Alvarado Tezozomoc Fernando de, wnuk Moctezumy II, Crónica Mexica-

na, około 1598,
• Alva Ixtlilxochitl, Fernando de, potomek królów Texcoco, Obras históricas, 

początek XVII wieku,
• Muñoz Camargo, Diego, Historia de Tlaxcala, około 1576–1595.

2.2.2. Rozmowa, która zmieniła losy świata

Ze źródeł wyłania się obraz Cortesa, który stale mówi189. Zachęca do dalszej 
wędrówki, zagrzewa do boju, perswaduje, przekonuje, ewangelizuje, rozkazuje, 
pertraktuje, obiecuje, mami, czaruje, grozi, prosi, pociesza, uspokaja. Swoich żoł-
nierzy, ofi cerów, dowódców, indiańskich posłów i władców, Hiszpanów i Indian, 
wrogów i sojuszników. Wpływa na swych rozmówców i słuchaczy, inaczej mówiąc, 

188 Ten sam tekst wydawany pod tytułem Historia de la Nueva España oraz Relato breve de la 
conquista de la Nueva España.

189 Świadczą o tym na przykład tytuły rozdziałów w kronikach Lopeza de Gomary i Cervantesa 
de Salazara: Oración de Cortés a los soldados, Preguntas y respuestas entre Cortés y..., Preguntas que 
Cortés hizo a..., Lo que habló Cortés a..., Mensaje de Cortés a..., Plática que hizo Cortés a..., De la 
plática y razonamiento que Cortés hizo a... itp.
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tworzy rzeczywistość. Obiecując żołnierzom fortunę, zające zmienia w lwy; ta-
jemniczego jeźdźca identyfi kuje jako świętego Jakuba przybyłego na pomoc Hisz-
panom podczas bitwy. Konkwista Meksyku dokonała się zarówno czynem, jak 
i słowem. Nie doszłaby do skutku bez odpowiednich narzędzi: języków. Wiernych 
i giętkich. Jak psy bojowe, jak naostrzone miecze, jak arkebuzy – „trąby ogniste”, 
jak armaty. Nie przypadkiem wartość Malinche wyrażano w sztukach broni: dzie-
sięć dział z brązu.

W ciągu niespełna trzydziestu miesięcy konkwisty caudillo (hiszp. ‘wódz na-
czelny’) odbył setki rozmów z Indianami ze środkowego Meksyku. Do najważ-
niejszych, ze względu na mistrzowskie rozegranie, dramatyzm, konsekwencje, 
należy jego rozmowa z Moctezumą, w której przekonał władcę imperium – jego 
tytuł w języku nahuatl: tlatoani, ‘Ten, Który Mówi’, podkreśla umiejętność posłu-
giwania się słowem i jej wagę w azteckiej cywilizacji – by dobrowolnie oddał się 
jako zakładnik w ręce Hiszpanów. Korzystając z dokumentacji stosunkowo obfi -
tej, choć jednostronnej i przefi ltrowanej przez upływ lat oraz pośrednictwo (źród-
ła indiańskie informują o uwięzieniu jednym lakonicznym zdaniem; spośród 
cytowanych poniżej autorów jedynie Andrés de Tapia, oprócz Cortesa, był jego 
naocznym świadkiem), spróbuję przedstawić przebieg tego niezwykłego dialogu.

14 listopada 1519 roku trzydziestu uzbrojonych Hiszpanów z Cortesem na 
czele spotyka się z Moctezumą w sali jego pałacu. Ta na pozór przyjacielska wizyta 
ma na celu porwanie władcy i uczynienie zeń zakładnika. Kilkuset wojowników 
i dworzan stale obecnych w pałacu może na znak tlatoaniego zaatakować kon-
kwistadorów. Przed sięgnięciem po oręż Cortés próbuje metod dyplomatycznych. 
Malinche i Aguilar dokonują tłumaczenia konsekutywnego.

W rozmowie poprowadzonej przez caudilla wyróżniam trzy etapy.
Etap 1. Przygotowanie terenu pod negocjacje: towarzyska pogawędka, żarty, bu-
dowanie poczucia wspólnoty i dobrego nastroju. Dowodem skuteczności Cortesa 
są prezenty wręczone przez Moctezumę oraz oferta oddania ręki córki. Oprócz 
Cortesa (za nim Gomary i Salazara) żaden ze świadków nie wspomina o tym eta-
pie, co mogłoby oznaczać, że tylko Cortés zdawał sobie sprawę z jego roli i wagi.

Początkowo zająłem go żartobliwą rozmową, o rzeczach przyjemnych, on zaś ofi arował 
mi wiele złotych klejnotów i własną córkę, a niektórym z moich towarzyszy córki innych 
panów [Cortés, II, 32]190.

Powitał go Cortés wedle zwyczaju, a potem zaczął żartować i dwornie rozmawiać, jak to 
zwykł był czynić. Moctezuma, który nie mając się na baczności i nie wiedząc, co zrządziła 
dla niego fortuna, wesół był bardzo i kontent z owej rozmowy, ofi arował Cortesowi wiele 
złotych klejnotów i własną córkę, a córki innych panów innym Hiszpanom [López de Go-
mara, 200].

190 H. Cortés, Listy o zdobyciu Meksyku, tłum. M. Mróz i R. Tomicki, Gdańsk 1997.
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Etap 2. Ekspozycja przedmiotu negocjacji. Cortés informuje o napadzie Indian 
z prowincji trybutarnej Tenochtitlanu na hiszpańskich żołnierzy, oskarża Mocte-
zumę o sprawstwo, żąda dowodów lojalności – sprowadzenia i ukarania winnych 
– oraz oddania się władcy w ręce Hiszpanów do czasu wyjaśnienia sprawy. Ów 
areszt przedstawia jako konieczny dla dobrych stosunków, jednocześnie malując 
go w jasnych barwach. Umniejsza swoją rolę stosującego przemoc, podkreśla rolę 
przyjaciela i opiekuna. Argumenty racjonalne przeplata z emocjonalnymi, obiet-
nice z szantażem i groźbami. W liście do Karola V zwraca uwagę podkreślenie, że 
w niczym nie uchybił majestatowi władcy, oraz nieobecność gróźb; fi ltr zrozumia-
ły, biorąc pod uwagę status adresata.

Dobrze wiecie, że zawsze miałem was za przyjaciela i błagałem was przez waszych posłań-
ców, byście zawsze szczerze ze mną postępowali, i w niczym wam nie skłamałem, a teraz 
wiem, że Hiszpanie, których zostawiłem na wybrzeżu, doznali napaści od waszych ludzi 
i ran, a jednego zabili, i mówią niektórzy z Indian pojmanych przez Hiszpanów w walce, 
że stało się to z waszego rozkazu, i bym mógł to ustalić, musicie pójść ze mną do mojej 
kwatery, gdzie służyć wam będą i będziecie dobrze traktowani ode mnie i od moich, a gdy-

Il. 3. Rozmowa Cortesa z Moctezumą
Oprac. K. Słysz-Urbanowicz na podstawie Lienzo de Tlaxcala według Chavero, fragment planszy 11 
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by wina wasza była, jak mówią wasi wasale, ja będę miał pieczę nad waszą osobą jakoby 
nad moim bratem, a czynię to, bo gdybym przemilczał, towarzysze moi gniewaliby się na 
mnie i mówili, że lekce sobie ważę krzywdę, która im się dzieje, a zatem nakażcie waszym 
ludziom, by nie okazali wzburzenia, i wiedzcie, że jeśli się wzburzą, przypłacicie to życiem, 
bo w waszych rękach leży utrzymanie spokoju [Tapia]191.

Potem powiedziałem mu, że wiem o wydarzeniach w mieście Nauhtlan, czyli w Almeríi, 
o zabitych tam Hiszpanach i o usprawiedliwieniach Coatlpopoki, który jakoby robił wszyst-
ko na jego rozkaz, nie mogąc, jako wasal, postąpić inaczej. Oświadczyłem, iż nie wierzę 
w to, bo chciał pewno zrzucić z siebie winę. Lecz żeby prawda wyszła na jaw i można było 
wymierzyć karę, on, Motecuhzoma, powinien posłać po Coatlpopocę i innych dostojników 
zamieszanych w zabójstwo Hiszpanów. Dopiero to bowiem pozwoli w pełni przekonać się 
Waszej Królewskiej Mości o jego dobrej woli i uchroni go od gniewu Waszej Wysokości 
wywołanego pomówieniami niegodziwców, a niezasłużonego, skoro prawda była inna. Do-
dałem, że taki obrót sprawy bardzo by mnie cieszył. [...] Kiedy odeszli [wysłannicy], po-
dziękowałem Motecuhzomie za starania, jakich dokłada dla ujęcia tamtych, pomagając mi 
bardzo, ponieważ moim obowiązkiem będzie wyjaśnienie Waszej Wysokości, co stało się 
z Hiszpanami w Almeríi. Jednocześnie powiedziałem mu, że konieczne jest, by przeniósł 
się do mojej siedziby i pozostał tam dopóty, dopóki nie zostanie ujawniona cała prawda, 
a on nie okaże się wolny od winy. Prosiłem go przy tym bardzo, żeby nie poczuł się dotknię-
ty, gdyż nie będzie więźniem, lecz człowiekiem całkowicie wolnym, i nie napotka z mojej 
strony żadnych przeszkód w rządzeniu swym władztwem i prowadzeniu życia, do jakiego 
przywykł. Zaproponowałem, by wybrał w mojej siedzibie jedną z komnat, którą zechce, 
gdzie będzie mieszkał wedle swego upodobania, a żaden z moich towarzyszy – o czym go 
zapewniłem – nie uchybi mu w niczym; przeciwnie, wszyscy będą na jego usługi, razem 
z jego własnymi ludźmi [Cortés, II, 33].

Kortez po zwykłych ceremoniach powitalnych przemówił za pośrednictwem naszych tłu-
maczy: „Wasza miłość, panie Montezuma, dziwuję się bardzo, że będąc tak dzielnym księ-
ciem i podając się za naszego przyjaciela, wydałeś rozkaz wodzom na wybrzeżu w okolicy 
Tuzapan, aby za broń chwycili przeciw moim Hiszpanom i odważyli się na rabowanie wsi 
znajdujących się pod opieką i strażą naszego króla i pana, a także żądali Indian i Indianek 
na ofi arę, zabili Hiszpana, mego brata, i jego konia192. Uważam się za waszego przyjaciela, 
rozkazałem moim ofi cerom, aby we wszystkim, co możliwe, służyli wam i pomagali, zaś 
wasza miłość postąpiłeś przeciwnie. Już w Choluli znaleźli się wasi wojownicy z wielką licz-
bą wojowników, aby z waszego rozkazu nas zabić. Przemilczałem to, bo bardzo was miłuję, 
ale obecnie wasi dowódcy ośmielają się szeptać między sobą, że kazaliście im nas wymor-
dować. Nie chcę z tego powodu wszczynać wojny ani burzyć miasta, ale aby zrzucić z sie-
bie podejrzenie, trzeba wam milcząc i bez hałasu udać się z nami do naszej kwatery. Tam 
będziemy wam służyć i szanować was, jakbyście byli we własnym pałacu. Ale jeśli podnie-
siecie krzyk albo tumult powstanie, natychmiast zostaniecie zabici przez tych oto ofi cerów, 
których nie przyprowadziłem tutaj w innym celu” [Diaz del Castillo, VI, 23, 252–253].

191 A. de Tapia, Relación sobre la conquista de México, [w:] La conquista de Tenochtitlan, red. 
G. Vázquez Chamorro, Madrid 2003, http://www.artehistoria.jcyl.es/cronicas/contextos/11683.htm, 
14.09.2009.

192 W polskim tłumaczeniu brak zdania: „Nie chciał mówić mu kapitan o sześciu żołnierzach, 
którzy zmarli po dotarciu do Villa Rica, gdyż ani Montezuma o tym się nie dowiedział, ani nie wie-
dzieli o tym indiańscy wodzowie, którzy na nich natarli”.
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Pogawędziwszy o tym i o owym, Cortés wyjął zza pazuchy list napisany przez Pedra Dircia; 
nakazał tłumaczom, by go przeczytali i oznajmili Motezumie, który zasmucił się, a jego 
radość się ulotniła. Bardzo skarżył się Cortés, mówiąc, że nie króla godne to postępowanie, 
lecz zdrajcy i człeka podłego, i że wygląda na to, że on mu wrogiem, choć karesy czyni jak 
przyjaciel; a jego ludzie mówią, że chcą zniszczyć mosty i powstać przeciwko chrześcija-
nom, choć żadnego uchybienia od nich nie doznali. Motezuma tłumaczył się, jak mógł, 
twierdząc, że łgarstwem są deklaracje Qualpopoki i jego ludzi, i aby to udowodnić, wezwał 
kilku dostojników, wręczył im kamień, który miał na ręce, z wizerunkiem Ucilopuchtli, 
który był ich głównym bożkiem, jako królewski znak, z rozkazem, by przywiedli Qualpo-
pokę przed jego oblicze i pod sąd. Tak mówił Motezuma, by upewnić Cortesa, a tak wielkie 
było poważanie, w jakim mieli go jego panowie, że przed nim nikt nie śmiał rzec czegoś 
przeciwnego. Usłyszawszy to, Cortés powiedział mu dobrymi słowy: „Panie mój, godzi 
się, by Wasza Wysokość udał się ze mną do mojej kwatery i pozostał tam, aż wysłannicy 
przywiodą Qualpopokę, będzie u mnie Wasza Wysokość dobrze traktowany, usługiwany, 
otaczany względami i poważany, i będzie rozkazywał jak dotąd, nie tylko swym wasalom, 
lecz mnie i moim towarzyszom, a ja większą pieczę będę miał nad osobą Waszej Wysokości 
niźli nad króla mojego, i wybaczcie mi, że to czynię, albowiem nie mogę postąpić inaczej, 
gdyż w innym przypadku wasze królestwa zbuntują się i powstaną, a wasza osoba i nasze 
zostaną narażone na wielkie niebezpieczeństwo, a towarzysze moi, którzy są tu ze mną, 
a także pozostali, wpadną w gniew, jeśli nie otoczę ich opieką i nie obronię, wiedząc, co 
pewna, że wasi chcą powstać przeciwko nim. Z tej przyczyny rozkażcie waszym, żeby się 
nie dziwili i nie burzyli, bo każde wzburzenie, do jakiego by doszło, przypłaci wasza osoba 
utratą życia, a jako że w waszej mocy jest pójść z nami w milczeniu, tak by wasi nie robili 
wrzawy, uczyńcie to, gdyż tego wymagają względy teraźniejsze i przyszłe, i nie szukajcie 
wymówek, bo musi stać się to, co mówię” [Cervantes de Salazar, V, 27].

Etap 3. Negocjacje. Władca reaguje stanowczą odmową. Mimo odrzucenia żą-
dania Cortesa jako nienegocjowalnego, rozmowa toczy się dalej. To przejście do 
trzeciego etapu stanowi kolejny sukces Cortesa. Kończy ją dopiero wyrażenie 
przez azteckiego władcę zgody na areszt. Ów trzeci etap źródła streszczają jednym 
zdaniem, na przykład:

Długo jeszcze o tym mówiliśmy, rozważając zbyt wiele racji, by je tu powtarzać, zwłaszcza 
że mogłyby się wydać Waszej Wysokości nużące i nieważne dla sprawy. Powiem więc tylko, 
że w końcu Motecuhzoma zgodził się pójść ze mną i nakazał, aby przygotowano komnatę, 
w której chciał przebywać. Przyszykowano ją bardzo dobrze i szybko [Cortés, II, 33].

Muteczuma zafrasował się wielce i rzekł z całą powagą, jaką można pomyśleć: „Osoba moja 
nie może zostać pojmana, a nawet gdybym chciał tego, moi tego nie ścierpią”. I tak racje 
różne sobie przekładali więcej niż cztery godziny, a wreszcie ustalili, że Muteczuma pójdzie 
z markizem [Tapia].

Natomiast Salazar i Bernal szczegółowo opisują jej dalszy przebieg:

Motezuma, choć wielki pan, bardzo dostojny i bardzo powściągliwy, wzburzył się na to ok-
rutnie, choć odrzekł dopiero, uspokoiwszy się nieco, a wtedy z przyjemnym obliczem po-
wiedział: „Panie Kapitanie: wielce mnie dziwi wasza śmiałość, że w moim domu, w moim 
mieście i królestwie, na takie niebezpieczeństwo się narażacie, chcąc mnie pojmać, albo-
wiem osoba moja nie powinna i nie może zostać pojmana, nawet gdybym ja na to przystał, 
nie przystaną moi, których tu tak wielu i tak potężnych, jak wiecie”. I na tych żądaniach 
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i odpowiedziach zeszły im obu ponad trzy godziny, aż widząc, że sprawy zaszły daleko 
i groźba może się ziścić, w lęku, że straci imperium wraz z życiem, Motezuma powiedział 
mu: „Ea, chodźmy zatem; niech się stanie, co rozkazujesz; albowiem widzę, że nad wszyst-
kim będziesz panował i rozkazywał!”. Obrócił się do swej świty, wielkich dostojników, bo 
nigdy nie pozostawał sam, i z poważnym obliczem rzekł do nich: „Nie wzburzajcie się, 
gdyż idę z mojej woli z kapitanem Hernandem Cortesem do jego kwatery, by upewnić 
go co do niegodziwości Qualpopoki”. Cortés rozkazał przyszykować komnatę, gdzie miał 
zamieszkać. Gdy to się stało, dostojnicy, zdjąwszy płaszcze i włożywszy je pod ramię, boso, 
z płaczem, zanieśli go na ramionach, w lektyce, do komnaty, która już na jego modłę bogato 
uszykowana została [Salazar, V, 27]. 

Montezuma, usłyszawszy to, przeraził się i osłupiał, odpowiedział, że nigdy nie rozkazywał 
broni przeciw nam podnosić. [...] Ale co się tyczy pojmania i opuszczenia przezeń pałacu 
wbrew jego woli, nie masz nikogo, kto by mu to rozkazać mógł, i nie ma zamiaru wyjść. 
Kortez przedłożył swoje dobre racje, Montezuma swoje, jeszcze lepsze, że nie godzi mu się 
opuszczać pałacu. Około pół godziny zeszło na tych rozmowach.

Juan Velazquez de Leon i inni ofi cerowie, widząc, że tracą czas i nie widzą końca, kiedy 
wyprowadzą go z pałacu i uwiężą, odezwali się do Korteza nieco wzburzeni: „Czemuż wa-
sza miłość traci czas na tyle słów? Albo pojmiemy go, albo zakłujemy. Powtórzcie mu, że 
jeśli krzyczeć będzie albo tumult powstanie, zabijemy go niechybnie, lepiej bowiem w ten 
sposób zabezpieczyć nasze życie, niźli je utracić”.

Juan Velazquez mówił to groźnym, podniesionym głosem, jaki był mu właściwy. Mon-
tezuma widział podniecenie naszych ofi cerów i zapytał doñę Marinę, o czym by mówili tak 
głośno. Doña Marina, będąc bardzo rozumną, odpowiedziała: „Panie Montezuma, radzę 
wam udać się natychmiast z nimi do ich kwatery, nie czyniąc rozgwaru, wiem, że trakto-
wać was będą z wielkim uszanowaniem, jakie wielkiemu władcy, jakim jesteście, przystoi, 
w przeciwnym razie tutaj zostaniecie zabici i prawda zostanie dowiedziona”193.

Wówczas Montezuma rzekł do Korteza: „Panie Malinche, jeśli już tak chcecie, mam 
syna i dwie córki prawowite, weźmijcie ich jako zakładników, a mnie tego wstydu nie czyń-
cie. Cóż rzeką moi wielmoże, jeśli mnie jeńcem ujrzą?!”.

Kortez znów oświadczył, że musi pójść z nimi on, we własnej osobie, nic innego być nie 
może. Po długich targach odpowiedział wreszcie, że pójdzie dobrowolnie. Wówczas Kortez 
i nasi ofi cerowie zaczęli mu świadczyć wiele uprzejmości i błagali go, aby się nie gniewał, 
ale swoim wodzom i straży przybocznej oświadczył, że idzie dobrowolnie, bowiem Ui-
chilobos i kapłani powiadomili go, że dla jego dobra i dla ocalenia życia powinien pójść 
z nami. Przyniesiono zaraz jego bogatą lektykę, w której zwykł podróżować w otoczeniu 
wszystkich swoich wodzów, i udał się do naszej kwatery, gdzie ustawiliśmy warty i straże 
[Diaz del Castillo, VI, 23, 253–254].

Zgodę Moctezumy, nieprawdopodobną ze strategicznego i psychologicznego 
punktu widzenia, należy zapewne tłumaczyć splotem różnorakich czynników: 
talentu perswazyjnego Cortesa, zmęczenia, katastrofi zmu i fatalizmu, strachu 
o własną osobę, a zdaniem Bernala i moim także interwencji tłumaczki. Sądzę, że 
w tym decydującym momencie władca zaufał kobiecie ze swojej rasy, mówiącej 
jego językiem. Co naprawdę mu powiedziała, nie wiadomo. Zarówno sam Díaz, 
który zresztą nie uczestniczył w tym spotkaniu, jak i obecni na nim Hiszpanie sło-

193 Powinno być: „a w jego kwaterze prawda zostanie dowiedziona”.



89Tłumacze zdobywców

wa Mariny mogli przytoczyć jedynie na podstawie jej własnych wyjaśnień, gdyż 
nie znali języka nahuatl. Kronikarze indiańscy informują lakonicznie, że Mocte-
zuma został uwięziony, nie wdając się w szczegóły tego wstydliwego wydarzenia194. 
Cokolwiek jednak powiedziała, można uznać, że spełniła swoje zadanie. Władca 
imperium oddał się w ręce wroga, zamiast zniszczyć go, kiedy jeszcze przewaga 
Mexików była miażdżąca.

Być może jednak los Moctezumy i Mexików został przesądzony podczas in-
nego dialogu – pierwszej rozmowy Cortesa z posłami Moctezumy na wybrzeżu 
Zatoki Meksykańskiej 21 kwietnia 1519 roku. Niepewny co do statusu ontologicz-
nego niezwykłych przybyszy ze Wschodu (ludzie? wysłannicy bogów? bogowie? 
dobrzy czy źli? inne istoty z zaświatów?), Moctezuma podjął próbę ustalenia ich 
tożsamości przez analizę pokarmu oraz reakcji na insygnia najważniejszych bo-
gów azteckiego panteonu. Szczegółowo wyjaśnił posłom ich rolę:

Pójdziecie do Cuextlan i powiecie Pinotetlowi, by nakazał przyrządzić jadło wszelkiego 
rodzaju, tamale z miękkim nadzieniem, [...], tortille zwykłe i z fasolą [...], i wszelkiego 
rodzaju ptactwo gotowane i pieczone, przepiórki, jelenie z rusztu, króliki, sosy chilmole 
i zioła quilite, owoce takie jak banany, chirimoje, guajawy, kolczochy. I gdy zobaczycie, że 
to jedzą, zaprawdę są tym, którego oczekujemy, Quetzalcoatlem. I jeśli zobaczycie, że nie 
chcą tego jeść, po tym poznamy, że to nie on. A gdyby pragnął mięsa ludzkiego i zjadł was, 
niech tak się stanie, ja wezmę pod moją pieczę i ochronę wasz dom, żonę, dzieci, na zawsze. 
Nie wątpcie w to. A jeśli, jak powiadam, to byłby on, którego po tych znakach poznacie, 
odziejecie go i przystroicie we wszystkie stroje, jakie zabieracie, a na koniec ofi arujecie mu 
piękne wyroby ze złota i kamieni szlachetnych i piór [i powiecie mu, że] proszę go pokornie 
i błagam, by przybył zasiąść na swym siedzisku i tronie, które trzymam dla niego jako jego 
namiestnik. Jutro z rana możecie wyruszyć, a zabierzcie z sobą Cuitlalpitoka. A jeśli tam go 
zjedzą, po to został zakupiony jako niewolnik [Tezozomoc, 109]195.

Sygnały zwrotne okazały się sprzeczne (rodzime pożywienie Hiszpanów stano-
wiły suchary, przyjęli żywność, odrzucili z obrzydzeniem jadło skropione krwią). 
Jednakże już podczas tej pierwszej rozmowy padło – nie wiadomo, z której strony 
– określenie białych przybyszy jako bogów. W jednej z relacji posłowie witają ich 
czołobitnym gestem „jedzenia ziemi” i takąż formą adresatywną:

– Niech zechce wysłuchać bóg: przybywa złożyć mu hołd jego namiestnik Motecuhzoma, 
który sprawuje władzę nad miastem Meksyk. Mówi: „Zmęczony jest, strudzony jest bóg” 
[Códice Florentino, XII, 3]196.

Inna relacja przypisuje tę inicjatywę tłumaczce:

Dopłynęli do okrętu kapitańskiego, gdzie była królewska chorągiew, a Tlilancalqui długo 
przyglądał się chorągwi i temu, co przedstawiała. I ze wszystkich statków Hiszpanie przy-

194 Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la conquista, rozdz. VIII.
195 F.A. de Tezozomoc, Crónica Mexicana, red. G. Diaz Migoyo, G. Vázquez Chamorro, Ger-

mán, Madrid 2001. Cyfrą arabską zaznaczono numer rozdziału.
196 W: Léon-Portilla, Visión de los vencidos, s. 81.
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glądali się przez furty działowe nowym ludziom. I wychylił się kapitan i Marina, indiańska 
tłumaczka, która z nimi płynęła, którą ofi arowali i przekazali kapitanowi Don Fernandowi 
Kortezowi z innymi Indiankami w Potonchan, o której wspominaliśmy powyżej, [a która] 
rzekła im: „Podpłyńcie tutaj. Skąd przybywacie?”. I odrzekli jej, powiedzieli: „Pani, przy-
bywamy z wielkiego miasta México Tenochtitlan”. Na co ona rzekła: „Po coście przybyli?”. 
Powiedzieli jej: „Pani i córko nasza, by ujrzeć owego pana, którego przywiedliście tu z sobą”. 
Odwróciła się Marina i przemówiła do kapitana. Potem znów wychyliła się przez furtę 
i zapytała: „Jak zwie się wasz król i pan?”. Odrzekli: „Pani, zwie się Monteçuma”. Odrzekła 
na to i powiedziała: „Zatem po cóż przysłał was tutaj?”. Odrzekli Meksykanie, powiedzieli: 
„Chce wiedzieć, dokąd zmierza i czego szuka pan”. Odrzekła na to, powiedziała: „Mówi ten 
bóg (teutl) że chce tylko zobaczyć i odwiedzić króla Monteçumę”. „Powiedzcie mu, córko 
i pani, że chcemy go tylko zobaczyć i wręczyć ten drobny dar, i że «jego siedzisko i tron, na 
którym zasiadam, jest jego, że trzymam go dla niego i do niego należy»”. A potem wręczyli 
mu dary ze złota, srebra, klejnoty, wyroby z piór, które mieli dla niego. A potem przyjął [ten 
dar] kapitan i oglądali go wszyscy, którzy z nim przybyli, wszyscy Hiszpanie, i przekazywali 
sobie z ręki do ręki, podawali jeden drugiemu. A potem rzekli jej Meksykanie: „Pani, córko, 
przynieśliśmy także tę świeżą strawę dla niego i napitki, bardzo dobre kakao przynieśli-
śmy dla boga”. I powiedziała: „Mówi bóg, że spożyje strawę, jeśli najpierw wy skosztujecie 
wszystkiego i każdej potrawy, by mógł zobaczyć” [Tezozomoc, 109].

Wszystkie ludy środkowego Meksyku – Totonakowie, Taraskowie, Tlaxcalanie 
– zastanawiały się nad tożsamością Hiszpanów i próbowały ją ustalać za pomo-
cą podobnych testów kulinarno-ofi arniczych i wywiadu197. Chociaż powszechnie 
stosowane przez cały okres konkwisty określenie Hiszpanów jako teteo – bogo-
wie – zdaje się wynikać z faktu, że „Indianie nie mogli znaleźć dla nich innej 
nazwy”198, jest znamienne, że przyjmując ich w stolicy imperium Tenochtitlanie, 
Moctezuma jeszcze przed wygłoszeniem mowy powitalnej znakami niewerbal-
nymi, typowymi dla dyplomacji, pokazał tysiącom swych poddanych obserwują-
cych ceremonię z dachów domów, że wita istoty znaczniejsze od siebie. On, który 
przyjmował petentów i posłów wyłącznie w swoim pałacu, bosych i przebranych 
w zgrzebne tuniki z włókien agawy, wyszedł naprzeciw białych gości na skraj mia-
sta – czterech dostojników niosło nad nim baldachim, zamiatano przed nim zie-
mię i rozścielano opończe – a stanąwszy przed konkwistadorami, wykonał gest 
„jedzenia ziemi”199. Znaczniejsi od najwyższego władcy imperium mogli być tylko 
bogowie lub ich wysłannicy. Moctezuma prawdopodobnie przyjął zakład Pascala. 
Przegrał200. 

197 Tomicki, Ludzie i bogowie. Indianie meksykańscy wobec Hiszpanów we wczesnej fazie konkwi-
sty, s. 241. O poznawczej funkcji darów pisze także Martinell Gifre, Aspectos lingüisticos del descubri-
mento y de la conquista, s. 57.

198 Muñoz Camargo, za: Tomicki, Ludzie i bogowie. Indianie meksykańscy wobec Hiszpanów we 
wczesnej fazie konkwisty, s. 250.

199 Ibidem, s. 359.
200 Czy Cortés zrozumiał znaczenie gestu „jedzenia ziemi”? Zapewne tak. Ta czołobitna formuła 

powitania była stosowana w całej Mezoameryce; według relacji Salazara, w ten sposób powitał go 
Aguilar i towarzyszący mu Indianie; dodatkowych wyjaśnień mogła udzielić Malinche oraz wodzo-
wie z Tlaxcali. W liście do Karola V opisuje tę czołobitną formułę: „W miarę, jak podchodzili do 
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Być może więc na przebiegu owego spotkania cywilizacji zaważyło niedopeł-
nienie ze strony Hiszpanów pierwszego elementu, głównej zasady, niezbędnego 
warunku komunikacji: wyraźnego przedstawienia się i określenia celu przybycia. 
Odpowiedź udzielona przez konkwistadorów: „Jesteśmy wasalami wielkiego pana 
mieszkającego na Wschodzie i przybywamy, by porozmawiać z waszym panem”, 
wprowadziła decydentów Tenochtitlanu w konfuzję. W ustosunkowaniu się do 
przybyszy nie pomógł Indianom szok kulturowy. Poczucie obcości i nierealności 
towarzyszyło – w różnym stopniu – obu stronom i obie szukały struktur wyjaś-
niających, kluczy poznawczych we własnych zasobach kulturowych (Hiszpanie 
w literaturze fantastyczno-rycerskiej, ludy Nahua w mitohistorii), lecz oswajacze, 
wjaśniacze, tłumacze kultur pracowali tylko dla jednej strony. Za ironię historii 
można uznać fakt, że w obliczu niepewności cywilizacja militarystyczna nie zare-
agowała siłą; mała liczebność Hiszpanów okazała się ich atutem.

Mowa powitalna – długa, zawiła, pełna wyrażeń frazeologicznych, metafor, 
odniesień mitohistorycznych, w której Moctezuma witał Hiszpanów jako wys-
łanników Quetzalcoatla, deklarował gotowość oddania władzy i usprawiedliwiał 
się przed nimi z prób uzurpowania sobie władzy nad całym światem – musiała 
stanowić nie lada wyznanie dla translatorskiego tandemu. Źródła przekazują ją 
w różnych wersjach, a dyskusje nad jej treścią i znaczeniem trwają do dziś201. Dla 
naszych rozważań liczy się przed wszystkim samo założenie Moctezumy, że tan-
dem jest w stanie mowę taką przetłumaczyć, świadczące już to o ignorancji za-
sad komunikacji za pośrednictwem tłumacza, już to o ugruntowanym w wyniku 
wcześniejszych doniesień przeświadczeniu o wysokich umiejętnościach Malinche 
i Aguilara.

2.2.3. Malinche w relacjach zwycięzców

Hiszpańskie źródła przedstawiają Malinche jako tłumaczkę treści etnografi cz-
nych202 i religijnych, tłumaczkę dyplomatyczną, wojenną203. 

mnie z powitaniem, każdy po kolei dokonywał ceremonii bardzo wśród nich częstej, a mianowicie 
dotykał dłonią ziemi, po czym dłoń całował. Zmuszony byłem czekać prawie godzinę, aż wszyscy 
odprawią tę ceremonię”, Cortés, Listy o zdobyciu Meksyku, list II, s. 28.

201 Wnikliwą i wyczerpującą analizę przedstawia Tomicki, op. cit., ss. 360–369; w odróżnieniu 
od Bernand, Gruzinski, op. cit., s. 309, którzy oparli się wyłącznie na pełnej błędów wersji Diaza del 
Castillo.

202 Zgodnie z zaleceniem gubernatora Kuby Cortés miał zebrać informacje o odkrytych zie-
miach i przekazać je notariuszowi, Th omas, op. cit., s. 134.

203 „[Malinche i Aguilar] zawsze na każdą wyprawę nam towarzyszyli, nawet i w nocy”, Díaz del 
Castillo, op. cit., IV, 15, 166. Udział w misjach wojskowych zbliża Malinche do tłumacza wojskowego 
opisanego przez Tryuk, Tłumacz ustny w sytuacjach konfl iktowych i kryzysowych, s. 381, pracującego 
w ciągłym zagrożeniu zdrowia i życia, w ekstremalnych warunkach. Malinche nie nosi wprawdzie 
munduru, lecz używa elementu uzbrojenia obronnego, tarczy, por. rozdział niniejszej rozprawy 
„Malinche w malowanych księgach”.
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Choć wszyscy autorzy podkreślają, że szybko opanowała język hiszpański, 
jeszcze w trakcie oblężenia Tenochtitlanu tłumaczyła w łańcuchu z Aguilarem. 
W końcowym stadium konkwisty jej tłumaczenie kontrolował Orteguilla, paź 
Cortesa, który poznał podstawy nahuatl. Swój drugi język obcy nabyła zapew-
ne poprzez inmersję oraz lekcje udzielane przez Cortesa i Aguilara, a być może 
także przez innych Hiszpanów. Z pewnością miała talent do języków. Była w sta-

Il. 4. Zbieranie informacji o Indianach nahuatl w Zatoce Meksykańskiej
Oprac. K. Słysz-Urbanowicz na podstawie Códice Florentino, księga XII, fragment ryciny ze strony 
tytułowej 
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nie tłumaczyć długie jednostki tekstu, czyli dysponowała doskonałą pamięcią 
krótkotrwałą. Pracowała bez notatek, jak wszyscy tłumacze ustni w epoce spoza 
galaktyki Gutenberga. Prawdopodobnie nigdy nie nauczyła się pisać ani czytać. 
Techniki przekładu opanowała intuicyjnie. Nie wiemy, czy tłumaczyła wypowie-
dzi w całości, czy je streszczała, jak postępowała z wyrażeniami frazeologicznymi, 
metaforami, jednostkami leksykalnymi i pojęciami niemającymi odpowiedników 
w języku docelowym; czy miejsca problematyczne usuwała, czy próbowała wy-
jaśniać. O praktyce, być może stałej, przeformułowywania komunikatu świadczą 
uwagi Díaza del Castillo, takie jak: „przemówienie mniej więcej brzmiące w ten 
sposób”204. Z pewnością była bardzo inteligentna, co potwierdzają bezpośrednie 
oceny, zwłaszcza Díaza del Castillo. Miała umiejętności retoryczne i socjotech-
niczne oraz „zmysł komunikacji”205. Epizod z ujawnieniem spisku antyhiszpań-
skiego w Choluli świadczy o jej umiejętności zdobywania zaufania i sympatii. 

Źródła zgodnie twierdzą, że tłumaczyła dobrze. W całym obszernym korpusie 
nie występuje ani jedno zastrzeżenie co do zrozumiałości i wierności jej przekła-
dów, ani jedna opinia negatywna. Czy interlokutorzy byli w stanie ocenić jakość 
jej pracy? Nie skarżyli się na niezrozumiałość; o wierności zwykle świadczyła ade-
kwatna reakcja rozmówcy. Nie narzekali nawet na wadę wymowy – niemożność 
wymówienia twardego, dźwięcznego, wibrującego hiszpańskiego „r” – którą wi-
docznie przezwyciężyła lub do której słuchacze przywykli.

Powtarzalność pewnych dyskursów jako element ułatwiający pracę zauważył 
Díaz del Castillo. O apelu Cortesa do Indian z Tlaxcali, by porzucili swych bogów, 
kronikarz ten pisze, że został wiernie przetłumaczony, „bowiem doña Marina 
i Aguilar, nasi tłumacze, byli w nich [rzeczach odnoszących się do naszej świętej 
wiary] tak biegli, że podawali je bardzo zrozumiale” [IV, 16, 184].

O trudnościach nie wspomina żaden z autorów. Díaz del Castillo podkreśla 
odwagę Malinche, niezbędną tłumaczowi wojennemu:

Tu muszę powiedzieć, że doña Marina, mimo że pochodziła z tych krajów, miała iście męs-
ką odwagę i choć co dzień nasłuchała się, że nas Indianie pozabijają, a nasze ciała zjedzą 
z papryką, choć widziała w poprzednich bitwach nas otoczonych, a teraz rannych i cho-
rych, nigdy nie okazała słabości, ale męstwo zgoła nie niewieście [IV, 15, 163].

Hiszpańscy kronikarze, a także konkwistadorzy odpowiadający na pytania 
sądu w sprawie zasług Malinche, tzw. Probanza de méritos, potwierdzają jej auto-
nomię oraz inicjatywę w kontaktach z autochtonami, na przykład:

204 Díaz del Castillo, op. cit., IV, 15, 164. Przykład ten podaje González Fernandez, op. cit., s. 226. 
Nie dotyczy on jednak sytuacji tłumaczenia słów pierwotnego nadawcy, lecz przytoczenia przez in-
diańskich sprzymierzeńców Cortesa wysłuchanej przez nich przemowy wodzów Tlaxcali; cytowany 
komunikat mógł zatem zostać przeformułowany, zanim dotarł do tłumaczki.

205 Sens de la communication, o którym jako o nieodzownym atrybucie dobrego tłumacza ustne-
go wspomina na przykład R. Vanden Plas, Enseigner l’interprétation: un di. Étudier l’interprétation: 
une spéculation?, [w:] Colloque du 50e anniversaire de l’ISTI, 14–15 octobre 2008, Traduire: un métier 
d’avenir, red. Ch. Balliu, t. I, Bruxelles 2008, s. 201.
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Na pytanie, czy wiedzą, czy doña Marina przez cały czas trwania wojny rozmawiała i poro-
zumiewała się z Indianami, którzy toczyli tę wojnę, i dowiadywała się, co zamierzają czynić 
i co mówią, by potem powtarzać to rzeczonemu kapitanowi, świadkowie odpowiadają, że 
tak, a komandor Leonel de Cervantes twierdzi, że rozmawiała z Indianami pod nieobec-
ność Cortesa i usposabiała ich pokojowo206. 

Ten sam dokument potwierdza jej rolę asystentki Cortesa.

206 Probanza de los buenos servicios y fi delidad con que sirvió en la conquista de Nueva España 
la famosa doña Marina, ms., Archivo General de Indias, Sevilla 1542, Patronato 56, no 3, ramo 4, 
fol. 18v., 41r., za González Fernandez, op. cit., ss. 227–228. Dokument przygotowany na wniosek jej 
małżonka Juana Jaramillo. Por. także Francisco Javier Clavijero, II, s. 75, za: González Fernandez, 
op. cit., s. 227.

Il. 5. Chrzest Tlaxcalan
Oprac. K. Słysz-Urbanowicz na podstawie Lienzo de Tlaxcala według Chavero, fragment planszy 8 
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Przydomek „Malinche” otrzymał także jeden z żołnierzy, Juan Pérez de Arte-
aga „ponieważ zawsze chadzał z doñą Mariną i Jerónimo de Aguilarem, ucząc się 
od nich języka”207, Mogłoby to świadczyć, że jej imię występowało jako synonim 
terminu „tłumacz”; znaczenie wyparte później przez „zdrajca”.

2.2.4. Malinche w relacjach zwyciężonych

Historycy indiańscy zaznaczają jej obecność i pośrednictwo językowe, na przy-
kład we fragmencie opisującym rozmowę Cortesa z wysłannikiem Moctezumy 
nieopodal Doliny Meksyku:

„Panie i prawdziwy bogu, witaj na swojej ziemi, na ziemi, którą władasz”. Markiz odpo-
wiedział mu za pośrednictwem tłumaczki i zapytał, skąd przybywa. Odrzekł, że przybywa 
z Meksyku, z rozkazu swego potężnego króla Motecuhzomy, który ręce mu całuje i przyj-
mie go z wielką przyjemnością, lecz zaleca mu, by nie śpieszył się zbytnio i baczenie miał 
na swe zdrowie; w mieście i w pałacu oczekuje się go i pragnie się jego przybycia. Marina 
przełożyła te słowa Markizowi, a on kazał jej zapytać: „Mój ojcze, ten bóg chce wiedzieć, jak 
nazywa się jego łaskawość”. Odrzekł: „Pani, nazywam się uitzanahuatl Motelchiuh”. „Otóż, 
panie, bóg mówi, że jest bardzo wdzięczny Motecuhzomie, że ów troszczy się o to, by go 
przyjąć i że go tak dobrze traktuje; jestem już w drodze i zbliżam się do miasta Meksyk, by 
nacieszyć się obecnością człowieka, który obsypuje mnie tak licznymi i wielkimi faworami 
i któremu jestem zobowiązany”.

Dostojnik odrzekł: „Pani, powiedz bogu, że [...]”.
Marina odrzekła: „Uitzanahuatl, bóg obecny tutaj dziękuje wam [...], uda się z krótkimi 

postojami do Meksyku”208.

W relacji Tezozomoca tłumaczka staje się wręcz nadawcą: „powiedziała Mari-
na”, „zapytała Marina”.

Autorzy ci nie kreślą jednak jej portretu ani nie podają szczegółów dotyczących 
wykonywania zawodu (nawet jej późniejsi koledzy po fachu, Ixtlilxochitl i Tezo-
zomoc, działający jako nahuatlatos, czyli tłumacze ustni w epoce kolonialnej209). 
Większość z nich postrzega ją jako zwykłą kobietę z krwi i kości, dawną niewol-
nicę pochodzenia nahuatl. Pod koniec XVI wieku metyski kronikarz z Tlaxcali 
Diego Muñoz Camargo przedstawia ją – z własnej inicjatywy czy pod wpływem 
przekazów indiańskich? – jako istotę o cechach boskich, być może widząc w niej 
kandydatkę na pierwszą chrześcijańską i metyską patronkę Meksyku. Wymienia 
ją wśród niepokojących znaków związanych z przybyciem Hiszpanów:

207 Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España I, http://www.
artehistoria.jcyl.es/cronicas/contextos/10080.htm, rozdz. LXXIV, 12.09.2009. Zdanie to nie wystę-
puje w polskim tłumaczeniu A.L. Czerny.

208 Duran, op. cit., LXXIII, [w:] La conquête. Récits aztèques, red. G. Baudot, T. Todorov, Paris 
2009 (wyd. 2), s. 307.

209 Por. I. Alonso Araguás, J. Baigorri, G. Payàs, Nahuatlatos y familias de intérpretes en el México 
colonial, „Revista de Historia de la Traducción”, 2/2008, http://www.traduccionliteraria.org/1611/
art/alonso-baigorri-payas.htm.



96 Część II

[Posłańcy Moctezumy] przynieśli miecz, kuszę i najdziwniejszą nowinę: że wiodą z sobą 
kobietę piękną jak bogini, gdyż mówi językiem meksykańskim i językiem bogów, że przez 
nią można zrozumieć, czego pragną, i że nazywa się Malintzin, ponieważ gdy została 
ochrzczona, nazwano ją Marina [...]. Ale dziwowali się bardzo, że nie mają z sobą kobiet 
oprócz tej Mariny, że to musi być ze sztuki i ze zrządzenia bogów, gdyż skąd znała ich język? 
Niepodobna było tego zrozumieć [II, 1]210.

Element nadzwyczajnej urody kronikarz uznaje za rozstrzygający w kwestii jej 
pochodzenia:

Jest rzeczą powszechnie znaną i dowiedzioną, że Malintzin była wielkiego charakteru i od-
wagi, i dużego rozsądku i meksykańskiego pochodzenia, została wykradziona od swych ro-
dziców z powodu wielkich wdzięków i miłej powierzchowności, i oddana kupcom, którzy 
handlowali na całym północnym wybrzeżu, i przekazywano ją z rąk do rąk aż do Tabasco 
i Potonchan, i Acosamilco; inni utrzymują, że była córką kupca, który wiódł ją z sobą przez 
te ziemie, co kłóci się ze zdrowym rozsądkiem, raczej z powodu urody była przeznaczona 
na żonę dla jakiegoś kacyka z tamtego wybrzeża [II, 2].

Przypisuje jej inne cechy w wysokim stopniu: „Marina była [...] bardzo dyskret-
na i przemyślna [II, 2]”, a przede wszystkim traktuje ją jako instrument Bożej woli:

[...] bo jakby przez opatrzność boską Bóg zrządził, żeby ci ludzie [Tlaxcalanie] nawrócili 
się na naszą Świętą Wiarę Katolicką i osiągnęli jej prawdziwe poznanie za sprawą i pośred-
nictwem Mariny, i z tego powodu zdamy relację o tej Marinie, którą Indianie nazywali 
Malintzin i uważali za boginię w najwyższym stopniu [II, 2].

[...] zwana Malintzin, by została narzędziem tylego dobra, Hernando Cortés przyjął ją 
i traktował jak rzecz, na której tak bardzo mu zależało, służył jej i obdarował ją tak, jak 
tylko w mocy ludzkiej było.

Wśród oznak szacunku ze strony hiszpańskiego kapitana znajduje się przeka-
zanie na jej usługi trzystu kobiet otrzymanych w darze od Tlaxcalan.

Elementy życiorysów Mariny, Aguilara i Gonzala Guerrera kronikarz stapia 
w spójną, choć całkowicie nieprawdziwą całość: Malintzin poznaje w niewoli hi-
szpańskiego rozbitka i jeńca Aguilara, który do tego stopnia zaskarbił sobie życz-
liwość ich wspólnego pana, że otrzymał jej rękę; przejął język i zwyczaje indiań-
skie (przetyczki w uszach i nosie, tatuaż), nie porzucając jednak chrześcijańskiej 
wiary. Mąż i żona porozumiewają się językiem Majów, dzięki czemu Aguilar po-
znał sekrety ziem majowskich i meksykańskich. Jako ambasador kacyka wypływa 
na spotkanie armady Cortesa z krzyżem z trzciny cukrowej, krzycząc: „Krzyż!... 
Krzyż!... Chrystus!... Chrześcijanie! Sewilla, Sewilla!!”. Ich pośrednictwo zapew-
nia pokój między obiema nacjami211.

210 D. Muñoz Cargo, Historia de Tlaxcala, red. A. Chavero, www.cervantesvirtual.com.
211 Te błędne informacje umieszczają w swych kronikach zarówno autorzy metyscy, jak i hisz-

pańscy. O małżeństwie Malinche z Aguilarem wspomina Fernando de Alva Ixtlixóchitl [LXXIX], 
a Juan Suárez de Peralta przypisuje Malinche i Cortesowi sześcioro dzieci; za: Baudot, Malintzin, 
imagen y discurso de mujer en el primer México virreinal, ss. 52–53. 
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Mitologizacja Malinche podąży w innym kierunku, niż życzyłby sobie Muñoz 
Camargo; jego minipowieść historyczna da początek długiej liście literackich 
opracowań postaci niezwykłej tłumaczki.

2.2.5. Malinche w malowanych kronikach

W poszukiwaniu dźwięku słów Malinche w języku nahuatl przewertowałam re-
lacje zwyciężonych. Plastyczne i sugestywne, nie są jednak prawdziwe. Pierwsza 
rozmowa wysłanników Moctezumy z istotami, które przybyły w „pływających 
górach”, nie mogła przebiegać tak, jak ją opisuje Tezozomoc, gdyż Malinche nie 
ujawniła wtedy jeszcze swej dwujęzyczności; dopóki nie przybili do brzegu, tłu-
maczył prawdopodobnie Francisco. Tovar, Duran i Tezozomoc mieszają wyprawy 
Cortesa i jego poprzedników, błędnie odczytawszy swoje nieznane źródło. Przyj-
rzę się zatem ilustracjom do tych kronik sporządzonym przez indiańskich auto-
rów oraz innym piktografi cznym formom zapisu historii, stosowanym w Mezo-
ameryce, próbując odtworzyć jej obraz.

Malowane księgi mezoamerykańskie, zwane przez nowożytnych badaczy ko-
deksami (hiszp. códice), miały długą tradycję, która nie zanikła po konkwiście. 
Wykonane z papieru z kory fi gowca lub ze skóry jeleniej i złożone w harmonij-
kę (biombo), a w okresie wczesnokolonialnym także z płótna bawełnianego lub 
z włókien agawy (lienzo), zwijane w rulon (rollo) lub pozostawiane w postaci 
długiego pasa (tira), kodeksy o tematyce historycznej przedstawiały za pomo-
cą piktogramów i ideogramów losy bohaterów rozpoznawalnych po atrybutach 
etnicznych i społecznych lub/oraz glifach antroponimicznych. Przeznaczone do 
prezentacji z komentarzem – deklamowanym lub śpiewanym przez tlahtolamti-
ni, mędrca – służyły jako pomoc mnemotechniczna do odtwarzania opowieści 
oraz jako jej ilustracja, nie pełen tekst. W czasach kolonialnych opatrywano je 
zwykle glosami w językach lokalnych lub w języku hiszpańskim212. Zajrzałam do 
nich ze świadomością, że nie stanowią dokumentacji fotografi cznej, lecz jedynie 
pewną reprezentację, pewne przedstawienie wydarzeń, że tak jak kroniki pisane 
podlegają prawom gatunku, manipulacji ideologicznej213 i stylizacji oraz innym 
przekształceniom wynikającym z przyjętego kodu214.

212 Por na przykład M. León-Portilla, Códices. Los antiguos libros del Nuevo Mundo, México 
2003, ss. 122–133; J. Olko, J. Źrałka, W krainie czerni i czerwieni. Kultury prekolumbijskiej Mezo-
ameryki, Warszawa 2008, ss. 23–33; M. Sten, Malowane księgi dawnych narodów Meksyku, Kraków 
1980, s. 10.

213 Na przykład autor Tkaniny z Tlaxcali ani kreską nie wspomina o krwawych walkach, które 
poprzedziły przymierze hiszpańsko-tlaxcalskie, a które zostały odmalowane na przykład na Tkani-
nie z Huamantli, G. Brotherston, La Malintzin de los códices, [w:] Glantz, La Malinche, sus padres y 
sus hijos, s. 19, przyp. 11.

214 Por. I. Alonso Araguás, J. Baigorri Jalón, Iconography of Interpreters in the Conquest of the 
Americas, [w:] Traductions et représentations: Parcours dans l’espace hispanique 1/Translations and 
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Malinche jest obecna w większości kodeksów opowiadających o konkwiście, 
zwłaszcza w tych najbardziej szczegółowych: w „Grupie z Tlaxcali” oraz w ilustra-
cjach do Historia general de las Cosas de la Nueva España.

Terminem „Grupa z Tlaxcali”215 proponuję nazwać trzy dokumenty piktogra-
fi czne: Lienzo de Tlaxcala, Códice de Tlaxcala – Texas Fragment, Códice entrada de 
los españoles en Tlaxcala, podejmujące temat murali z pałacu w Tlaxcali (stolicy 
prowincji o tej samej nazwie), o silnym zabarwieniu ideologicznym, wykorzysty-
wane przez Tlaxcalan do udokumentowania zasług z okresu konkwisty i docho-
dzenia praw przed koroną hiszpańską.

Około 1552 roku powstał gigantyczny Lienzo de Tlaxcala (Tkanina z Tlaxca-
li216), zawierający osiemdziesiąt siedem scen z okresu konkwisty namalowanych 
na płótnie o wymiarach 7 × 2,5 m, w kilku egzemplarzach, z których jeden zo-
stał zawieziony królowi Filipowi II217. Malinche jest tu wyraźnie widoczna, a jej 
wizerunek pozostaje praktycznie niezmienny przez całą historię. Jest przedsta-
wiona z odkrytą głową i rozpuszczonymi włosami (atrybut kobiety niezamężnej), 
w tunice huipil z rozcięciem pod szyją, spiętej jedną, rzadziej trzema zapinkami, 
spod której wystaje rąbek spódnicy (różne wzory dekoracyjnego pasa wskazują 
na wielość strojów posiadanych przez tłumaczkę), oraz w europejskim obuwiu. 
Pojawia się na dwudziestu trzech z czterdziestu dziewięciu plansz ilustrujących tę 
część kampanii, w której brała udział, to jest do zdobycia Tenochtitlanu (plansze 
2–9, 11, 14–15, 19–23, 26–29, 45, 48, na planszy 45 jest wyobrażona dwukrotnie). 
Szesnaście razy została przedstawiona jako tłumaczka (akt mowy/tłumaczenia 
został oddany zgodnie z indiańską konwencją, w postaci dłoni podniesionej do 
połowy ciała, z wyprostowanym palcem wskazującym), w tym jedenaście razy 
w trakcie rozmów dyplomatycznych (2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 20, 27, 28, 29; na planszy 
27 wykonuje znak tłumaczenia obiema rękami, por. ilustracja 3), trzy razy pod-
czas bitwy, jeden raz w czasie chrztu władców Tlaxcali (8, por. ilustracja 5), jeden 
raz na planszy przedstawiającej rzeź w Choluli (9), obok atakującego jeźdźca, lecz 
w pewnym oddaleniu, co może oznaczać jej udział w podjęciu decyzji o ataku, lecz 
niekoniecznie w samej masakrze. Podczas rozmów dyplomatycznych zawsze jest 

Representations: Exploring the Hispanic World 1, t. 17, nr 1, 2004, http://www.erudit.org/revue/
ttr/2004/v17/n1/011976ar.html, 08.12.2010, ss. 3–5. Obraz Malinche w kodeksach analizowało 
dwoje badaczy: C. Linda Maturo, Malinche and Cortés, 1519–1521: An iconographic study, Con-
necticut 1994; Brotherston, op. cit. González Hernández dorzuca tylko drobne poprawki do tego 
ostatniego. W mojej rozprawie podążam ich tropem, pomijając często interpretacje, które wydają mi 
się bezpodstawne lub zbyt słabo udokumentowane, prostując nieścisłości, wnosząc uzupełnienia. 

215 Analogiczny do powszechnie przyjętego określenia „Grupo Borgia”.
216 Termin „tkanina” w nazwie tego dzieła proponuję przez analogię do przyjętego w polskoję-

zycznej historii sztuki określenia „tkanina z Bayeux”.
217 Wykonany przez siebie obrys na papierze opublikował Alfredo Chavero, México 1892, ver-

sión facsimil México, 1979. Historię kodeksu przedstawili na przykład N.A. Sánchez Mastranzo, El 
lienzo de Tlaxcala; G. Brotherston, A. Gallegos, El Lienzo de Tlaxcala y el Manuscrito de Glasgow, 
[w:] Estudios de cultura náhuatl, t. 20, México 1990.
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przedstawiana w pozycji stojącej, nawet wtedy, gdy obaj interlokutorzy zasiadają 
na ozdobnych siedziskach, zawsze u boku Cortesa lub za jego plecami, niekiedy 
tak blisko, że tworzą jedną bryłę. Pięć razy zajmuje pozycję centralną kompozycji 
(2, 4, 6, 27, 28). Na niektórych planszach (6, 7, 8, 11, 27) została przedstawiona 
jako większa od Cortesa, którego sylwetka została skrócona z racji pozycji siedzą-
cej (por. ilustracja 9). 

Sześć plansz przedstawia Malinche w ogniu walki: podczas oblężenia w pała-
cu w Tenochtitlanie, w trakcie ucieczki ze stolicy, w serii bitew o panowanie na 
brzegu jeziora Texcoco, wydanych sojusznikom Mexików, w czasie ataku na Te-
nochtitlan (por. ilustracja 2). Trzy razy wykonuje wówczas znak tłumaczenia (14, 
21, 45), w jednym przypadku ma ręce zajęte przez tarczę i miecz (22), w dwóch 
pozostałych (15, 26) jej ręce są niewidoczne. W tych portretach zbiorowych jej 
twarz jest prawie zawsze większa i wyraźniejsza od twarzy żołnierzy. Jedna plan-
sza (19) przedstawia ją pośród szczęśliwie ocalonych z Noche triste, obok córki 
władcy Tlaxcalan, wyższej i szczuplejszej. Szczególne wzruszenie budzi plansza 
23, przedstawiająca uciekinierów z Tenochtitlanu podczas nocnego popasu (por. 
ilustracja 6). Hiszpan na koniu i dwóch indiańskich wartowników strzeże kompa-
nów drzemiących na gołej ziemi, w prawym dolnym rogu kompozycji Malinche 
śpi z głową opartą na dłoni, z tobołkiem i tarczą pod ręką.

Jej obecność na wszystkich planszach przedstawiających rozmowy dyploma-
tyczne oraz najważniejsze momenty hiszpańsko-tlaxcalańskiej kampanii przeciw-
ko Mexikom świadczy o wysokiej ocenie jej osoby jako nieodzownej tłumaczki 
i dzielnej towarzyszki konkwistadorów. Pozycja stojąca świadczy o jej służebnej 
roli, lecz duże rozmiary sylwetki i częste centralne umiejscowienie podkreślają 
prestiż, jakim cieszyła się u Tlaxcalan.

Z powstałego około 1575 roku Kodeksu z Tlaxcali (Códice de Tlaxcala), towa-
rzyszącego kronice Diega Muñoza Camargo218, znam zaledwie kilkanaście scen, 
lecz na ich podstawie oraz na podstawie panegirycznego tonu kroniki przypusz-
czam, że część ikonografi czna także podkreśla rolę Malinche. Zapowiada to tzw. 
Fragment z Teksasu (Códice de Tizatlán) – cztery karty z papieru amatl pokryte 
barwnym rysunkiem przedstawiającym powitanie Malinche i Cortesa w Tizatlán, 
jednej z czterech głównych osad Tlaxcali (karty 1–2) oraz dary, jakie im tam wrę-
czono (karty 3–4)219. Scena powitania przypomina planszę 29 z Lienzo de Tlaxcala 
– jedyną, na której spotkanie zostało przedstawione w dwóch poziomych pasach, 
z Malinche umieszczoną nie obok Cortesa, ale pod rozmówcami, być może po to, 
by nie zakłócić kompozycji powitalnego uścisku. Podobny układ ma karta 4 spra-

218 Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala de las indias y del mar océano para el buen 
gobierno y ennoblecimiento dellas, oryginał w bibliotece University of Glasgow, Ms Hunter 242, wy-
dania nowożytne: México 1981 oraz inne. Ilustracje z tej kroniki w: Baudot, Todorov, op. cit.

219 Brotherston, El Lienzo de Tlaxcala y el Manuscrito de Glasgow, ss. 19–20; Alonso, Baigorri, 
op. cit. Reprodukcje na przykład pod adresem: http://www.smith.edu/vistas/vistas_web/gallery/de-
tail/tlaxcala_det.htm, 17.10.2006, http://eclectic.ss.uci.edu/~drwhite/cases/lienzo4.jpg, 08.12.2010.
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wiająca wrażenie, że Cortesa witają wodzowie, a Malinche – ich córki, jednakże 
jej głowa, zadarta do góry, by utrzymać kontakt wzrokowy z Cortesem (jak na 
karcie 1), potwierdza przynależność do grupy „Cortes i jego rozmówca”, nie zaś do 
grupy kobiet. Od Lienzo i Kodeksu fragment teksaski różni się jednolitym potrak-
towaniem postaci tłumaczki: en trois quarts, w czerwonej tunice, w dynamicz-
nej pozie z obiema rękami wyciągniętymi przed siebie. Wypełnienie barwą two-
rzy z nich postaci centralne. Nie można wykluczyć, że wyraźny kontrast między 
caudillo a lengua (mężczyzna, ubrany po europejsku, na czarno, kobieta, w stroju 
indiańskim, na czerwono), nie służy wyłącznie osiągnięciu efektu plastycznego, 
lecz ma też znaczenie symboliczne. Zastanawiam się także, czy mężczyzna bez 
zbroi stojący za plecami Malinche – jedyny Hiszpan, oprócz Cortesa – wykonują-
cy gest mowy, to Gerónimo de Aguilar; jeśli tak, byłby to jedyny wizerunek tego 
tłumacza w kodeksach.

Il. 6. Nocny odpoczynek w trakcie odwrotu z Tenochtitlanu
Oprac. K. Słysz-Urbanowicz na podstawie Lienzo de Tlaxcala, fragment planszy 23 
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Także w Códice entrada de los españoles en Tlaxcala220, wykonanym w stylu 
europejskim w XVII/XVIII wieku, Malinche pojawia się często jako nieodłączna 
towarzyszka Cortesa. 

Znacznie mniej widoczna jest Malinche w Historia general de las cosas de Nu-
eva España, wielkim dziele etnografi cznym zredagowanym w latach 1547–1580 
pod kierownictwem franciszkanina Bernardina de Sahaguna na podstawie infor-
macji uzyskanych od indiańskich ekspertów (absolwentów szkół calmécac, mędr-
ców) z Tlatelolco, Cuauhtitlanu, Xochimilco, Azcapotzalco, Tepepolco w Dolinie 
Meksykańskiej, opatrzonym rysunkami sporządzonymi przez indiańskich arty-
stów w stylu mieszanym, indiańsko-europejskim221. 

Malinche widnieje jedynie na dziesięciu ze stu siedemdziesięciu rycin (okład-
ka, 12, 22, 44, 51, 52, 94, 101, rozdz. 40., rozdz. 41). Dwie przedstawiają sceny 
z wybrzeża Zatoki Meksykańskiej (por. ilustracja 4), jedna – scenę z drogi do Te-
nochtitlanu, trzy dotyczą pobytu w Tenochtitlanie, dwie – kampanii z 1520 roku 
i dwie – kapitulacji Cuaohtemoca. W ośmiu scenach Malinche występuje jako 
tłumaczka Cortesa, zawsze na stojąco, w indiańskim stroju, boso i zawsze po jego 
stronie. Podczas powitania Hiszpanów w Tenochtitlanie stoi pomiędzy dwoma 
orszakami, lecz bliżej Hiszpanów (44, por. ilustracja 7).

Dwie ryciny ukazują ją w trakcie samodzielnego działania. Gdy mieszkańcy 
Tenochtitlanu zaprzestali dostarczania żywności dla Hiszpanów, Malinche, z da-
chu pałacu, w którym stacjonowali, domaga się wznowienia dostaw (51, por. ilu-
stracja 8). Obecny przy niej Hiszpan pokazuje otwartą dłoń, być może na znak 
prośby; Mexik odwrócony do niej tyłem okazuje lekceważenie i niechęć, lecz speł-
nia żądanie, jak wynika z kolejnej ilustracji (52). Malinche odbiera żywność sama, 
bez eskorty hiszpańskiej; została ukazana jako mniejsza i bardziej niepozorna niż 
Mexikowie.

Jak wspomniałam, rysunki kodeksów nie stanowią fotografi cznego zapisu sy-
tuacji komunikacyjnych, a co za tym idzie, zawarte w nich informacje niewer-
balne należy traktować ostrożnie. Lokalizacja Malinche w przestrzeni jest w du-
żym stopniu stała (stoi u boku Cortesa), lecz informacje dotyczące jej dokładnego 
umiejscowienia są sprzeczne: kodeksy z grupy z Tlaxcali przedstawiają ją w tej 
samej scenie już to prawicy, już to po lewicy caudilla (por. ilustracje 9 i 10)222. 

220 J. Gurría Lacroix, México 1966.
221 Historia general de las cosas de Nueva España stanowi okrojoną, hiszpańskojęzyczną wersję 

pierwotnego dzieła zawierającego tekst w języku nahuatl oraz 1850 rycin, znanego w czterech wer-
sjach: Primeros Memoriales, Códice Matritense de la Real Academia de Historia, Códice Matritense 
del Real Palacio, Códice Florentino (uważany za najpełniejszy, wydanie faksymilowe opublikowane 
przez Archivo General de la Nación-Giunti Barbera, 1979). Korzystałam z bogato ilustrowanego 
wydania J.C. Temprano, Madrid 2009 (wyd. 4), t. II.

222 Na podstawie kodeksów trudno byłoby odtworzyć plan sytuacyjny wydarzenia translator-
skiego, jak robią to badacze nowszej historii przekładu ustnego, na przykład M. Tryuk, Figure(s) 
de l’interprète/Rôle(s) de l’interprète, XVIe Rencontre du Réseau thématique La traduction comme 
moyen de communication interculturelle, Wrocław 28–30.10.2010.
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Il. 7. Powitanie Hiszpanów w Tenochtitlanie
Oprac. K. Słysz-Urbanowicz na podstawie Códice Florentino, ks. XII, fragment ryciny z rozdz. 16 

W scenach rozmowy z Moctezumą zarówno autorzy Lienzo de Tlaxcala (plansza 
11), jak i Historia general (ryc. 44) podkreślają paradne stroje interlokutorów, lecz 
Tlaxcalanie malują tłumaczkę w obuwiu, a artyści z kręgu Tenochtitlanu z bosymi 
stopami, tak jakby ci ostatni odmawiali przedstawienia jej w pozie innej niż wyra-
żającej szacunek dla władcy223.

223 Por. na przykład J. Olko, Meksyk przed konkwistą, Warszawa 2010, s. 325. Na tej samej plan-
szy artyści z Tlaxcali przedstawiają Moctezumę i innych dostojników tenochtitlańskich w regaliach 
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Trudno ocenić, czy skąpość przedstawień Malinche wynika z niechęci, jaką ży-
wili do niej artyści z Doliny Meksyku, czy z konwencji pozwalającej na pomijanie 
informacji o tłumaczu po jednokrotnym wprowadzeniu go do narracji (niektó-
re ilustracje, na przykład w rozdziale XVII, przedstawiają Hiszpanów i Mexików 
rozmawiających z sobą bez pośrednictwa tłumaczki, choć wiadomo, że na tym 
etapie konkwisty było to niemożliwe). Przekonania o jej znaczeniu dowodzi fakt, 
że pojawia się w scenach pełniących funkcję klamry, na początku i na końcu opo-
wieści, a także w kilku kluczowych momentach historii konkwisty. Zastanawia 

typowych dla Tlaxcali, to jest w plecionej przepasce na włosy z wetkniętymi piórami czapli, a nie 
w turkusowym diademie azteckim; Moctezuma zasiada na ozdobnym siedzisku europejskim, nie na 
tronie plecionym z trzciny, ibidem, s. 334.

Il. 8. Hiszpanie oblężeni w swojej kwaterze proszą Indian o żywność
Oprac. K. Słysz-Urbanowicz na podstawie Códice Florentino, ks. XII, rycina z rozdz. 18
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przedstawienie jej z fryzurą typową dla kobiety zamężnej (włosy upięte w dwa 
koczki na czubku głowy). 

Jeszcze większą powściągliwością wykazał się indiański ilustrator kroniki Die-
ga Durana Historia de las Indias de Nueva España y Islas de Tierra Firme (1581), 
odmalowując Malinche jedynie na planszy przedstawiającej przybycie Cortesa 
nad Zatokę Meksykańską, na której stoi przed Cortesem i dostojnikiem azteckim, 
wykonując gest mowy, w długiej sukni namalowanej w stylu europejskim, z jasny-
mi, rozpuszczonymi włosami, podpisana jako Marina224.

224 Na przykład D. Duran, Histoire de Indes de Nouvelle Espagne, [w:] Baudot, Todorov, op. cit., 
s. 299.

Il. 9. Wręczenie darów Cortesowi przez Tlaxcalan
Oprac. K. Słysz-Urbanowicz na podstawie Lienzo de Tlaxcala według Chavero, fragment planszy 6 
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W Kodeksie Azcatitlan (Dolina Meksyku, koniec XVI wieku)225, na jednej z czte-
rech plansz przedstawiających konkwistę, podczas marszu w stronę Tenochtitlanu 
stoi na czele pochodu wojska hiszpańsko-tlaxcalteckiego (plansza XXIII, por. ilu-
stracja 11). Jej ujęcie en face, z rozłożonymi rękami, sugeruje, że odgrywa rolę po-
średnika pomiędzy orszakiem Hiszpanów, przedstawionych z profi lu, a niewidocz-
nymi Mexikami, którzy powinni znaleźć się na kolejnej planszy (ten urwany obraz 
i nagły przeskok do walk w Tenochtitlanie wydają się wskazywać, że w kodeksie 
brakuje jednej karty; hipotezę tę potwierdza fakt, że Cortés, w paradnym stroju, 
idzie pieszo, z kapeluszem w dłoni, jakby gotowy do powitania ważnej osobistości, 
na przykład Moctezumy). Włosy Malinche są upięte jak u kobiety zamężnej.

W Kodeksie z Choluli (1586) stoi u boku Cortesa oraz kobiety podpisanej jako 
ta, która „ujawniła zdradę”, otoczona scenami masakry226. W Códice Cuauhtlatzin-
go została przedstawiona z atrybutami bogini wody227. 

225 Codex Azcatitlan, Paris 1995.
226 Za: Tomicki, Ludzie i bogowie. Indianie meksykańscy wobec Hiszpanów we wczesnej fazie kon-

kwisty, s. 339.
227 Za: Glantz, La Malinche: la lengua en la mano, s. 85.

Il. 10. Ta sama scena
Oprac. K. Słysz-Urbanowicz na podstawie Códice de Tlaxcala, fragment karty 3
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Malinche towarzyszy Cortesowi także na kilku dokumentach określanych jako 
mapy228. Mapa z Tepetlán229 (1551) przedstawia powitanie oraz dary wręczone 
Cortesowi i Malinche wkrótce po ich przybyciu w ten rejon: indyki (piktogramy 
indyków oznaczają być może żywność w ogólności; towarzyszą im glify liczbowe: 
chorągiewki, znak liczby „20”), naszyjniki i tkaniny. Dary tworzą czworobok oto-
czony przez cztery postaci: Cortesa w paradnym stroju, zasiadającego na parad-
nym krześle; Malinche ubraną w huipil i uczesaną w dwa warkocze; przedstawicie-

228 Por. Olko, Źrałka, op. cit., ss. 28–29.
229 San Antonio Tepetlán, miejscowość położona między Zatoką Meksykańską a Tlaxcalą. Re-

produkcja mapy na przykład w: Brotherston, La Malintzin de los códices, s. 27, il. 5.

Il. 11. Hiszpanie wchodzą do Tenochtitlanu
Oprac. K. Słysz-Urbanowicz na podstawie Códice Azcatitlan, detal z planszy XXIII



107Tłumacze zdobywców

la lokalnej starszyzny w pozycji stojącej, tej samej wielkości; znacznie mniejszego 
Indianina poniżej, ubranego jedynie w krótką spódniczkę. Otwarte usta i woluty 
wydobywające się z ust Malinche i lokalnego wielmoży oznaczają ich rozmowę; 
wyprostowany palec wskazujący Cortesa sugeruje jego udział. Chociaż niektórzy 
badacze interpretują tę scenę jako wręczenie kapitanowi i tłumaczce dwóch osob-
nych darów230, podkreślając, że dar leżący przed Malinche jest bogatszy (osiem-
dziesiąt indyków przed każdym z nich, przed Cortesem – trzy większe naszyjniki, 
przed Malinche – cztery mniejsze naszyjniki i tkanina), sądzę raczej, że taki roz-
kład piktogramów został podyktowany względami malarskimi i nie jest znaczący. 
Mapa z San Pedro Tlacotepec (XVIII wiek) powiela prehiszpański schemat karto-
grafczny, lecz scena powitania została przedstawiona w stylu kolonialnym: kacyk 
osady zdejmuje nakrycie głowy przed Cortesem (w stroju hiszpańskim, o jasnej 
cerze) i Malinche (w stroju indiańskim, o śniadej cerze), którzy nadchodzą, trzy-
mając się pod rękę. Zastanawia widniejąca u góry mapy data 1535, późniejsza niż 
data śmierci Malinche ustalona na podstawie dokumentów hiszpańskich231. Sądzę, 
że data owa albo dotyczy budowy kościoła, albo wskazuje na istnienie swoistego 
mitu ikonografi cznego Malinche, nawet pośmiertnie wiązanej z Cortesem. Inny 
przykład tego mitu stanowi tzw. Manuscrito de aperreamiento (1537)232, przypi-
sujący obojgu odpowiedzialność za zaszczucie psami siedmiu przedstawicieli 
starszyzny indiańskiej w Coyoacán – osadzie, w której mieszkali oboje i w której 
urodził się ich syn. Cortés został tu przedstawiony z palcami tworzącymi znak „V”, 
„zaproszenie na spotkanie”, a Malinche – z różańcem w ręku, czyli informacją, że 
pretekstem do spotkania miało być nauczanie doktryny chrześcijańskiej233. 

Bernal Díaz podał kolejny przykład owego pośmiertnego związku: zarówno 
Indianie, jak i Hiszpanie widują płonące żywcem dusze Korteza i Mariny (XI, 
46, 495).

Obszerne luki w portrecie – zwłaszcza wewnętrznym – tej naczelnej tłumaczki 
konkwisty będą dopełniać badacze oraz literaci w ciągu następnych stuleci, a jej 
wizerunek ulegnie kolejnym przekształceniom i dalszej mitologizacji.

* * *

Po zakończeniu podboju nastał czas szerzenia nowej wiary i umacniania nowej 
– kolonialnej – państwowości z rozbudowaną administracją i sądownictwem, 
a zatem czas tłumaczy zagadnień bardziej skomplikowanych niż wojenne. Za-

230 Na przykład Brotherson, La Malintzin de los códices, s. 18; jego opis zawiera zresztą kilka 
nieścisłości.

231 Por. rozdz. 2.2.1 niniejszej pracy.
232 http://www.amoxcalli.org.mx/codice.php?id=374, 06.12.2010.
233 Brotherston, op. cit., s. 17.
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nim misjonarze (franciszkanie, dominikanie i augustianie, później jezuici, zwykle 
wykształceni i wyszkoleni w technikach komunikacji, zmotywowani, o zaintere-
sowaniach i zdolnościach fi lologicznych234) osiągnęli biegłą znajomość języków 
lokalnych, potrzebowali pomocy w przekładzie wszystkich gatunków dyskursu 
religijnego: od modlitwy po Pismo Święte, od spowiedzi po kazanie, nie zapo-
minając o codziennej komunikacji z wiernymi. Wskazywanie na ziemię z ko-
mentarzem, że jest tam ogień, żaby i węże, a następnie wskazywanie na niebo 
i wznoszenie doń oczu z komentarzem, że tam mieszka jedyny Bóg235, okazało się 
nieskuteczne i niewystarczające. I tak Jacobo de Testera,

[...] by kazania prawić przez tłumacza, przynosił ze sobą malowane na płótnie wszystkie 
tajemnice naszej wiary katolickiej, a jakiś zręczny Indianin przekładał w swoim języku po-
zostałym to wszystko, co ten sługa Boży mówił236.

Mendieta wspomina zapał jednego ze swoich tłumaczy, który „wygłaszał «ka-
zania» z takim autorytetem, energią, zapałem i duchem, że aż zazdrość mnie brała 
za łaskę, jaką go Bóg obdarzył”237; zachowało się także wiele opinii krytycznych, 
zarówno na temat samej zasady, jak i jej realizacji. Diego, tłumacz arcybiskupa Ju-
ana de Zumárraga, stanął przed trybunałem inkwizycji za domniemane przekła-
mania. Pedro de Gante uważał wszystkich nahuatlatos za kłamców. Jeden z pierw-
szych tłumaczy franciszkanów Alfonso de Molina, hiszpański chłopczyk, który 
nauczył się języka nahuatl od indiańskich rówieśników, przyszły autor Arte de la 
lengua náhuatl, w wieku dojrzałym także podważał umiejętności tubylczych tłu-
maczy238. Pośrednictwo w spowiedzi zostało wkrótce zakazane, a za jedyny właś-
ciwy język ewangelizacji uznano hiszpański, gdyż

[...] przeprowadziwszy szczególne badanie w kwestii, czy nawet w najdoskonalszym języ-
ku Indian można wyjaśnić dobrze i właściwie tajemnice Naszej Świętej Wiary Katolickiej, 
uznano, że nie jest to możliwe bez dopuszczenia się poważnych niezgodności i niedosko-
nałości239.

234 Andresowi de Olmesowi przypisywano znajomość dziesięciu języków indiańskich, misjo-
narze są autorami kilkunastu gramatyk języków indiańskich powstałych w XVI wieku. Por. także 
Elbanowski, op. cit., ss. 94–100.

235 Muñoz Camargo, op. cit.
236 J. Mendieta, Historia Eclesiastica Indiana, ks. V, Meksyk 1945, za: Sten, Malowane księgi, s. 69. 
237 Martinell Gifre, La comunicación entre españoles e indios: palabras y gestos, s. 163.
238 E. Roulet, L’évangélisation des Indiens du Mexique, Rennes 2008, s. 156.
239 Edykt Karola V z 7 czerwca 1550 roku. W tym samym czasie na I Soborze Prowincjalnym 

w Limie (1552) ustanowiono obowiązek ewangelizacji w języku keczua, który powinni opanować 
wszyscy kapłani; II Sobór (1557) wprowadził karę za nieznajomość tego języka (w wysokości jed-
nej trzeciej pensji w pierwszym roku kapłaństwa i więcej w kolejnych latach), Martinell Gifre, La 
comunicación entre españoles e indios: palabras y gestos, s. 189. Edykt królewski ustanawiający katedrę 
języka ogólnego (mwiska) na Uniwersytecie Santa Fe (1580) określił długość kursu tego języka obo-
wiązkowego dla duszpasterzy: od dnia św. Marka do Wielkiego Postu roku następnego; za: Elbanow-
ski, Nowe Królestwo Grenady, s. 97.
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Indian trzeba było najpierw zachęcać, a następnie zobowiązywać do jego na-
uki240. Głównym pomocnikiem Kościoła pozostał obraz: pater noster w postaci 
piktografi cznej241, gest podczas kazania (wspomniany ojciec Testera wrzucił do 
pieca żywe koty i psy, by przedstawić ideę piekła242), teatr ewangelizujący, które-
go początki cechował daleko posunięty realizm (w opowieściach z życia św. Jana 
Chrzciciela wystawionych w Tlaxcali w 1538 roku chrzczono, modlono się, jedzo-
no naprawdę243). W założonych przez siebie elitarnych szkołach – Kolegium Świę-
tego Krzyża w Tlatelolco, szkole języków przy klasztorze w Maní na Półwyspie 
Jukatańskim – zakonnicy kładli nacisk na naukę języka i umiejętności transla-
torskich; ze szkół tych wywodzą się Domingo de San Antón Muñón Chilmaipan, 
Constantino Huitzimengari, Tadeo de Niza244.

Jednocześnie organizacja imperium wymagała powołania rzeszy tłumaczy 
urzędowych. W Wicekrólestwie Nowej Hiszpanii pojawili się wkrótce nahuat-
latos245 – tłumacze sądowi biorący udział w posiedzeniach sądu i towarzyszący 
urzędnikom sądowym w podróżach służbowych, uznawani za funkcjonariuszy 
państwowych, zaprzysiężeni, otrzymujący pensję oraz podlegający obowiązkowi 
bezstronności, zakazowi łączenia swego urzędu z innymi i zakazowi czerpania 
zeń korzyści majątkowych innych niż ofi cjalne wynagrodzenie. Wśród zacho-
wanych nazwisk spotykamy osoby znane bardziej jako kronikarze: syn Metyski 
i Hiszpana Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (syn tłumacza i tłumacz przy Juzgado 
de Indias w latach czterdziestych XVII wieku), Indianin Fernando Alvarado Te-
zozómoc, wnuk Moctezumy (tłumacz przy Real Audiencia na początku XVII wie-
ku), Diego Muñoz Camargo. Źródła wspominają też o Hiszpanie Garcii del Pi-
lar, cieszącym się mało pochlebną opinią, według jednego głosu zasługującym 
wręcz na wyrwanie języka. Zachowały się wizerunki kilku z nich: Juana Gonza-
leza w Kodeksie Mendozy (około 1541), Juana Ramireza, tłumacza otomi, u boku 
urzędnika oddelegowanego do określenia wysokości podatków, w Kodeksie z Co-
yocán (1553–1554), anonimowego nahuatlato na okładce Kodeksu Osuny (1565), 
towarzyszącego inspektorowi królewskiemu podczas śledztwa w sprawie nadużyć 
administracji kolonialnej246.

Jako przykład trudnego życia pomiędzy ścierającymi się gwałtownie świa-
tami – indiańskim i hiszpańskim, duchowym majańskim i chrześcijańskim, 

240 Dekret Karola V z 7 czerwca 1550 roku, por. Elbanowski, Nowe Królestwo Grenady, s. 96; 
nakaz wicekróla Toledo z 1575 roku.

241 Por. L. Resines Llorente, Diccionario de los catecismos pictográfi cos, Valladolid 2007.
242 M. Gargatagli, La traducción de América, „Revista de Historia de la Traducción”, 1/2007, 

http://www.traduccionliteraria.org/1611, akapit 6, 07.12.2010.
243 Por. M. Sten, Teatr – którego nie było, Kraków 1982, ss. 52–62.
244 Alonso Araguás, Baigorri, Payàs, op. cit., ss. 2–3.
245 Termin ten, oznaczający dosłownie osobę tłumaczącą z języka nahuatl, od 1537 roku wystę-

puje w dokumentach urzędowych także w odniesieniu do tłumaczy z innych języków indiańskich; 
ibidem, s. 2.

246 Ibidem, s. 4.
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kościelnym i świeckim – przytoczę biografi ę działającego na Półwyspie Juka-
tańskim wychowanka franciszkanów, ochrzczonego w wieku piętnastu lat, no-
szącego od tego czasu imię Gaspar Antonio de Herrera Chi (około 1531–1610). 
Pochodził z królewskiej dynastii Xiu. Oprócz języka ojczystego (jukateckiej od-
miany majańskiego) znał biegle język hiszpański, łaciński oraz nahuatl. Praco-
wał dla zakonników jako nauczyciel jukateckiej odmiany języka majańskiego, 
konsultant językowy i kulturowy oraz tłumacz ustny. W latach pięćdziesiątych 
XVI wieku towarzyszył hiszpańskiemu sędziemu wytyczającemu granice miast 
w prowincji Mani. Obdarzony zaufaniem i szanowany przez Majów ze względu 
na pochodzenie, a przez Hiszpanów z uwagi na wykształcenie, zwłaszcza języ-
kowe, w trakcie pełnienia obowiązków starał się zaspokoić potrzeby obu stron. 
Był świadkiem walki z idolatrią, zniszczenia rzeźb i kodeksów oraz krwawych 
metod zastosowanych przez prowincjała Diega de Landę (poddano wówczas 
torturom około 4500 Majów, 150 zmarło na mękach, kilkunastu popełniło sa-
mobójstwo), a następnie pracował jako tłumacz dla biskupa Francisca de Torala 
prowadzącego śledztwo przeciwko Landzie. Tłumaczył udręczonym i odzianym 
w sanbenito pobratymcom wyroki wydane przez gubernatora Jukatanu pod na-
ciskiem Landy (otrzymał za to sowitą zapłatę, a jego żona – prezent), a później 
ułaskawienia wydane przez Torala. Osiągnął stosunkowo wysoką pozycję w ko-
lonialnym społeczeństwie: przez kilka lat był gubernatorem miasta Mani, po-
bierał pensję, pod koniec życia zaś podpisywał swoje tłumaczenia jako „tłumacz 
panującego króla”247. 

Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego zostały – po raz pierwszy 
w świecie zachodnim – szczegółowo określone przez hiszpańską Koronę przepisa-
mi z lat 1529–1630, stanowiącymi dziś rozdział XXIX monumentalnego kodeksu 
cywilnego, zbioru dekretów i decyzji regulujących stosunki między metropolią 
a kolonią oraz między członkami społeczeństwa kolonialnego, zebranego i opub-
likowanego w 1681 roku jako tzw. Recopilación de las Leyes de los Reinos de In-
dia248. To ewenement, zważywszy, że pierwszy znany przepis dotyczący tłumaczy 
przysięgłych działających na terenie metropolii pochodzi z 1783 roku 249.

247 F. Blom, Gaspar Antonio Chi, Interpreter, „American Anthropologist” 1928, t. 30, nr 2, 
ss. 250–261; F.E. Karttunen, Between Worlds: Interpreters, Guides, and Survivors, New Brunswick 
1994, część „Th ree Civil Servants”, rozdz. „For Bishops and Reigning Monarch: Gaspar Antonio 
Chi”, ss. 84–114.

248 W wersji cyfrowej pod adresem http://www.archive.org/details/recopilaciondel01spaigoog, 
10.05.2008.

249 Collados Aís, Fernández Sanchez, op. cit., s. 25.
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2.3. Tłumacze z Tawantinsuyu

Równie ważną rolę odegrali indiańscy tłumacze w podboju drugiego wielkiego 
państwa prekolumbijskiego – inkaskiego imperium Tawantinsuyu.

Podbój ów poprzedziły dwie wyprawy Francisca Pizarra, które wyruszyły z Pa-
namy, mające na celu penetrację peruwiańskiego wybrzeża. W trakcie drugiej 
wyprawy, w 1527 roku, pilot Pizarra Bartolomé Ruiz natknął się na indiańską tra-
twę handlową. Dwóch tubylców pochodzących z Tumbes, portu peruwiańskiego 
leżącego o kilka stopni dalej na południe, dało mu do zrozumienia, że w pobliżu 
znajduje się bogata kraina. Ruiz zatrzymał kilku Indian, w tym tych pochodzą-
cych z Tumbes, aby powtórzyli swą relację Pizarrowi, a także by nauczyć ich hisz-
pańskiego i wykorzystać jako tłumaczy. Być może to właśnie oni tłumaczyli, choć 
wtedy jeszcze pewnie w sposób kaleki, kolejne rozmowy z tubylcami i ze szlach-
cicem inkaskim w Tumbes. Podczas tej wyprawy Pizarro dopłynął do dziewiątego 
stopnia szerokości południowej. W Tumbes kilku Hiszpanów poprosiło go o po-
zwolenie na pozostanie w tym miejscu, na co się zgodził, przewidując korzyści 
płynące z opanowania przez towarzyszy lokalnego języka i obyczajów250, tubylcy 
zaś przystali na to, by zabrał na okręt dwóch lub trzech Peruwiańczyków, którzy 
nauczyliby się języka kastylijskiego. Otrzymali hiszpańskie imiona, używane zwy-
kle w formie zdrobniałej: Francisquillo, Felipillo i Martinillo. Pizarro zabrał ich 
z sobą do Hiszpanii, dokąd udał się po pomoc w organizacji i fi nansowaniu kolej-
nej wyprawy. Jego pobyt w metropolii trwał nieco ponad rok; można domniemy-
wać, że Indianie osiągnęli w tym czasie niezły poziom znajomości kastylijskiego 
oraz nauczyli kilku Hiszpanów swojego języka, kronikarze twierdzą bowiem, że 
podczas trzeciej – decydującej – wyprawy niejaki Aldana rozumiał i mówił w ję-
zyku keczua251. Należy dodać, że rodowitym językiem Tumbeńczyków nie był ke-
czua, lecz znali ten język jako powszechnie – niemal obowiązkowo – stosowany 
na terenie całego imperium Tawantinsuyu252.

250 Wszyscy zginęli lub zmarli w nieznanych okolicznościach, nie doczekawszy powrotu Pizar-
ra. J. Szemiński, M. Ziółkowski, Mity, rytuały i polityka Inków, Warszawa 2006, s. 262.

251 F. de Xerez, Verdadera relación de la conquista del Perú, red. C. Bravo, Madrid 1985, s. 110, 
przyp. 132; D. de Trujillo, Relación del descubrimiento del reino del Peru, [w:] F. de Xerez, s. 201.

252 „Wśród innych rzeczy wynalezionych przez królów Inków dla lepszego zarządzania swym 
imperium był nakaz, że wszyscy poddani mają się nauczyć języka dworu, czyli tego, który dziś na-
zywany jest językiem powszechnym. Aby go nauczać, ustanowili w każdej prowincji nauczycieli, 
Inków z mianowania. [...] Królowie owi rozkazali uczyć się mowy powszechnej z dwóch głównych 
względów: po pierwsze, by rozumieć i odpowiadać wśród takiej rozmaitości języków i narodów, jaka 
w ich imperium istniała. Inkowie życzyli sobie, aby ich poddani zwracali się do nich twarzą w twarz 
(a przynajmniej osobiście i nie przez pośredników) i z ich własnych ust słyszeli postanowienia we 
własnej sprawie, ponieważ rozumieli, że o wiele więcej satysfakcji i pociechy sprawia to samo sło-
wo, gdy je wyrzecze książę, a nie urzędnik. Po drugie i ważniejsze było to, by obce narody (które 
– jakeśmy wcześniej mówili – uważały się za wrogów i toczyły ze sobą okrutne wojny, ponieważ 
nie rozumiały się wzajemnie), obcując ze sobą i przekazując sobie, co w sercu miały, pokochały się 



112 Część II

Jest prawdopodobne, że Felipillo i Martinillo towarzyszyli Hiszpanom z włas-
nej woli, gdyż od samego początku okazywali im wierność. W trakcie trzeciej wy-
prawy ostrzegli ich przed wiarołomstwem Indian z wyspy Puná i poinformowali 
o planowanym jakoby spisku. Wiarygodność tych ostrzeżeń obniża jednak fakt, że 
Puneńczycy i Indianie z Tumbes od wieków żywili do siebie śmiertelną wrogość.

Pięć miesięcy po wylądowaniu w Tumbes Pizarro na czele niewielkiego od-
działu wyruszył w głąb kraju, pragnąc spotkać się z Atawalpą, władcą inkaskiego 
imperium. Przyjął trzy poselstwa od Sapa Inki, ‘najwyższego władcy’, a 15 listopa-
da 1532 roku, po dotarciu do Cajamarki, gdzie przebywał władca, wysłał do niego 
posłów, w tym swego brata Hernanda. Wszystkie rozmowy na tym jakże wyso-
kim szczeblu toczyły się za pośrednictwem indiańskiego tłumacza. Kronikarze 
inkascy podkreślają w swych relacjach grubiaństwo i/lub brak obycia przybyszy, 
wyrażony odmową wypicia chichy – piwa kukurydzianego253. Być może tłumacze, 
z niewiedzy lub ze złej woli, nie poinformowali Hiszpanów o znaczeniu tej pod-
stawowej ceremonii polityczno-religijnej inkaskiego imperium, choć nie moż-
na także wykluczyć świadomego aktu wrogości, gdyż wylanie trunku podanego 
przez władcę stanowi złamanie etykiety we wszystkich kulturach świata. Posłowie 
wyjaśnili powody przybycia Hiszpanów, zaoferowali Ince usługi swego oręża i wy-
razili pragnienie nauczenia go prawdziwej wiary. Władca zgodził się wysłuchać 
Pizarra. Brzemienne w skutkach dla losów inkaskiej cywilizacji spotkanie roz-
poczęła wygłoszona przez kapelana wyprawy Vicentego de Valverde przemowa 
o charakterze teologicznym, zakończona prawdopodobnie requerimento, to jest 
wezwaniem do przyjęcia zwierzchności hiszpańskiego monarchy. 

Historycy zastanawiają się, czy Atawalpa zrozumiał „każde ogniwo w łańcuchu 
ciekawych argumentów, za pomocą których mnich powiązał Pizarra ze św. Pio-
trem. Pewne jednak, że musiał mieć bardzo niewłaściwe pojęcie o Trójcy Świętej, 
skoro – jak nas zapewnia Garcilaso – tłumacz Felipillo wyjaśnił mu tę sprawę, 
mówiąc, że «chrześcijanie wierzą w trzech Bogów i jednego Boga, co razem czy-
ni czterech»”254. Niedokładności tłumaczenia treści teologicznych nie zmieniły 
jednak faktu, że propozycję uznania zwierzchności obcego boga i obcego władcy 
Atawalpa zrozumiał doskonale, zapłonął gniewem i rzucił na ziemię Biblię lub 
brewiarz podane mu przez zakonnika. Ów powrócił do Pizarra, który nie podjął 
dalszych rozmów, lecz wydał sygnał do ataku. Hiszpanie wystrzelili z armaty, po 
czym piesi i konni ruszyli w tłum tubylców, tratując ich oraz masakrując miecza-
mi i kulami wystrzelonymi z arkebuzów. Po niecałej godzinie plac w Cajamarce 
pokrywały tysiące trupów, a Atawalpa stał się więźniem Hiszpanów.

wzajemnie tak, jak gdyby były jedną rodziną i krewniakami, i wyzbyły się nieufności powodowanej 
brakiem porozumienia”, I. Garcilaso de la Vega, O Inkach uwagi prawdziwe, tłum. i przyp. J. Szemiń-
ski, Warszawa 2000, ks. 7, rozdz. 1. Wizja Garcilasa jest zbyt optymistyczna.

253 Szemiński, Ziółkowski, op. cit., s. 267.
254 W. Prescott, Podbój Peru, tłum. F. Bartkowiak, Warszawa 1969, ss. 217–218. Por. też G. de la 

Vega, Obras completas, t. III, s. 48.
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Pozostał nim przez osiem miesięcy. Rozmawiano z Atawalpą przez Felipilla 
i Martinilla. Rozmowy te dotyczyły głównie niebotycznego okupu zaoferowanego 
przez władcę w zamian za zachowanie jego życia, zwrócenie mu wolności oraz 
utrzymania sytuacji w państwie i zwyczajów. W miarę upływu czasu osoba Inki 
stawała się jednak coraz bardziej niewygodna. Uwolnienie go nie wchodziło w grę, 
gdyż mogłoby poważnie przeszkodzić w marszu do Cuzco i udaremnić podbój 
bogatego kraju, a trzymanie w niewoli, pod strażą, wiązało siły Hiszpanów, którzy 
w każdym momencie mogli się spodziewać próby odbicia cennego jeńca. Hiszpa-
nie obawiali się też, że Atawalpa potajemnie przygotowuje odwet. Takie pogłoski 
rozpowszechniali ponoć tłumacze. Ich wrogość wobec Atawalpy można tłuma-
czyć dwojako. Pochodzili z plemienia niedawno podbitego przez Inków i mogli 
postrzegać ich jako opresorów. Ponadto kilku kronikarzy255 donosiło, że Felipillo 
zakochał się w jednej z królewskich konkubin, a Atawalpa, dowiedziawszy się 
o tym, uznał to za najwyższą zniewagę i zażądał, zresztą zgodnie z prawem inka-
skim, śmierci zuchwalca. Jeśli historia ta jest prawdziwa, to Felipillo miał ważkie 
powody, by obawiać się władcy i nienawidzić go. Pogłoski o planowanym ataku 
potwierdzali podzielający niechęć tłumaczy do Atawalpy inni Indianie z plemion 
podbitych przez Inków oraz szlachta cuzkeńska, stojąca po stronie jego brata Wask-
hara w niewygasłej jeszcze wojnie domowej256.

W lipcu 1533 roku naprędce zwołano sąd, któremu przewodniczyli dwaj hi-
szpańscy przywódcy, Francisco Pizarro i Diego Almagro. Wyznaczono prokura-
tora występującego w imieniu Korony i obrońcę. Przeciwko Ince wysunięto dwa-
naście zarzutów, w tym uzurpacji tronu i zamordowania swego brata Waskhara, 
bałwochwalstwa i cudzołóstwa oraz próby wzniecenia powstania antyhiszpań-
skiego. Pośpiesznie i pobieżnie przesłuchano pewną liczbę Indian jako świadków. 
Tłumaczył Felipillo. Agustín de Zarate i Pedro Pizarro twierdzą, że stronniczo 
przekręcał zeznania:

I stało się tak, że gdy odjechał Hernando Pizarro, ułożono śmieć Atabaliby, przez Indianina, 
co był tłumaczem między nimi, zwanego Filipillo [sic], który pojechał był z Gubernatorem 
do Kastylii, a który oświadczył, że Atabaliba chce potajemnie zabić wszystkich Hiszpanów 
i dlatego szykuje dużą liczbę ludzi w kryjówkach, a jako że badanie, jakie w tej materii prze-
prowadzono, odbyło się przez język tegoż samego Filipilla, przekładał, jak chciał, stosownie 
do swego zamysłu. Przyczyny, co nim powodowała, nigdy nie docieczono, jeno że mogła 
być jedna z dwóch: albo Indianin ten miłostkę miał z jedną z żon Atabaliby i po śmierci 
jego z nią pragnął rozkoszy zaznać. Doszło to ponoć do Atabaliby i ów poskarżył się Gu-
bernatorowi, mówiąc, że bardziej znieważa go rzecz ta niż więzienie i inne klęski, a nawet 
śmierć, gdyby go miała spotkać; że człek tak niskiego stanu ma go za tak mało i tak wielki 
afront mu uczynił, wiedząc, jaką karę prawo ziem tych przeznacza za taki występek257.

255 Na przykład Agustín de Zarate, Pedro Pizarro.
256 Por. Szemiński, Ziółkowski, op. cit., ss. 282–294.
257 A. de Zarate, Historia del descubrimiento y conquista del Perú, Lima 1968, ks. II, rozdz. VIII.
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Wówczas wplątał się diabeł w osobie tłumacza, zwanego Felipillo, jednego z chłopców, 
których markiz zawiózł do Hiszpanii. Był on zakochany w jednej żonie Ataualpy i aby ją 
zdobyć, dał do zrozumienia markizowi, że Ataualpa gromadzi wielką liczbę ludzi w Cajas, 
chcąc pozabijać Hiszpanów. Markiz pojmał Challicuchimę, będącego na wolności, i wy-
pytywał go o ludzi, o których mówił tłumacz. Chociaż Challicuchima zaprzeczał, Felipillo 
mówił na przekór, zmieniając słowa Indian, których wypytywano.

Markiz don Francisco Pizarro postanowił wysłać do Cajas Sota, aby zobaczył, czy ma 
tam miejsce jakieś zgromadzenie, gdyż naprawdę nie chciał Ataualpy zabijać. Almagro 
i urzędnicy, widząc wyjazd Sota, zasypali markiza naleganiami, a tłumacz ze swej stro-
ny przyczyniał się swoimi krętactwami. W końcu przekonali markiza, że Ataualpa musi 
umrzeć258.

Czy tak było rzeczywiście, nie wiadomo. Niektórzy historycy inkascy twierdzą, 
że Atawalpa „poczynił starania, aby zaatakować znienacka chrześcijan, i miał ludzi 
do tego przygotowanych, choć przypisano całą tę sprawę kłamliwym wykrętom 
tłumacza”259. Protokół z zeznań nie zachował się, brak też zresztą materiału porów-
nawczego, gdyż nikt nie notował tego, co zostało powiedziane w języku keczua. 
Jednocześnie, podobnie jak podczas spotkania na placu w Cajamarce, ewentual-
ne błędy lub kłamstwa tłumacza nie miały znaczenia. Tak naprawdę żadne słowa 
przeciwnika nie miały wówczas znaczenia. Nikt nie dawał mu całkowitej wiary, 
a wszystko, co powiedział, mogło zostać wykorzystane przeciwko niemu. Atawalpa 
musiał zginąć, gdyż śmierci tej pragnęli prawie wszyscy Hiszpanie: żołnierze, kapi-
tanowie, urzędnicy Korony, a także wielu Indian. Jego słowa mog ły zmienić jedy-
nie sposób wykonania wyroku. Gdy zgodził się przyjąć chrzest, śmierć przez spa-
lenie zastąpiono śmiercią przez uduszenie. Wyrok wykonano 26 lipca 1533 roku. 

Martinillo, zwany później don Martín Lengua, czyli don Martín Język/Tłu-
macz, służył Hiszpanom wiernie do końca swoich dni, za co został wynagrodzo-
ny nadziałem ziemi nieopodal Limy i poddanych Indian; uległy one konfi skacie 
podczas wojen domowych, a on sam umarł około 1552 roku w Hiszpanii, dokąd 
udał się w poszukiwaniu sprawiedliwości260. Jako jeden z niewielu tłumaczy ust-
nych na świecie mógł umieścić w swym curriculum vitae tłumaczenie rozmowy 
ze zmarłym: 

258 P. Pizarro, Relacja o odkryciu i podboju Królestwa Peru, tłum. M. Mróz, Gdańsk 1995, rozdz. XI.
259 Relacja złożona przez mistrzów kipu przed panem Vaca de Castro, [w:] Dzieje Inków przez 

nich samych opisane, wybór J. Szemiński, tłum. Z. Wasitowa, Warszawa 1989, s. 153. Tekst powstał 
zapewne w latach 1603–1608 w Hiszpanii na podstawie wcześniejszych dokumentów opartych na 
wywiadzie z czterema kipu kamayuq, czyli mistrzami kipu – pisma węzełkowego – przeprowadzo-
nym w 1542 roku. Historycy ci pochodzili z Cuzco, prawdopodobnie z kręgu dworu Waskhara, 
co może wyjaśniać stronniczość ich relacji podkreślającej okrucieństwo i wiarołomstwo Atawalpy. 
W innym zachowanym wywiadzie tego typu jest wyraźnie powiedziane, że tłumacz przekładający 
odpowiedzi respondentów został wcześniej zaprzysiężony; por. E. Guillén, Versión inca de la con-
quista, Lima 1974, s. 16.

260 Xerez, op. cit., przyp. 124; P. Jarnoux, Itinéraires oubliés: les Indiens en Europe aux XVIe et 
XVIIe siècles, [w:] Dans le sillage de Colomb. L’Europe du Ponant et la découverte du Nouveau Monde 
(1450–1650), red. J.-P. Sanchez, Rennes 1995, s. 319.
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Markiz nakazał mi, abym poszedł z don Martínem tłumaczem prosić w jego imieniu o tę 
Indiankę dla kapitana. Myślałem, że będę mówił do jakiegoś żywego Indianina, a zaprowa-
dzono mnie do takiego tobołu ze zmarłym, siedzącym w lektyce, gdyż tak ich trzymano. 
Jego rzecznicy, Indianin i Indianka, siedzieli po bokach. Stanęliśmy przed zmarłym i tłu-
macz przekazał mu prośbę. Staliśmy tak w napięciu i milczeniu, aż Indianin popatrzył na 
Indiankę (jak myślę, aby poznać jej wolę) i potem odpowiedzieli mi obydwoje, mówiąc, że 
ich zmarły pan się zgadza261.

Felipillo zaś, który w 1535 roku wyruszył z Diegiem de Almagro do Chile, zde-
zerterował wraz z Villa Oma, najwyższym kapłanem. W 1537 roku został schwy-
tany i stracony przez Hiszpanów262.

* * *

XVI-wieczni kronikarze podboju Peru, w większości uczestnicy opisywanych wy-
darzeń, nie dostrzegają problemów związanych z przekładem. Można ich podzie-
lić na dwie grupy. Jedni pomijają całkowitym milczeniem kwestię tłumaczy, a ich 
relacje sprawiają wrażenie, że tubylcy i najeźdźcy porozumiewali się bez prze-
szkód, w jakiś magiczny sposób. Tak piszą na przykład Pedro Sancho de la Hoz, 
drugi pisarz wyprawy, w 1534 roku, Ruiz de Arce, szlachcic, w barwnym i szcze-
gółowym memoriale z 1545 roku, skierowanym do potomków, a nawet Hernando 
Pizarro w liście do Audiencji w Santo Domingo z 1533 roku. O tłumaczach nie 
wspomina też Titu Cusi Yupanqui, syn ostatniego władcy inkaskiego Manco Inki, 
w swej Relacji z podboju Peru opowiedzianej w 1570 roku.

Drudzy ledwie o nich napomykają. Mistrzowie kipu wspominają o rozmowie 
przez tłumacza dwukrotnie, nie podając jego imienia263. Rozczarowuje szczególnie 
relacja pisarza trzeciej wyprawy Pizarra, Francisca de Xereza. Zawiera ona zaledwie 
osiem wzmianek o tłumaczach, w tym sześć ograniczonych do słów: „X powiedział 
przez tłumacza”. Dwie pozostałe są równie lakoniczne: podczas pierwszej rozmowy 
z Sapa Inką w okolicy Cajamarki, Hernando de Soto „przejechał przez rzekę, wioząc 
ze sobą tłumacza”, a podczas decydującego spotkania Pizarro „zapytał ojca Valverde, 
czy chce iść pomówić z Atabalibą przez tłumacza”264. 

A przecież te dwie ostatnie wzmianki dotyczą sytuacji krytycznych, gdy uwaga 
świadków ogniskowała się na kilku postaciach, uczestnikach rozmowy o znacze-
niu kluczowym dla losu konkwisty i jej aktorów. Sytuacje te są przez nich opisywa-

261 P. Pizarro, Relacja o odkryciu i podboju Królestwa Peru, Gdańsk 1995, za: Szemiński, Ziół-
kowski, op. cit., s. 170. Inkowie wierzyli w ingerencję zmumifi kowanych władców w sprawy politycz-
ne i religijne osób żywych; ibidem, ss. 166–173.

262 Por. G. de la Vega, op. cit., s. 655; Tarczyński, op. cit., ss. 270–271.
263 Relacja złożona przez mistrzów kipu przed panem Vaca de Castro, op. cit., ss. 151, 153.
264 Xerez, op. cit., s. 111.
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ne tak, jakby mając przed oczami tłumacza, dostrzegali go wyłącznie momentami. 
Symptomatyczny pod tym względem jest opis pióra kapitana Cristobala de Mena:

Pan Hernando Piçarro i pan Hernando de Soto poprosili o pozwolenie pana gubernatora, 
by zezwolił im iść z pięcioma albo sześcioma konnymi i z językiem, pomówić z kacykiem 
Atabalipą. [...] [Hernando de Soto nadjeżdża, wioząc] za sobą na oklep Indianina, który był 
językiem [Mena, 142]265.

Dalej rozmowa toczy się bez tłumacza, zaś we fragmencie poświęconym spot-
kaniu w Cajamarce Mena szczegółowo cytuje słowa obu stron, jakby porozumie-
wali się bez pośredników, i dopiero pod koniec informuje:

[...] i poprosił o książkę, a ojciec dał mu ją, myśląc, że chce ją pocałować, a on wziął ją, i cis-
nął ponad ludzi, a chłopiec, który był językiem, który stał tam, mówiąc te rzeczy, pobiegł 
i wziął książkę, i podał ją ojcu [Mena, 146],

jakby nagle ruch tłumacza przykuł jego uwagę bardziej niż słowa. Równie zaska-
kująca jest selekcja wspomnień z okresu uwięzienia Atawalpy. Mena ani słowem 
nie wspomina o udziale tłumacza w rozmowach Pizarra i swoich towarzyszy z in-
kaskim władcą, lecz zauważa go, gdy władca prosi, by mu przysłano Indian, którzy 
przeżyli masakrę, i długo z nimi rozmawia:

Gubernator zapytał języka, co [Atawalpa] powiedział, język wszystko mu wyłożył [Mena, 149].

Podobny ogląd rzeczywistości prezentuje Agustín de Zarate, królewski urzęd-
nik, piszący o konkwiście dwadzieścia lat po niej. Cytuje ze szczegółami długą 
przemowę ojca Valverde i odpowiedzi Inki, ani słowem nie wspominając o obec-
ności tłumacza.

Pośrednictwo zauważa chwilami tylko Trujillo. Towarzyszył on Hernandowi 
Pizarro podczas pierwszej rozmowy; ponad czterdzieści lat później tak opisuje – 
dramatyzując – tę scenę:

Gdyśmy przybyli, stał kapitan Soto z ludźmi, których zabrał ze sobą, i rzekł mu Hernando 
Pizarro:

– Cóż robi wasza miłość?
On zaś odrzekł:
– Trzymają mnie tutaj, mówiąc: już wychodzi Atabalipa – któren przebywał w swojej 

kwaterze – a on nie wychodzi.
Rzekł Hernando Pizarro językowi:
– Powiedz mu, żeby wyszedł.
I wrócił wysłannik i rzekł:
– Czekać macie, potem wyjdzie.
A wówczas rzekł Hernando Pizarro:

– Powiedzcie temu psu, żeby wyszedł [Trujillo, 201].

265 C. de Mena, La conquista del Perú, llamada la Nueva Castilla, Lima 1968. Numery stron 
w nawiasach kwadratowych pochodzą z tego wydania.
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Gdy wreszcie dochodzi do spotkania i Pizarro zauważa różnicę w traktowaniu 
przez Inkę siebie i kapitana Soto, reaguje natychmiast:

A wówczas rzekł Hernando Pizarro językowi:
– Powiedz Atabalipie, że ode mnie do kapitana Soto nie ma różnicy, że obaśmy kapitany 

Króla i by wypełnić, co Król nam rozkazuje, porzuciliśmy nasze ziemie i przyszliśmy wyło-
żyć wam sprawy wiary [Trujillo, 202].

Opisując wydarzenia na placu w Cajamarce, Trujillo zaznacza obecność tłu-
macza, po czym usuwa go ze sceny:

A wówczas, z językiem, wyszedł z nim pomówić brat Vicente de Valverde i udało mu się 
wyłożyć cel, w jakim przybywamy, i że z rozkazu Papieża, syna jego, Kapitana chrześcijań-
stwa, to jest Cesarza pana naszego. I gdy mówił z nim o słowach Świętej Ewangelii, rzekł 
mu Atabalipa:

– Kto tak rzecze?
A on odrzekł:
– Bóg tak rzecze.
A Atabalipa rzekł:
–Jak to rzecze Bóg?
A brat Vicente odrzekł mu:
–Tu masz napisane [Trujillo, 202].

Żaden z wyżej wspomnianych autorów, z wyjątkiem Zaratego relacjonującego 
rolę Felipilla w procesie Inki, nie wymienia imion tłumaczy. Czynią to jedynie 
Miguel de Estete i Pedro Pizarro, którzy wyjaśniają pochodzenie tłumaczy oraz 
źródło ich znajomości kastylijskiego, a także nazywają ich po imieniu; stosowa-
ne przez Pizarra połączenie szlacheckiej formy adresatywnej ze zdrobniałą formą 
imienia („don Martinillo”) daje zresztą efekt humorystyczny. Estete, jako jedyny, 
ocenił kompetencję językową młodych Indian:

Trzeba bowiem wiedzieć, że Indianie z tej ziemi rozumieli się bardzo dobrze z Hiszpana-
mi, bo owi chłopcy indiańscy, których, odkrywając te ziemie, Pizarro zabrał do Hiszpanii, 
rozumieli bardzo dobrze nasz język, i miał ich tam, i z nimi rozumiał się bardzo dobrze ze 
wszystkimi tubylcami266.

Obie te postawy kronikarzy dobrze ilustrują dwie ryciny z kroniki Felipego 
Guamana Pomy de Ayali, Nueva Corónica y Buen Gobierno (1615?). Jedna przed-
stawia Inkę i jego liczny orszak, przed którym stoją: zakuty w żelazo konkwista-
dor, zakonnik z brewiarzem w dłoni oraz z boku tłumacz z napisem na ramieniu 
„Felipey lengua”, gestykulujący, z otwartymi ustami. Na drugiej rycinie dwie po-
staci rozmawiają bez pośrednictwa tłumacza: Wayna Qapaq zadaje pytanie w ke-
czua, a Pedro de Candía odpowiada po hiszpańsku267.

266 M. de Estete, Noticia del Peru, Lima 1968, s. 368.
267 Por. Szemiński, Ziółkowski, op. cit., ss. 270, 288; Kopenhaga, Det Kongelige Bibliotek, GKS 

2232 4, http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htm, 05.11.2011.



Il. 12. Atawalpa w Cajamarce. Po prawej Felipillo podpisany jako tłumacz
Oprac. K. Słysz-Urbanowicz na podstawie Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva Corónica y Buen 
Gobierno, rozdz. 19, fragment ryciny 154 (fol. 384)



Il. 13. Fikcyjna rozmowa inkaskiego władcy Wayny Capaca z Hiszpanem Pedrem de Candíą; każdy 
z nich przemawia w swoim języku. Inka pyta w keczua: „Czy to złoto jecie?”. Candía odpowiada po 
hiszpańsku: „To złoto jemy”
Oprac. K. Słysz-Urbanowicz na podstawie Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva Corónica y Buen 
Gobierno, rozdz. 19, fragment ryciny 147 (fol. 369) 
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2.4. Na rubieżach nowego imperium

Z Antyli, Meksyku i Peru Hiszpanie poprowadzili ekspansję na północ, wschód 
i południe, do Chile, La Platy i na Florydę. Korzystali z wypracowanych technik: 
zabieranie z sobą shispanizowanych, zaprzyjaźnionych lub podporządkowanych 
Indian, porywanie w celu przyuczenia do profesji tłumacza, korzystanie z pomocy 
rozbitków lub żołnierzy władających językiem Indian po przymusowym pobycie 
wśród nich. W obliczu słabości zdobywców i pierwszych osadników tych rubieży 
nowego imperium, targanych wewnętrznymi konfl iktami, nierzadko odciętych 
od baz wypadowych oraz skonfrontowanych z trudnymi warunkami geografi cz-
nymi i wojowniczością plemion pozbawionych organizacji politycznej innej niż 
lokalna mnożyły się przypadki indianizacji Hiszpanów oraz chwiejności kulturo-
wej, wielokrotnego przechodzenia pomiędzy światami. Zjawisko to znalazło od-
bicie w osobach tłumaczy.

Na południowy kraniec świata, przez kordylierę andyjską i najsuchszą pusty-
nię na ziemi, wyruszył w 1535 roku Diego de Almagro, mając za tłumacza Felipil-
la, którego znajomość keczua wkrótce okazała się nieprzydatna. W konfl iktowych 
kontaktach z mało cywilizowanymi, biednymi i wojowniczymi mieszkańcami 
środkowego Chile niespodziewanym sprzymierzeńcem okazał się hiszpański 
uciekinier Pedro Calvo de Barrientos, żołnierz skazany w Peru za kradzież na ob-
cięcie uszu, który „widząc się tak napiętnowanym, opuścił obóz i zaszył się w głę-
bi kontynentu, zamierzając nie pokazać się więcej między Hiszpanami”268. Nie 
przyłączył się wprawdzie do wyprawy, lecz przekonał swych nowych ziomków, 
by wysłali do Almagra pokojowe poselstwo269. Miesiąc później, ku całkowitemu 
zaskoczeniu Hiszpanów, zbiegł Felipillo z częścią indiańskich służących. Ujęty po 
krótkim pościgu, przyznał się do zdrady i podburzania autochtonów przeciwko 
konkwistadorom, a także „wyznał inne swe kłamstwa i szelmostwa, które w ogól-
ności i szczególności popełnił w czasie, gdy służył adelantado [Almagrowi]”270. 
Być może jego wierność nie wytrzymała próby okrucieństw popełnianych przez 
Hiszpanów wobec Indian innych niż jego zaprzysięgli wrogowie Inkowie.

Kolejna wyprawa do Chile pod dowództwem Pedra de Valdivii (1541) obfi tu-
je w przykłady różnych postaw shispanizowanych Indian oraz zindianizowanych 
Hiszpanów. 

Indiański służący Valdivii, Andresillo, przyczynił się do pojmania Caupoli-
cana, przywódcy konfederacji antyhiszpańskiej; dotarł do jego obozu, sprowo-
kował go do ataku na fort Cañete, po czym doniósł o wszystkim swym panom. 
Z kolei Francisco Gasco, żołnierz Almagra, zamieszkały wśród Indian, brał udział 

268 A. Góngora de Marmolejo, Historia de Chile desde su descubrimiento hasta el año 1575, San-
tiago 1969, s. 32, za: Tarczyński, op. cit., s. 270.

269 Ibidem.
270 Oviedo, za: Tarczyński, op. cit., s. 271.
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w napadzie na oddział dowodzony przez zastępcę Valdivii. Oddział został wybity, 
a jego dowódca i jeden żołnierz trafi li do niewoli indiańskiej. Udało im się zbiec, 
do czego zmusili także Gasca, lecz po dotarciu do Peru ów odłączył się i przepadł 
bez śladu. Rozbitek z wyprawy Juana Díaza de Solísa z 1515 roku, Francisco del 
Puerto, znany pod zdrobniałą formą imienia Paquillo, spędził dziesięć lat w nie-
woli Indian z dorzecza La Platy; służąc jako tłumacz i przewodnik Sebastianowi 
Cabotowi, poróżnił się z Gonzalem Núñezem de Balboą i w zemście zorganizo-
wał, wspólnie z autochtonami, zasadzkę, w której zginęło wielu Hiszpanów271. By 
podkreślić odmowę prowadzenia rozmów z Pedrem de Valdivią wziętym do nie-
woli po bitwie pod Tupacel w 1553 roku, Indianie Mapucze poćwiartowali jego 
tłumacza Agustinilla, po czym zabili samego Valdivię272.

Relacja Pedra Sarmienta de Gamboi z wyprawy odkrywczo-badawczej do 
cieśniny Magellana, podyktowana przez dowódcę pisarzowi wyprawy273, przynosi 
szczegóły dotyczące techniki łapania przyszłych tłumaczy. Napotkanych Indian 
przekonują gestami o pokojowych zamiarach i obdarowują prezentami, po czym

[...] wkładając w to dużo przemyślności, pochwycono jednego z nich, a później Pedro Sar-
miento uściskał go i udobruchał, i wziąwszy od kilku ludzi różne drobiazgi, ubrał go, i za-
prowadzili go na statek i weszliśmy wszyscy na pokład i odpłynęliśmy już prawie o zmroku 
[64–65].

Jeniec wkrótce uciekł:

[...] na rannej wachcie umknął Indianin, któregośmy pojmali, swemu stróżowi, a idąc za 
nim od gałęzi do gałęzi i od skały do skały brzegiem morza, ów znalazł go i pochwycił za 
koszulę, w którą był odzian, lecz on zostawił mu ją w rękach, rzucił się w morze i uciekł [68].

Żeglarze nie szczędzą wysiłków, by pochwycić następnych: 

W piątek 5 lutego wstał spokojny dzień, wiał wiatr z zachodu i z południowego zachodu, 
przejaśniło się nieco i padał grad, a w południe przyszli Indianie, tak jak obiecali. Pedro 
Sarmiento wysłał na ląd chorążego i Hernanda Alonso z sześcioma ludźmi i jakimiś podar-
kami, z rozkazem, by, jeśli to możebna, pochwycili kilku na języki [...]. Gdy nasi zobaczyli, 
że nie chcą podejść ani do nich, ani do statku, sześciu z naszych skoczyło na nich i obłapiło 
dwóch ludzi każdego z Indian, i tym sposobem ujęli trzech, którzy by się wyswobodzić, 
walili naszych pięściami po pyskach, ale nie dali im rady, chociaż bardzo mocarni; a nasi, 
choć nieźle im się oberwało, nie chcieli zrobić im krzywdy, uznając, że każdy jeniec chce 
się wyswobodzić, i przywiedli ich na okręt, gdzie generał potraktował ich z wielką miłością 
i dał im jeść i pić. Zjedli i wypili, a tak ich obsypał podarkami, że wyzbyli się lęku i gniewu, 
i zaczęli się śmiać [103–104].

271 Ibidem, ss. 280, 292; Bastin, Latin American tradition.
272 A. De Góngora Marmolejo, Historia de Chile, desde su descubrimiento hasta el año de 1575, 

Santiago 1969, t. CXXXI, s. 105, być może za Elegías de Varones Ilustres de Indias.
273 Relación y derrotero del viaje y descubrimiento del Estrecho de la Madre de Dios, antes llamado 

de Magallanes. Numery stron w nawiasach kwadratowych pochodzą z wydania: P. Sarmiento de 
Gamboa, Viajes al Estrecho de Magallanes, Madrid 1988, introducción, transcripción y notas de 
M.a J. Sarabia Viejo.
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Nieco dalej na południe, do pochwycenia patagońskiego olbrzyma potrzeba 
już dziesięciu ludzi, którzy „ledwie go zdołali przytrzymać” [122]274.

Od trzeciej dekady XVI wieku na ogromnych obszarach położonych na połu-
dnie od Peru żyli rozproszeni żołnierze, niedobitki, maruderzy, dezerterzy, rozbit-
kowie; odnaleziono dwóch, którzy przetrwali wśród Indian z dorzecza La Platy aż 
jedenaście lat. Nabyta przez nich, jako warunek przeżycia, znajomość lokalnych 
języków tylko sporadycznie służła krajanom, a oni sami wtapiali się w lokalną 
społeczność, nie zmieniając jej. Tak jak w innych częściach nowego imperium 
w zakładanych przez Hiszpanów osadach powstawały społeczności metyskie. 
Najbardziej udany przykład stanowi Asunción, miasto założone w 1541 roku, od-
dzielone rzeką Paragwaj od osad przyjaźnie nastawionych Guaranów. W połowie 
lat czterdziestych było tam ponoć „więcej niż pięćset dzieci metyskich, a jeden 
Hiszpan miewa osiem kobiet indiańskich, a i to tylko dlatego, że nie może mieć 
szesnastu, przy czym nawet najubożsi mają ich przynajmniej trzy, zaś najzamoż-
niejsi trzydzieści i czterdzieści”. Swoich Indian Hiszpanie nazywali tobayà, ‘szwa-
gier’, a dalszą kolonizację Paragwaju w 1573 roku prowadzili młodzi Metysi, zwani 
mancebos de la tierra, czyli ‘miejscowymi młodzieńcami’275.

W razie braku tłumaczy w ruch szły ręce i wyobraźnia rozpalona wspomnie-
niami Meksyku i Peru, mirażami Srebrnej Góry i Miasta Cezarów. O trwałości 
złotego fi ltru w komunikacji świadczy epizod z wyprawy gubernatora południo-
wego skrawka kontynentu Simona de Alcazaby (1534), gdy na jałowych i bezlud-
nych terenach Ziemi Ognistej gesty starej Indianki zostały zinterpretowane jako 
informacje o bogatej krainie276. 

* * *

Większość ekspedycji hiszpańskich usiłujących z wielkim trudem i stratami, 
niekiedy bezskutecznie, zbadać, podbić i skolonizować południową część kon-

274 Dalsze losy Sarmienta ukazują mozaikę językową ówczesnej Europy: schwytany przez kor-
sarzy angielskich i zabrany do Plymouth, a następnie na dwór królewski, rozmawiał z angielskimi 
szlachcicami i kapitanami w języku łacińskim, podobnie jak z królową Elżbietą, której elegancką 
łacinę pochwalił w swej relacji. W więzieniu domowym strzegł go szlachcic znający język hiszpań-
ski; uwolniony, wracając przez Francję do Hiszpanii, wpadł w ręce protestanckiego szlachcica, a jego 
tłumacz, Baskijczyk, „chcąc, by go puszczono wolno, powiedział luteranom, że Pedro Sarmiento 
jest wielką osobistością, o wiele większą niż był w istocie, żeby dobrze go pilnowali, że otrzymają od 
niego dużą sumę escudów; zwał się Ramos, sługa Juana de Arbeláeza [...]; niech Bóg mu wybaczy 
krzywdę, jaką wyrządził wielkim i małym”, Sumaria relación de Pedro Sarmiento de Gamboa, go-
bernador y capitán general del Estrecho de la Madre de Dios, antes nombrado de Magallanes, y de las 
poblaciones en él hechas y que se han de hacer por Vuestra Majestad, ibidem, s. 303. Z francuskiego 
więzienia wykupił go król Hiszpanii.

275 Tarczyński, op. cit., ss. 306, 316, 327.
276 Ibidem, s. 331.
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tynentu, zasługuje na miano, którym obdarzono jedną z nich: Mala entrada, ‘zła 
wyprawa’277. Podobny charakter miały wyprawy wysyłane z Antyli na Florydę 
(dzisiejsze stany: Floryda, Karolina Północna, Karolina Południowa), pod do-
wództwem Juana Ponce de Leona (1521), Lucasa Vazqueza de Ayllona (1526), 
Panfi la de Narvaeza (1527), Hernanda de Soto (1538–1543), oraz z Meksyku 
do Kalifornii, brata Marka z Nicei (1539), i dalej na północ, Francisca Vazqueza 
de Coronado (1540–1542). Raporty dowódców oraz relacje uczestników tych 
przedsięwzięć tworzą korpus tzw. discurso narrativo del fracaso, ‘dyskursu narra-
cyjnego klęski’. Należą doń:

O wyprawie Panfi la de Narvaeza:
Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, Relación de los Naufragios, 1542.

O wyprawie Hernanda de Soto:
Szlachcic z Elvas, Relación.
Luis Hernández de Biedma, relacja.
Rodrigo de Ranjel, skrócony tekst relacji u Gonzala Fernandeza de Oviedo, Histo-
ria General de Indias.
Inca Garcilaso de la Vega, La Florida del Inca, 1605, na podstawie wspomnień 
weterana.

O wyprawie Francisca Vazqueza de Coronado:
Francisco Vázquez Coronado, Carta al Emperador escrita desde Guez el 20 de Oc-
tubre de 1541.
Pedro de Castañeda, Relación de la Jornada de Cíbola.
Juan de Jaramillo, Relación hecha de la jornada que había hecho a la Tierra Nueva 
en Nueva España y del descubrimiento de Cíbola.
Relación del Suceso, nieznanego autora.
Relación Postrera de Cíbola, prawdopodobnie autorstwa jednego z zakonników 
towarzyszących ekspedycji278.

W owych nieudanych wyprawach indiański tłumacz pełni niekiedy funk-
cję „bezpiecznika”: zostaje potraktowany jako winny niepowodzenia, oskarżony 
o zdradę i stracony. Gdy legendarnie bogate miasta Ciboli okazały się nędznymi 
osadami, jeden z dwóch przewodników i tłumaczy, o przydomku El Turco, ‘Turek’:

277 Ibidem, s. 323.
278 Za: Pastor, op. cit., s. 281. Marek z Nicei powrócił ze swej krótkiej wyprawy bez szwanku 

i jego szczegółowy raport, złożony wicekrólowi po powrocie jesienią 1539 roku, ma charakter dys-
kursu zwycięskiego, lecz jest to dyskurs fałszywy. Zakonnik wyolbrzymił wspaniałość kultury i bo-
gactwo Indian Nowego Meksyku, a objęcie w posiadanie „Ziemi świętego Franciszka”, dokonane 
ukradkiem ze szczytu sąsiedniego wzgórza, trudno uznać za skuteczne. Por. M. Sten, Kronikarze 
kultur prekolumbijskich, Kraków 1988, ss. 257–262.
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jako że [...] zełgał nam, namówił wszystkich mieszkańców, żeby napadli na nas nocą i nas 
wybili; dowiedzieliśmy się o tym i mieliśmy się na baczności, a jemu zadaliśmy tejże nocy 
garrotę, że świtu nie doczekał279.

W omawianym korpusie status tekstu paradygmatycznego przyznaje się relacji 
Alvara Nuñeza Cabeza de Vaca, Relación de Los Naufragios, 1542280, z uwagi na 
epicki rozmach, wartości literackie i etnografi czne, a przede wszystkim wyraźną 
obecność wszystkich wyróżników dyskursu klęski.

Dyskurs ten, obecny w zalążku w niektórych tekstach zwycięzców (list Kolum-
ba z Jamajki, piąty list Cortesa z opisem wyprawy do Hondurasu), koncentruje się 
wokół dwóch elementów centralnych: opisu walki o przeżycie i cierpień uczestni-
ków wyprawy oraz opisu przyrody amerykańskiej, postrzeganej jako niegościnna, 
wroga, wszechpotężna i pochłaniająca zabłąkanego białego intruza. Kształtuje się 
on w opozycji do dyskursu zwycięstwa281:

Dyskurs zwycięstwa Dyskurs klęski
Fabuła Konkwista, podbój Walka o przeżycie
Bohater Konkwistador przedstawia-

ny Indianom jako półbóg, 
a hiszpańskim czytelnikom 
jako heros

Etos i rola konkwistadora po-
rzucone
Człowiek cierpiący, cielesność 
podkreślona przez opis udręk 
fi zycznych

Ameryka Cudowny świat, łup Labirynt, czeluść282

282

Opozycyjność (karykatura?) tekstu Nuñeza wobec dyskursu zwycięstwa po-
jawia się już w pierwszych rozdziałach, w opisie wojska lądującego na Florydzie. 
Piloci „nie mieli pojęcia, gdzie jesteśmy”; poczucie zabłąkania towarzyszy Hiszpa-
nom zarówno na mokradłach Florydy, jak i na bezkresnych preriach pozbawio-
nych znaków orientacyjnych. Narvaez został przedstawiony jako antydowódca, 
anty-Cortés: nieprzewidywalny, nieodpowiedzialny, nieuprzejmy, nieudolny, po-
zbawiony talentu wojskowego; w pewnym momencie złoży władzę: „już nie czas, 

279 J. de Jaramillo, Relación hecha de la jornada que había hecho a la Tierra Nueva en Nueva 
España y al descubrimiento de Cíbola, http://www.biblioteca.org.ar/libros/132023.pdf, 14.09.2009.

280 „Opowieść o katastrofach/niedolach rozbitków”. Pierwsze wydanie pod tytułem autorskim 
La relación que dio Alvar Núñez Cabeza de Vaca de lo acaecido con los indios. O znaczeniu obu tytu-
łów, por. Pastor, op. cit., s. 335.

281 B. Pastor, za którą podaję wyróżniki dyskursu klęski i której tropem podążam w analizie Los 
Naufragios, wymienia trzy typy dyskursu konkwisty Ameryki: mitifi cador, ‘mitotwórczy’, del fracaso, 
‘klęski’, de la rebellión, ‘buntu’. Uważam, że miesza kategorie; moim zdaniem mitotwórcza bywa za-
równo relacja ze zwycięstwa, jak i z klęski.

282 Opozycja nie jest całkowita. Elementy dyskursu klęski występują także w tekstach zwycięz-
ców, lecz w innej proporcji.
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by rozkazywać jedni drugim; niech każdy czyni, co uważa za stosowne, by ocalić 
życie” [X, 97]283. Brak tłumacza utrudnia kontakt z autochtonami: „szliśmy niemi 
i bez języka, zatem marnie mogliśmy się dorozumieć z Indianami” [IV, 76]. Brak 
zapasów uzależnia Hiszpanów od dobrej woli tych ostatnich i absorbuje energię, 
która w innych warunkach zostałaby przeznaczona na odkrycie i podbój. W tej 
sytuacji dochodzi do odwrócenia ról i przeniesienia na Indian cech i zachowań 
charakteryzujących modelowego konkwistadora, takich jak inicjatywa, demon-
stracja siły, agresywność, stosowanie gróźb, gdy konkwistador sprzeniewierza się 
etosowi wojownika; zdrowi pragną uciec, opuszczając dowódcę i chorych towa-
rzyszy. Rozpad modelu dokonuje się już w rozdziale V, w opisie epizodu zatonię-
cia konia i jeźdźca w rzece. Przyjaźnie nastawieni Indianie informują Hiszpanów, 
gdzie znajdą na płyciźnie trupy; śmierć jeźdźca sprawia im „wiele strapienia, bo 
nikt wcześniej nie stracił życia”, zaś „koń posłużył za kolację wielu z nas owej 
nocy” [V, 81]. Koń, podstawowy atrybut rycerza, otoczona magicznym nimbem 
cudowna broń Cortesa, a później Pizarra, na bagnistych, poprzecinanych rwący-
mi rzekami terenach Florydy od początku okazał się mało użyteczny, nie budził 
zainteresowania ani grozy wśród tubylców, wreszcie posłużył jako strawa, sprowa-
dzony do roli jelenia284.

Po rezygnacji z podboju odwrót okazuje się uciążliwy lub wręcz niemożliwy. 
Postępowanie w kwestii statków stanowi kolejny przykład jaskrawego kontrastu 
między relacją ze zdobycia Meksyku a opowieścią o „katastrofach”: Cortés znisz-
czył okręty, by nie było odwrotu od zwycięstwa; żołnierze Narvaeza, którzy lek-
komyślnie zerwali kontakt ze swoją fl otą, muszą stworzyć ją na nowo, by uzyskać 
szansę na powrót. Z braku materiałów, narzędzi, szkutników, żywności do budo-
wy środka ucieczki używają narzędzi konkwisty. Wędzidła, ostrogi oraz żelazne 
elementy kusz i arkebuzów przerabiają na gwoździe, piły, siekiery. Włosie z koń-
skich grzyw i ogonów skręcają w liny, a ze skór szyją bukłaki na wodę. Równie 
wymowne jest zastosowanie wojskowego terminu tomar, ‘brać siłą, zdobywać’, do 
celów o niewielkim znaczeniu strategicznym. Cortés zdobywał miasta i skarby, 
Núñez opisuje, jak po tygodniu błąkania się po morzu garstka rozbitków zawinęła 
na wyspę, na której znaleźli „mugile i ich jajeczka, wysuszone, które bardzo nam 
się przydały w potrzebie. Zdobywszy je, popłynęliśmy dalej”. Kilka stron później 
to rozbitkowie są tomados, ‘wzięci w niewolę’, przez autochtonów, a od rozdziału 
XVI określenie „mój Indianin” zaczyna oznaczać właściciela i pana białego jeńca. 

283 Analiza oraz większość cytatów w moim tłumaczeniu za wydaniem Naufragios, edición, in-
troducción y notas de T. Barrera, Madrid 2008 (wyd. 9). Niektóre cytaty za polskim tłumaczeniem 
fragmentów relacji, Wędrówki od morza do morza, [w:] Kronikarze kultur prekolumbijskich, wybór, 
oprac. i tłum. M. Sten, Kraków 1988; wówczas w nawiasie kwadratowym podaję nazwisko tłumaczki 
oraz numer strony.

284 Dziesięć lat później, w drodze przez Andy do Chile, hiszpański oddział żywił się mięsem 
koni padłych podczas przejścia poprzednich oddziałów kilka miesięcy wcześniej; zimno i śnieg 
uczyniły je „świeżym i nie śmierdzącym”; Tarczyński, op. cit., s. 272.
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Pozbawiony konia i miecza, a wkrótce także resztek dobytku i odzienia, konkwi-
stador, „nagi jak w momencie narodzin”, staje się zwykłym człowiekiem i zaczyna 
życie od nowa. Jego dalszy los zależy od reakcji otoczenia, własnych cech i umie-
jętności czy też przypadku.

W relacji Nuñeza doszło do odrzucenia manicheistycznej dychotomii obecnej 
w epice podbojów (niewierni versus chrześcijanie w epice średniowiecznej, dzicy 
versus cywilizowani w dyskursie Kolumba, Indianie versus Hiszpanie w dyskursie 
Cortesa). Całkowicie utożsamiający się z „chrześcijanami” na początku wyprawy, 
Núñez poddaje ich krytycznemu oglądowi i odcina się od nich, a określenie to 
nabiera pod koniec relacji wydźwięku ironicznego lub wręcz oskarżycielskiego. 
Wyjściową opozycję zniosło współczucie i solidarność Indian wobec niedoli bez-
bronnych Hiszpanów, okazane uniwersalnym językiem emocji i zmaterializowa-
ne uniwersalnym językiem udzielenia pomocy:

Indianie, widząc nieszczęście, które na nas naszło [zatonięcie ostatniej łodzi z całym dobyt-
kiem rozbitków i trzema kompanami], i opłakany stan, w jakim się znajdowaliśmy, naszą 
niedolę i biedę, usiedli wśród nas i z żalu i bólu, jaki wzbudził w nich nasz widok, zaczęli 
głośno zawodzić, a tak szczerze, że z daleka było ich słychać; płakali tak więcej niż pół 
godziny [Sten, 86],

po czym „ułapili pod ramiona” (tomaron) rozbitków i zaprowadzili do swojej wio-
ski, rozgrzewając ich przy rozpalanych po drodze ogniskach, a po rekonwalescen-
cji skierowali do najprostszych i najcięższych prac fi zycznych. Pozostawiony przy 
życiu biały człowiek (ściślej rzecz biorąc: nie-Amerykanin, gdyż wśród ocalałych 
rozbitków znajdował się Estebanico, Murzyn lub Berber), miał przed sobą różne 
scenariusze; dwa z nich, asymilację i jej odmowę prowadzącą do marginalizacji, 
znamy z dziejów rozbitków jukatańskich Guerrera i Aguilara. Inny scenariusz to 
próba przetrwania poza społecznością, prowadząca zwykle do utraty człowie-
czeństwa wyrażonej kanibalizmem. Nuñez ani nie zadowala się losem zwykłe-
go niewolnika, ani nie aspiruje do godności wodzowskich. Wybiera inną drogę: 
zostaje pośrednikiem handlowym, a następnie, za sprawą przypadku, uzdrowi-
cielem/szamanem, nie tracąc jednocześnie niewolniczego statusu285. Jego relacja 
odróżnia się od innych z tej serii tym, że opisana katastrofa nie stanowi fi nału, 
lecz punkt wyjścia do nowego, krytycznego spojrzenia na konkwistę i jej aktorów, 
do przewartościowania relacji Europejczyk–Indianin, do odkrycia tego drugiego 
jako osoby. Tułaczka staje się tym samym podróżą fi lozofi czną – zmaltretowany 
Kandyd kończy wędrówkę po Nowym Świecie bogatszy o nową wizję rzeczywi-
stości.

285 Powszechne w całej Ameryce prekolumbijskiej psychologiczne postrzeganie choroby i wiara 
w moc zaklęcia spowodowało liczne, poświadczone przypadki przypisywania Europejczykom zdol-
ności uzdrowicielskich (Jacques Cartier, Hans Staden itd.). Pod koniec XX i na początku XXI wieku 
sytuacja uległa odwróceniu: to przybysze z Ameryki, Afryki i Azji mają szansę zdobycia autorytetu 
i awansu w społeczeństwach europejskich jako uzdrowiciele i rehabilitanci.
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Na płaszczyźnie komunikacyjnej dyskurs klęski także kształtuje się w opozy-
cji do dyskursu zwycięstwa, ściśle powiązanego z pozyskaniem przez konkwista-
dorów wiernych i skutecznych „języków”. W ekspedycji Narvaeza brak tłumaczy 
pogłębia poczucie dezorientacji i niepewności. Schwytani Indianie mogą służyć 
zaledwie jako przewodnicy, gdyż na przyuczenie ich do języka hiszpańskiego po-
trzeba czasu. Komunikacja odbywa się za pomocą gestów i przedmiotów. Odpo-
wiedzi Indian tradycyjnie wskazują na chęć odesłania intruzów na ziemie innych 
plemion:

[...] pojmaliśmy czterech Indian i pokazaliśmy im kukurydzę, by sprawdzić, czy ją znają, 
bo dotychczas nie widzieliśmy jej ani śladu. Powiedzieli nam, że zabiorą nas tam, gdzie jest 
kukurydza, i zawiedli nas do swojej wioski [...]. Znaleźliśmy także próbki złota. Na migi 
zapytaliśmy Indian, skąd mają te rzeczy. Pokazali nam, że bardzo daleko stąd jest ich dużo 
[IV, 75].

Użycie przez Nuñeza czasownika wyrażającego przypuszczenie podkreśla nie-
pewność co do właściwego zrozumienia komunikatu:

Innego dnia Indianie z owej wioski przybyli do nas, i chociaż do nas mówili, jako że nie 
mieliśmy tłumacza, nie rozumieliśmy ich; czyniliśmy wiele gestów i gróźb i zdało się nam, 
że mówią, byśmy odeszli z ich ziemi [III, 74].

I wyszedł do nas jakiś pan [...] i na migi pokazaliśmy mu, że idziemy do Apalache, a po 
gestach, jakie on uczynił, zdało się nam, że jest wrogiem ludzi Apalache i że pomoże nam 
przeciw niemu [V, 80].

[...] wyszliśmy do nich i zawołaliśmy ich, a oni podeszli do nas i najlepiej, jak mogliśmy, 
postaraliśmy się uspokoić ich i uspokoić siebie, i daliśmy im paciorki i dzwonki, a każdy 
z nich dał mi jedną strzałę, która jest oznaką przyjaźni, i na migi powiedzieli nam, że na-
zajutrz wrócą i przyniosą nam coś do jedzenia, bo wówczas nic z sobą nie mieli [XI, 100].

Podczas pobytu w niewoli nauka lokalnego języka staje się warunkiem prze-
trwania. Núñez nie podaje jej szczegółów. Załącza nieliczne przykłady słów w lo-
kalnych językach oraz ich nazwy. Sukcesy w komunikacji w warunkach rozmaito-
ści języków tłumaczy czynnikami nadprzyrodzonymi:

Podczas naszej wędrówki napotkaliśmy wielką rozmaitość języków; Bóg, Pan Nasz, był 
niezmiernie dla nas w tym łaskaw, bo wszędzie nas pojmowali, a także my ich rozumieliś-
my; pytaliśmy ich, a oni odpowiadali znakami, tak jak gdyby rozumieli naszą mowę, a my 
ichniejszą; bo chociaż znaliśmy sześć dialektów, nie mogliśmy wszędzie z nich korzystać, 
było w nich bowiem więcej niż tysiąc różnic [Sten, 111].

Na ziemiach opanowanych przez Hiszpanów działali już indiańscy lenguas, 
prawdopodobnie lojalni wobec konkwistadorów, jednakże lokalni Indianie bar-
dziej wierzyli białym szamanom, eks-niewolnikom niż tłumaczowi ze swojej rasy 
[XXXIV, 164]. Próba ewangelizacji dokonana przez Nuñeza i jego towarzyszy za 
pośrednictwem owego tłumacza, z uwzględnieniem wierzeń lokalnych, okazała 
się ponoć skuteczna, głównie ze względu na autorytet katechetów [XXXV, 168].
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Núñez nie wykorzystał umiejętności językowych nabytych podczas niewoli: 
nie zredagował glosariusza ani nie został tłumaczem kolejnych ekspedycji w od-
różnieniu od innego hiszpańskiego jeńca z Florydy, Juana Ortiza. Ów Sewilczyk 
pojmany przez kacyka Ucitę w wieku osiemnastu lat286 po dziesięciu latach życia 
wśród Indian służył jako tłumacz podczas wypraw Hernana de Soto. Gdy zmarł 
w 1542 roku, poziom komunikacji z Indianami drastycznie się obniżył, gdyż ujęty 
wcześniej Indianin znał język hiszpański w stopniu niedoskonałym, w związku 
z czym

aby się dowiedzieć od Indian tego, do czego Juan Ortiz potrzebował ledwie czterech słów, 
młodzieniec ów potrzebował całego dnia, a i to najczęściej rozumiał na opak to, o co się 
pytano, skąd wiele razy zdarzyło się, że drogę przebytą jednego dnia trzeba było później 
dwa i trzy dni zawracać, chodząc nadaremnie w tę i z powrotem287.

Spośród nielicznych relacji Hiszpanów popadłych w indiańską niewolę na 
szczególną uwagę zasługuje epizod przytoczony przez Hernanda d’Escalante Fon-
tanedę, rozbitka, który spędził siedemnaście lat wśród fl orydzkiego plemienia Ca-
lusa. Białym więźniom Indianie rozkazywali tańczyć i śpiewać, a niewypełnienie 
rozkazu – spowodowane przecież jego niezrozumieniem – traktowali jako odmo-
wę; domniemany upór, złośliwość, pychę rozbitków karali śmiercią, nie przyjmu-
jąc do wiadomości istnienia bariery językowej:

„Escalante, powiedz mi prawdę, wszak wiesz, że cię lubię: kiedy nakazujemy tym ludziom, 
twym kompanom, by tańczyli, śpiewali i robili inne rzeczy, dlaczego są tak wykrętni i upar-
cie nam odmawiają? Nie straszna im śmierć, czy może nie chcą usłuchać ludu, którego 
zwyczaje są różne od ich zwyczajów? Odpowiedz mi, a jeśli nie znasz przyczyny, zapytaj 
tych, których właśnie ujęliśmy, ludzi, co stali się więźniami z własnej winy, ludzi, których 
mieliśmy niegdyś za bogów przybyłych z nieba”. Odrzekłem wówczas memu panu i rzekłem 
mu prawdę: „Panie, wedle mego mniemania, nie są uparci i nieumyślnie zachowują się źle, 
oni cię nie rozumieją, choć nie szczędzą starań, by cię pojąć”. Odparł, że to nieprawda, że 
często nakazywał im, by coś uczynili, i że czasem go słuchali, a czasem nie, a poza tym, że 
przecież im powtarzano, co mają zrobić. Powiedziałem mu wówczas: „Panie, postępują 
inaczej nie umyślnie i nie złośliwie, lecz bo cię nie rozumieją. Przemów do nich w obecno-
ści mojej i twego wyzwoleńca”. Kacyk rzekł ze śmiechem do nowych jeńców: „S e-le-te-ga”, 
a oni zapytali, co mówi. Murzyn, który stał obok, zaczął się śmiać i powiedział kacykowi: 
„Panie, powiem ci prawdę. Oni nie zrozumieli i pytają Escalante, coś rzekł, a ów nie chce im 
powiedzieć, póki mu nie rozkażesz”. Kacyk zrozumiał i powiedział mi: „Powiedz im, Esca-
lante, jako że teraz ci uwierzyłem”. Powiedziałem im, co znaczy Se-le-te-ga, a to: „Biegnijcie 
do punktu obserwacyjnego zobaczyć, czy ktoś nadchodzi”. Ludy Florydy skracają słowa 
bardziej niż my. Kacyk, odkrywszy prawdę, powiedział swym wasalom, żeby jeśli znajdą 
chrześcijańskich rozbitków i pojmą ich, nie wydawali im rozkazów, póki nie znajdzie się 
ktoś, kto rozumie ich język288.

286 Bastin, Latin American tradition.
287 Szlachcic z Elvas, op. cit., s. 19, za: Tarczyński, op. cit., s. 226.
288 H. d’Escalante Fontaneda, za: S. Greenblatt, Marvelous Possessions. Th e Wonder of the New 

World, Oxford 1991; korzystałam z przekładu francuskiego, Ces merveilleuses possessions. Décou-
verte et appropriation du Nouveau Monde au XVIe siècle, Paris 1996, ss. 151–156.
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Sytuacja ta stanowi odwrócenie sytuacji typowej dla konkwisty, gdy pisarz to-
warzyszący oddziałowi zbrojnemu recytował przed bitwą, przez tłumacza lub nie, 
tekst requerimiento – wezwania do przyjęcia zwierzchności hiszpańskiej. Przynosi 
zarazem potwierdzenie odwiecznej prawdy, że nieznajomość języka silniejszego 
szkodzi i że to w interesie słabszego leży jego poznanie. 



3. Tłumacze odkrywców

3.1. Portugalczycy na Ziemi Krzyża i Papug

Zdrowy rozsądek królewskiej komisji ekspertów, która odrzuciła projekt Kolumba 
ze względu na błędy w obliczeniach odległości między Europą a Azją, sprawił, że 
to nie Portugalczykom, najlepszym żeglarzom tamtej epoki, przypadło w udzia-
le odkrycie Ameryki. Dzięki szczęśliwemu trafowi udało im się jednak zagarnąć 
część nowego kontynentu. Papieska bulla Inter caetera dzieliła świat nieprecyzyj-
nie, lecz w traktacie w Tordesillas z 1494 roku „wysokie umawiające się strony” 
jasno określiły położenie linii demarkacyjnej, biegnącej „od bieguna arktyczne-
go do bieguna antarktycznego, z północy na południe, w odległości 370 leguas 
na zachód od Wysp Zielonego Przylądka”. Portugalczycy pragnęli zabezpieczyć 
swoje afrykańskie szlaki morskie, a owo przesunięcie pierwotnej granicy w kie-
runku zachodnim miało umożliwić ich statkom odchylenie kursu na zachód 
w celu uniknięcia przeciwnych wiatrów (pasatu południowego). W wyniku ta-
kiego odchylenia kursu fl otylla Pedra Alvaresa Cabrala, zmierzająca do Kalikatu 
w Indiach, dotarła 22 kwietnia 1500 roku do lądu, który Cabral nazwał Ziemią 
Świętego Krzyża, a który, jak się okazało później, należał do Ameryki, lecz leżał 
we wschodniej, portugalskiej połówce świata289.

Spotkanie Portugalczyków z autochtonami przebiegło według klasycznego już 
schematu: ekspresyjna gestykulacja, wymiana podarków, komunikacja utrudnio-
na przez huk morza. List Pêro Vaza de Caminha do króla Manuela, zredagowany 
przed odpłynięciem z nowoodkrytej ziemi, 1 maja 1500 roku, opowiada o pierw-
szym kontakcie z 23 kwietnia: 

[...] Tam zobaczyliśmy ludzi, którzy chodzili po plaży. Było ich siedmiu lub ośmiu [...]. Po 
przybiciu do brzegu kapitan rozkazał, aby Nicolau Coelho obejrzał tę rzekę.

I kiedy tylko udał się w jej stronę, na plażę zaczęli przybywać ludzie, dwójkami, trój-
kami. Gdy łódka dopłynęła do ujścia rzeki, było ich tam osiemnastu czy dwudziestu, brą-
zowych, całkiem nagich, bez niczego, co by przykrywało ich wstydliwe miejsca. W rękach 

289 I.P. Magidowicz, Historia poznania Ameryki Środkowej i Południowej, Warszawa 1979, 
ss. 70–71; Tarczyński, op. cit., ss. 336–338.
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mieli łuki i strzały do nich. Wszyscy biegli w kierunku łodzi i Nicolau Coelho dał im znak, 
by odłożyli łuki, a oni to uczynili.

Nie mogło być z nimi rozmowy ani porozumienia żadnego, gdyż morze głośno rozbi-
jało się o brzeg. Dał im tylko czerwony kołpak i lniany kaptur, który nosił na głowie, oraz 
czarny kapelusz. A jeden z nich dał mu kapelusz z długich ptasich piór, z małym denkiem 
z czerwonych i czarnych piór, jakby z papugi. Inny dał mu wielki sznur z białymi pacior-
kami, jakby z macicy perłowej [...]. Potem wrócił na statek, jako że było późno i nie można 
było rozmawiać z powodu huku morza [51]290.

Przyjęcie autochtonów na pokładzie karaweli odbyło się z zachowaniem pro-
tokołu godnego bardziej ubranych gości, z demonstracją uniwersalnych oznak 
dostojeństwa: bogatego stroju i pozycji w przestrzeni:

Kiedy podeszli, kapitan siedział na krześle, na wyłożonym dywanem podniesieniu, dobrze 
ubrany, z bardzo wielkim, złotym łańcuchem na szyi. A Sancho de Tovar, Simão de Miran-
da, Nicolau Coelho, Aires Correia i pozostali, którzyśmy z nim płynęli na statku, siedzie-
liśmy na ziemi, na dywanie. Zapalono łuczywa. Tamci zbliżyli się i nie uczynili żadnego 
gestu, nic nie powiedzieli, ani do kapitana, ani do nikogo [53],

po czym rozpoczął się niemy dialog gestów i desygnatów, wywiad – Znacie? Nie 
znacie? Smakuje wam? – połączony z baczną obserwacją obcych, od wyrazu twa-
rzy po najdrobniejszy szczegół stroju i ciała, opatrzony trzeźwym i niepozbawio-
nym humoru komentarzem dotyczącym wzajemnego (nie)zrozumienia:

Jednak jeden z nich skierował wzrok na łańcuch kapitana, po czym zaczął wskazywać na 
ziemię, potem znowu na łańcuch, jak gdyby nam mówił, że w ziemi jest złoto. Zobaczył 
także srebrny świecznik i tak samo wskazał to na ziemię, to na świecznik, jakby mówił, że 
jest tam także srebro. Pokazano im brązową papugę, którą miał ze sobą kapitan. Wzięli ją 
w ręce i wskazali na ziemię, jak gdyby tam znajdowały się te ptaki. Pokazano im baranka, 
ale oni nic nie zrobili. Pokazano im kurę, której jakby się bali i nie chcieli jej dotknąć, lecz 
potem wzięli ją wystraszeni.

Dano im do jedzenia chleb i gotowaną rybę, cukierki, miód i suszone fi gi. Prawie nic 
nie chcieli z tego jeść. A jeśli czegoś próbowali, zaraz wyrzucali to precz. Przyniesiono 
im wina w czarkach, ale gdy tylko wzięli je do ust, nie smakowało im i więcej nie chcieli. 
Przyniesiono im wody w dzbanku, każdy zaczerpnął z niego trochę, ale nic nie wypił. Tylko 
obmyli usta i resztę wylali291.

Jeden z nich zobaczył białe paciorki różańca; pokazał, żeby mu go dać i bardzo się nim 
cieszył. Włożył go na szyję, potem zdjął i owinął wokół ramienia. I pokazywał na ziemię 
i na paciorki, i na łańcuch kapitana, jakby chciał powiedzieć, że dadzą za nie złoto. Tak to 
rozumieliśmy, bo tak chcieliśmy rozumieć. Ale jeśli chciał powiedzieć, że zabierze paciorki 
i na dodatek łańcuch, to tego nie chcieliśmy rozumieć, gdyż nie zamierzaliśmy mu ich dać. 
Potem zwrócił paciorki temu, który mu je dał [53].

290 List Pero Vaz de Caminha, [w:] Listy o odkryciu Ameryki, red. J. Kieniewicz, Gdańsk 1995, 
tłum. J. Szymanowska. Numeracja stron w nawiasach kwadratowych pochodzi z tego wydania.

291 W tłumaczeniu francuskim La lettre de Pêro Vay de Caminha au roi Dom Manuel, [w:] La 
découverte du Brésil. Les premiers témoignages choisis & présentés par Ilda Mendes dos Santos, Paris 
2000: „Tylko przepłukali sobie usta, a resztę wypluli”.
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Wreszcie znużeni goście położyli się spać równie spokojnie, jakby znajdowali 
się we własnym domu:

Następnie wyciągnęli się na boku na dywanie do snu, w ogóle nie przykrywając swoich 
członków, które wcale nie były zwiędłe, a ich owłosienie wygolone i zadbane. Kapitan roz-
kazał dać każdemu z nich poduszkę pod głowę, a ten od pióropusza bardzo się starał, żeby 
go nie połamać. Przykryto ich jeszcze kocem, na co oni przystali i zasnęli [53].

Bohaterowie owej sceny opuścili okręt następnego ranka i nie pokazali się wię-
cej, co Cabral uznał za oznakę, że są „gruboskórni, bez ogłady” [60]. Przez dzie-
sięć dni trwała wymiana dóbr, „rozmowy” niezrozumiałe dla obu stron, koncert 
na fl ecie, wspólny taniec, pokazy akrobacji, jednym słowem – oswajanie:

[...] jak dotąd, jak tylko się trochę oswajali, zaraz ni z tego, ni z owego zaczęli się rozpierz-
chać jak spłoszone wróble. Człowiek nie ma odwagi ostrzej się do nich odezwać, żeby ich 
nie spłoszyć. I wydaje się, że chcieli, żeby ich łagodnie traktować [59–60]292.

Czterech oswojonych autochtonów Portugalczycy zabrali z sobą za ich zgo-
dą; obdarowani odzieżą i ozdobami, nakarmieni, umoszczeni w wygodnym łożu, 
„aby ich życzliwie usposobić” [65], zostali w służbie kapitana i dwóch szlachciców.

W ciągu pięciu dekad ekspansji zamorskiej Portugalczycy wypracowali trzy 
sposoby komunikacji językowej na nowo odkrytych ziemiach293. Dwa pierwsze 
znamy już z rozdziału poświęconego Hiszpanom: to zabieranie na wyprawę tłu-
maczy języka wspólnego dla danego regionu oraz chwytanie tubylców i przyucza-
nie ich do roli tłumacza. Trzeci sposób wynikał częściowo z niskiej liczby ludno-
ści tego niewielkiego kraju iberyjskiego: do najbardziej niebezpiecznych zadań 
podczas wypraw odkrywczych dowódcy statków kierowali degradados, ‘zdegra-
dowanych’, ułaskawionych skazańców wchodzących w skład załogi294. Tak postąpił 
na przykład Vasco da Gama podczas pierwszej podróży do Indii w 1498 roku, 
wysyłając w Kalikut na ryzykowny wywiad skazańca przebranego za Araba295; po-
dobnie uczynił na wybrzeżu brazylijskim Pedro Álvares Cabral. Pozostawiano ich 
na obcych ziemiach z zadaniem zamieszkania z tubylcami, zdobycia ich zaufania, 
nauczenia się języka i poznania obyczajów, tak by mogli służyć jako tłumacze-
-informatorzy dla następnych wypraw. Zgodnie z przyjętą taktyką już po trzech 
dniach pobytu na obcym lądzie Cabral nakazał skazańcowi o imieniu Afonso Ri-
beiro spędzenie nocy wśród Indian; ci jednak nie pozwolili mu na to, nie okazując 
przy tym oznak wrogości:

292 W tłumaczeniu francuskim: „Nie śmiemy więc mówić do nich zbyt ostro, z obawy, by nie 
uciekli, i wszystko dzieje się zgodnie z ich wolą, gdyż chcemy, żeby się dobrze oswoili”; ibidem s. 59. 
W tekście francuskim Diogo Dias gra na dudach, nie na fl ecie.

293 Por. rozdział I.3.7 niniejszej pracy.
294 List Pero Vaz de Caminha, s. 54, przyp. 10.
295 M. Małowist, Konkwistadorzy portugalscy, Warszawa 1976, s. 203.
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Kapitan wysłał zdegradowanego Afonso Ribeiro, żeby jeszcze raz z nimi poszedł, i ten od-
szedł wraz z tubylcami. Ale już wieczorem był z powrotem, mówiąc, że to oni go zawrócili 
i nie chcieli go u siebie przyjąć. Dali mu łuki i strzały i nie chcieli nic przyjąć od niego 
w zamian. Wcześniej jeden z nich zabrał mu żółte paciorki i uciekł z nimi, a on poskarżył 
się jego towarzyszom, którzy pobiegli za złodziejem, odebrali mu je i zwrócili [60].

Przez kolejne dwa dni Cabral ponownie nakazywał Afonsowi, dwóm innym 
skazańcom oraz marynarzowi, którego wstępnie zaakceptowali ze względu na 
towarzyski charakter i umiejętności (gry na instrumentach muzycznych, tańca, 
pokazów akrobacji), integrację z tubylcami, lecz ci ostatni regularnie ich odsyła-
li. Caminha pokładał w nich spore nadzieje: sądził, że opanują język i zwyczaje 
autochtonów, a zarazem nauczą ich języka portugalskiego oraz prawd wiary ka-
tolickiej, tak by po przybyciu następnej wyprawy byli gotowi do przyjęcia chrztu. 
Powierzenie katechezy skazańcom [sic] wskazuje na traktowanie ewangelizacji 
jako produktu ubocznego ekspansji portugalskiej, całkowicie podporządkowanej 
podbojowi i organizacji sieci handlowej, a później kolonizacji.

Zapytani o sens porwania tubylców w celu uczynienia z nich tłumaczy, kapita-
nowie Cabrala wykazywali sceptycyzm:

[...] zapytał jeszcze, czy byłoby dobrze uprowadzić siłą paru spośród tych ludzi i wysłać ich 
Waszej Wysokości, zostawiając w zamian dwóch zdegradowanych. Na to zgodziliśmy się, 
że nie ma potrzeby brać ludzi siłą, jako że zazwyczaj ci, których uprowadzano, odpowiadali 
twierdząco na każde pytanie dotyczące tego, co się znajduje w jakimś miejscu. O wiele lep-
sze wiadomości przynieśliby ci dwaj zdegradowani, gdyby ich tam zostawić, niż porwani 
tubylcy, których nikt nie rozumie. Ani oni nie nauczyliby się szybko mówić na tyle dobrze, 
żeby powiedzieć lepiej to, co powiedzieliby tamci, jak im Wasza Wysokość rozkaże. Zatem 
uzgodniliśmy, by nie uprowadzać nikogo siłą ani nie czynić żadnej obrazy, ażeby wszyst-
kich obłaskawić i usposobić pokojowo i tylko pozostawić tu tych dwóch zdegradowanych, 
kiedy będziemy stąd odpływać. Tak zostało postanowione za zgodą wszystkich [57–58].

Anonimowy pilot informuje zwięźle, że kapitan pozostawił na obcej ziemi 
dwóch skazańców; gdy fl ota odbiła od brzegu, „obaj mężczyźni poczęli płakać, 
a tubylcy pocieszali ich i okazywali współczucie”296. Ich smutek wydawał się uza-
sadniony, a los pozostał nieznany. Przez następne trzydzieści lat fl oty wysłane na 
Ziemię Świętego Krzyża przez portugalską koronę tylko sporadycznie zawijały 
w ten rejon.

Caminha donosi także o ucieczce dwóch chłopców okrętowych w piątek 
1 maja. Zapoczątkują długą tradycję – Jean de Léry opisze stanowczą postawę 
kapitana statku, który w 1558 roku, mimo opłakanego stanu swego okrętu, zde-
cydowanie odmawia przybicia do brzegu, obawiając się dezercji członków załogi.

Członkowie kolejnej wyprawy odkrywczej (Gonçalo Coelho, 1501), która roz-
poznała wybrzeże brazylijskie od Przylądka Świętego Rocha po dzisiejszy stan São 

296 [Relation du pilote anonyme] de la navigation de Lisbonne à Calicut, [w:] La découverte du 
Brésil, s. 88.
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Paulo, a być może nawet estuarium La Platy297 i w której uczestniczył Amerigo 
Vespucci, „wielekroć rozmawiali”298 z autochtonami, prawdopodobnie wyłącznie 
na migi.

Podczas sporadycznych wizyt na brazylijskim litoralu Portugalczycy nie za-
bierali tubylców do metropolii, zgodnie z takimi rozkazami jak te, które otrzymał 
kapitan rejowca „Bretoa” w 1511 roku:

Nie powinniście w żadnym wypadku zabierać na pokład rzeczonego statku żadnego czło-
wieka pochodzącego z Ziemi Brezylskiej, który miałby chęć przybyć i zamieszkać w na-
szym królestwie. Albowiem kiedy umierają oni tu, w Portugalii, tam myślą, że zabijamy ich, 
by ich zjeść, jak to jest w zwyczaju między nimi299.

Zakaz ten nie dotyczył, rzecz jasna, niewolników, co do których monarcha za-
rządzał:

Polecicie pisarzowi, by umieścił w swej księdze listę wszystkich papug, kotów, niewolników 
i wszelkich innych towarów, jakie członkowie załogi przywiozą stamtąd [...]. Członkowie 
załogi nie mogą przywozić niewolników poza tymi uzgodnionymi z armatorami, gdyż za-
kup tych niewolników i papug zajmuje czas marynarzy oraz innych członków wyprawy, 
który należy spożytkować na szybki załadunek statku [148].

Niemiecka gazeta z 1514 roku donosi o ładunku młodych niewolników, któ-
rych Portugalczycy kupili za bezcen, gdyż „tamtejszy lud sądzi, że ich dzieci jadą 
do Ziemi Obiecanej”300.

Portugalczycy powrócili do Brazylii w latach trzydziestych XVI wieku. Pierw-
sze dekady kontaktów z jej mieszkańcami rozwijały się w ramach praktyki wymia-
ny, kiedy to Europejczycy dążyli głównie do pozyskania używanego jako barwnik 
drewna brezylowego301, które dało nazwę całej krainie, wypierając określenie za-
proponowane przez Cabrala, „Ziemia Świętego Krzyża” oraz późniejszą propo-
zycję, „Ziemia Papug”. W zamian za żelazne narzędzia nieznane wcześniej India-
nom Tupi oraz inne przedmioty o niewielkiej wartości dla białych Indianie ścina-
li, korowali i transportowali na wybrzeże pnie pau-brasil. W okresie tym akultu-
racja Indian odbywała się w sposób niesystematyczny. Jej głównymi podmiotami 
byli degradados, rozbitkowie, dezerterzy i osoby porzucone przez załogi statków 
europejskich. Z racji posiadanych narzędzi oraz umiejętności nabytych w łonie 
rodzimej cywilizacji, ludzie ci osiągali częstokroć wysoką pozycję w indiańskich 

297 Tarczyński, op. cit., s. 338.
298 A. Vespucci, Świat nowy, [w:] Listy o odkryciu Ameryki, s. 72.
299 Livre depuis le jour où nous avons quitté ladite ville de Lisbonne pour aller au Brésil jusqu’à 

notre retour en Portugal, [w:] La découverte du Brésil. Les premiers témoignages choisis & présentés 
par I. Mendes dos Santos (1500–1530), Paris 2000, s. 150.

300 L. Perrone-Moisés, Le voyage de Gonneville (1503–1505) et la découverte de la Normandie par 
les Indiens du Brésil, Paris 1995, ss. 140–141.

301 Caesalpinia brasiliensis. Portugalska nazwa pau-brasil pochodzi od słowa brasa, ‘żar’, do któ-
rego barwy porównywano czerwonawy odcień drewna; Tarczyński, op. cit., s. 340, F. Mauro, Portu-
gal, o Brasil e o Atlântico. 1570–1670, Lisboa 1988, rozdz. „A madeira”, ss. 163–200.
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społecznościach, które ich przyjmowały. Najbardziej znany przypadek to Diogo 
Álvares Correia, nazwany przez autochtonów Caramuru, eponimiczny bohater 
słynnego poematu Santa Rita Durão. W owym okresie formy i konsekwencje kon-
taktu były zatem określane przez Indian, z którymi przybysze pragnęli się zinte-
grować i od których zależało ich przeżycie na słabo znanym terytorium.

Panorama ta, charakteryzująca się zaletami i dla Europejczyków, i dla Indian, 
zaczyna się zasadniczo zmieniać, począwszy od połowy lat trzydziestych XVI wie-
ku302, głównie w obliczu rosnącej groźby, jaką stanowiła dla korony portugalskiej 
obecność francuska na wybrzeżu brazylijskim.

3.2. Francja nowa, antarktyczna i septentrionalna

3.2.1. Za dwadzieścia księżyców

Francuzi nie odkryli Ameryki303, lecz byli tam obecni od początku XVI stulecia. 
W 1503 roku wypłynął z Honfl eur do Indii, w prywatną wyprawę handlową na 

statku „Espoir”, kapitan Binot Paulmier de Gonneville. Zepchnięty z portugalskie-
go szlaku przez sztorm, 6 stycznia 1504 roku rzucił kotwicę w ujściu rzeki na nie-
znanym lądzie Indii Zachodnich, jak ustalono później, prawdopodobnie w pobliżu 
26˚szerokości południowej, na ziemi należącej do Indian z plemienia Carijo z gru-
py językowej tupi-guarani. Pozostał tam przez sześć miesięcy, naprawiając statek 
stoczony przez świdraki, w przyjaznych stosunkach z tubylcami, prowadząc z nimi 
wymianę barterową i wyprawiając się w głąb lądu na dwa dni drogi. Szczegółowy 

302 Wzmocnieniu systemu kolonialnego (nad autonomicznymi i dziedzicznymi kapitaniami 
obejmuje zwierzchnictwo gubernator generalny) towarzyszy zmiana głównego produktu eksporto-
wego: miejsce drewna brezylowego zajmuje cukier wytwarzany w młynach należących do białych. 
Autochtoni zostają zmuszeni do przejścia z układu dobrowolnej wymiany do systemu całkowicie 
podporządkowanego potrzebom kolonizatorów i przezeń zdominowanego. Praca w młynach cu-
krowniczych wymaga dyscypliny i sumienności, których to cech nie mają Indianie Tupi; począwszy 
od lat siedemdziesiątych XVI wieku, właściciele młynów sprowadzają niewolników z Afryki Za-
chodniej i Środkowej, z plemion Bantu, Haussa, Yoruba, co da początek mozaice językowo-kulturo-
wej Brazylii, która w mniejszym czy większym stopniu przetrwa po wiek XXI; F. Nunes de Carvalho, 
Antroponimia, aculturação e estatuto dos escravos nos primórdios do Brasil, [w:] Cultura Portuguesa 
na Terra de Santa Cruz, red. M.B. Nizza da Silva, Lisboa 1995, s. 26. 

303 Podobnie jak kilku innych monarchów europejskich, regentka Anna odmówiła Bartło-
miejowi Kolumbowi fi nansowego wsparcia dla projektu brata; por. G. Havard, C. Vidal, Histoire 
de l’Amérique française, Paris 2006, s. 33. Opowieść o odkryciu Ameryki przez młodego kapitana 
z Dieppe Jeana Cousina, jakoby w 1488 roku, historycy uważają powszechnie za legendę; zob. na 
przykład Ch.-A.Julien, wstęp do: Les Français en Amérique pendant la première moitié du XVIe siècle, 
red. Ch.-A. Julien, B. Herval, Th . Beauchesne, Paris 1946, ss. 1–2 (ten sam tekst: Julien, wstęp do: 
J. Cartier, Voyages au Canada. Avec les relations des voyages en Amérique de Gonneville, Verrazano 
et Roberval, Paris 1992, ss. 5–6).
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opis pobytu zawarł w dzienniku okrętowym, który, niestety, przepadł w drodze 
powrotnej; relacja, jaką złożył w biurze admiralicji w Rouen, najstarsze świadec-
two kontaktów francusko-amerykańskich, choć z oczywistych względów skrótowa 
i niepełna, zawiera jednak interesujące wiadomości na temat komunikacji304. Gon-
neville twierdzi w niej, że „rozmawiali spokojnie z ludźmi z tamtej ziemi” [49], lecz 
nie podaje szczegółów. Wyczerpujące i – jak stwierdzą późniejsi badacze – trafne 
informacje na temat sposobu życia Indian, żyzności ziemi, wyglądu domów, wład-
cy i jego rodziny, formy sprawowania rządów, a także opis zdziwienia i podziwu 
na widok Europejczyków i ich wynalazków – wielkiego statku, artylerii, „kijów 
ognistych”305 oraz pisma – zdają się pochodzić głównie z obserwacji, nie z przekazu 
werbalnego. Wyjątek stanowi uwaga o aliansach politycznych władcy oraz prośba 
tego ostatniego o pomoc podczas kampanii wojennej.

Gonneville nie zabrał z sobą tłumacza żadnego języka, licząc zapewne na po-
średnictwo dwóch portugalskich pilotów zatrudnionych „za sowitą opłatą”, lecz 
ich umiejętności okazały się bezużyteczne na nowej ziemi. Można zatem przy-
puszczać, że – jak zwykle w podobnych sytuacjach – gdy obie strony nabrały do 
siebie zaufania („po tym, jak zostali oswojeni przez chrześcijan jadłem i drob-
nymi podarkami306” [49]), komunikacja odbywała się poprzez gesty, inscenizacje 
i pojedyncze, oderwane słowa. Znamienny jest opis wzniesienia krzyża [53–54]. 
Po jego ustawieniu Francuzi dali do zrozumienia tubylcom „znakami i na inne 
sposoby, najmniej niezdarnie jak umieli, że mają zachować i czcić rzeczony krzyż”, 
wcześniej jednak innymi, teatralnymi środkami pokazali i podkreślili znaczenie 
tego obiektu. Wielki (liczący ponad trzydzieści pięć stóp), pięknie pomalowany 
krzyż został podniesiony podczas „pięknej i pobożnej ceremonii”; procesja wy-
ruszyła spod statku przy wtórze bębnów i trąbek, kapitan i ofi cerowie, bosi, nieśli 
krzyż na własnych ramionach, a za nimi postępowali pozostali członkowie załogi 
pod bronią, śpiewając litanię. Podniesieniu krzyża towarzyszyła salwa z muszkie-
tów i armat. Indianie, „którym od dawna zapowiadano to wydarzenie” i którzy 
obserwowali je „w milczeniu i w wielkim skupieniu”, zostali zaproszeni do udziału 
w ceremonii, a następnie na ucztę, podczas której władca i starszyzna otrzymali 
„godziwe dary”, a pozostali obecni, bez wyjątku, „drobiazgi niewielkiej wartości, 
bardzo jednak przez nich cenione”. Ceremonia z pewnością wryła się Indianom 

304 Relation du voyage du capitaine Gonneville et ses compagnons aux Indes, et remarques faites 
sur ledit voyage fournies en justice par le capitaine et ses dits compagnons ainsi qu’ont requis les gens 
du roi notre sire et qu’enjoint leur a été, [w:] Cartier, Voyages au Canada. Cytaty w moim przekładzie 
oraz numery stron w nawiasach kwadratowych pochodzą z tego wydania.

305 Wyrażenie to traktuje się zazwyczaj jako peryfrazę użytą przez tubylców na określenie broni 
palnej. Francuski termin baston à feu był jednak używany w odniesieniu do broni palnej od czasów 
średniowiecza, a wywodził się od terminu baston, ‘kij’, oznaczającego broń typu włócznia, maczuga, 
miecz. Julien, Les Français en Amérique pendant la première moitié du XVIe siècle s. 27, przyp. 5, 
Cartier, Voyages au Canada, s. 41, przyp. 4.

306 Pochodzącymi zapewne z puli towarów zabranych na wymianę, których lista rozpoczyna 
sprawozdanie Gonneville’a.
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w pamięć, skoro żegnając statek, „dawali do zrozumienia, że będą dobrze strzec 
krzyża, pokazując go przez skrzyżowanie dwóch palców” [56].

Twierdząc, że „jest obyczajem tych, którzy przybywają do nowych ziem in-
dyjskich, przywozić do krainy chrześcijan kilku Indian”307, Gonneville dołożył 
starań, by Arosca, władca Carijo, „zezwolił swemu młodemu synowi, który zwy-
kle pozostawał w dobrych stosunkach z ludźmi ze statków, by udał się do kraju 
chrześcijańskiego”, stawiając tylko warunek, by ów powrócił do ojczyzny przed 
upływem „dwudziestu księżyców” [55]. Gonneville nie krył, że głównym argu-
mentem okazała się sugestia, iż ochotnicy zostaną nauczeni obsługi armat oraz 
otrzymają lusterka, noże, siekiery i inne przedmioty podziwu i zazdrości, pożąda-
ne przez Indian tak, jak chrześcijanie pożądali złota, srebra, kamieni szlachetnych 
lub kamienia fi lozofi cznego. Piętnastoletni Essomericq wyruszył zatem do Francji 
pod opieką starszego, może czterdziestoletniego Indianina zwanego Namoa. Po-
bratymcy odprowadzili go tłumnie na statek, zaopatrując w żywność oraz ładunek 
pięknych piór i innych osobliwości przeznaczonych na dary dla króla Francji.

Napotkani bardziej na północ wojowniczy Indianie (Tupiniquin lub Tupinam-
ba) zgotowali Francuzom wrogie przyjęcie. Zdradziecko zaatakowali grupkę ma-
rynarzy, którzy zeszli na ląd, by zaczerpnąć słodkiej wody, zabili pazia, porwali 
dwóch ludzi, o których więcej nie usłyszano. Odpływając, Gonneville pochwycił 
dwóch Indian, by zabrać ich do Francji, lecz nocą obaj skoczyli w fale – choć sta-
tek znajdował się ponad trzy mile od brzegu – i uciekli. „Ci hultaje są tak dobrymi 
pływakami, że podobny dystans ich nie przeraża” – skomentował ów wyczyn ka-
pitan, nie bez pewnego podziwu [60].

Podczas rejsu przez Atlantyk Namoa zmarł, a Essomericq o mało nie podzielił 
jego losu; ochrzczony in extremis, otrzymał imię Binot. Drugi raz o włos otarł 
się o śmierć podczas ataku angielskich, a następnie bretońskich piratów w kanale 
La Manche. Dotarł do Honfl eur jako rozbitek, pieszo, u boku kapitana, a „w rze-
czonym Honfl eur oraz wszędzie, kędy przechodzili, budził żywą ciekawość, jako 
że nie było nigdy we Francji osoby z tak dalekiego kraju” [63]. Osiadł w Nor-
mandii i założył rodzinę, żeniąc się z krewną kapitana Gonneville’a; zmarł ponoć 
w 1583 roku w wieku 95 lat. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek próbował powrócić 
do tropikalnej ojczyzny lub przesłać wiadomość o sobie przez inny statek francu-
ski. Odkrycie Gonneville’a przeszło bez większego echa. On sam nigdy więcej nie 
wyruszył w rejs międzykontynentalny, a jego powrót z pustymi rękami odstręczył 
na pewien czas ewentualnych naśladowców. W latach 1505–1512 wypłynęły do 
Brazylii jedynie cztery wyprawy normandzkie.

307 Palmier de Gonneville mógł znać ów obyczaj ze swych podróży do Lizbony, dokąd od wie-
lu lat trafi ali mieszkańcy Afryki Zachodniej. Z Ameryki Krzysztof Kolumb przywiózł trzydziestu 
sześciu Indian, jego brat Bartłomiej – trzystu w 1496 roku, Vespucci kilkuset, Diego de Lepe „pewną 
liczbę” w 1499 roku; por. Perrone-Moisés, op. cit., s. 67.
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3.2.2. Bracia znad rzeki Canada

Znacznie większy ruch panował wówczas na północnym Atlantyku. Normandzcy, 
bretońscy i gaskońscy rybacy z około pięćdziesięciu portów atlantyckich od Diep-
pe po Saint-Jean de Luz wyprawiali się regularnie na kanadyjskie łowiska dorsza 
odkryte przez Giovanniego Cabota w 1497 roku, tak obfi te, że „rybę wyciągać się 
dało koszami”. Przeznaczone do tego celu statki otrzymały wkrótce nazwę Terre-
neuva. Organizacja połowów została szczegółowo ustalona już w 1510 roku, a ich 
produkty stanowiły ważne źródło dochodu tych nadmorskich prowincji. Jean De-
nys z Honfl eur, Th omas Aubert z Dieppe, bracia Parmentier i inni żeglarze roz-
poznali wybrzeże kanadyjskie na północ od przylądka Bonavista. O dobrej zna-
jomości przez Francuzów okolic Nowej Funlandii świadczy fakt, że wysyłając na 
tę wyspę własną wyprawę odkrywczą w 1511 roku, władczyni Hiszpanii Joanna 
Aragońska zatrudniła dwóch pilotów bretońskich. W 1508 roku z rejsu na „Pen-
sée” Th omas Aubert przywiózł do Rouen siedmiu porwanych przez siebie Indian 
z plemienia Beothuk. Ich stroje, broń i łodzie wzbudziły zrozumiałe zaintereso-
wanie; zostały opisane przez drukarza i humanistę Henri Estienne’a308. Sześciu 
z nich wkrótce zmarło, jeden trafi ł na dwór Ludwika XII309. Sprawozdania z owych 
pierwszych kontaktów spoczywają zapewne w archiwach Normandii i Bretanii, 
gdyż prawo nakazywało składanie dzienników pokładowych i raportów z wszyst-
kich wypraw dalekomorskich; ich echa pobrzmiewają być może w marynar-
skich opowieściach i pieśniach. Wśród świadectw praktycznego zainteresowania 
przedstawicieli tego środowiska językami obcymi – rękopiśmiennych rozmówek 
– zachowały się wprawdzie tylko rozmówki gwinejsko-francuskie i brazylijsko-
-francuskie310, lecz jest bardzo prawdopodobne, że w okresie dorszowego boomu 
(1550–1580), kiedy co roku setki statków francuskich i około dziesięciu tysięcy 
marynarzy przemierzało w obie strony północny Atlantyk, spisywano listy słówek 
w lokalnych językach. Zainteresowanie było obustronne; jak zapewniał pewien 
marynarz z Bayonne, Indianie w cieśninie Belle-Isle znali wówczas słowa w języ-
kach: angielskim, francuskim i gaskońskim.

Szczegółowe relacje pojawiają się dopiero z wypraw o charakterze innym niż 
prywatny. Monarchia francuska, skoncentrowana na prowadzeniu polityki lądo-
wej, zwłaszcza wojny z Włochami, i skrępowana postanowieniami traktatu z Tor-
desillas, pierwszą ofi cjalną wyprawę odkrywczą organizuje w 1524 roku. Franci-

308 Ensebü Caesariensis episcopi Chronicon, Parisiis, 1512, f. 172, za: Julien, Les Français en Amé-
riquependant la première moitié du XVIe siècle, s. 3, Cartier, Voyages au Canada, s. 8.

309 Ph. Jarnoux, Itinéraires oubliés: les Indiens en Europe aux XVIe et XVIIe siècles, [w:] Dans 
le sillage de Colomb. L’Europe du Ponant et la découverte du Nouveau Monde (1450–1650), red. 
J.-P. Sanchez, Rennes 1995, s. 320. Pierwsi przedstawiciele tego plemienia przybyli do Europy, do 
Lizbony, na pokładzie statku Gaspara Corte Reala w 1501 roku jako osobliwości etnografi czne, wraz 
z niedźwiedziami polarnymi; ibidem, s. 315. 

310 Mss Fr. 24269, BNF, za: M.-Ch.Gomez-Géraud, Écrire le voyage au XVIe siècle en France, 
Paris 2000, s. 99.
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szek I zleca doświadczonemu żeglarzowi włoskiemu, Giovanniemu da Verrazano, 
poszukiwanie nowej drogi do Chin, na północ od ziem odkrytych przez Hiszpa-
nów. Na pokładzie „Dauphine” bracia Giovanni i Girolamo Verrazano badają 
wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej, od Florydy po Cap-Breton, chrzcząc je 
mianem „Francesca”/„Francescana” na cześć komandytariusza wyprawy; nadają 
nazwę Nouvelle-Angoulême miejscu, w którym później powstanie Nowy Jork. Po 
modyfi kacji traktatu z Tordesillas w 1532 roku Jacques Cartier, Bretończyk z Saint-
-Malo, prowadzi na polecenie władcy dalszą eksplorację północnych wybrzeży 
Ameryki. W 1534 roku wpływa do Zatoki św. Wawrzyńca i nawiązuje kontak-
ty z Irokezami; w latach 1535–1536 płynie rzeką św. Wawrzyńca do Hochelaga, 
w którym później powstanie Montréal; w latach 1541–1543, wraz z Jean-François 
de La Roque de Robervalem, podejmuje próbę założenia kolonii i budowy „Nou-
velle France occidentale” – Nowej Francji Zachodniej311. 

W relacji skierowanej do królewskiego zleceniodawcy (1524)312 Giovan-
ni Verrazano daje dowody ścisłości i talentu obserwatorskiego. Komunikacja 
z tubylcami odbywa się za pomocą „znaków i gestów” w atmosferze dobrej woli 
i pokoju. Dobrym przykładem jest opis dwóch tygodni spędzonych przez zało-
gę w porcie nazwanym Refuge („schronienie”). Indianie podpływają do statku 
z okrzykami zdziwienia, w odległości pięćdziesięciu kroków przystają, przyglą-
dają się statkowi, białej cerze marynarzy, ich ubiorom, wydają głośny okrzyk 
radości. Podpływają bliżej, chwytają zrzucane ze statku drobiazgi, przyglądają 
się im z uśmiechem, wchodzą na pokład. Powracają z obliczem pomalowanym 
w różne kolory, pokazując, że to oznaka radości, przywożą jedzenie i wskazują 
gestami, jak najbezpieczniej wpłynąć do portu. Podczas pobytu statku w por-
cie codziennie przypływają, żeby nań popatrzeć. Prezenty przyjmują w sposób 
selektywny. Kobiety zostawiają na łodzi. Lokalny władca przybywa z zachowa-
niem ceremoniału: oznajmia chęć wizyty, przypływa dopiero po uzyskaniu po-
zytywnej odpowiedzi. Gdy załoga zachowuje się zbyt głośno, odsyła królową i jej 
świtę na niedaleką wyspę. Spędza z Francuzami sporo czasu, „rozprawiając zna-
kami i gestami o najróżniejszych rzeczach”. Uważnie ogląda wszystkie sprzęty 
na statku, wypytując, do czego służą, naśladuje zwyczaje przybyszów i kosztuje 
ich pożywienia, żegna się dwornie. Gdy marynarze rozbijają obóz na sąsiedniej 
wysepce i zajmują się pracami bosmańskimi, nadpływa w towarzystwie niedużej 
świty, by im się przyjrzeć. Wypytuje, czy zamierzają zostać w tym miejscu przez 
dłuższy czas, oferuje im swoje dobra. Dla rozrywki Francuzów organizuje popisy 
zręczności: wyścigi i strzelanie z łuku.

311 Por. Julien, Les Français en Amérique pendant la première moitié du XVIe siècle, ss. 3, 3–18; 
Cartier, Voyages au Canada, ss. 7–9; Havard-Vidal, op. cit., ss. 31–60.

312 G. da Verrazano, Relation du voyage de la Dauphine à François Ier, roi de France, traduit de 
l’italien par René Herval, [w:] Cartier, Voyages au Canada, ss. 73–106. Numery stron w nawiasach 
kwadratowych pochodzą z tego wydania.
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Podczas dalszego rejsu na północ atmosfera się zmienia. Mieszkańcy ziemi 
porośniętej gęstą puszczą iglastą okazują się nieprzyjaźni:

Tak jak ci ostatni byli dworni, tak ci byli okrutni i niecni. Ich barbarzyństwo było tak 
wielkie, że mimo naszych sygnałów nie udało nam się nawiązać żadnych więzi. [...] Gdy 
chcieliśmy z nimi handlować, przychodzili na brzeg i wspinali się na skały, gdzie woda biła 
z największą siłą. My pozostawaliśmy w szalupie: spuszczali nam za pomocą sznura to, co 
chcieli nam dać, stale krzycząc, byśmy nie zbliżali się do ziemi. Proponowaliśmy im różne 
rzeczy w zamian, ale przyjmowali tylko noże, haczyki i metalowe ostrza. Nasze zabiegi nie 
zdawały się na nic, a gdy nie mieli już nic na wymianę, mężczyźni nie szczędzili nam, gdy 
się oddalaliśmy, oznak pogardy i bezwstydu właściwych dla najpodlejszych stworzeń. Po-
kazywali nam, na przykład, swoje zadki [96–97].

Świadomość ograniczonego poznania nowej rzeczywistości zostaje wyrażona 
czasownikami wyrażającymi niepewność; przekonanie o łatwości ewangelizacji 
stanowi topos w relacjach dla chrześcijańskich władców:

Nie zdołaliśmy wywiedzieć się niczego ani znakami, ani na inne sposoby, na temat religii 
ludów, które napotkaliśmy i których nie znaliśmy języka. Wydawało się nam, że nie mają 
żadnego prawa i żadnej wiary, że nie znają ani pierwszej przyczyny, ani pierwszego moto-
ru; że nie wielbią ani nieba, ani gwiazd, ani słońca, ani księżyca, ani innych planet; że nie 
czczą żadnego bożka. Nie widzieliśmy nigdy, by składali ofi ary lub wznosili modły, by mieli 
świątynie lub miejsca przeznaczone do kultu. Sądzimy, że nie mają żadnej religii i że żyją 
w całkowitej swobodzie w wyniku swej całkowitej niewiedzy. W rzeczy samej niezwykle 
łatwo ich przekonać; naśladowali zapał i żarliwość, z jaką na ich oczach wypełnialiśmy 
praktyki religijne [99].

Zgodnie z utartym zwyczajem już na początku pobytu na nowej ziemi Verra-
zano porywa tubylcze dziecko, „by zabrać je do Francji”; nie udaje mu się uczynić 
tego samego z młodą i piękną Indianką [82]. O dalszych losach chłopczyka nie 
wspomina.

Po powrocie do Francji bracia Verrazano wyruszają w kolejne wyprawy, tym 
razem na zlecenie osób prywatnych, w kierunku Brazylii; Giovanni ginie w 1529 
roku na Karaibach, poćwiartowany i zjedzony przez tamtejszych kanibali na oczach 
brata, który samotnie dokończy podróży do Brazylii po czerwone drewno313.

W stronę Franceski, i jeszcze dalej na północ, wypłynął w kilka lat później 
Jacques Cartier (1534). Po powrocie z pierwszej wyprawy przedstawił Francisz-
kowi I własnoręcznie spisaną relację; za autora obszernych sprawozdań z drugiej 
i trzeciej wyprawy XX-wieczni badacze uważają pisarza pokładowego Jehana Poul-
leta314. Obecność innego narratora niż kapitan nie zmienia wprawdzie obrazu 
przebiegu obu wypraw oraz świata przedstawionego, odmalowanego plastycznie 

313 F. Lestringant, Le huguenot et le sauvage. L’Amérique et la controverse coloniale en France au 
temps des guerres de religion, wyd. 3, Genève 2004, s. 496.

314 Julien stwierdza ostrożnie: „powszechnie uważa się”. Les Français en Amérique pendant la pre-
mière moitié du XVIe siècle, s. 21; Cartier, Voyages au Canada, s. 32. Pełny tytuł pierwszego wydania 
z 1545 roku; ibidem.
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i szczegółowo, lecz utrudnia ocenę postawy irokeskich tłumaczy oraz konsekwen-
cje tejże postawy dla wyniku drugiej wyprawy.

Jacques Cartier, który pływał już wcześniej na Wielkie Ławice i do Brazylii, 
miał doświadczenie w komunikacji niewerbalnej z tubylcami. Wiedział, że zachę-
cające gesty z ich strony i wystawienie zwierzęcych skór na palach świadczą o go-
towości do podjęcia wymiany handlowej, że gdy nie odniosą skutku odmowne 
gesty białych, wtedy ostatecznie przekona ich wystrzelenie dwóch sześciofunto-
wych pocisków, a następnie dwóch ognistych rac. O jego lingwistycznych zainte-
resowaniach może świadczyć przytoczenie przezeń niezrozumiałych okrzyków: 
Napou tou damar asurtat, co XX-wieczny badacz zidentyfi kował jako zniekształ-
cone zdanie z języka micmac: Nitap gtodem na gsalotôa, oznaczające „Przyjacielu, 
twój bliźni okaże ci miłość”315. 

Wracając do metropolii 25 lipca 1534 roku, Cartier zabiera z sobą dwóch ka-
nadyjskich Indian napotkanych podczas połowów makreli w zatoce Gaspé, sy-
nów Donnacony, wodza irokeskiego plemienia zamieszkującego osadę Stadaconé. 
Taignoagny i Domagaya otrzymują ubiór europejski: koszule, kubraki, czerwone 
czapki, a na szyję mosiężny łańcuszek. W trakcie roku spędzonego we Francji, wy-
pełnionego z pewnością nauką języka i kultury, zostają przedstawieni królowi316. 
W maju 1535 roku wyruszają na pokładzie „La Grande Hermine” jako tłumacze 
drugiej wyprawy. Autor relacji317 wyraża się o nich per „dzicy”. Początkowo współ-
pracują z członkami wyprawy – udzielają informacji przewodnickich i pomagają 
w nawiązaniu kontaktu z plemieniem żyjącym na wyspie Orlean – lecz po powro-
cie do własnego plemienia przestają być lojalni wobec Francuzów i reprezento-
wać ich interesy. W trakcie spotkania z ojcem opowiadają, „co widzieli we Francji 
i jak dobre traktowanie otrzymali” [180], a zadowolony wódz całuje i ściska ręce 
kapitana, lecz już następnego dnia pojawiają się z grupą rozbawionych ziomków 
„z odmienioną mową i sercem” [183]. Wkrótce Cartier zaczyna postrzegać ich 
bardziej jako przeszkodę niż pomoc w komunikacji. Co więcej, wiedza przekaza-
na tłumaczom obraca się przeciwko Francuzom:

Taignoagny rzekł naszemu kapitanowi, iż rzeczony pan Donnaconna jest niezadowolon 
z tego, że rzeczony kapitan i jego ludzie noszą tyle wojennych kijów, skoro oni nie noszą 
żadnej broni. Na co odrzekł mu rzeczony kapitan, że z powodu ich niezadowolenia nie 
przestaną ich nosić, że taki jest zwyczaj we Francji i że on doskonale o tym wie, lecz wszyst-

315 J. Cartier, Premier voyage, [w:] idem, Voyages au Canada, s. 139, przyp. 130. Cytaty i numery 
stron w nawiasach kwadratowych pochodzą z tego wydania. W przekładzie cytatów korzystałam 
także z glosariusza zamieszczonego w wydaniu M.-H. Fraissé, Montréal 2000 oraz z przypisów z wy-
dania Cartier, Relations, red. M. Bideaux, Montréal 1986.

316 V. Havard, op. cit. s.38.
317 Seconde navigation faite par le commandement et vouloir du Très Chrétien Roi François, pre-

mier de ce nom, au parachèvement de la découverte des terres occidentales étant sous le climat et les 
parallèles des terres du royaume dudit seigneur et par lui précédemment déjà commencées à faire décou-
vre; cette navigation faite par Jacques Cartier, natif de Saint-Malo de l’île en Bretagne, pilote dutit 
seigneur, en l’an mil cinq cent trente six, [w:] Cartier, Voyages au Canada.
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kie te słowa nie przeszkodziły rzeczonemu kapitanowi i Donnaconnie wspólnie ucztować. 
I wtedy poznaliśmy, że to, co mówił Taignoagny, pochodziło od niego i jego kompana [184].

Cartier przedstawia tubylcom rapiery jako element stroju, lecz tłumacze wie-
dzą, że jest to przede wszystkim broń, i próbują podstępem zmusić Francuzów 
do jej odłożenia. Sądzę, że zbagatelizowanie przez nich funkcji dekoracyjnej bro-
ni nie oznacza niezgody na dokonaną przez białego „trawestację znaków”318 i że 
synowie wodza nie negują wielofunkcjonalności przedmiotów, lecz na pierwszy 
plan wysuwają tę funkcję, w której upatrują potencjalne zagrożenie dla siebie 
i swoich ziomków. Przy innej okazji wyjaśniają rodakom, że prezenty rozdawane 
przez Francuzów (szkaplerze i inne drobiazgi) są bezwartościowe i że w zamian za 
skóry zwierzęce powinni żądać siekier i noży.

Znakomitym przykładem wykorzystania wiedzy nabytej we Francji przeciwko 
Francuzom jest spektakl wyreżyserowany przez młodych Irokezów w celu znie-
chęcenia Cartiera do wyprawy w górę rzeki Canada (dzisiejsza Rzeka św. Waw-
rzyńca), prawdopodobnie z obawy przed utratą monopolu na intratne kontakty 
handlowe z białymi oraz przed sprzymierzeniem się Cartiera z irokeskimi grupa-
mi wrogimi grupie Donnacony:

Odziali trzech mężów na kształt trzech diabłów, w czarno-białe psie skóry, z rogami długi-
mi jak ręce, z obliczem pomalowanym, czarnym jak węgiel, i schowali ich w jednym z czó-
łen. I cała horda podeszła, jak to mieli w zwyczaju, pod nasze statki i ukryli się w lesie na 
bez mała dwie godziny, czekając na porę przypływu, by spuścić na wodę czółno. W porze 
przypływu wyszli wszyscy z lasu i stanęli przed rzeczonymi statkami w pewnej oddali, jak 
to zwykli byli czynić. I jął Taignoagny pozdrawiać kapitana, który spytał go, czy chce wejść 
na statek, na co ów odrzekł, że w tej chwili nie, lecz że zrobi to później. I rychło potem nad-
płynęło rzeczone czółno z rzeczonymi trzema mężami na kształt trzech diabłów z wielkimi 
rogami na głowie, a środkowy z nich mowę wielką wygłaszał, i przepłynęli mimo naszych 
statków, nie zwracając oczu w naszą stronę, i przybili do brzegu. I rychło potem wziął 
rzeczony Donnacona ze swymi ludźmi rzeczone czółno i rzeczonych trzech mężów, którzy 
legli na jej dnie jak nieżywi, i zanieśli wszystko do lasu, o rzut kamieniem, i ani człek jeden 
nie został przy naszych statkach, bo wszystek lud pośpieszył do lasu. I zaczęli tam kazanie 
i modły, któreśmy słyszeli z pokładów, a trwało to bez mała pół godziny. Po czym wyszli 
rzeczeni Taignoagny i Domagaya z lasu i kroczyli ku nam z rękami złożonymi i czapkami 
pod pachą, jakby w wielkim zachwyceniu. Taignoagny trzykrotnie wyrzekł „Jezus, Jezus, 
Jezus”, podnosząc oczy ku niebu, a za nim Domagaya mówił „Jezus Maria Jacques Car-
tier”, patrząc w niebo jak tamten. Na widok ich min i ceremoniału jął wypytywać kapitan, 
co zacz znowu się stało. Odrzekli, że mają niedobre nowiny. Powtórzył kapitan pytanie, 
a oni poczęli prawić, że Bóg ich, zwany Cudouagny, przemówił w Hochelaga i że trzech 
wspomnianych mężów przyjechało przekazać im jego słowa, że będzie tyle lodu i śniegu, 
że wszyscy pomrą. Na co zanieśliśmy się śmiechem i rzekliśmy, że Cudouagny to głupiec, 
że plecie byle co, i żeby to powiedzieli jego wysłannikom, i że Jezus ochroni ich przed zim-
nem, jeżeli mu zawierzą. Na co rzeczeni Taignoangny i Domagaya zapytali kapitana, czy 
rozmawiał z Jezusem, a on odrzekł im, że jego księża rozmawiali i że będzie ładna pogoda. 
Na co podziękowali kapitanowi i wrócili do lasu, oznajmić nowiny pobratymcom [187].

318 Utrzymuje tak Gomez-Géraud, La fi gure de l’interprète dans des récits de voyage, s. 325.
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Jak widać, spektakl nie przyniósł oczekiwanego rezultatu. Nie podejmując 
się oceny intencji Irokezów i przyczyn niepowodzenia (czy ich wiedza o kultu-
rze chrześcijańskiej okazała się zbyt powierzchowna, czy zdolności reżyserskie 
zbyt kiepskie?), zauważam jednak, że gra nie stanowi wyłącznej domeny Indian. 
Z relacji z drugiej wyprawy Cartiera wynika wyraźnie, iż wielomiesięczna ko-
munikacja z mieszkańcami Stadaconé to ciąg obustronnych forteli i spektakli, 
sztuk i sztuczek; Francuzi nie stronią od manipulacji elementami religii: odmowę 
ochrzczenia Irokezów motywują brakiem krzyżma, chorobę Taignoagny’ego tłu-
maczą gniewem Jezusa za jego szelmostwa. Podczas strasznej epidemii szkorbutu, 
która zimą 1536 roku zdziesiątkowała członków wyprawy, Cartier, nie chcąc po-
kazać Indianom słabości, reżyseruje – z lepszym skutkiem niż indiańscy tłumacze 
– kilka scenek. Wychodząc z fortu do Indian, umawia się z dwójką czy trójką swo-
ich najzdrowszych – choć też ledwie się trzymających na nogach – ludzi, że wyjdą 
zaraz po nim, a wówczas podbiega do nich, głośno łaje, obrzuca kijami i zapędza 
z powrotem do fortu, wyjaśniając jednocześnie na migi Indianom, że wszyscy po-
zostali ciężko pracują przy remoncie statków, wypieku chleba itp. i że nie będzie 
tolerował nieróbstwa; w tym samym czasie wewnątrz fortu chorzy, na polecenie 
dowódcy, stukają kijami i kamieniami, udając ciężką pracę. Czasownik „udawać” 
powtarza się ośmiokrotnie, przy czym dotyczy głównie Indian; w odniesieniu do 
Francuzów jest zastąpiony oględniejszymi peryfrazami, na przykład „ukryć cho-
robę”, „zgotowano im dość miłe powitanie, choć nań nie zasłużyli”.

Skąpość danych nie pozwala na ocenę stopnia akulturacji synów Donnacony 
(Taignoagny okazuje radość z faktu, że nie będzie musiał powrócić do Francji, 
lecz podczas choroby prosi o szczyptę soli i chleb). Relacje wyraźnie ukazują jej 
obosieczność.

Wbrew nadziejom Cartiera synowie Donnacony z tłumaczy – domniemanych 
rzeczników interesów francuskich – stają się ambasadorami swojego plemienia, 
a niebawem wręcz przeszkodą w komunikacji. W Relacjach zmiana ta jest za-
znaczona zastąpieniem wyrażenia „dwaj dzikusi” przez „dwaj nicponie”. Co zna-
mienne, mimo tego zbiorczego określenia autor Relacji kilkakrotnie odnotowuje 
różnicę w postawie braci. Tylko Taignoagny’ego oskarża o podanie nieprawdziwej 
informacji, że salwa z francuskiej armaty zabiła kilku Irokezów. We wrześniu 1535 
roku Donnacona uroczyście ofi arowuje Francuzom trójkę dzieci – dziewczynkę 
w wieku około dziesięciu lat i dwóch młodszych od niej chłopców. Taignoagny 
przedstawia ich jako siostrzenicę i synka wodza, po czym wyjaśnia, iż ów żąda 
w zamian odstąpienia od zamiaru wyprawy w górę rzeki. Gdy Cartier odrzuca 
dar, tłumacząc się koniecznością przestrzegania rozkazu wydanego przez swego 
monarchę, Domagaya prostuje słowa brata, informując, że ojciec ofi arował im 
dzieci „z miłości i na znak zabezpieczenia” i że chętnie będzie towarzyszył Car-
tierowi podczas rejsu. Między braćmi wywiązuje się wówczas sprzeczka, a autor 
Relacji wydaje negatywną ocenę Taignoagny’ego: „A wówczas ujrzeliśmy, iż rze-
czony Taignoagny to nicpoń, co myśli tylko o zdradzie, i w tym fortelu i w innych, 
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które, jak widzieliśmy, nam czynił” [186]. Chodzi o bezwartościowość dla Fran-
cuzów, o zdradę ich sprawy; podstawą oceny tłumacza jest jego lojalność wobec 
niewłaściwej strony; biali nie oczekują od pośrednika neutralności, lecz subordy-
nacji i reprezentowania europejskich interesów, nie liczą wyłącznie na zapewnie-
nie porozumienia językowego, lecz na pomoc w osiągnięciu celu319. Oczekiwanie 
to kłóci się zresztą z logiką: inaczej niż w przypadku najsłynniejszych indiańskich 
tłumaczy konkwistadorów hiszpańskich, Malinche czy Felipilla, tu nie ma powo-
du, by młody Irokez przedłożył wierność francuskiemu kapitanowi nad solidar-
ność rodzinną i plemienną.

Z nieznanych przyczyn stosunek obu braci do Cartiera jest jednak zróżnico-
wany. Drugiego Irokeza nie ocenia tak surowo, zawdzięcza mu zresztą życie: to 
właśnie Domagaya dał mu receptę na cudowny lek przeciwko szkorbutowi, nie-
świadom, zdaje się, krytycznej sytuacji Francuzów, a nieco później poinformował 
francuskiego dowódcę, że na przekór jego zaproszeniom Taignoagny powstrzy-
muje ojca od udania się na wspólną ucztę na pokładzie francuskiego statku.

Zmienna i nieprzewidywalna postawa tłumaczy powoduje utratę zaufania, 
podejrzliwość i wrogość francuskiego dowódcy. Cartier nigdy się nie dowie, czy 
ofi arowana mu dziewczynka uciekła ze statku sama, czy za namową ziomków, czy 
długie zimowe łowy i wielkie wiosenne zgromadzenie plemion irokeskich w Sta-
daconé należą do lokalnej rutyny, czy zwiastują wojnę. Rozczarowany, wychwala 
komunikację bez pośredników podczas podróży do Hochelaga:

[...] ludzie owi podpływali do naszych statków z tak wielką miłością i ufnością, jakbyśmy 
byli ich krajanami, [...] wyciągając ręce ku niebu i czyniąc wiele gestów radości320 [...]. Nad-
płynął wielki pan owego kraju i wygłosił wielką mowę, pokazując gestami rąk oczywistymi 
oraz innym ceremoniałem, iż rzeka owa jest nieco wyżej ogromnie niebezpieczna i żebyś-
my się strzegli [...]. Zapytaliśmy ich na migi, czy to droga do Hochelaga. Pokazali nam, że 
tak i że zabierze nam jeszcze trzy dni [190–193].

Wszędzie po drodze tubylcy obdarowują ich żywnością, tańczą i okazują ra-
dość, która osiąga kulminację nieopodal Hochelaga, gdzie ponad tysiąc osób 

[...] zgotowało nam tak piękne przyjęcie, jakiego nigdy nie uczynił rodzic dziecku, okazując 
największą radość. Mężczyźni tańczyli w jednej grupie, kobiety osobno i dzieci osobno. 
I przynieśli nam moc ryb i ichniego chleba z grubego ziarna [kukurydzy], który rzucali na 
nasze barki tak, że zdawało się, że spada z nieba [194–195].

Gdy kapitan schodzi na ląd, Indianie otaczają go i podsuwają dzieci, by je do-
tknął; świętują przez całą noc. Podobna radość wybucha w Hochelaga – zbiegają 
się wszystkie kobiety, pocierają twarz i ręce przybyszów, podsuwają im dzieci do 

319 W tym punkcie nie zgadzam się z opinią Gomez-Géraud, której zdaniem Cartier potępia 
swych tłumaczy jedynie za utrudnianie kontaktu; por. La fi gure de l’interprète dans des récits de 
voyage, s. 324.

320 Życzliwość tubylców, obok żyzności ziem i piękna przyrody, stanowi stały element sielanko-
wych opisów terenów przedstawianych władcom przez odkrywców jako potencjalne kolonie.
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dotknięcia. Mężczyźni sadzają gości na matach, sami zaś zasiadają wkoło nich 
na gołej ziemi i przynoszą sparaliżowanego wodza na jeleniej skórze. „Znaki są 
oczywiste” – powtarza autor relacji. „Gdy ów pozdrowił kapitana i jego ludzi, jas-
no im okazując, że są mile widziani” [201], pokazuje chore ręce i nogi, prosząc 
kapitana o dotyk, jakby chciał prosić tym samym o uzdrowienie, a gdy kapitan 
potarł mu kończyny, wkłada mu na głowę swoją koronę ze skóry jeża i przywo-
łuje tłum chorych, prosząc o ich uzdrowienie, jakby kapitan był Bogiem. Cartier 
żegna ich wszystkich znakiem krzyża i modli się dla nich o łaskę nawrócenia. 
Przez kilka godzin czyta na głos opis Męki Pańskiej, który tubylcy wysłuchują 
w wielkim (chciałoby się rzec, nabożnym) milczeniu i skupieniu, „spoglądając 
w niebo i powtarzając gesty, któreśmy czynili” [202]. Rozdaje prezenty (siekiery, 
noże, szkaplerze i inne drobnostki), rozrzuca wśród dzieci cynowe pierścionki 
i agnuski (medaliki), nakazuje grać na trąbkach i innych instrumentach. Podczas 
powrotu do łodzi Indianie bez pytania biorą na własne barki najbardziej znużo-
nych Francuzów.

W opisie podróży do Hochelaga Cartier podkreśla przejrzystość znaków – signes 
evidenz – wierzy w szczerość gestów, w zjednoczenie bez słów w sferze sacrum 
ustanowionej przywołaniem Słowa Bożego. Stwierdzenie o nawiązaniu owego du-
chowego porozumienia należy oczywiście traktować z rezerwą; trzeba też zauwa-
żyć, że pozyskanie informacji nastręcza więcej trudności niż odczytanie emocji. 
Cartiera interesują głównie dane dotyczące geografi i Kanady oraz charakterystyki 
królestwa Saguenay (które utożsamia z Chinami), a przede wszystkim występują-
cych na jego terenie metali. Standardowa metoda „rozmowy” o rzeczach zawodzi. 
Wskazanie na przedmiot należący do któregoś z interlokutorów (srebrny łańcu-
szek kapitańskiego gwizdka, żółta rękojeść sztyletu jednego z marynarzy) może 
prowadzić do pomyłek. Podobieństwo kolorystyczne okazuje się zwodnicze: żółty 
metal okaże się miedzią, kamienie błyszczące w słońcu niby diamenty – pirytem 
i kwarcem, co daje początek powiedzeniu: „fałszywy jak kanadyjskie diamenty”... 
Określenie odległości także nie bywa łatwe: „Zostało nam powiedziane i pokaza-
ne znakami przez tych trzech ludzi, że były trzy wodospady na owej rzece, jedna-
kowe jak ten, przy którym stały nasze łodzie, aleśmy dorozumieć nie mogli, jaka 
odległość dzieliła jeden od drugiego” [205]. Podczas trzeciej wyprawy Francuzi 
opracują lepsze sposoby i uzyskają precyzyjniejszą odpowiedź na to samo pytanie: 
„Pokazali nam to za pomocą małych kijków, które ułożyli na ziemi w pewnej od-
ległości, a następnie umieścili między nimi krótkie gałązki, przedstawiające owe 
wodospady” [258]321. Bez tłumacza Cartier nie jest też w stanie docenić elokwencji 
lokalnych wodzów, cechy niezwykle cenionej przez autochtonów; zauważa tylko, 
że są grands harangueurs,‘wielkimi mówcami’.

321 Le troisième voyage de découvertes faite par le capitaine Jacques Cartier en l’année 1540, dans 
les pays du Canada, Hochelaga et Saguenay, [w:] Cartier, Voyages au Canada.



146 Część II

Niepowodzenie drugiej wyprawy, której celem miało być odkrycie przejścia do 
Chin lub innej równie bogatej krainy, Cartier przypisze trudnościom w porozu-
mieniu się z plemionami zamieszkałymi w głębi lądu. Jako głównych winowajców 
przedstawi królewskiemu zleceniodawcy dwójkę irokeskich tłumaczy. Przypisa-
nie im tej roli wyjaśniałoby stosunkowo dużą liczbę oraz szczegółowość opisu sy-
tuacji komunikacyjnych z ich udziałem.

Taignoagny słusznie ostrzegał ojca przed kapitanem. Choć Cartier, proszony 
przez Donnaconę, by zabrał do Francji niewygodnego dlań człowieka, odmówił, 
tłumacząc się zakazem królewskim, kilka dni później bez skrupułów porwał sa-
mego Donnaconę, by przedstawić swemu monarsze naocznego świadka bogactw 
Saguenay oraz innych cudów (kraju ludzi, którzy żywią się tylko wodą, Krainy 
Jednonogich itp.). Omamiony obietnicą „bogatego prezentu” i powrotu „za dwa-
naście księżyców” [237], Donnacona nie stawiał oporu. O losach irokeskiego 
władcy oraz dziewięciorga jego krajanów we Francji nie wiadomo wiele. Dostąpili 
zaszczytu audiencji u Franciszka I, któremu opowiadali o bogactwach królestwa 
Saguenay322, przyjęli chrzest (w archiwach Saint-Malo zachowała się wzmianka 
o tym, że Cartier był ojcem chrzestnym jednego z nich), zamieszkali w Bretanii 
na koszt korony francuskiej. Kosmograf króla André Th evet, skądinąd nie zawsze 
wiarygodny, zaświadcza, iż osobiście poznał Donnaconę, który „zmarł we Francji 
jako dobry chrześcijanin, mówiący po francusku, jako że żył tam przez cztery 
lata”323. Po kilku latach zmarli wszyscy oprócz jednej dziewczynki. Po powrocie 
do Kanady w 1541 roku Cartier poinformował Agonę, pełniącego obowiązki wo-
dza w Stadaconé, o śmierci Donnacony, lecz dyplomatycznie przemilczał śmierć 
pozostałych. Oznajmił wręcz, że świetnie im się powodzi we Francji, że założyli 
rodziny i nie kwapią się do powrotu w ojczyste strony [250].

Z powodu braku zainteresowania Korony te obiecujące kontakty francusko-
-kanadyjskie zostały zerwane na 60 lat. Gdy Samuel Champlain przybył tu w 1603 
roku, miejsce osiadłych Irokezów zajmowali koczowniczy Algonkinowie.

W wymianie darów – Cartier doskonale opanował tę sztukę: wybierał stosowny 
moment, dostosowywał prezent do statusu obdarowanego – zwraca uwagę obec-
ność dzieci. Irokezi wręczają je bardziej uroczyście niż żywność, zwierzęce skó-
ry, ozdoby z muszli itp. Z jaką intencją? Nie do posługi, jak kobiety na Półwyspie 
Jukatańskim, ani jako smakołyk, jak w wenezuelskiej dżungli. Chodziło zapewne 
o wymianę zakładników, zwyczaj rozpowszechniony wśród kanadyjskich Indian. 
Wskazywałoby nań oświadczenie Donnacony, że nie chce, by jego synowie towa-
rzyszyli Cartierowi w górę rzeki, jeśli ów „nie da mu zakładnika, który by został 
na lądzie z rzeczonym Donnaconą” [189]. Francuzi wykorzystali ich skwapliwie 
jako materiał na tłumaczy, podpierając się rozkazem królewskim, by nie wywozić 
nikogo „krom dwóch czy trzech dzieciątek do nauki języka” [235]. Podczas trzeciej 

322 Ch.-A. Julien, Les voyages de découverte et les premiers établissements, Paris 1948, ss. 138–139.
323 Za Bideaux, op. cit., Relation III, przyp. 5, 6, 7.
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podróży Cartier podarował dwóch chłopców wodzowi Hochelay, który niegdyś 
ofi arował mu córeczkę, z podwójnym zamysłem: „Aby dać mu do zrozumienia, że 
liczy na niego, dał mu dwóch młodych chłopców i zostawił mu ich, by uczyli się 
języka” [255–256]. Zapoczątkował tym samym długą tradycję. Na początku XVII 
wieku Champlain, „ojciec kanadyjskiej Nowej Francji”, wysłał młodych Francu-
zów, by zimowali wśród Algonkinów i Huronów, ucząc się ich języka i kultury. 
W swych pismach wyraził zadowolenie z wyników stażu: 

Ujrzałem mego chłopca [Étienne Brûlé], który nadszedł ubrany na modłę dzikusów, który 
chwalił sobie sposób, w jaki go traktowano [...] opowiedział mi o wszystkim, co widział 
podczas zimowania, i czego nauczyli go rzeczeni dzicy [...]. Mój chłopiec [...] doskonale 
opanował ich język324. 

Praktyka ta była kontynuowana w kolejnym stuleciu, także na innych teryto-
riach francuskich: chłopcy w wieku od ośmiu do dziesięciu lat, zazwyczaj chłopcy 
okrętowi lub kadeci, po spędzeniu pewnego okresu wśród plemion mieszkających 
nad Missisipi zasilali kadrę tłumaczy na potrzeby metropolii325.

Dla swoich celów kupcy futrzani sprowadzili do Francji w 1584 roku dwóch 
Indian znad Rzeki św. Wawrzyńca. Dwaj następni z plemienia Montagnais wyje-
chali w 1600 roku, spędzili rok we Francji, spotkali króla oraz powrócili z Cham-
plainem; zadowoleni z ich raportu współbratymcy powierzyli Francuzom syna 
jednego ze swych wodzów. W 1626 roku wódz Huronów wysłał swego syna do 
Francji na nauki. Amantacha, ochrzczony przed tłumną widownią w katedrze 
w Rouen, spędził dwa lata w kolegium jezuitów, po czym powrócił do puszcz No-
wej Francji, by walczyć z Irokezami326.

3.2.3. Tłumacze normandzcy z Ziemi Brezylowej

Świadomość faktu, że dzieci i młodzi ludzie uczą się języka obcego łatwiej i szyb-
ciej niż dorośli zaowocowała zabieraniem młodocianych w dalekie wyprawy 
z myślą o przyuczeniu ich do tłumaczenia. Od pierwszych dekad XVI wieku 
statki handlowe Jeana Ango i innych normandzkich armatorów wysadzały ich 
na brazylijskim wybrzeżu oraz powierzały autochtonom, których język i kultu-
rę mieli biegle opanować. W portach obsługujących brazylijski szlak – Rouen, 
Dieppe, Fécamp, Honfl eur – rekrutowano przyszłych tłumaczy podobnie jak in-
nych członków załogi: zachęcano nastolatków szykujących się do wyboru zawo-
du, przymuszano sieroty i włóczęgów. Chłopcy okrętowi lub młodzi marynarze 
zgłaszali się niekiedy na ochotnika. Dołączali do nich rozbitkowie, na przykład 

324 Th e Works of Samuel Champlain, éd. sous la direction de H.P. Biggar, Toronto1922–1936, t. 2, 
s. 188, za: Havard, Vidal, op. cit., s. 322.

325 P. Galloway, Talking with Indians: Interpreters and Diplomacy in French Louisiana, za: Ha-
vard, Vidal, op. cit., s. 322.

326 Jarnoux, op. cit., s. 317.
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z trzech statków francuskich zatopionych przez portugalskiego kapitana w 1527 
roku, oraz dezerterzy. O masowości tego zjawiska świadczy determinacja kapitana 
statku „Jacques”, który mimo opłakanego stanu technicznego statku i poważnej 
groźby zatonięcia, wypłynął w rejs przez Atlantyk, argumentując, że w przeciw-
nym wypadku jego marynarze zbiegną327. W połowie XVI wieku populacja ta li-
czyła kilkadziesiąt osób rozproszonych od wysp Macaé po Cabo Frio i skupionych 
w prowizorycznych punktach wymiany handlowej, a później we francuskich osa-
dach, zalążkach niedoszłych kolonii. Wysoki odsetek Normandczyków sprawił, 
że określano ich jako truchements de Normandie, ‘tłumacze z Normandii’; w pew-
nym słowniku hasło truchement zawierało nawet odsyłacz do Normand328. Ich za-
daniem było zapewnianie pośrednictwa językowego i kulturowego w wymianie 
handlowej z Indianami z plemion Tupi i w przedsięwzięciach osadniczych329.

Choć w omawianym okresie tłumacz stanowił obowiązkowe ogniwo kontak-
tów francusko-brazylijskich, XVI-wieczne źródła nie poświęcają mu uwagi. Nie-
liczne zachowane informacje pochodzą głównie z relacji osób związanych z pró-
bą założenia w 1555 roku kolonii francuskiej na wyspie w zatoce Guanabara, na 
wysokości dzisiejszego Rio de Janeiro. Jej zwierzchnik, kawaler maltański Nicolas 
Durand de Villegagnon, mianowany wicekrólem Francji Antarktycznej, opisał 
przedsięwzięcie w – zaginionych – listach wysyłanych na bieżąco do Henryka II, 
innych osobistości monarchii i Jana Kalwina oraz w kilku innych, zredagowanych 
po pięciu latach, w celu usprawiedliwienia swej polityki330. Zachowały się także 
dwa listy jego porucznika Nicolasa Barré wysłane w pierwszych latach kolonii ro-
dzinie lub przyjaciołom331. Późniejszy kosmograf królewski André Th evet, towa-
rzyszący wicekrólowi jako kapelan, przebywał w wybudowanym na wyspie forcie 
Coligny przez dziesięć tygodni, z czego cztery złożony chorobą, a wspomnienia 
z pobytu oraz uzyskane wówczas informacje etnografi czne zawarł w Singularitez 
de la France Antarctique (1557), Cosmographie universelle (1575), Les Vrais Pour-
traits et Vies des hommes illustres (1584) oraz niedokończonych Histoire de deux 
voyages dans les Indes Australes et Occidentales i Grand Insulaire et pilotage. Jean 
de Léry, młody szewc, a później pastor, przybył do kolonii w marcu 1557 roku 
w grupie czternastu protestantów przysłanych przez Jana Kalwina na prośbę Vil-
legagnona, zainteresowanego porozumieniem z wyznawcami religii zreformowa-

327 Julien, Les voyages de découverte et les premiers établissements (XVe–XVIe siècles), s. 95.
328 Julien, za: E. Navet, Le rôle des truchements dans les relations franco-amérindiennes sur la côte 

du Brésil au XVIe siècle, www.vjf.cnrs.fr/celia, 29.06.2006, przyp. 17.
329 Ich obecność pozwalała także na racjonalizację handlu najbardziej poszukiwanym arty-

kułem: drewnem brezylowym. Tłumacze nadzorowali składowanie jego zapasów na wybrzeżu, 
w oczekiwaniu na nieczęste wizyty statków francuskich. Portugalski kapitan przepływający przez 
zatokę Guanabara w 1550 roku szacował wielkość przygotowanego ładunku na 100 000 pni, L. Vi-
dal, La présence française dans le Brésil colonial au XVIe siècle, „Cahiers des Amériques Latines”, nr 
34 „Redécouvrir le Brésil”, s. 22.

330 P. Gaff arel, Histoire du Brésil français, Paris 1878, s. 210; list VII w załączniku, ss. 405–406.
331 Ibidem, list II w załączniku, ss. 383–384.
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nej. Już po kilku tygodniach doszło jednak do sporu na tle teologicznym, w trakcie 
którego ujawnił się despotyczny charakter wicekróla; dyskusje wokół symbolicz-
nego lub materialnego charakteru Eucharystii nabierały specyfi cznego wydźwię-
ku wobec bliskości prawdziwych kanibali332! Pod koniec października 1557 roku 
hugenoci zostali eksmitowani na ląd stały; pięciu, w tym Léry, odpłynęło do me-
tropolii najbliższym statkiem 4 stycznia 1558 roku; trzech z ośmiu pozostałych 
Villega gnon rozkazał wkrótce utopić. Léry, już wcześniej zainteresowany życiem 
Indian Tupinamba Tamoio, spędził wśród nich dwa miesiące, notując wrażenia 
z terenu na żywo „atramentem brezylowym”. Swą Histoire d’un voyage faict en la 
terre du Brésil opublikował jednak dopiero dwadzieścia lat później333, a na obraz 
i ocenę postaci oraz refl eksję na temat cywilizacji i barbarzyństwa z pewnością 
wywarło wpływ doświadczenie krwawych wojen religijnych we Francji, do któ-
rych wydarzenia w małej kolonii stanowiły ponure preludium. Antropologiczna 
ciekawość i przenikliwość Léry’ego sprawiła, że pięćset lat później Claude Lévi-
Strauss nazwał jego tekst „brewiarzem etnografa”. Mój skromny korpus dopeł-
niają świadectwa autorów narodowości innej niż francuska: listy portugalskiego 
jezuity Joségo de Anchiety, prowadzącego działalność misjonarską i polityczną 
w rejonie zatoki Guanabara w latach sześćdziesiątych XVI wieku, oraz Warhaft i-
ge Historia und beschreibung eyner Landtschafft   der Wilden Nacketen, Grimmigen 
Menschfresser-Leuthen in der Newenwelt America gelegen, relacja niemieckiego 
kanoniera w służbie portugalskiej Hansa Stadena z dziesięciomiesięcznej niewoli 
u Indian Tupinamba w roku 1554, wydana trzy lata po jego powrocie do Europy, 
europejski bestseller literatury podróżniczej334.

332 Negując katolicki dogmat transsubstancjacji i luterańską naukę o konsubstancjacji, duchowy 
przywódca grupy pastor Richer, krajan de Saussure’a, traktuje ofi arę jako symboliczną, a wyrażenia 
„oto ciało moje i krew moja” jako utarte metafory, zgodnie z przyjętym w Piśmie Świętym zwycza-
jem „określania i nazywania znaków Sakramentów mianem rzeczy oznaczanej”. Część oznaczająca 
jest dla niego arbitralna i dowolna: chleb może zawierać drożdże lub nie, wino może być białe lub 
czerwone, stare lub nowe. Nie chodziło tylko o akademicką dysputę o liczbie diabłów mieszczących 
się na główce szpilki: w kolonii brakowało wina i chleba, które protestanci proponowali zastąpić 
lokalnym alkoholem i mąką z manioku. Ta propozycja ekwiwalencji dynamicznej została jednak 
stanowczo odrzucona przez zwierzchnika kolonii; nie była też całkiem zgodna z nauką Kalwina, por. 
Lestringant, Le Huguenot et le sauvage, ss. 55–60.

333 W 1578 roku. Do 1611 roku ukazało się jeszcze pięć wydań rozszerzonych przez samego 
autora oraz tłumaczenia na języki: łaciński, niemiecki, niderlandzki i angielski; por. Léry, Histoire 
d’un voyage faict en la terre du Brésil, red. F. Lestringant, Paris 1994, przedmowa, ss. 29, 42, biblio-
grafi a, ss. 631–635. Excerpta trafi ą nawet do kompendium J. Boemusa Mores, leges, et ritus omnium 
gentium [...], Genava 1620, ss. 387–406, za: Lestringant, Le Huguenot et le Sauvage, s. 198.

334 W 1557 roku ukazały się cztery wydania, następnie liczne reedycje oraz przekłady na języki: 
fl amandzki (1558), francuski (1559), niderlandzki (1563), łacinę (1593, do kolekcji De Bry), za: 
M. Letts, przedmowa do Th e True History of His Captivity, New York 2005, s. 16. Po mniej zaanga-
żowane informacje należałoby zapewne sięgnąć do archiwów admiralicji, co jednak jest zadaniem 
dla historyka/archiwisty; jedyny znany nam dokument tego typu ma prawdopodobnie charakter 
apokryfi czny; wspomnę o nim pod koniec rozdziału. Nie znam treści łacińskiego pozwu barona 
Saint-Blacarda, założyciela pierwszego fortu francuskiego na brazylijskim wybrzeżu Saint-Alexis 
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W żadnym z tych tekstów normandzki tłumacz nie stanowi postaci pierw-
szoplanowej, pojawia się wyłącznie we wzmiankach i w migawkach, w świetle 
zależnym od roli, jaką odgrywa w dążeniu do celów autorów. Liczba wzmianek 
oraz ich obiektywizm są najwyższe w relacjach Léry’ego i Th eveta, od nich zatem 
rozpocznę analizę.

Dla Léry’ego truchement de Normandie jest przede wszystkim kompetentnym 
przewodnikiem, informatorem, doradcą, tłumaczem, skutecznym pomocnikiem 
w spontanicznym, prywatnym projekcie badawczym etnografa amatora. Żyjąc od 
prawie dziesięciu lat wśród Indian, dobrze zna ich język, obyczaje i terytorium. 
Umożliwia pierwszy kontakt Léry’ego z obcą rzeczywistością – zabiera go na ląd, 
na wycieczkę do kilku osad Tamoio – objaśnia ją i oswaja, tłumaczy etymologię 
nazw osad. Wprowadza Léry’ego w obcą społeczność, sugerując przedstawienie się 
nazwiskiem zaadaptowanym do języka tupi, podpowiada homonim: lery, ‘ostryga’:

A wtedy, jako że tłumacz uprzedził mnie, że będą chcieli przede wszystkim poznać moje 
imię, lecz że próżno im mówić „Pierre”, „Guillaume” czy „Jean”, gdyż nie umieją tego ani 
wymówić, ani zapamiętać (w rzeczy samej zamiast „Jean” mówią „Nian”), musiałem przy-
stosować je do nazwy jakiejś rzeczy, która by im była znajoma. A że (jak mi powiedział 
tłumacz) tak dobrze się złożyło, że moje nazwisko „Lery” znaczy ‘ostryga’ w ich języku, 
powiedziałem im, że nazywam się Lery-usu, czyli Wielka Ostryga. Bardzo im się to spo-
dobało, zakrzyknęli z podziwem Teh! i wybuchnęli śmiechem, i rzekli: Oto w rzeczy samej 
piękne imię, nie widzieliśmy jeszcze Mair, czyli Francuza, który by się tak nazywał [XVIII, 
450–451]335.

Zauważmy od razu, że sposób przytoczenia wypowiedzi uczestników tej 
pierwszej rozmowy wskazuje na właściwy przedmiot zainteresowania Léry’ego: 
wbrew logice komunikacji z udziałem tłumacza przytacza wypowiedź tego ostat-
niego w mowie zależnej, a kwestie Indian Tamoio w postaci cytatu.

O skuteczności mediacji świadczy reakcja Indian: podziw wyrażony onomato-
peją, śmiech stanowiący być może sygnał sympatii, komentarz werbalny, jednym 
słowem – usatysfakcjonowanie. Przekład nazwiska okazuje się skuteczny: jego 
nosiciel zostaje zapamiętany, być może wstępnie zaakceptowany, przedstawiony, 
wyjaśniony i oswojony drugiej stronie: tłumacz pracuje na rzecz obu.

Jego niezbędność Léry podkreśla od samego początku, kładąc nacisk na ob-
cość, językową i kulturową, nowej rzeczywistości:

[...] Francuzi i inni obcy, którzy nie rozumieją ich języka, doznają u nich na początku wiel-
kiego zdziwienia. Ja ze swej strony [mogę powiedzieć, że] za pierwszym razem, gdy ze-
tknąłem się z nimi, a było to w trzy tygodnie po naszym przybyciu na wyspę Villegagnona, 
kiedy to pewien tłumacz zabrał mnie z sobą na ląd do czterech czy pięciu wiosek, [...] gdy 
zobaczyłem, że dzicy obstąpili mnie ze wszystkich stron i pytali: „Marapé-dereré, marapé-

(1531) przeciwko Koronie portugalskiej, której kapitanowie zarekwirowali jego statek podczas rejsu 
powrotnego; ten szczegółowy dokument zawiera być może jakieś wzmianki o tłumaczach.

335 Cyfry rzymskie odsyłają do numeru rozdziału, arabskie do numerów stron w wydaniu opra-
cowanym przez F. Lestringanta, op. cit.
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dereré”, co znaczy „Jak masz ty imię, jak masz ty imię” (co wówczas brzmiało dla mnie jak 
jakiś szwabski bełkot), a jeden z nich zabrał moją czapkę, którą nasadził sobie na głowę, 
drugi rapier i pas, które przypasał do swego nagiego ciała, trzeci kurtę, którą ubrał; gdy 
zatem ogłuszony ich krzykami, patrzyłem, jak przebiegają między chatami w moim odzie-
niu, nie tylko sądziłem, żem postradał je na dobre, lecz nie wiedziałem, jak wybrnąć z tego 
ambarasu. Ale jak mi później wielekroć pokazało doświadczenie, [strapienie moje] brało 
się z nieobycia, gdyż postępują tak samo z wszystkimi gośćmi, a szczególnie z tymi, których 
nigdy wcześniej nie widzieli, zaś zabawiwszy się nieco ich frasunkiem, odnoszą i oddają 
wszystkie rzeczy ich właścicielom [XVIII, 449–450].

Opis rytuału powitania i komentarz doń wskazuje na chwilowe wycofanie tłu-
macza, najwyraźniej w celu ludycznym: pozwolił sobie i autochtonom zabawić się 
kosztem cudzoziemca; obserwacja niezrozumienia lub nieporozumienia między-
kulturowego stanowi źródło komizmu.

Znacznie mniej zabawne dla Léry’ego były konsekwencje kolejnego wycofania 
się tłumacza po dotarciu o zachodzie słońca do celu wycieczki: wioski, w której 
odbywała się uczta z okazji zabicia wroga:

[...] którego członki zobaczyliśmy na ruszcie336. Nie pytajcie mnie, czy z początku nie osłu-
piałem na widok takiej tragedii, nic to jednak było, jak usłyszycie, w porównaniu do lęku, 
któregom doznał niebawem. Bo gdy weszliśmy do jednego z domów wioski [...] tłumacz, 
któremu te obyczaje dzikich nie tylko nie były nowe, lecz który lubił ucztować i popijać ku-
kurydziane wino337 równie mocno jak oni, nie mówiąc mi ani słowa, nie dając żadnego wy-
jaśnienia, ruszył do wielkiej grupy tancerzy i zostawił mnie z kilkoma [tubylcami]. Ja zaś, 
strudzony, pragnący tylko odpoczynku, zjadłszy nieco mąki z manioku i mięsa, którym 
nas poczęstowano, przekręciłem się i padłem na bawełniane łóżko, na którym siedziałem. 
Jednakowoż wrzawa czyniona przez dzikusów, którzy tańczyli i świstali przez całą noc, zja-
dając tego wroga, nie dała mi zasnąć, a na dodatek jeden z nich, z ludzką nogą ugotowaną 
i upieczoną w ręce, podszedł do mnie, pytając (jak dowiedziałem się później, bo wtedym go 
nie rozumiał), czy mam na nią ochotę, czym wprawił mnie w taki przestrach, że nietrudno 
zgadnąć, że straciłem całą chęć do spania. I w rzeczy samej, przekonany byłem tym sygna-
łem i okazaniem nadgryzionego ludzkiego ciała, że grozi mi i pokazuje, że ja też rychło tak 
przyrządzon zostanę [XVIII, 452].

Léry trafnie wymienia wszystkie elementy, które wzmogły poczucie zagrożenia 
i doprowadziły do błędnej interpretacji gestu: nieznajomość języka, kontekst, am-
biwalentność sytuacji komunikacyjnej, zmęczenie, senność, szokujące akcesoria. 
Dołącza do nich podejrzenie tłumacza o zdradę, którego źródło wyjaśnię później:

A jako że jedna wątpliwość pociąga za sobą drugą, zacząłem wnet podejrzewać, że tłumacz 
z własnej woli zdradził mnie, porzucił i wydał w ręce tych barbarzyńców. Gdybym był 
wówczas zobaczył jakiś otwór, którym dałoby się wyjść stamtąd i uciec, nie zwlekałbym ani 

336 W oryginale franc. boucan, r.m., z języka tupi ‘moukem’; forma pochodna: boucaner, ‘piec na 
ruszcie, grillu, barbecue’, Le Nouveau Petit Robert, Paris 1993. Francuska nazwa przetrwała w termi-
nie ‘bukanier’ od tego sposobu przyrządzania mięsa przez korsarzy i piratów w Indiach Zachodnich.

337 W oryginale franc. caou-in, rzecz. r.m., ‘sfermentowany napój z kukurydzy’, caouiner, ‘popi-
jać caou-in w trakcie uroczystej ceremonii’, Léry, op. cit., ss. 248–250.
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chwili. Jednakże widząc, że zewsząd otaczają mnie ludzie o nieznanych zamiarach [...] wie-
rzyłem niezbicie, że zostanę rychło zjedzony i zeszła mi cała noc na czekaniu i na wzywaniu 
Boga z całego serca. [Czytelnicy], którzy zrozumieją, com rzekł i postawią się w moim 
położeniu, odgadną, że noc na wydała mi się długa [XVIII, 452–453].

Powrót dnia i tłumacza rozwiewa lęk i przynosi wyjaśnienie sytuacji... obu 
stronom:

Lecz gdy nastał poranek i mój tłumacz (który w innych domach wioski z tymi szelmami 
dzikusami przez całą noc hulał) przyszedł po mnie, widząc, jak sam rzekł, żem nie tylko 
blady i o nietęgiej minie, ale wręcz w febrze, zapytał, czy dobrze się czuję i czym nie od-
począł, na co jeszcze niedoszły do siebie, w wielkim gniewie mu odrzekłem, że dobrze 
baczono, bym nie zasnął i że niecny zeń człowiek, że ostawił mnie tak wśród ludzi, których 
ani słowa pojąć nie mogłem. Poprosiłem go też, byśmy niezwłocznie stamtąd odeszli. On 
jednak powiedział, żebym wyzbył się lęku i że to nie na nas dybano, a potem opowiedział 
wszystko dzikusom, którzy tak cieszyli się z mojego nadejścia, że nie ruszyli się od mojego 
boku przez całą noc. Odrzekli na to, że spostrzegli mój strach i że się tym frasowali. Za całą 
zatem pociechę miałem wybuch śmiechu (jako że wielcy z nich wesołkowie), że niechcący 
takiego mi fi gla spłatali [XVIII, 453].

Po raz kolejny nieporozumienie kulturowe wywołuje śmiech.
Przy innej okazji, opisanej równie szczegółowo, tłumacz przyszedł z pomocą 

Léry’emu z własnej inicjatywy. Scenę tę przytoczę w całości, tym bardziej że po-
jawia się w niej, jedyny raz w całym korpusie, chłopiec przywieziony do leśnej 
szkoły tłumaczy. W „pięknej wiosce Okarantin” wyznaczony przez kolegów do 
pozyskania prowiantu na kolację Léry spotyka

[...] jednego z tych chłopaczków francuskich, o których wspomniałem na początku, że 
przywieźliśmy na pokładzie „Rosée” do nauki języka, a który mieszkał w tej wiosce. Powie-
dział mi: „Oto piękna i tłusta indyczka, zabijcie ją, opłacicie się potem właścicielowi”. Nie 
kazałem sobie dwa razy powtarzać (gdyż często tak zabijaliśmy kury w innych wioskach, 
z czego dzikusi, otrzymawszy kilka noży, byli wielce kontenci), i z zabitą indyczką w ręce 
udałem się do domu, gdzie prawie wszyscy tutejsi zebrali się, żeby pić wino kukurydzia-
ne. Gdym zapytał, czyja to indyczka i komu mam zapłacić, odezwał się staruch patrzący 
spode łba. „Co chcesz za nią?” – zapytałem. „Nóż” – odrzekł, na co zaraz wyciągnąłem go 
zza pazuchy. On jednak, gdy go zobaczył, oznajmił: „Chcę ładniejszy”, a gdy podałem mu 
ładniejszy, powiedział, że tego też nie chce. „To co chcesz?” – zapytałem. „Sierpak” – po-
wiedział. Ja jednak, poza tym, że była to zapłata zbyt wygórowana w tej krainie, sierpak za 
indyczkę, nie miałem go przy sobie, więc powiedziałem, żeby zadowolił się drugim nożem 
i że nic innego nie dostanie. Wtedy jednak Tłumacz, który lepiej znał ich obyczaje (choć 
w tym przypadku, jak to zaraz powiem, dał się oszukać podobnie jak ja), powiedział mi: 
„Jest bardzo zeźlony, trzeba mu znaleźć sierpak”.

Léry stosuje się do rady tłumacza i biegnie pożyczyć narzędzie od chłopca 
z „Rosée”, lecz kapryśny Indianin odmawia przyjęcia zapłaty. Rozzłoszczony, Léry 
po raz trzeci pyta, czego zatem oczekuje:

Na co z wściekłością odparł, że chce mnie zabić, tak jak ja zabiłem jego indyczkę, albo-
wiem, jak powiedział: „Należała do mojego brata, który nie żyje, kochałem ją bardziej niż 
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cokolwiek, co w mym posiadaniu”. I w rzeczy samej, sięga staruch po miecz, a raczej wielką 
drewnianą maczugę, długą na pięć czy sześć stóp, i zamierza się nią na mnie, powtarzając, 
że chce mnie zabić. Mowę mi odjęło ze zdumienia, lecz jako że (jak się mówi) nie należy 
kłaść uszu po sobie ani okazywać bojaźni wśród tej nacji, nie mogłem pokazać, że obleciał 
mnie strach. Na co Tłumacz, siedzący w bawełnianym łóżku zawieszonym między kłótni-
kiem a mną, przyszedł mi w sukurs radą: „Powiedzcie mu, trzymając rapier w garści i po-
kazując łuk i strzały, żeby baczył na to, z kim ma do czynienia, boście silni i odważni i nie 
dacie się zabić tak łatwo, jak myśli”. Na co robiąc dobrą minę do złej gry, jak to się mówi, 
wymieniwszy jeszcze kilka zdań, dzikus i ja [...] on, pijany winem, które popijał przez cały 
dzień, poszedł spać i wyszumieć swoje wino, a Tłumacz i ja na kolację z jego indyczki, 
z naszymi kompanami [XVIII, 465–466]338.

Jak pokazuje powyższy cytat, normandzki tłumacz znalazł w swoim rodaku 
otwartego, pojętnego i chłonnego ucznia: już nie musiał mówić za niego, podpo-
wiadać słów, które ów wypowiadał sam. Wkrótce Léry-Ostryga osiągnął samo-
dzielność na wszystkich trzech płaszczyznach: językowej, kulturowej i pragma-
tycznej. W sytuacji, która mogła przerodzić się w groźną (gdy Indianie znajdują 
się w transie), postępował wbrew zaleceniom/radom tłumacza i podpatrywał ich 
podczas ceremonii religijnej:

[...] kiedy chciałem wyjść, żeby podejść do nich, powstrzymały mnie nie tylko kobiety, 
lecz także nasz tłumacz mówił, że od sześciu czy siedmiu lat, od kiedy zamieszkał w tym 
kraju, nigdy nie ośmielił się dołączyć do dzikusów podczas tego święta, i że jeśli tam pójdę, 
nie zrobię mądrze, dodał, bojąc się mnie narażać. Nie wyzbyłem się całkiem lęku, lecz [...] 
odważyłem się wyjść [...]. Aby lepiej widzieć, zrobiłem rękami mały otwór w ścianie [...]. 
Widząc, że dzikusi nie wzburzali się przeciwko nam (jak przewidywał tłumacz), lecz prze-
ciwnie, w szeregach i w porządku takim, że podziw brał, dalej śpiewali swe pieśni, usiedliś-
my skromnie w kącie i patrzyliśmy na nich, ile dusza zapragnęła [XVI, 397].

Podczas tej ceremonii, nie znając jeszcze „doskonale” języka, prosi tłumacza 
o przekład tekstu pieśni [XVI, 405], podobnie jak prosił o pomoc podczas dwugo-
dzinnej próby ewangelizacji [XVI, 413]; niebawem poruszał się samodzielnie po 
wioskach i po dżungli [X, 268], rozmawiał z Indianami bez pośredników, a nawet 
był w stanie osobiście przełożyć – w zarysie, za to z komentarzem fi lologicznym 
– zwrotki psalmu 104 [XVI, 417–418]339. Po powrocie do Francji uderzyła go ob-
cość językowa jej mieszkańców; chciał jak najprędzej „wyrwać się spośród tych 
brechających Bretończyków, których mowę rozumieliśmy gorzej niż mowę dzi-
kich Amerykanów [XXII, 546]”.

338 Po wytrzeźwieniu starzec obraca swe zachowanie w żart mający na celu wypróbowanie od-
wagi Léry’ego i nazywa go swoim synem, lecz zagrożenie było realne. F. Lestringant przypomina 
przy tej okazji o podobnej sytuacji kryzysowej, którą C. Lévi-Strauss przeżył wśród Indian Nambi-
kwara, także przy okazji wymiany handlowej, por. Smutek tropików, Kraków 2008, rozdz. XXVIII.

339 XX-wieczny fi lolog ocenia jednak znajomość języka tupi przez Léry’ego jako kiepską, por. 
C. Foltys, Colloque de l’entree ou arrivee en la terre du Bresil entre les gens du pays nommez Tououpi-
nambaoults e Toupinenkins en langage sauvage e françois, „Neue Romania” 1992, nr 13, ss. 17–105; 
za: Léry, op. cit., s. 480, przyp. 3.
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Epizod z indyczką ilustruje kompetencję normandzkich tłumaczy w ich pod-
stawowej funkcji: pośredników w wymianie handlowej. Pełnienie tej funkcji po-
twierdzają wzmianki rozsiane po całym tekście relacji Léry’ego: o odkupieniu za 
bezcen srebrnego talerza zrabowanego przez Indianina Tamoio Portugalczykom 
[XIV, 374], o pośrednictwie w sprzedaży jeńców wojennych Villegagnonowi [XV, 
352], o wiedzy na temat okolicznych złóż metali oraz praktyk handlowych ple-
mienia pozostającego w całkowitej izolacji od Europejczyków [I, 112], wreszcie 
o udziale w redakcji, a być może autorstwie rozmówek traktujących między inny-
mi o wymianie handlowej [X]. W jednym z kolejnych wydań swej historii wspo-
mina też o tłumaczu przygotowującym zapasy drewna brezylskiego dla statków 
handlowych [XVIII, 422]. Osiągnięte przy tej okazji korzyści stanowią być może 
ich źródło utrzymania; Léry zachowuje dyskrecję w tym względzie. Jeden raz wy-
mienia ich jako autorytet, informując o fantastycznym zwierzęciu, które żywi się 
wiatrem [X, 274].

Jako informatorów oraz pośredników językowych, handlowych i dyploma-
tycznych przedstawia ich także André Th evet. Ze względu na fakt, że Th evet nie 
znał języka tupi, a część kilkotygodniowego pobytu spędził w zamknięciu złożony 
chorobą, można domniemywać, że większość informacji zawartych w jego dzie-
łach, zwłaszcza pierwszym, Singularités, pochodzi od normandzkich tłumaczy; 
wyjaśniałoby to częściowo ich charakter i strukturę „osobliwości”. Czterokrotnie 
odnotowuje ich wkład340:

[...] w ciągu krótkiego pobytu na tej Wyspie zauważyłem wiele rodzajów zwierząt, w tym 
zwierza, którego wedle słów naszego Tłumacza mieszkańcy tej krainy zwą Giunacua, mon-
strualnego nad wyraz [GI, 323].

Oto co na temat religii naszych barbarzyńców naocznie poznałem i usłyszałem za pośred-
nictwem pewnego tłumacza francuskiego, który mieszkał tam od lat dziesięciu i który ro-
zumiał doskonale ich język [S, 52]341.

Gdy dotarliśmy na miejsce [wioska Mariampin], zaczęliśmy przez jednego z naszych tłu-
maczy wypytywać najstarszego dzikusa spośród nich o osobliwości, dogodności i bogactwa 
znajdujące się w jego kraju [DV, II, 254].

Jeden Dzikus powiedział mi, gdym go zagadnął przez jednego z moich tłumaczy [...] [DV, 
III, 265].

Z pewnością także za ich pośrednictwem poznał treść chełpliwej mowy wygło-
szonej przez słynnego króla Quniambebe [CU 92]. Miał też osobistego tłumacza, 

340 CU – Cosmographie universelle, DV – Les Deux Voyages, GI – Le Grand Insulaire, S – Les Sin-
gularités de la France Antarctique. Numery stron za wydaniem Les Français en Amérique pendant la 
deuxième moitié du XVIe siècle. I. Le Brésil et les Brésiliens par André Th evet, choix de textes et notes 
par S. Lussagnet, przedmowa Ch.-A. Julien, Paris 1953. Formy „Trucheman”, odnotowanej w Sin-
gularitez de la France Antarctique, zastąpionej w późniejszych dziełach formą „truchemen”, używa 
zapewne pod wpływem niedawnego pobytu w Ziemi Świętej. 

341 Za: Navet, op. cit., s. 5.
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„chrześcijańskiego niewolnika”, Indianina Marakaia ochrzczonego przez jezuitów 
portugalskich, którego uratował z rzezi dokonanej przez Tamoio na załodze por-
tugalskiego stateczku,

[...] który dobrze mówił po Dzikiemu i służył mi jako tłumacz, gdym chciał Filozofować 
i zgłębiać naturę i własności ryb, zwierząt, ptaków, drzew, owoców i innych rzeczy, com 
czynił z upodobaniem w tej zamorskiej ziemi [CU 190]

i któremu przypisuje pomoc w przekładzie na dziki modlitwy niedzielnej, Pozdro-
wienia Anielskiego oraz Składu Apostolskiego342.

Th evet także przedstawia normandzkich tłumaczy jako pomocników. Już po 
drodze ostrzegali go przed podstępem wrogich Indian:

Na zboczu góry pojawiło się ponad sześć setek Dzikich, którzy zachęcali nas gestami, 
byśmy przyszli porozmawiać z nimi, pokazując nam wielkie kamienie lśniące jak złoto. 
Skoro jednak nasi Tłumacze wyjawili nam, że Dzicy ci są przyjaciółmi i sprzymierzeń-
cami Portugalczyków i że jakiś czas temu zasadzili się na kilku Francuzów, przeszliśmy 
mimo [GI, 322].

Pomagali geografowi w odzyskaniu astrolabium, które zniknęło z kufra rozbi-
tego podczas wyładunku:

[...] miedzianego, jasnego i błyszczącego jak czyste złoto, które przywiozłem niegdyś z egip-
skiej Aleksandrii. Miesiąc później, będąc świadkiem masakry w wiosce jednego z ich wro-
gów, Quomenda-ouassou, co znaczy po prostu bób, ujrzałem moje astrolabium zawieszone 
na szyi pewnego książątka o imieniu Sechou, dosłownie ta wściekła bestia, której tak się 
lękają, przez nas zwana Once, które to [astrolabium] odzyskałem jakiś czas później dzięki 
pomocy naszego tłumacza, który podarował mu pewien kapelusz, który należał do Szkota, 
który zmarł kilka dni wcześniej [CU, 87, przyp. 1]343.

Przede wszystkim zaś ratują Francuzom życie podczas wizyty w osadzie Tipiré, 
gdy autochtoni, oskarżający kapitana i Th eveta o przyniesienie choroby, planują 
zabicie ich i zjedzenie,

[...] co przyszłoby im bez trudu, gdyż nas było zaledwie piętnastu, a ich ponad cztery setki 
gotowych do czynu. Jednakże Miłosierdzie Boże uratowało nas za sprawą jednego, który 
rozumiał język rzeczonej krainy, co uprzedziwszy nas o ich niecnych zamiarach, poszedł 
ich uspokoić, mówiąc, że jesteśmy przyjaciółmi Tupana [Dobrego Ducha] i że Król ani jego 
dzieci nie umrą [CU, 87].

Jeden raz Th evet ocenia ich negatywnie, obwiniając o spowodowanie śmierci 
akulturowanego Indianina: 

342 CU, 93. Teksty zamieszczone w Cosmographie nie są jednak dziełem Th eveta; to modlitwy 
opracowane przez pierwszych jezuitów na potrzeby katechumenów Marakaia; ibidem, s. 94, przyp. 1.

343 We fragmencie tym podziwiam surrealizm składni, wędrówki przedmiotów oraz zimną 
krew fi lologa objaśniającego etymologię toponimów i antroponimów podczas masakry.
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[...] kilku niecnych chłopców normandzkich zdradziło Tamoio, że na pokładzie statku jest 
Margageas (wywieziony dziecięciem do Rouen, żył we Francji przez dziesięć lat, teraz przy-
szła mu fantazja zobaczyć swój kraj i zaokrętował się), ci wpadli na pokład i poćwiartowali 
go [CU, 208–209].

Wróćmy jednak do wioski Tipiré, w której tłumacz przekonywał Indian o nie-
winności Francuzów w kwestii tajemniczej choroby. Do przytoczonego epizodu do-
szło w listopadzie lub w grudniu 1555 roku, a już w lutym 1556 roku normandzcy 
tłumacze obwiniali za epidemię samego Villegagnona, znienawidzonego zwierzch-
nika, przeciwko któremu wzniecili bunt i którego bezskutecznie próbowali zabić. 
Th evet i Léry słyszeli o tym buncie, lecz szczegółowe informacje pochodzą od po-
rucznika Villegagnona, Nicolasa Barrégo, z jego listu do rodziny/przyjaciół:

[Tłumacz] najsamprzód zaproponował otrucie pana de Villegaignon, a także i nas, lecz 
jeden z jego ludzi odwiódł go od tego. Następnie zwrócił się do tych rzemieślników i robot-
ników, o których wiedział, że urazę żywią za ciężką pracę i skąpą strawę. Gdyż z żywności, 
jaką przywieźliśmy z Francji, tu na lądzie trzeba nam było od pierwszego dnia zostawić 
cydr, a miast niego pić surową wodę. A miast sucharów przywyknąć do pewnej tutejszej 
mąki, zrobionej z korzeni drzewa, co ma liście jak Poeonia mas, a rośnie wyższa niż czło-
wiek. Owa nagła zmiana nie zyskała uznania, szczególnie wśród rzemieślników, którzy 
przybyli tu tylko dla własnego zysku i dochodu. Doszły do tego niełatwe wody, miejsce su-
rowe i bezludne, i praca ponad siły, którą im zadawano, bowiem wielką mieliśmy potrzebę 
siedziby. Z owych względów bez trudu ich uwiódł, proponując wielką swobodę i bogactwa, 
jakie ich czekają, którymi hojnie obdzielą dzikich i żyć zaczną wedle upodobania. Oni zaś 
chętnie doń przystali.

Szkoccy gwardziści Villegagnona donieśli Nicolasowi o spisku; prowodyrów 
uwięziono i ukarano, oprócz głównego:

Autor [spisku], tłumacz (jako że nie było go wówczas na wyspie) został ostrzeżony, że jego 
podstęp został wykryty. Nie wrócił odtąd do nas, przestaje obecnie z dzikusami. Znieprawił 
innych tłumaczy z owej ziemi, których jest tu dwudziestu czy dwudziestu pięciu, a któ-
rzy czynią i mówią wszystko najgorzej, jak mogą, żeby nas zniechęcić i żebyśmy wróci-
li do Francji [...]. A jako że wydarzyło się, że od czasu, gdy przybyliśmy, dzicy są nęka-
ni gorączką, od której zmarło ich ponad ośmiuset, [tłumacze] przekonali ich, że to pan 
de Villegaignon powoduje ich śmierć. Zwrócili się zatem przeciw nam i chętnie wydaliby 
nam wojnę, gdybyśmy przebywali na lądzie stałym, ale miejsce, w którym się znajdujemy, 
powstrzymuje ich [...] Z tego wszystkiego jeden mistrz ciesielski i dwóch robotników ucie-
kło do dzikusów, by żyć w większej swobodzie.

Barré rozumiał rozgoryczenie kolonistów; jego gniew zwrócił się głównie 
przeciw prowodyrowi i jego kolegom:

Dowiedzieliśmy się, że zostało to przeprowadzone przez tłumacza, którego darował rze-
czonemu panu pewien szlachcic normandzki, który towarzyszył rzeczonemu panu do tej 
krainy. Tłumacz ten był ożeniony z dziką kobietą, której nie chciał ani porzucić, ani wziąć 
za żonę. A rzeczony pan de Villegaignon od samego początku urządził swój dom jak człek 
prawy i bogobojny, zakazując, by ktokolwiek obcował z tymi dzikimi sukami, nie wcho-
dząc wcześniej w związek małżeński, a to pod karą śmierci. Tłumacz ów żył (jak wszyscy 
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oni żyją) w największej podłości i wiódł życie epikurejskie, którego nie sposób opisać: bez 
Boga, bez czci i wiary, przez całe siedem lat. I wcale nie chciał porzucić swojej ladacznicy 
i tego życia, by żyć jak człek prawy, w gronie chrześcijan344.

Barré przedstawia i potępia tłumacza jako zdziczałego w długim kontakcie 
z tubylcami: związanego z autochtonką („dziką kobietą”, „dziką suką”, „ladacz-
nicą”), żyjącego poza religią i poza prawem. Do wrogości spotęgowanej znalezie-
niem się w kręgu potencjalnych ofi ar, do oburzenia i odrazy człowieka Renesansu 
(o klasycznym wykształceniu i zainteresowaniach Barrégo świadczy użycie mito-
logicznych nazw wiatrów, łacińskich nazw roślin, eleganckie określenie fi lozofi i 
życia tłumacza) dołącza punkt widzenia ofi cera kolonii francuskiej, której nie tyl-
ko porządek, lecz wręcz istnienie zostaje zagrożone przez niesubordynację tłuma-
cza. Nie zgadzam się jednak ze współczesnym badaczem uogólniającym sytuację 
zaistniałą w forcie Coligny, gdy pisze o

[...] sprzeczności właściwej przedsięwzięciu kolonialnemu, zakładającemu zarazem kon-
takt i separację. Początkowy kontakt z tubylczymi społecznościami, podczas wyprawy 
rekonesansowej. Separację i odgrodzenie się, gdy odkrywca, powróciwszy z większymi 
siłami, obejmuje w posiadanie nowe terytorium, wytycza jego granice na obcej ziemi i for-
tyfi kuje się. Trudność bierze się z faktu, że owe dwa etapy nie są sukcesywne, lecz częściowo 
współistniejące. Pierwszy etap trwa jeszcze, podczas gdy został nieodwracalnie urucho-
miony drugi. To wtedy pojawia się hybrydowa i pośrednia fi gura truchement, ‘tłumacza’ 
czy coureur des bois, ‘trapera’, zarazem narzędzia i przeszkody w procesie kolonizacji. [...] 
Pełni on rolę obowiązkowego pośrednika między światem dzikim a mikroświatem upo-
rządkowanym, zhierarchizowanym, a wkrótce oblężonym, w całości importowanym z Eu-
ropy. Następnie jednak, buntując się przeciwko wszelkiej władzy, już to politycznej, już to 
religijnej, tłumacz przechodzi na drugą stronę lustra. Przyjmując wartości „dzikiego życia”, 
praktykując wielożeństwo, a niekiedy ludożerstwo, chodząc nago lub prawie, na modłę In-
dian, którzy eskortują go i częstokroć są mu posłuszni, zostaje uznany za zdrajcę kolonii 
i kultury źródłowej. Dawny sojusznik staje się wrogiem i zostaje obwołany główną przesz-
kodą w przedsięwzięciu kolonialnym. Bardziej nienawistny niż oporny dzikus, tłumacz 
wymykający się spod jarzma stanowi w rzeczy samej poważne ryzyko dla europejskiego 
zdobywcy. Jego przykład staje się zaraźliwy i na dłuższą metę grozi rozsadzeniem kolonii. 
Co więcej, zapowiada kolonizatorowi możliwą klęskę, obnażając podkład dzikości wspólny 
Indianinowi i kolonowi. Ucieleśniając tę przeklętą i wypartą cząstkę człowieka Zachodu, 
zdradzając jego fundamentalną słabość w obliczu uroków życia pozornie wolnego od na-
kazów i zakazów, zgodnego z Naturą, „zdziczały” tłumacz jest przedmiotem powszechnej 
odrazy. Rzucone nań przekleństwo ma na celu zapobieżenie groźbie odwrócenia procesu 
konwersji Innego. Cóż by się bowiem stało, gdyby miast dominowania nad dzikim i prze-
kazania mu swych wartości kolonista uległ asymilacji?

Trudno oszacować ilościowo to rozprzestrzeniające się zjawisko i zmierzyć jego konse-
kwencje ekonomiczne, polityczne i demografi czne. Jest jednak pewne, że nadwątliło, w cią-
gu całej ich historii, francuskie placówki w Ameryce345.

344 List II, z 25 maja 1556 roku, [w:] Gaff arel, op. cit., ss. 383–384.
345 F. Lestringant, L’expérience huguenote au Nouveau Monde (XVIe siècle), Genève 1996, rozdz. 

„Le Français ensauvagé”, s. 180.
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Odszczepieniec, moim zdaniem, zagrażał istnieniu nie wszystkich, lecz tej 
konkretnej kolonii, „wyspie Villegagnona”, w której wyjątkowo rażący kontrast 
między dwoma mikrokosmosami zachęcał do buntu lub ucieczki. Alternatywa 
przedstawiona kolonistom przez tłumacza wydawała się oczywista: ciężka praca 
pod nadzorem despoty, nieomal sadysty, za marne wynagrodzenie, drakońska dy-
scyplina, głodowa dieta, wstrzemięźliwość seksualna spowodowana niedoborem 
dozwolonych kobiet versus miraż całkowitej swobody i bogactw gwarantujących 
życie wedle upodobania. Pokusa odrzucenia cywilizacji z jej gorsetem nakazów 
i zakazów istnieje, w postaci stłumionej, w każdym człowieku, a tym bardziej 
w specyfi cznej próbce gatunku, jaki stanowili osadnicy z fortu Coligny, rekrutu-
jący się w znacznej części z więzień Paryża i Rouen. W normalnych warunkach 
– w bardziej ludzkiej kolonii – możliwość wymknięcia się z własnego świata sta-
nowiłaby zawór bezpieczeństwa, ujście dla niespokojnych duchów, których liczba 
w przeciętnym społeczeństwie pozostaje marginalna.

Ryzyko przekroczenia granicy było zresztą wpisane w profesję. Wiedza o in-
nej kulturze nie wymaga praktyki wszystkich jej form, lecz skuteczny pośrednik 
musi mieć zaufanie obu stron. U źródła zaufania, obok relacji posłuszeństwa 
i obietnicy wynagrodzenia, leży poczucie wspólnoty346. Z rodakami wiąże go rasa 
(i jej pochodna: wygląd zewnętrzny), narodowość, język, kultura; z autochtonami 
zaś, oprócz nabytego języka, łączą go więzy krwi lub więzy społeczne i pewna 
sfera kultury. Naśladowanie i/lub przyswojenie praktyk kulturowych, zwłaszcza 
najważniejszych dla danej społeczności, wsparte ciekawością wobec tych najbar-
dziej egzotycznych, niekiedy objętych tabu w rodzimej kulturze, stanowiło ko-
nieczność dla dorosłego; przyswojenie następowało w sposób naturalny, podczas 
wychowania, u dziecka wysłanego do puszczańskiej szkoły tłumaczy. Przypomnę 
funkcję tłumaczy normandzkich: mieli zapewnić pośrednictwo i pomoc w kon-
taktach handlowych, dyplomatycznych oraz administracyjnych z autochtonami, 
a nie forpocztę cywilizacji347. Metropolia (Korona w przypadku sześciu chłopców 
z „Rosée”; normandzcy armatorzy w przypadku kilkudziesięciu innych) wpisuje 
akulturację, a nawet zdziczenie garstki poddanych w bilans zysków i strat przed-
sięwzięcia odkrywczo-zdobywczo-kolonizacyjnego, nie interesują jej ich osobiste 
losy i problemy z tożsamością dzieci podrzuconych na próg Nowego Świata. Li-
czy się wyłącznie skuteczność. Hiszpanie poprzestawali na metonimicznym okre-
śleniu lenguas, podobnie Francuzi defi niowali ich wyłącznie jako truchements 
de Normandie. Narzędzia służące do komunikacji, przekazywane z rąk do rąk, 
rekrutujące się zresztą z marginesu społeczeństwa lub z jego nizin, czyli z chro-
powatego, pospolitego materiału, których nikt nie naprawia, gdy się złamią, któ-

346 Gomez-Géraud, La fi gure de l’interprète dans des récits de voyage, s. 322.
347 O. Gannier, Des truchements en Amérique: Du Voyage au Brésil de Léry aux lectures mo-

dernes, http://www.ulaval.ca/afi /colloques/colloque2003/approches/gannier.html., 29.06.2006, s. 2.
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re trafi ają na śmietnisko po zużyciu lub zakończeniu pracy, które porzuca się na 
placu przerwanej budowy.

Nie oczekuję jednak od niedemokratycznego społeczeństwa troski o jednostkę 
pochodzącą z trzeciego stanu, zwłaszcza zamieszkującą dziesiątki tysięcy mil od 
metropolii. Odległość z pewnością grała rolę; przypomnę, że wysyłając do Impe-
rium Ottomańskiego młodziutkich kandydatów na tłumaczy dwieście lat później, 
Ludwik XIV powierzył ich zakonnikom. Uważam, że w ostatecznym rozrachunku 
niejeden Europejczyk mógłby pozazdrościć im losu. Jako nieliczni w ówczesnym 
społeczeństwie – myślę tu jednak wyłącznie o tych, którzy zamieszkali w lesie 
tropikalnym jako ludzie młodzi lub dorośli – mieli możliwość wyboru pomiędzy 
trzema światami: europejskim (przy pewnej dozie szczęścia można trafi ć na służ-
bę do Montaigne’a), indiańskim i mieszanym, którego strukturę sami określali. 
Z systemów wartości, z norm i obyczajów obu światów wybierali elementy najbar-
dziej atrakcyjne, a status dwupaństwowca avant la lettre sprzyjał przyzwoleniu na 
obcość i częściowej bezkarności – częściowej, gdyż za złamanie zakazu współżycia 
z nieochrzczonymi autochtonkami Villegagnon zamierzał powiesić jednego z tłu-
maczy; wstawiennictwu bliskiego otoczenia wicekróla winny zawdzięcza zamianę 
stryczka na kajdany [VI, 181]. Naturalny w takiej sytuacji rachunek ekonomiczny 
– co straci moja społeczność w przypadku usunięcia/ukarania winnego „mieszań-
ca”– zaburza megalomania, bezwzględność, okrucieństwo wicekróla.

Część tłumaczy przecież została – lub też ich zasób został odnowiony/uzu-
pełniony w inny sposób, o którym milczą źródła – skoro Léry był świadkiem ich 
obecności w forcie Coligny oraz korzystał z ich wiedzy i usług. Niektórzy zawar-
li małżeństwo z przybyłymi z Francji dziewczętami w formie zgodnej z tradycją 
i nauką Kościoła (Léry cieszył się z udzielonego sakramentu). Reglamentowany 
towar został im zapewne przydzielony w nagrodę za wierność (dwie z czterech 
panien przywiezionych do Nowego Świata otrzymali tłumacze, dwie pozostałe – 
służący wicekróla), stanowiąc zarazem środek zatrzymania po właściwej stronie 
lustra. Ucieczka wszystkich i całkowite zerwanie więzi z kolonią spowodowałaby 
zresztą likwidację zawodu – pośrednictwo wymaga obecności dwóch stron...

Oprócz tłumaczy pracujących dla Villegagnona po lesie tropikalnym krążyło 
kilkudziesięciu niepodległych świeżo mianowanemu wicekrólowi ani żadnej in-
nej władzy, pracujących dla statków handlowych „wolnych strzelców” w pełnym 
tego słowa znaczeniu. Po wygnaniu z kolonii Léry prawdopodobnie utrzymywał 
z nimi kontakty. Przedstawiali się jako rozbitkowie, co jednak nie musiało być 
prawdą, gdyż mówili tak o sobie wszyscy dezerterzy. Spróbuję określić formy ich 
akulturacji/integracji/akomodacji, rozpoczynając od świadectwa Léry’ego.

Tłumacze brali udział w życiu społecznym Tupinamba, zwłaszcza w ucztach. 
Na pierwszą wycieczkę do świata Tamoio zabrał Léry’ego tłumacz, który najwy-
raźniej wybierał się na lokalną ucztę; po przekroczeniu progu chaty pozostawił 
Léry’ego samemu sobie na całą noc i dołączył do rozbawionych biesiadników; 
Léry informował, że ów „lubił ucztować i kauinować równie mocno jak oni”. Chęć 
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najedzenia się do syta nie dziwi, biorąc pod uwagę dietę obowiązującą w forcie 
Coligny; sam Léry także wyrażał się pochlebnie o indiańskim pożywieniu i goś-
cinności. Wspólnemu jedzeniu towarzyszą rozmowy, taniec i caouin – sfermen-
towany napój z kukurydzy lub tapioki. Wspólne spożywanie alkoholu należy do 
uniwersaliów kulturowych i ma szczególne znaczenie dla porozumienia, integra-
cji, budowy wzajemnego zaufania. Rytualny charakter tej czynności u Indian Ta-
moio podkreśla czasownik caouiner, neologizm ukuty przez Léry’ego, prawdopo-
dobnie przez zapożyczenie. Co do drugiego rytuału charakterystycznego dla uczt 
Indian Tupi liczba przypadków praktykowania kanibalizmu przez tłumaczy jest 
niemożliwa do określenia i została prawdopodobnie wyolbrzymiona przez póź-
niejszych autorów; sam Léry wspomina o kilku: 

W tej kwestii ku memu wielkiemu żalowi jestem zmuszony wyznać, że kilku Tłumaczy 
Normandzkich, którzy mieszkali w tej krainie osiem lub dziewięć lat, by upodobnić się do 
nich, [...] prześcigając dzikich w nieludzkości, słyszałem, jak kilku z nich chełpiło się, że 
zabili i zjedli jeńców [XV, 370].

Utrzymywali stosunki seksualne z Indiankami. Niektórzy zakładali rodziny, 
mieli kilkuletnie dzieci. Przypomnę, że ofi cjalne małżeństwo z autochtonką nie było 
możliwe, bo za czasów kolonii francuskiej żadna z nich nie chciała przyjąć wiary 
chrześcijańskiej. Korzystali więc ze swobody obyczajowej Tamoio (przed zawarciem 
małżeństwa dziewczęta miały prawo do nieskrępowanych kontaktów seksualnych, 
a ojcowie i mężowie proponowali swoje córki i żony gościom, by ich uhonorować). 
Za rozwiązłość niektórzy zapłacili chorobami wenerycznymi: Léry na własne oczy 
widział tłumacza, który „nurzał się w rozwiązłości wszelkiego rodzaju wśród dzi-
kich kobiet i dziewcząt, za co tak sowitą otrzymał zapłatę, że jego ciało i oblicze 
były tak pokryte i zniekształcone guzami, jakby zaprawdę był trędowaty [XIX, 469]”.
Przejęli też miejscowy styl życia: sypiali i wypoczywali w hamakach.

Tłumacze znali lokalną religię, lecz nie byli dopuszczani – lub nie starali się 
o to – do udziału w niektórych ceremoniach religijnych [XVI, 399]. Raczej nie 
przyswoili sobie jej nakazów, o czym świadczy podkradanie jedzenia składanego 
w ofi erze zmarłym, piętnowane przez Léry’ego jako podtrzymywanie zabobon-
ności Indian [XIX, 475]. Określenia „ateiści” [Léry, XV, 370] i „apostaci” [Vil-
legagnon, za: Léry, VI, 170] wynikały z nieprzestrzegania norm, niekoniecznie 
z wyrzeczenia się wiary w Boga, czego nie można jednak wykluczyć, zwłaszcza 
w przypadku najmłodszych. Paradoksalnie w nich właśnie pastor Richer upatry-
wał przyszłych misjonarzy, według modelu sprawdzonego w całym Nowym Świe-
cie, planując prawdopodobnie objęcie ich opieką duszpasterską:

musimy cierpliwie czekać, aż kilkunastolatki, których Pan Nasz przywiódł do tej dzikiej 
krainy za pośrednictwem Villegagnona, poznają język tubylców. W tym celu mieszkają 
tam, z Indianami348.

348 List do nieznanego adresata, [w:] J. Kalwin, Corpus reformatorum, t. 16, karta 2609, rubry-
ka 434, datowany „pridie Aprilis 1557”; za: F. Obermeier, Documentos inéditos para a história do 
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Tłumacze akceptowali wartości wyznawane przez Indian: lojalność wobec 
przyjaciół i okrucieństwo wobec wrogów, z zachowaniem indiańskiej mapy sto-
sunków politycznych. Wspominał o tym już Th evet, przytaczając epizod wydania 
na śmierć młodego Indianina z plemienia wrogiego Tamoio; na własnej skórze 
przekonał się o tym niemiecki żołnierz w portugalskiej służbie, Hans Staden. Pod-
czas trzeciego pobytu w Brazylii, w 1554 roku, został porwany przez Indian Tu-
pinamba. Zabrany do ich osady i zmuszony do powitania mieszkańców formułą: 
„to przyszedłem ja, wasze jedzenie”, podał się za Francuza, prosząc tubylców, by 
zechcieli odroczyć ucztę do czasu sprawdzenia jego tożsamości. Wezwany w tym 
celu z sąsiedniej wioski, w której gromadził zapasy pieprzu dla francuskich stat-
ków, młody tłumacz zwany przez Indian Karwattuware bez trudu rozszyfrował 
uzurpatora nieznającego ani słowa w mowie Montaigne’a. Staden przytoczył jego 
werdykt oznajmiony Indianom: „Zabijcie go i zjedzcie, bo ten łotr to prawdziwy 
Portugalczyk, wasz wróg i mój” [XXVI]349. Nieco później – a rozmawiali w języku 
tupi! – Normandczyk usprawiedliwiał swoją stanowczość: wziął Stadena za Por-
tugalczyka, a

wszyscy ludzie z tej nacji są takimi łotrami, że gdy tylko Francuzom uda się pochwycić ja-
kiegoś w Brazylii, wieszają go na miejscu; dodając, że są zmuszeni stosować się do obycza-
jów Indian i cierpieć, że traktują więźniów wedle swego umyślunku, bo są jak oni wrogami 
Portugalczyków [XXXV].

Rozumiem rozgoryczenie – rozpacz! – Stadena, lecz w Nowym Świecie tamtej 
epoki średniowieczne kryterium przynależności do wspólnoty chrześcijańskiej, 
na które powoływał się Staden wobec francuskiego tłumacza, nie miało już zasto-
sowania (lista przykładów jest zbyt długa i straszna, by ją przytaczać350). Broniąc 
wroga, tłumacz ryzykował utratę nie tylko zaufania, lecz także własnego życia. 
Indianie mieli zresztą powody do nieufności. Jak wyjaśnia jeńcowi kacyk Qu-
niambebe:

Jesteś Portugalczykiem, bo nie umiałeś rozmówić się z tłumaczem, moim synem. [...] Po-
chwyciłem już i zjadłem pięciu Portugalczyków, wszyscy oni twierdzili, że są Francuzami 
– ale łgali [XXVIII].

Maranhão e do Nordeste na obra do capuchinho francês Yves d’Évreux Suitte de l’histoire (1615), 
„Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi”, sér. Ciências Humanas, Belém, t. 1, nr 1, jan–abr. 2005, 
s. 201.

349 Cytaty z relacji Stadena za: S. Mouette, Les balbutiements de la colonisation française au Brésil 
(1524–1531), „Cahiers du Brésil Contemporain” 1997, nr 32, s. 15; numery rozdziałów za wydaniem 
angielskim, Th e true history of hiscaptivity, New York, http://www.jrbooksonline.com, 21.03.2006.

350 Według źródeł francuskich rozpoczyna ją wydanie w 1531 roku przez Portugalczyków 
dwóch Francuzów z załogi fortu Saint-Alexis sprzymierzonym kanibalom. Historycy przyzna-
ją jednak, że obie strony wyolbrzymiały okrucieństwo i wiarołomstwo wroga, por. S. Mouette, 
op. cit., s. 16.
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Późniejsze starania tłumacza o wykupienie Stadena z niewoli nie przyniosły 
rezultatu wobec stanowczej odmowy Indian; obawiając się ich gniewu, kapitan 
statku handlowego nie odważył się udzielić pomocy jeńcowi (por. ilustracja 14); 
statek ten, na którym Karwattuware odpłynął do Europy, zatonął; uratował Stade-
na kapitan kolejnego statku, wysyłając po niego tłumacza o nazwisku Perot i ucie-
kając się do skomplikowanego fortelu, by nie rozdrażnić indiańskich sprzymie-
rzeńców [LI]. Jeszcze pół wieku później podanie się za Francuza ocaliło Anglika 
Anthony’ego Kniveta, a ten swoisty immunitet Francuzi zawdzięczali w dużej czę-
ści lojalności tłumaczy normandzkich wobec swych dzikich partnerów.

Powyższą listę cech zbliżających tłumacza do rodowitych mieszkańców Ziemi 
Brezylowej uzupełnia krótki, lecz bogaty w szczegóły i malowniczy portret na-

Il. 14. Hans Staden odesłany do niewoli indiańskiej przez francuskich marynarzy. Na brzegu tłu-
macz Jacques
Oprac. K. Słysz-Urbanowicz na podstawie Th éodore de Bry, Grands Voyages, cz. III
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szkicowany przez politycznego wroga Francuzów – portugalskiego jezuitę José-
go de Anchietę, misjonarza na terenach sąsiadujących z ziemiami Tamoio, który 
w latach sześćdziesiątych XVI wieku uczestniczył w likwidacji obecności francu-
skiej w Brazylii:

Żyją na tę samą modłę co Indianie, jedząc, pijąc, tańcząc i śpiewając jak oni, malując ciało 
na ich kolory, czarny i czerwony, strojąc się w ptasie pióra, niekiedy nadzy, nie licząc spodni 
sięgających po łydki, zabijają wrogów zgodnie z rytuałem tychże Indian, przybierając po 
tym nowe imiona jak oni, tak że trzeba im jeszcze tylko zjadać ciało ludzkie, by ich życie 
stało się znieprawione do krańca możliwości, a przy tym, jako że dają im najróżniejszą 
broń, zachęcają do wojowania z nami i pomagają im w tym, są najgorsi351.

Anchieta potwierdza uczestnictwo tłumaczy w ważnej formie życia społeczne-
go, jaką jest wojna, przestrzeganie jej rytuałów, włącznie z przybraniem nowego 
imienia po zabiciu wroga. Zachęta do wojny z Portugalczykami i pomoc w jej 
prowadzeniu służyła już raczej interesom francuskim niż indiańskim. Informa-
cja o praktyce odzieżowej – niezwykle ważnym, bo świadomym i ostentacyjnym 
sygnale przynależności do danej grupy – świadczy o należeniu do obu światów. 
Barwy ochronne, ozdoby z ptasich piór, częściowa nagość i element europejskiego 
stroju defi niują tłumacza jako postać hybrydową.

Kilka wzmianek w relacji Léry’ego pozwala nam na zdefi niowanie kolejnego 
terenu wspólnego tłumacza i jego klientów, niewymagającego akulturacji: hu-
moru. Tamoio „lubią osoby wesołe, radosne i szczodre” [XII, 305]; trzy sytuacje 
z pierwszej wycieczki Léry’ego do ich osad ukazują normandzkiego przewodnika 
jako prowokującego i dzielącego z nimi śmiech.

Charakterystykę tłumacza żyjącego wśród Indian zakończę cechą, o której 
nie wspomina żaden z cytowanych autorów, lecz która wydaje się mi oczywista – 
mam tu na myśli odwagę. 

Śmiali poszukiwacze przygód [...] nieulękli i niezmordowani352, prawdziwi przodkowie 
tych heroicznych traperów, których powieści Coopera czy Mayne Reida nauczyły nas po-
dziwiać za energię i wytrwałość. Przywykli liczyć tylko na siebie [...]. Ich brawura budziła 
podziw Brazylijczyków, którzy ich kochali353.

– w tych słowach XIX-wiecznego historyka wyraźnie pobrzmiewają echa mło-
dzieńczych lektur, lecz nie ulega wątpliwości, że wymagało odwagi życie wśród 
wojowniczych plemion, z nieustającą świadomością, że w dowolnym momencie 

351 J. de Anchieta, Cartas, Informaçôes, Fragmentos históricos e Sermôes do Padre Joseph de An-
chieta (1554–1594), „Cartas Jesuiticas”, III, Rio de Janeiro, Civilizaçâo Brasileira, 1933, Carta XV, 
„Ao Geral Diogo Lainez, de San Vicente, Janeiro de 1565”, s. 209, za: Lestringant, L’Expérience 
huguenote au Nouveau Monde, ss. 159–160, 185. Ten sam obraz francuskiego tłumacza, nagiego 
i pomalowanego czerwonym barwnikiem jak tubylcy, w: De rebus gestis Mendi de Saa Praesidis in 
Brasilia, Coimbra, apud Joannem Alvarum, 1563, Biblioteca Pública de Évora, Rés. 387.

352 Léry ukazuje ich w ciągłym ruchu, nie pokazuje domów, jeden raz napomyka o tłumaczu, 
który zamieszkiwał w nadbrzeżnej osadzie.

353 Gaff arel, op. cit., s. 29.
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można wylądować na grillu któregoś z nich354. Na grillu wroga lub przyjaciela, bo 
zaufanie do odszczepieńca nigdy nie było pełne355. Podczas pierwszej nocy w chacie 
kanibali Léry podejrzewał swego przewodnika o zdradę, a jego strach był podsy-
cany pamięcią o spisku tłumaczy przeciw zwierzchnikowi kolonii. Relacja kapita-
nów galer francuskich (1583) opisuje podobne wydarzenie:

[...] po odpłynięciu statków, co miało miejsce czwartego dnia listopada tysiąc pięćset 
osiemdziesiątego pierwszego roku, odkryliśmy spisek dowodzony przez jednego z naszej 
kompanii, mieniącego się dobrym znawcą języka dzikich, który tak często odwiedzał ich 
domy, że upodobał sobie pewną dzikuskę, bardzo nadobną młódkę, i powziął zamysł, żeby 
nie wrócić już do nas; rozpowiedział tutejszym, że przybyliśmy na ich ziemie, by zadać im 
śmierć; a wybuchła tam wtedy wielka choroba, z której wielu z nich umarło. [...] poszedł do 
innych tłumaczy, opowiedzieć o towarach, które znajdowały się na naszych statkach, i że je-
śli zechcieliby mu pomóc, zna sposób, by nas zaskoczyć, i że podzielą się zdobyczą między 
sobą, na co jedni się zgodzili, a inni nie; i zostaliśmy uprzedzeni drugiego dnia lutego przez 
jednego z tych, których chciał podporządkować, a który przyrzekł nam oddać go w nasze 
ręce. Kiedy zobaczyliśmy, że nie wraca, jak obiecywał, powzięliśmy podejrzenie, że szykuje 
się jakaś niespodzianka, wobec czego postawiliśmy żagle i odpłynęliśmy. Nie chodzi tu 
o nazywanie człowieka i nacji, bo powszechnie powiada się, że tamtejsi często tak czynią.

Tekst ten, w którym pobrzmiewają echa relacji z Francji Antarktycznej, jest 
prawdopodobnie apokryfi czny, lecz tym bardziej znaczący: sugeruje, że zdrada 
tłumacza mogła już stanowić motyw literacki356.

* * *

Wszystkie źródła podkreślają „doskonałą” znajomość języka tupi przez tłumaczy. 
Choć kwalifi kator ów częstokroć służy głównie podniesieniu wiarygodności in-
formacji podawanych przez danego autora za tłumaczem, brak doniesień o ewen-
tualnych problemach w porozumiewaniu się potwierdza kompetencję językową 
truchements357. Język tupi znali zapewne na poziomie komunikacyjnym, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem pragmatyki. Uczyli się go poprzez całkowite zanurzenie, 

354 Trzeba jednak przyznać, że XVI-wieczna Francja nie była pod tym względem o wiele bez-
pieczniejsza dla protestanta.

355 Niecałe sto lat później w niewyjaśnionych okolicznościach kanadyjscy Huronowie zabili 
i zjedli Etienne’a Brûlé’a, tłumacza, który żył wśród nich prawie dwadzieścia lat.

356 Copie d’une lettre. Missiue enuoyée aux gouuerneurs de La Rochelle, par les capitaines des 
galleres de France, sur la victoire qu’ils ont obtenue contre les Mores et Sauuages, faisant le voyage de 
l’isle de Floride et du Bresil. Ensemble les manieres de viures tant des Mores que des Sauuages, plus la 
traison qu’a voulu faire un soldat des nauires françoises, se disant truchement tant des François que 
des Sauuages. Suyuant la coppie imprimée à la Rochelle, par Iean Portau, 1583, [w:] Gaff arel, op. cit., 
ss. 499–500.

357 Montaigne nie omieszkał zaznaczyć problemów tego typu podczas rozmowy z Indianinem 
Tupi w Rouen: „Rozmawiałem z jednym z nich bardzo długo, ale miałem zbyt tępego tłumacza, któ-
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prawdopodobnie wyłącznie ze słuchu; zdumienie autochtonów na widok Léry’ego 
notującego, a następnie odczytującego słowa z ich języka [380], mogłoby wskazy-
wać na to, że żaden tłumacz nie sporządzał publicznie notatek358. W jednym przy-
padku można mówić o fi lologicznym podejściu do języka tupi. Brakuje danych 
na temat znajomości innych języków oraz wcześniejszego doświadczenia przekła-
dowego truchements, sądzę jednak, że prawdopodobnie mieli oni doświadczenie 
komunikacyjne właściwe ludziom wychowanym w „strefi e kontaktu”: w wielona-
rodowościowym i wielojęzycznym środowisku miast portowych oraz załóg stat-
ków; jakaś lingua franca atlantica, krewniaczka tej z Morza Śródziemnego, funk-
cjonowała zapewne na atlantyckim wybrzeżu.

Nie znamy szczegółów wykonywania przekładu, strategii i technik tłuma-
czy. Ich nikłe echo pobrzmiewa w rozmówkach „dziko-francuskich”, Colloque de 
l’entrée ou arrivée en la terre du Brésil, entre les gens du pays nommez Tououpinam-
baoults, et Toupinenkins en langage sauvage et François, zamieszczonych przez 
Léry’ego w rozdziale XX swej relacji, opatrzonych adnotacją, że „zostały sporzą-
dzone w czasie, gdym był w Ameryce, przy pomocy tłumacza” [XIX, 479]; wielość 
śladów owego tłumacza w tekście rozmówek pozwala domniemywać, że jest au-
torem dużej ich części359. Analiza tekstu w języku francuskim wykazuje systema-
tyczne użycie technik udomawiających: zastosowanie hiperonimu, ekwiwalentu, 
peryfrazy, porównania, eksplikacji, na przykład:

Tapiroussou, Zwierz, którego tak zowią, na wpół osioł, na wpół krowa.
Se-ouassou, rodzaj Jelenia i Łani.
Taiasou, Tutejszy dzik.
Agouti, rude zwierzę, wielkości małego trzytygodniowego prosiaczka
Pague, to zwierzę duże jak miesięczne prosię, w białe i czarne paski [484]. 

Całkowita nieznajomość języka tupi uniemożliwia mi ocenę, czy podobne 
techniki były stosowane też w drugą stronę, przy przekładzie na tupi egzotyzmów 
francuskich. Porównanie długości tekstu w tupi i tekstu w języku francuskim po-
zwala sądzić, że nie, co zresztą jest zrozumiałe, zważywszy na to, że rozmówki były 
przeznaczone dla użytkownika francuskiego. W jednym przypadku obserwuję za-
stosowanie ekwiwalencji dynamicznej: wyjaśniając Indianinowi, że pojemnik do 
przechowywania prochu jest wykonany z rogu wołu, autor rozmówek proponuje 

ry wskutek swej głupoty tak mętnie wykładał moje myśli, iż nic dorzecznego nie mogłem wydobyć 
z tej rozmowy”, M. de Montaigne, Próby, tłum. J. Hen, Kraków 1996, rozdz. „O kanibalach”, s. 54.

358 Czterysta lat później C. Lévi-Strauss opisał podobne zdumienie brazylijskich Indian na wi-
dok pisma, szybko przezwyciężone przez wodza i wykorzystane do umocnienia własnego autoryte-
tu: kreśli wężyki w notesie wyłudzonym od francuskiego antropologa i odczytuje z nich swe własne 
słowa; Lévi-Strauss, op. cit., rozdz. XXVIII.

359 Tego zdania jest na przykład F. Lestringant, Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil, 
s. 479, przyp. 1.
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tłumaczenie: „Tapiroussou-alc”, czyli „Z [kopyta?] tapira” [XX, 482]. Sądzę, że te 
same techniki były stosowane także w przekładzie ustnym.

Ślady tłumacza w rozmówkach tupi-francuskich pozwalają na naszkicowanie 
jego portretu. Léry przedstawia go jako mieszkającego w Brazylii od siedmiu lub 
ośmiu lat, mającego gruntowne wykształcenie, w tym w zakresie klasycznej greki; 
ostatnia część rozmówek, to jest obszerne wyjaśnienia dotyczące gramatyki języka 
tupi, zawierające terminologię fi lologiczną (nazwy części mowy, czasów i trybów, 
przypadków z języka greckiego itp.), potwierdza tę informację. Zapytany przez 
Indianina o miejsce zamieszkania podaje Rouen (Léry pochodził z Burgundii), 
a w dalszej części dialogu wykazuje patriotyzm lokalny, twierdząc, że jest to mia-
sto duże, bardzo piękne, z wysokimi i budzącymi podziw domami:

T. – Miejsce, z którego pochodzicie, jest piękne?
F. – Jest bardzo piękne. [...]
T. – [Wasze domy] są bardzo duże? Czyli wysokie.
F. – Bardzo. To słowo znaczy więcej niż bardzo, gdyż używają go do mówienia o rzeczy 
cudnej [493–494].

O pochodzeniu z wyższej warstwy społecznej mogłaby też świadczyć, oprócz 
wykształcenia, następująca odpowiedź na pytanie Indianina, enigmatyczna, kapi-
talistyczna avant la lettre:

T. – Ilu macie panów?
F. – Tylko jednego. [...]
T. – A wy pozostali, kim jesteście?
F. – Jesteśmy kontenci z naszego losu. Jesteśmy tymi, którzy mają dobra [492–493].

Bogata leksyka etnografi czna (nazwy roślin jadalnych i zwierząt, zjawisk me-
teorologicznych, części ciała, stosunków pokrewieństwa itp.) świadczy o dobrej 
znajomości kultury indiańskiej u tłumacza360, a lista lokalnych plemion, osad 
i rządzących nimi kacyków – o dobrej znajomości zagadnień geopolitycznych. 
Na dochowanie wierności wicekrólowi zdaje się wskazywać fraza włożona w usta 
interlokutora tupi: „Zostań z panem Nicolasem” [487]. Afi liację przy kolonii po-
twierdza część pierwsza rozmówek, imitująca dialog towarzyszący wymianie to-
warowej. W towarach proponowanych przez Indianina brakuje typowych brazy-
lijskich produktów eksportowych (drewna brezylowego, papug, małp), pojawia 
się za to wiele jadalnych roślin i zwierząt. Obecność formuł opóźniających poka-
zanie towarów przez Francuza sugeruje, że autor rozmówek podpowiada krajano-
wi skuteczne techniki negocjacyjne. Długa lista zaleceń: „Bądźmy oddani temu 
ludowi. Nie czyńmy krzywdy tym, którzy dają nam swoje dobra. Dajmy im wik-
tuały. Trudźmy się, żeby upolować dla nich zwierzynę [...] Abyście mieli dobra. 

360 Zastanawiam się, czy użycie formy rozkazującej w wyrażeniach: „Rozpal ogień. Zgaś ogień. 
Przynieś żar do rozpalenia mojego ognia. Ugotuj rybę. Upiecz ją. Zrób mąkę. Zrób wino albo napi-
tek. Idź po wodę” itd. [496] może świadczyć o zamieszkiwaniu z autochtonką.
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I aby wasze dzieci je miały” [489], mogłaby świadczyć o kolonialnym stosunku 
do Indian361. 

Znam funkcję i profi l postaci, brakuje mi „etykiety” i wyglądu zewnętrzne-
go. Staden wymienia w swej relacji młodego tłumacza używającego indiańskiego 
imienia Karwattuware oraz innego o nazwisku Péret. Jedyne nazwisko wymienio-
ne przez Léry’ego odnosi się do przeszłości: pewną nadbrzeżną osadę Francuzi 
nazywają Goset „przez wzgląd na jednego tłumacza o tym nazwisku, który tam 
się osiedlił” [XVIII, 451]. W jednym przypadku poznajemy dokładne pochodze-
nie Normadczyka: „z Rouen”362. Elipsa tym bardziej przykuwa uwagę, że Léry 
nie szczędzi czytelnikowi personaliów postaci, nawet najbardziej epizodycznych, 
na przykład: „Kiedy inny Francuz zwany Jaques Rousseau i ja z jednym tłuma-
czem wędrowaliśmy po tej krainie” [XVI, 396]. Stosowane na przemian rodzajni-
ki i zaimki dzierżawcze – nieokreślony, określony, „mój”, „nasz” – nie pozwalają 
na ustalenie, z iloma miał do czynienia i o którym mówi w danym momencie. 
Określa ich wyłącznie rzeczownikiem truchement, nigdy zaimkiem czy peryfra-
zą, która zdradziłaby rodzaj ich stosunków. Forma adresatywna „wy” użyta przez 
tłumacza w jedynym cytacie nie rozstrzyga wątpliwości. Częstotliwość kontaktów, 
prawdopodobnie zażyłość, być może koleżeństwo lub wręcz przyjaźń, każą wy-
kluczyć hipotezę nieznajomości ich imion lub przydomków, zapewne podobnych 
do tego, jakim jeden z nich obdarzył Léry’ego przy pierwszym kontakcie z Tamoio 
(świadectwa Anchiety i Stadena potwierdzają tę praktykę). Cóż zatem jest przy-
czyną tak daleko posuniętej dyskrecji, tak nieostrego obrazu? Potępienie? Przy 
kilku okazjach Léry surowo ocenia moralność tłumaczy, jedyna poświęcona im 
adnotacja na marginesie – rodzaj nagłówka – brzmi: „Tłumacze normandzcy wio-
dący życie ateistów”. Lecz potępienie pociąga zwykle za sobą wytknięcie, dokład-
ną identyfi kację przedmiotu potępienia. Może więc raczej solidarność, obawa, by 
zła reputacja nie zaszkodziła ich bliskim żyjącym w metropolii lub im samym po 
ewentualnym powrocie? Pierwsze wydanie ukazało się dwadzieścia lat po opisy-
wanych wydarzeniach... Brak zainteresowania? Zapomnienie? Przezorność pasto-
ra uprzedzającego oskarżenia o sympatię dla „ateistów”? Nie potrafi ę stwierdzić, 
czy mgławicowość tej postaci w „fi lmie dokumentalnym” Léry’ego wynika z cięć 
dokonanych przez reżysera, z faktu, że stoi po tej samej stronie kamery, czy stąd, 
że kryje się przed obiektywem za pniami brezylowych drzew.

Od jednego z tłumaczy normandzkich Léry otrzymał w prezencie dwujęzycz-
ną papugę, którą ów „miał przez trzy lata i która tak dobrze wymawiała słowa i po 
dzikiemu, i po francusku, że nie widząc jej, nie odróżnilibyście jej głosu od głosu 
ludzkiego [XI, 281]”. Papugę z tych największych i najpiękniejszych, o wybitnych 

361 W takim duchu odczytuje cały dialog M.-Ch. Gomez-Géraud, Un colloque chez les Touou-
pinambaoults: mise en scène d’une dépossession, [w:] D’encre de Brésil. Jean de Léry, écrivain. Textes 
réunis par F. Lestringant et Marie-Christine Gomez-Géraud, Paradigme, Orléans 1999, ss. 147–162.

362 Toponim ten pojawia się także we wspomnianych rozmówkach tupi-francuskich, w odpo-
wiedzi na pytanie: „Jak się nazywa miejsce, gdzie mieszkasz?” [X, 492].



168 Część II

zdolnościach dźwiękonaśladowczych, z gatunku ajuru, czyli „usta ludzkie” [281, 
przyp. 1], zwierzę totemiczne tłumacza z Ziemi Papug, jak niegdyś tego z Kar-
taginy. Podczas rejsu powrotnego wiózł z sobą taką papugę, być może tę samą, 
ukrywał ją w okresie największego głodu, gdy zmarło pięciu marynarzy, a pozo-
stali zjedli wszystkie zwierzęta, wszystkie skórzane przedmioty, i patrzyli na siebie 
wzrokiem kanibali. Nie przeżyła pięciu dni, gdy nie mógł jej donieść pożywienia, 
a byli już niedaleko brzegu; ugotował ją w rosole, gorzko opłakując. W pierwszą 
noc na Ziemi Brezylowej młody Jean Léry przeszedł inicjację do świata tropików, 
doznał lęku przed byciem zjedzonym przez Indian przy współudziale tłumacza, 
czyli lęku przed byciem zjedzonym przez tłumacza. Lękowi przed kanibalem to-
warzyszył lęk przed przekształceniem się w kanibala. W ostatnich dniach podróży 
zjadł papugę-tłumacza. Pochłaniając ciało wroga, przejął jego moc. Sam stał się 
Tłumaczem363, tłumaczem nagiego, ozdobionego przetyczką w nosie, dziecinnie 
beztroskiego i okrutnego Obcego, którego język i duszę poznał, któremu towa-
rzyszył od narodzin do grobu, biorąc udział w życiu codziennym i w dorocznym 
tańcu rytualnym, w zabawie i w wojnie, nie przekroczył cienkiej czerwonej linii, 
lecz nosił łuk i strzały, jadał z gołej ziemi i sypiał w hamaku, który później zabrał 
z sobą, wychwalając jego wyższość nad słomianym barłogiem, tęsknił za smakiem 
tapioki, doświadczył znanego każdemu tłumaczowi uczucia rozpiętości pomiędzy 
dwoma światami („Jestem Francuzem i przykro mi to mówić” [XVI, 376], „żałuję 
często, żem nie jest pośród dzikusów” [XX, 508]), zapoczątkowanego przedsta-
wieniem się jako Lery-usu, pokusy pozostania, potrzeby stałego wspominania, 
ciągłego uzupełniania wiedzy. Gdyby dane mu było powrócić do zatoki Guanaba-
ra, to on byłby tłumaczem364. Tak się jednak nie stało – został Tłumaczem innego 
rodzaju; jego sprawozdanie z podróży odbytej do i po Ziemi Brezylskiej jest dzie-
łem wyjątkowym nawet jak na ową epokę Wielkich Odkryć i Podróży, wyjątko-
wym ze względu na obiektywizm, pełnię, artyzm opisu Obcego, którego uczynił 
Innym.

* * *

Po wyjeździe Villegagnona do Francji jego zastępca i siostrzeniec Bois le Comte 
nie szukał sojuszników wśród zbiegłych tłumaczy; wprost przeciwnie, przekazał 
im, że uważa ich za wrogów gorszych od Portugalczyków365. Atak niewielkiej eska-

363 Parabolę tę dedykuję Pani Profesor U. Dąmbskiej-Prokop, autorce artykułu Tłumacz jako 
kanibal, a także duchom C. Lévi-Straussa, autora Smutku tropików i Antropologii strukturalnej oraz 
L. Kołakowskiego, autora Ogólnej teorii nie-uprawiania ogrodu.

364 Możliwe są też inne scenariusze, na przykład ten z fi lmu Como Era Gostoso o Meu Francês 
(Jaki smaczny był mój Francuzik), N. Pereira dos Santos, 1971.

365 Gaff arel, op. cit., s. 303.



169Tłumacze odkrywców

dry portugalskiej i fl otylli pirog ich indiańskich sprzymierzeńców 15 marca 1560 
roku położył kres kolonii w zatoce Guanabara. Indianie Tamoio stawiali opór por-
tugalskim konkwistadorom przez piętnaście lat, wspomagani przez francuskich 
przyjaciół. Francuzi próbowali odtworzyć swoje przedsięwzięcie osadnicze w pół-
nocnych rejonach Brazylii, w Maranhão, lecz „Francja Równikowa” nie prze-
trwała nawet trzech lat366. Relacje misjonarzy Claude’a Abbeville’a i Yves’a d’Évreux 
zawierają wiele informacji o tłumaczach, umożliwiających rekonstrukcję ich bio-
gramów. Największym prestiżem cieszył się David Migan z Dieppe, marynarz ży-
jący na Ziemi Brezylowej od wczesnej młodości. Używał zmodyfi kowanej formy 
nazwiska, homonimicznej ze słowem mingau, ‘kleik z mączki kukurydzianej’. Po-
średniczył w konfl iktach między Indianami a Europejczykami, skutecznie działa-
jąc na korzyść Francuzów. Powrócił do Francji w 1613 roku z ambasadą Indian 
Tupinamba, tłumaczył Małgorzacie Walezyjskiej długą mowę kacyka Itapukuku. 
Zginął w bitwie z Portugalczykami w 1615 roku. W Maranhão działali także tłu-
macze reprezentujący dwa inne typy społeczne. Charles des Vaux, szlachcic szu-
kający fortuny, zamieszkał wśród Indian jako dorosły. Wrócił do Francji, by prze-
konywać monarchę do założenia kolonii; po powrocie do Brazylii trafi ł do niewoli 
portugalskiej i zmarł w portugalskim lochu. W ekspedycji jezuity Francisca Pinta 
uczestniczyli jako tłumacze Indianie Sébastien i Gregoire, ochrzczeni i edukowani 
w szkole misyjnej; poślubili później córki lokalnych kacyków367.

Pół wieku później, w 1669 roku, aby zapewnić sobie korpus wiernych i moral-
nych tłumaczy, król Ludwik XIV założył pierwszą we Francji szkołę dla jeunes de 
langues:

I by w przyszłości można było posiadać pewność co do wierności i dobrego sprawowania 
rzeczonych Tłumaczy i Dragomanów, Jego Królewska Mość rozkazał [...], by co trzy lata 
wysyłano do Konstantynopola i Smyrny368 sześciu chłopców w wieku od ośmiu do dziesię-
ciu lat, którzy chcieliby udać się tam dobrowolnie i którzy zostaną umieszczeni w klaszto-
rach ojców kapucynów w tych miastach, gdzie otrzymają wykształcenie w religii katolic-
kiej, apostolskiej i rzymskiej oraz w znajomości języków, by uczynić z nich Dragomanów 
i Tłumaczy369.

366 Tarczyński, op. cit., s. 345.
367 C. Abbeville, Histoire de la mission, Paris 1614; Y. d’ Évreux, Suitte de l’Histoire des choses 

plus memorables advenues en Maragnan, és années 1613. & 1614, Paris 1615, za: Obermeier, op. cit., 
s. 204; J. Ferdinand Dexis, przedmowa do: Y. d’Évreux, Voyage dans le Nord du Brésil fait durant les 
années 1613 et 1614, Leipzig–Paris 1864.

368 W oryginale: „Echelles de Constantinople et Smirne”. Termin Echelle oznaczał miasto w Im-
perium Ottomańskim połączone z Francją umową dyplomatyczną i handlową, zapewniającą liczne 
przywileje francuskim kupcom.

369 Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Paris 1755, t. V, 
s. 113: za: Gomez-Géraud, La fi gure de l’interprète dans des récits de voyage, s. 334.
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3.2.4. Floryda. Wśród heretyków i morderców

Francuzi nie powrócili w XVI wieku do Brazylii, uznając za priorytet wojnę z Hisz-
panią i osłabienie jej potęgi kolonialnej. Idealnym punktem strategicznym do nę-
kania galeonów podążających do metropolii z ładunkiem meksykańskiego i peru-
wiańskiego złota oraz srebra wydawała się Floryda (obecny Półwysep Florydzki, 
Georgia, Karolina Północna i Południowa), słabo poznana i niezasiedlona przez 
Hiszpanów. Dążąc do założenia tam kolonii, admirał Coligny pragnął być może 
zapewnić hugenotom schronienie, możliwość wzbogacenia się i narzucenia swo-
jej religii. W 1562 roku wytrawny korsarz Jean Ribault z Dieppe i szlachcic René 
Goulaine Laudonnière spenetrowali okolice rzeki Mai (obecnie Saint-John’s River), 
nawiązali przyjazne stosunki z Indianami Timucua rządzonymi przez króla Satu-
riwa (Saturiona), założyli osadę warowną Charlesfort i odpłynęli, pozostawiając 
trzydziestu osadników. Niemożność odnalezienia królestwa Ciboli (lokalnego od-
powiednika Eldorado), przerwanie dostaw zapasów i ludzi z metropolii w wyni-
ku wojen religijnych oraz pogorszenie stosunków z tubylcami doprowadziło do 
ucieczki kolonistów; na morzu losowali między sobą, kogo zjedzą, by pozostali 
mogli przeżyć. Podczas drugiej ekspedycji, w 1564 roku, Laudonnière założył Fort 
Caroline. Uwikłanych w indiańskie układy polityczne, szukających ratunku w pi-
ractwie, umierających z głodu osadników uratowało przybycie 27 sierpnia 1565 
roku siedmiu statków pod wodzą Ribaulta, wypełnionych kolonistami z prawdzi-
wego zdarzenia: rzemieślnicy i rolnicy przybywali z rodzinami, zdecydowani, by 
osiedlić się na stałe. Następnego dnia na horyzoncie dostrzeżono dziesięć okrętów 
hiszpańskich: Filip II, zdając sobie sprawę ze skali niebezpieczeństwa, wysłał ade-
lantado Pedra Menendeza de Avilesa z rozkazem zniszczenia wrogów i heretyków. 
Dowódcy francuscy, decydując się na konfrontację na morzu, pozostawili w Fort 
Caroline zaledwie setkę obrońców. Flotę Ribaulta, mającą wszelkie szanse na zwy-
cięstwo, rozpędził huragan („cud” – powiedział Menéndez). Adelantado zdobył 
fort i wymordował mieszkańców – oszczędzając tylko kobiety i dzieci – a następnie 
rozbitków, w tym Ribaulta, którym wcześniej obiecał bezpieczeństwo; charakter 
swej misji określił w notce (być może apokryfi cznej) pozostawionej na miejscu ma-
sakry: „Nie za to, żeście Francuzi, lecz luteranie”. Pamięć rzezi przetrwała w nazwie 
jednej z okolicznych wysepek – Matanzas Inlet. Wobec braku reakcji Korony fran-
cuskiej prywatną ekspedycję karną zorganizował w 1568 roku szlachcic gaskoński 
Dominique de Gourgues. Na czele stu osiemdziesięciu ochotników i przy pomocy 
sprzymierzonych Indian zdobył forty Caroline i sąsiedni San Agustin, a całą załogę 
powiesił. Na drzewie, które pamiętało jeszcze niedawną masakrę, zostawił tablicz-
kę: „Nie za to, żeście Hiszpanie czy marynarze, lecz zdrajcy, rabusie i mordercy”. 
Wynik ekspedycji Gourgues’a nie zmienił katastrofalnego bilansu kolejnego przed-
sięwzięcia francuskiego w Nowym Świecie370. 

370 Por. Les Français en Amérique pendant la deuxième moitié du XVIe siècle. II. Les Français en 
Floride. Textes de Jean Ribault, René de Laudonnière, Nicolas Le Challeux et Dominique de Gour-



171Tłumacze odkrywców

Wszyscy dowódcy sporządzili relacje z owych wydarzeń. Raport z pierwszej 
ekspedycji, pierwotnie przeznaczony dla admirała Coligny, Ribault opublikował 
w Anglii, gdzie schronił się podczas wojen religijnych, w tłumaczeniu angielskim: 
Th e Whole and True Discoverye of Terra Florida (1563); być może miał pomóc 
w staraniach o uzyskanie od królowej Elżbiety wsparcia dla pozostawionego 
w Charlesfort garnizonu. Relacja Laudonnière’a ze wszystkich trzech wypraw 
ukazała się w zbiorze L’Histoire notable de la Floride (1586), zawierającym rów-
nież relację Gourgues’a, Le quatriesme voyage des François à la Floride, sous le 
Capitaine Gourgues, en l’an 1567, prawdopodobnie wersję oryginalnego Reprin-
se de la Floride (1568). Nicolas Barré, wybrany na dowódcę garnizonu, tym ra-
zem nie miał okazji wysłać żadnego listu. Menéndez opisał walki z luteranami 
w liście do Filipa II z 11 września 1565 roku, a jego kapelan Francisco Lopez de 
Mendoza Grajales oraz siostrzeniec Gonzalo Solís de Merás uwiecznili jego czyny 
w szczegółowych relacjach. Z punktu widzenia skromnego kolonisty historię for-
tu Caroline przedstawił cieśla Nicolas Le Challeux w tekście o wymownym tytule 
Dis cours de l’Histoire de la Floride contenant la cruauté des Espagnoles contre les 
subjets du Roy en l’an mil cinq cens soixante cinq etc. (Dieppe, 1566). Malarz i ry-
sownik przydzielony do drugiej wyprawy, Jacques Le Moyne de Morgues, zawarł 
swe doświadczenia w Brevis narratio eorum quae in Florida Americae Provicia 
Gallis acciderunt, secunda in illam Navigatione, duce Renato de Laudoniere classis 
Praefecto (1591). Jego rysunki i akwarele, pierwsza w Europie profesjonalna doku-
mentacja ikonografi czna Nowego Świata i jego mieszkańców, uległy zniszczeniu 
podczas hiszpańskiego ataku na fort Caroline; odtworzone z pamięci, posłużyły 
jako modele do rycin w Grands Voyages Th éodore’a de Bry, przyczyniając się do 
ogromnej popularności tej encyklopedii podróży XVI wieku371. Na pięciu z czter-
dziestu dwóch plansz w America (część II, 1591) Laudonnière rozmawia z indiań-
skim wodzem bez pośredników (por. ilustracje 15 i 16)372.

Do historii komunikacji międzykulturowej teksty te nie wnoszą wiele nowego. 
Podczas pierwszej ekspedycji, w obliczu użytkowników języka timucua (obecnie 
wymarłego), całkowicie nieznanego i niezrozumiałego dla Europejczyków, człon-
kowie wyprawy uciekają się do gestów. W kwestiach praktycznych metoda ta wy-
starcza, lecz zawodzi w przypadku tematów bardziej abstrakcyjnych, zwłaszcza 
religii. Rozmowa na migi przytoczona przez Ribaulta:

Gdy uczyniłem znak ich królowi, podnosząc rękę i wyciągając palec, by wskazać na niebo, 
on, podnosząc ku niebu swoją rękę, wyciągnął dwa palce, czym, jak nam się zdało, da-

gues. Choisis et annotés par Suzanne Lussagnet, introduction par Ch.-A. Julien, Paris 1958, przed-
mowa; Havard, Vidal, op. cit., ss. 48–55; Lestringant, Le Huguenot et le Sauvage, s. 41, 62.

371 Kilka akwarel być może ocalało, przesłanych do Francji przed sierpniem 1565 roku; Julien, 
Les Français en Amérique pendant la deuxième moitié du XVIe siècle. II. Les Français en Floride, s. 11, 
przyp. 1.

372 Plansze VIII, XVI, XXXII, XXXIV, XXXV, por. http://fcit.usf.edu/fl orida/photos/native/le-
moyne/lemoyne.htm.



Il. 15. Król Utina „rozmawia” z kapitanem Laudonnière
Oprac. K. Słysz-Urbanowicz na podstawie Jacques Le Moyne de Morgues, Brevis Narratio eorum 
quae in Florida, fragment planszy XVI
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Il. 16. Król Utina „rozmawia” z kapitanem Laudonnière
Oprac. K. Słysz-Urbanowicz na podstawie Jacques Le Moyne de Morgues, Brevis Narratio eorum 
quae in Florida, fragment planszy XXXIIII

wał nam do zrozumienia, że czczą słońce i księżyc jako bogów. Później zrozumieliśmy, że 
w rzeczy samej tak jest[9]373

przypomina dowcip opowiadany od czasów antyku. Większym zmysłem krytycz-
nym wykazuje się Laudonnière, którego zdaniem Indianie uznali, „że czcimy Słoń-
ce, jako że mieliśmy oczy wzniesione ku Niebu”, i który komentuje, że „z długiej 

373 J. Ribault, La complète et véridique découverte de la Terra Florida, [w:] Les Français en Amé-
rique pendant la deuxième moitié du XVIe siècle. II. Les Français en Floride. Numery stron pochodzą 
z tego wydania.
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przemowy króla kapitan wyniósł dość marną przyjemność, ponieważ nie zdołał 
zrozumieć jego języka, a jeszcze mniej koncepcji jego umysłu i ducha” [51]374. 

Próba pozyskania kandydatów na tłumaczy kończy się fi askiem, gdyż dwaj 
ochotnicy uciekają, mimo dobrego traktowania, z francuskiego statku. Wbrew 
obyczajowi i zaleceniu Katarzyny Medycejskiej Ribault nie porywa innych, prag-
nąc w ten sposób zyskać zaufanie lokalnych plemion i ich przychylność wobec nie-
licznej załogi fortu pozostawianej na obcym lądzie. Relacja Laudonnière’a przy-
nosi ciekawe szczegóły na temat pierwszych chwil kursu języka i cywilizacji:

[...] zabraliśmy stamtąd, na rozkaz Króla, dwóch Indian, którzy czując się obdarzeni więk-
szymi faworami niż inni, uznali się za bardzo szczęśliwych na naszym statku. Postawiliśmy 
rychło żagle i popłynęliśmy ku wielkiej rzece. Jednakże owi dwaj Indianie, widząc, że nie 
skłaniamy się bynajmniej do przybicia do brzegu, lecz raczej trzymamy się środka nurtu, 
zaczęli się trochę gniewać i za wszelką cenę chcieli skoczyć do wody, a są tak wprawnymi 
pływakami, że bez zwłoki dotarliby do lasu. Jednakże widząc ich nastrój, zajęliśmy się nimi 
i na wszelkie sposoby próbowaliśmy ich ukontentować, co nam się nie udało. Wręczaliśmy 
im rzeczy, które bardzo cenili, lecz nie chcieli ich brać, wręcz przeciwnie, oddawali wszyst-
kie dary, myśląc, że są nimi zobligowani i że gdy je zwrócą, zwrócimy im wolność. Widząc 
wreszcie, że wszystkie ich wysiłki spełzały na niczym, poprosili, by im oddano to, co zwró-
cili, co uczyniliśmy, nie zwlekając. Przybliżyli się wówczas do siebie i zaczęli śpiewać, a tak 
rzewnie, że zdawało się nam, że opłakują nieobecność przyjaciół. Ciągnęli swe pieśni przez 
całą noc bez ustanku [58].

Następnego dnia po dołączeniu do głównej fl oty załoga stara się usposobić 
gości przychylnie do przyszłej misji:

Gdy tylko przypłynęliśmy, każdy dokładał wysiłków, by obdarować czymś obu Indian 
i okazać im najprzyjemniejsze oblicze, by poprzez takie karesy ujrzeli naszą przychylność 
i wolę pozostania ich przyjaciółmi także i w przyszłości [59],

po czym rozpoczyna się kurs:

Postawiliśmy przed nimi jadło, lecz odmówili i dali nam do zrozumienia, że przed jedze-
niem mają zwyczaj myć twarz i czekać, aż zajdzie słońce, co jest ceremonią powszechną 
wśród wszystkich Indian Nowej Francji. W końcu jednak zostali zmuszeni do zapomnienia 
o swych przesądach i przywyknięcia do naszych obyczajów, co było dla nich na początku 
nieco dziwne [59].

Po ochłonięciu z pierwszego szoku przywiązują się do Laudonnière’a, który 
spontanicznie zostaje ich tutorem:

Rozweselili się wówczas nieco i zasypywali nas stale tysiącem dyskursów, niemożebnie 
zmartwieni, że nie możemy ich pojąć. Kilka dni później zaczęli żywić do mnie przyjaźń, 
powiadam, tak serdeczną, że jak tuszę, prędzej umarliby z pragnienia i z głodu, niż wzięli 
jadło z innej niż moja ręki [59].

374 Laudonnière, L’histoire notable de la Floride située ès Indes Occidentales, [w:] ibidem.
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Ów wykorzystuje sytuację, by opanować podstawy języka sprzymierzeńców:

Widząc tak wielką przyjaźń, staram się nauczyć kilku indiańskich zwrotów i zaczynam ich 
pytać, wskazując rzecz, której miano chcę poznać, jak ją nazywają. Bardzo radzi byli, mó-
wiąc mi je, a dostrzegając mój zapał do poznania ich języka, sami zachęcali mnie, żebym 
zadawał pytania. Utrwaliwszy na piśmie słowa i zwroty indiańskie, byłem w stanie zrozu-
mieć większą część ich mowy [59].

Oni zaś mówią tylko o zaletach swojej ziemi, prawdopodobnie w celu skłonie-
nia Francuzów do jak najszybszego odstawienia ich do ojczyzny:

Codziennie rozprawiali o tym, jak dobrze pragną mnie traktować, gdy wrócimy do ich 
siedzib, i że uczynią mi wszystkie możliwe przyjemności, tak na polowaniu, jak i pokazując 
najdziwniejsze pogańskie ceremonie [...]. Dali mi do zrozumienia, że zaprowadzą mnie 
przed oblicze największego pana tej ziemi, którego nazywają Chiquola [59].

Przedmioty obietnic odzwierciedlają zapewne zainteresowania Laudonnière’a, 
szczególnie jego fascynację władcą, którego poddani „nie dbają o złoto ni srebro, 
ni perły, gdyż tego u nich dostatek”, a o którym posiadano we Francji mgliste 
wiadomości od kronikarzy hiszpańskich. Chęć zadowolenia Laudonnière’a i skło-
nienia go do powrotu powoduje, że „Indianin tak wielkie upodobanie znajdował 
w mówieniu mi o tym Chiquoli, że nie było dnia, by nie opowiedział mi o jakiejś 
rzadkiej rzeczy [60–61]”.

Znudzeni pobytem na francuskich statkach, Indianie uciekają pewnej nocy 
szalupą okrętową, pozostawiając wszystkie podarki.

Podczas kolejnej wyprawy Laudonnière zna już zatem podstawy języka timu-
cua i posiada glosariusz; w spisie uczestników jako tłumacz wymieniony jest nieja-
ki sierżant Lacaille (François de La Caille)375, zaufany człowiek Laudonnière’a [89], 
który zapewne opanował język sprzymierzeńców w podobnym stopniu i podobną 
metodą. Indianie także zapamiętali kilka słów, gdyż przy ponownym spotkaniu 
wołają: „amy, amy” (‘przyjaciel’) [89]. Jedni i drudzy wykazują chęć porozumie-
nia za pomocą gestów i nielicznych znanych słów i wyrażeń, a także gotowość do 
nauki języka i kultury partnera, głównie poprzez imitację. Laudonnière nie po-
daje przykładów mediacji językowej sierżanta, lecz opisuje jego rolę w pantomi-
mie odegranej na użytek indiańskich sojuszników. Nie chcąc się wdawać w woj-
ny plemienne, mimo złożonej królowi Saturiwie obietnicy walki z jego wrogami 
z plemienia Timogoa nawiązał z nimi przyjacielskie stosunki. Powracający z te-
rytorium wroga francuski oddział informuje sojuszników o zwycięskiej potyczce. 
Gospodarzom nie wystarcza opis słowny, zapewne dość kaleki, proszą o więcej 
szczegółów „na migi”.

W okamgnieniu François La Caille, mój sierżant, chwyta miecz w garść, mówiąc, że roz-
płatał nim dwóch Indian uciekających przez las i że kompani jego uczynili to samo [104].

375 Ch.W. Baird, Histoire des réfugiés huguenots en Amérique, Toulouse 1886, s. 39.
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Zachwycony wódz zaprasza ich, jako gości honorowych, do chaty, gdzie obser-
wują, nie rozumiejąc, niczym Borgesowski Awerroes, sztukę historyczną odegra-
ną przez tubylców, nader realistycznie, z wbiciem prawdziwego oszczepu w jed-
nego z aktorów, który później zostanie pieczołowicie opatrzony. Okazuje się, że

[...] była to ceremonia, którą upamiętniali śmierć i prześladowanie swoich przodków Pa-
rakusi przez wrogich Timogoa. Dodał też, że za każdym razem, gdy on sam lub ktoś z jego 
przyjaciół i sojuszników wracał stamtąd, nie przynosząc obciętej głowy wroga lub nie 
wiodąc jakiegoś jeńca, ku odwiecznej pamięci swych poprzedników przebijał swe najuko-
chańsze dziecko tą samą bronią, jaką zostali pokonani w przeszłości, by odnawiając ranę, 
ponownie opłakiwać śmierć przodka [107].

Teatr, teatr; tknięty podejrzeniem, drugi wódz prosi kapitana Le Vasseura 
o pokazanie miecza, co ów czyni bez wahania, sądząc, że chodzi o przyjrzenie się 
europejskiej broni, lecz

[...] zrozumiał nagle, że chodziło o coś inszego, gdyż starzec, trzymając miecz w ręce, oglą-
dał go długo i bacznie, szukając śladów krwi, które by dowiodły, że któryś z wrogów został 
zabity, [...] a nie widząc żadnych śladów, miał mu już rzec, że nie zabił żadnego Timogoa, 
gdy Le Vasseur, uprzedzając jego zastrzeżenie, pokazał na migi całą scenę, dodając, że po 
zabiciu dwóch Indian miecz był tak zalany krwią, że musiał długo obmywać go w rzece. 
Starzec uznał to prawdopodobnym i żadnych uwag więcej nie czynił [106].

Jako że francuscy dowódcy toczą rozmowy wyłącznie na wysokim szczeblu, 
w swych relacjach poświęcają sporo miejsca identyfi kacji władców. Bacznie ob-
serwują i opisują oznaki władzy – strój, zwłaszcza nakrycie głowy, pozycję w prze-
strzeni, stosunek otoczenia – wyraźne nawet w tak prostych społeczeństwach 
i w warunkach polowych. Rozpoznają wodza po skórzanej szubie, której tren nie-
sie za nim czterech podwładnych [90]; Indianie prowadzą Ribaulta do „swego 
Króla, który nie powstał jak oni, lecz siedział na podwyższeniu z listowia wawrzy-
nu i palmy” [51], a następnie do drugiego, „zasiadającego na gałęziach i liściach”, 
nieopodal „altanki z cedrów i wawrzynów” [52]; taką samą przygotują później 
francuscy żołnierze dla swojego porucznika [90]. Drugi król okazał „największe 
dostojeństwo, zaledwie skinął lekko głową, gdy Kapitan podszedł, by go powitać, 
i nie wykonując żadnego innego ruchu zachowywał się tak dostojnie, jakby poka-
zywał, że słusznie nosi tytuł Króla” [52]. Powściągliwość i godność to oznaki ma-
jestatu, choć w późniejszych kontaktach dla okazania przyjaźni wodzowie obej-
mują się serdecznie. Cieszą się oni szacunkiem otoczenia: „Wszyscy jego ludzie 
postępowali za nim w wielkiej ciszy i skromności, lepiej zaprawdę, niż czynią to 
nasi” – zauważa z nutką zazdrości Ribault [8]. Materialnym dowodem zadzierzg-
niętych więzi są znaczące dary i gesty. Saturiwa wręcza Laudonnière’owi „swój 
łuk i strzały, tak jak Kapitanowi Jeanowi Ribaultowi podczas naszej pierwszej po-
dróży, oznaka konfederacji i wiecznego przymierza z tymi, których zaszczycają 
takim prezentem” [94]. Przybyły w celu zawiązania konfederacji antyhiszpańskiej 
Gourgues imituje zachowanie wodzów uczestniczących w radzie wojennej: wszy-
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scy odkładają broń, siadają w kręgu, główny wódz wskazuje Gourgues’owi miej-
sce po swojej prawicy, na bliźniaczym drewnianym tronie, wspólnie piją „cassiné, 
któren ma taką moc, że nie czują pragnienia ani głodu przez dwadzieścia cztery 
godziny”376, a Gourgues musi udać, że także go pije, po czym wodzowie wznoszą 
ręce i przysięgają, że nigdy go nie opuszczą [191]377.

O ile zewnętrzne oznaki władzy, formy zawierania sojuszu, manifestowania 
przyjaźni lub wrogości są podobne i zrozumiałe w obu kulturach, o tyle dane 
słowo, obietnica czy przyrzeczenie mają w dyplomacji indiańskiej zupełnie inną 
wagę niż w wykrętnej europejskiej. Akt mowy ma moc illokucyjną.

Zgodnie ze sprawdzonym modelem brazylijskim Ribault pozostawił wśród leś-
nych plemion ochotników do nauki języka. Żołnierz o nazwisku Rouffi   zamieszkał 
w plemieniu Adusty podczas pierwszej ekspedycji [135]. Ironia historii sprawiła, 
że jego umiejętności zostały wykorzystane przez wroga. Schwytany w maju 1564 
roku przez Hernanda Manrique de Rojasa wysłanego w celu zniszczenia francu-
skich słupów granicznych, niechcący przyczynił się do lokalizacji drugiego z nich; 
obaj, tłumacz i słup, zostali zabrani do Hawany; Rouffi   służył następnie jako tłu-
macz Menendezowi de Avilesowi w rozmowach z królem Guale378. Hiszpanowi 
udało się pogodzić Guale i Adustę, grożąc obu stronom gniewem nowego boga; 
wkrótce potem nastała ośmiomiesięczna susza. Menéndez został prawdopodob-
nie uznany za potężnego szamana, z którym warto pozostawać w dobrych sto-
sunkach, gdyż władcy złożyli mu zgodnie wizytę, prosząc o przywołanie deszczu 
[72, 88, 135]. W podobny wir historii wpadli rozbitkowie hiszpańscy żyjący wśród 
Indian od kilku lat. Przechwyceni (uratowani?) przez Laudonnière’a, służyli mu 
jako informatorzy [134]; o pomocy w przekładzie nie wspomina. Choć na pierw-
szy rzut oka wydawali się całkowicie zasymilowani („nadzy, z włosami po łydkę, 
jak zwykli je nosić dzicy” [131], różniący się od nich zarostem, o czym przypo-
minał przydomek jednego z nich: „Brodacz”), nie ulegli całkowitej akulturacji, 
skoro ostrzegali kapitana przed wiarołomnością Indian. Pokrewieństwo języków 
romańskich umożliwiało zapewne rudymentarne porozumienie między Francu-
zami a Hiszpanami.

Spośród żołnierzy specjalizujących się w roli pośredników największy rozgłos 
(zapewne dzięki rycinie Le Moyne’a, XLII) zyskał Pierre Gambié, zabity przez in-
diańskiego wioślarza w drodze do fortu Caroline. Jego przypadek, postrzegany 

376 Cassiné, napój z kaliny kanadyjskiej. Czy dotarł do Ameryki podczas wielkiej przeprawy 
Asteriksa i Obeliksa, a jemiołę zastąpił lokalny składnik?

377 D. Gourgues, Le quatriesme voyage de François à la Floride, [w:] Les Français en Amérique 
pendant la deuxième moitié du XVIe siècle. II. Les Français en Floride. Numery stron pochodzą z tego 
wydania.

378 G. Solís de Merás, Memorias de todas las jornadas y sucesos del adelantado Pedro Menén-
dez de Avilés y de la conquista de La Florida y justicia que hizo con Pedro Ribao y otros franceses, 
[w:] E. Ruidíaz y Caravia, La Florida, Madrid 1893, I, ss. 194–200, za: Laudonnière, op. cit., ss. 71–72, 
przyp. 1.
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niekiedy jako przykład nieufności i wrogości wobec obcego/tłumacza379, należy 
jednak do innej kategorii. Jak donosi Laudonnière, jego podwładny,

[...] który długo przebywał w tej krainie, by nauczyć się języków i handlować z Indianami, 
dotarł w końcu do osady Adélano. Zgromadziwszy zapas złota i srebra i pragnąc powrócić 
do mnie, poprosił Króla osady, by użyczył mu kanu [...], a władca prośbę tę spełnił. Jed-
nakże zazdrosny o wywożone bogactwa, rozkazał dwóm Indianom, którzy mieli służyć za 
wioślarzy, by zabili go, a następnie przynieśli mu towary i złoto. Zdrajcy wykonali rozkaz 
sposobem nieludzkim: zamordowali go toporkiem, gdy siedząc pośrodku kanu rozdmu-
chiwał ogień, by przyrządzić rybę [138].

Le Moyne maluje jednak okoliczności zabójstwa w zupełnie innym świetle: 
zachęcony sukcesem poprzednika, La Roche-Ferrière’a, młody, przystojny żołnierz 
opuścił fort w celu handlowania z Indianami na własną rękę, zjednał sobie przy-
chylność króla Adelano, poślubił jego córkę i zamieszkał wśród Indian; naduży-
wanie władzy podczas nieobecności króla przysporzyło mu wrogów. Jeden z wio-
ślarzy, „pomnąc, że został wychłostany na jego rozkaz”380, skorzystał z okazji, by się 
zemścić. Laudonnière przypisuje więc zabójstwo wiarołomności Indian, Le Moyne 
zaś – nadużyciom młodego awanturnika, które przedstawia jako jednostkowe. 
Wyłaniający się z francuskich tekstów idylliczny obraz stosunków francusko-
-indiańskich psuje kronikarz angielskiego kapitana Johna Hawkinsa, który zawinął 
do fortu Caroline na początku sierpnia w 1565 roku. Sparke donosi o przemocy 
stosowanej przez Francuzów wobec Indian odmawiających dostaw żywności, na 
którą ci odpowiadają w podobny sposób, porywając i zabijając osadników381.

Stosunki te były jednak na ogół dobre, skoro uciekinierzy z fortu Caroline 
i rozbitkowie z okrętów Ribaulta znaleźli gościnę wśród sojuszniczych plemion 
indiańskich. W identyfi kacji kapitana Gourgues’a uczestniczył jako tłumacz in-
diańskiego wodza osiemnastoletni Pierre Debré382 rodem z Havre de Grâce, przy-
garnięty przez Saturiwę; powrócił później z Gourgues’em do Francji, do rodziców 
[190]. Głównym elementem sprawdzania tożsamości przybyszów okazało się coś 
więcej niż słowa: wódz – nie wiem, czy za radą tłumacza – zażądał, by

[...] zaśpiewali Psalmy, tak jak to robili uprzednio kapitanowie Laudonière i Jehan Ribauld 
i ci, którzy byli z nimi, kiedy zamieszkiwali na Florydzie [243].

Cichnące nuty psalmu śpiewanego po raz ostatni na fl orydzkim wybrzeżu zamy-
kają dla Francuzów ten wiek próżnych usiłowań budowy zamorskiego imperium.

Nie był on jednak całkiem bezowocny. Dostarczył wiedzy oraz umiejętności 
żeglarskich, kartografi cznych, etnografi cznych i językowych, kładąc podwali-
ny pod wielki gmach kolonialny wzniesiony w wiekach późniejszych. Tłumacze 

379 Na przykład przez Gannier, op. cit., s. 6.
380 Le Moyne, za: Laudonnière, op. cit., s. 138, przyp. 4.
381 R. Viking O’Brien, Th e Murder of Pierre Gambié: intertextuality and Jacques Le Moyne’s Bre-

vis narratio, „Th e Marjorie Kinnan Rawlings Journal of Florida Literature” 1994–1995, nr 6, s. 2.
382 Gourgues nazywa go Falèze, op. cit., s. 243.
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normandzcy w Brazylii ustanowili model kolonii oparty na przyjęciu zwyczajów 
autochtonów i metysażu; w dekadach nieformalnych kontaktów rybaków i hand-
larzy francuskich z plemionami zamieszkującymi nad Zatoką św. Wawrzyńca wy-
pracowano pierwsze formy dialogu międzykulturowego w Nowej Francji383.

Część owego dziedzictwa przypadła w udziale Anglii za pośrednictwem takich 
wizjonerów jak Richard Hakluyt, geograf, agent Jej Królewskiej Mości w Paryżu, 
którego kompilacja i przekład francuskich relacji z wypraw do Nowego Świata 
w dużym stopniu przyczyniły się do zainteresowania królowej Elżbiety koloniza-
cją Ameryki384. Do spełnienia owych wizji znalazła zdolnych wykonawców.

3.3. W służbie Jej Królewskiej Mości

3.3.1. Na krańcach świata

Wbrew rozpowszechnianemu przez Hakluyta obrazowi Ameryki-Cabotiany, 
w którym ten wielki geograf i promotor angielskiej ekspansji morskiej podkreślał 
rolę pierwszych odkrywców, nie ulega wątpliwości, że w XVI stuleciu Anglicy po-
zostawali w tyle za Hiszpanami, Portugalczykami czy nawet Francuzami. Posta-
nowienia traktatu w Tordesillas wiązały ręce angielskim monarchom. Skompliko-
wana sytuacja polityczna w XVI-wiecznej Europie odbijała się w lustrze Atlantyku 
i przenosiła na Nowy Świat. Dychotomia pokój–wojna nie wyczerpywała szero-
kiej gamy możliwych stosunków między podmiotami politycznymi. W zawiłej, 
ruchomej, migotliwej układance przyjaciół i wrogów, sprzymierzeńców i szpie-
gów, interesów królewskich i partykularnych, metropolitarnych i lokalnych, 
długoterminowych i doraźnych, politycznych, religijnych, ideologicznych oraz 
ekonomicznych mieszkańcy Albionu odgrywali jednocześnie różnorakie role: pi-
ratów i korsarzy, kupców, agentów Jej Królewskiej Mości, pogromców i obrońców 
Indian, odkrywców, kolonizatorów. Narzędzia podboju – statki, ludzie (piloci, 
tłumacze), kolubryny, mapy i żywność – przechodziły z rąk do rąk.

Dwie historie dobrze ilustrują ten stan rzeczy. 7 marca 1540 roku wypłynęła 
z Portsmouth „Barbara of London” pod dowództwem Johna Philipsa. W stuoso-
bowej załodze znajdował się tuzin Francuzów, w tym pilot i tłumacze języków in-
diańskich. Po przybiciu do brazylijskiego wybrzeża w miejscu zwanym Callybalde 
zamówili u Indian ładunek drewna brezylskiego, zbudowali prowizoryczny kan-
tor wymiany i skupowali bawełnę, papugi, małpy oraz inne „niezwykłe zwierzęta 
tej krainy”. Po upływie miesiąca odwiedzili ich Francuz i Portugalczyk, żądający 
w imieniu swych władców bezzwłocznego opuszczenia kraju. Nocą Francuz ów 

383 Havard, Vidal, op. cit., ss. 65–66.
384 Ibidem, s. 65.
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spróbował odciąć cumy kotwiczne, lecz został przyłapany przez marynarzy i uwię-
ziony. Zabrany na ląd do pomocy w rozmowach z tubylcami, uciekł, zachęcając do 
tego samego francuskich tłumaczy należących do załogi; poszli w jego ślady, zabie-
rając wszystkie towary. Oddział wysłany w pościg został prawie w całości wybity 
przez Indian, kantor spalony, a wielu broniących go Anglików odniosło rany. Prze-
trzebiona załoga wyruszyła na „Barbarze” w drogę powrotną; na Santo Domingo 
porzuciła uszkodzony statek, napadła na hiszpański galeon wracający do Sewilli 
z ładunkiem cukru, przejęła go i na jego pokładzie dotarła do Dartmouth w sierp-
niu 1540 roku385. Ćwierć wieku później angielski kupiec sir John Hawkins zbił ma-
jątek na specyfi cznym handlu transatlantyckim, sprzedając schwytanych w Gwinei 
murzyńskich niewolników hiszpańskim kolonistom na Karaibach – transakcje za-
kazane wprawdzie przez Koronę hiszpańską, lecz korzystne dla obu stron, oparte 
na ugodzie, „że jeśli angielski kapitan będzie postępował przyjaźnie, ale jednocześ-
nie zagrozi okrucieństwami, aby dostarczyć obywatelom odpowiedniego preteks-
tu, udzielą mu zezwolenia na handel”386. Interwencja nowego wicekróla Nowej Hi-
szpanii spowodowała krwawą bitwę morską w zatoce Veracruz 22 września 1568 
roku – zatonęło w niej osiem angielskich okrętów, zginęło wielu ludzi, a młody 
Francis Drake nabrał dozgonnej nieufności i nienawiści do poddanych Filipa II. 
Podczas obu tych epizodów pomiędzy Anglią a Hiszpanią panował pokój.

Wzrost potęgi Hiszpanii pod rządami Habsburgów i jej monopol na handel 
z Ameryką zagrażał interesom politycznym i gospodarczym Anglii, lecz tradycja 
dyplomatyczna Tudorów oraz obawa przed potężnym sprzymierzeńcem wyklu-
czały otwartą manifestację wrogości. Celem angielskiej ekspansji stały się zatem 
najodleglejsze i najsłabsze ogniwa hiszpańskiego imperium: daleka Północ i da-
lekie Południe. W Ameryce Północnej Anglicy zamierzali uprawiać rybołówstwo 
dalekomorskie i szukać legendarnej cieśniny Anian, Przejścia Północno-Zachod-
niego do Chin i Japonii; na południe od Kontynentu Hiszpańskiego (tak nazywano 
w Anglii Amerykę Południową) leżała ponoć Terra Australis, sięgająca aż po Mo-
lukki, czekająca na odkrywców i osadników. Pierwsze plany ekspansji zakładającej 
zajmowanie odkrytych po drodze terenów w imieniu królowej Anglii (plany au-
torstwa Humpreya Gilberta z 1566 roku i Richarda Grenville’a z 1574 roku) pozo-
stały niezrealizowane; dopiero w 1576 roku wypłynął na północ zuchwały korsarz, 
znienawidzony przez Hiszpanów Martin Frobisher, a w rok później ruszył na po-
łudnie jego kolega Francis Drake. Zamierzał szukać nowej ziemi i nękać hiszpań-
skie kolonie, zdobył ogromne łupy, sławę i szlachectwo, wreszcie spoczął na dnie 
Morza Karaibskiego, na szlaku srebrnej fl oty. W 1583 roku w Nowej Fundlandii 
Gilbert położył podwaliny pod pierwszą kolonię przyszłego imperium; oddał tam 
życie w czasie sztormu, dodając odwagi swej załodze słowami „Tak samośmy blisko 

385 S. Moura Hue, Ingleses no Brasil: relatos de viagem 1526–1608, „Anais da Biblioteca Nacio-
nal”, Rio de Janeiro 2006, t. 126, s. 23.

386 J. Cummins, Francis Drake, tłum. I. Szymańska, Warszawa 2000, s. 33.
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Boga na morzu, jak i na lądzie”. Łatwiejsza do kolonizacji okazała się położona nie-
co bardziej na południe Wirginia, w której jednak dwie próby osadnictwa w latach 
1585–1590 zakończyły się tragicznie (pierwsza stała osada, Jamestown, powstała 
dopiero w 1607 roku). W tym czasie doszło do wojny z Hiszpanią; admirał Howard 
obronił wyspę przed Wielką Armadą (1588), a zuchwały rajd do Kadyksu rozpro-
szył fl otę indyjską (1596). Pokój z Hiszpanią w 1604 roku otworzył przed Anglią 
wrota do Nowego Świata. Z dwóch wypraw po złoto do Gujany (1595, 1617) sir 
Walter Raleigh powrócił wprawdzie z pustymi rękami, lecz jego następcy opano-
wali Amerykę Północną, budując kolejne imperium387.

Spośród skąpych relacji – wyłącznie z trzeciej ręki! – z wyprawy subarktycz-
nej Cabota w 1497 roku jedynie list angielskiego kupca Johna Daya do „Pana 
Wielkiego Admirała” (zapewne Krzysztofa Kolumba), zredagowany na przeło-
mie 1497/1498 roku, przynosi informacje o śladowym kontakcie z autochtonami: 
„Płynąc wzdłuż brzegu, dojrzeli dwie postacie biegnące po lądzie jedna za drugą, 
ale nie byli w stanie stwierdzić, czy to istoty ludzkie, czy zwierzęta”388; jedno i dru-
gie prawdopodobne, gdyż natknęli się także na ślady ognia i kij obrobiony ludzką 
ręką. Relacje z kolejnych wypraw bristolskich się nie zachowały. Można domnie-
mywać, że angielscy żeglarze i rybacy, podobnie jak ich portugalscy, bretońscy czy 
baskijscy koledzy, porozumiewali się z tubylcami gestami i znakami.

Trzy subarktyczne podróże odkrywcze Martina Frobishera odbyte sto lat 
później opisało wiernie (to słowo powraca w tytułach relacji) trzech naocznych 
świadków: Christopher Hall, kapitan „Gabriela”, w Pierwszej wyprawie pana 
Martine’a Frobishera na północny zachód w poszukiwaniu cieśniny lub przejścia 
do Chin389, Dionyse Settle, dżentelmen, uczestnik drugiej wyprawy, w Wiernej 
relacji o tym, co się wydarzyło podczas drugiej wyprawy kapitana Frobishera pod-
jętej w celu odkrycia nowej, północno-zachodniej drogi do Kataju, Chin oraz Indii 
Wschodniej, 1577390 oraz George Best, pierwszy ofi cer na „Aid” podczas drugiej 
wyprawy i kapitan „Anne Frances” podczas trzeciej w A true discourse of the late 

387 Akapit zredagowany na podstawie: J.B. Black, Th e Reign of Elizabeth, 1558–1603, Oxford 1994, 
ss. 240–251; W. Cumming, R.A. Skeleton, D. Quinn, La Découverte de l’Amérique du Nord, Paris 
1972; N. Davies, Th e Isles. A History, London 2000, ss. 398–403; S. Grzybowski, Elżbieta Wielka, 
Wrocław 1984, ss. 137–147.

388 Tłum. Agnieszka Rurarz, [w:] Listy o odkryciu Ameryki, red. J. Kieniewicz, Gdańsk 1995, s. 40. 
Nazwiskiem „John Day” posługiwał się londyński kupiec Hugh Say podczas działalności w Bristolu, 
Portugalii i Hiszpanii, ibidem, s. XXXIII. Oryginalny tekst w języku hiszpańskim w: L.-A. Vigneras, 
New Light on the 1497 Cabot Voyage to America, „Hispanic American Historical Review” 1956, 
XXXVI, s. 4; angielskie tłumaczenie w: J.A. Williamson, Th e Cabot Voyages and Bristol Discovery 
Under Henry VII, Cambridge 1962, ss. 212–214, http://www.heritage.nf.ca/exploration/johnday.
html, 29.12.2009.

389 Polski przekład w: R. Hakluyt, Wyprawy morskie, podróże i odkrycia Anglików, tłum. 
M. Adamczyk-Garbowska, Gdańsk 1988, ss. 147–153.

390 Ibidem, ss. 154–178, mylnie przypisany Christopherowi Hallowi.
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voyages for the fi nding of a passage to Cathaya by the north-weast, under the con-
duct of Martin Frobisher, Generall391.

Podczas pierwszej wyprawy (7 czerwca–9 października 1567, dwa statki, trzy-
dzieści pięć osób) „Michaell” zawrócił z okolic Grenlandii, a Frobisher na pokła-
dzie „Gabriella” dotarł do akwenu, który uznał za cieśninę prowadzącą na Pacyfi k 
i nazwał swoim nazwiskiem. Inuici napotkani na wysokości dzisiejszej Resolution 
Island przystąpili do handlu wymiennego, po czym porwali pięciu marynarzy, 
a Anglicy – jednego tubylca. Przywieziona do Londynu ruda wzbudziła nadzieje 
inwestorów (w tym królowej Elżbiety), którzy założyli Kompanię Chińską i sfi -
nansowali drugą wyprawę (31 maja 1577–październik 1577, trzy statki, sto dwa-
dzieścia osób). Na dwóch wyspach domniemanej cieśniny górnicy i załoga łado-
wali złotonośny minerał na pokład „Aid”, podczas gdy Frobisher bezskutecznie 
poszukiwał uprowadzonych rok wcześniej marynarzy. Z wyprawy tej przywiózł 
dwie tony rudy oraz eskimoskiego mężczyznę, kobietę i dziecko. Trzecia wypra-
wa (31 maja 1578–początek października 1578, piętnaście statków) miała na celu 
założenie kolonii i wydobycie 2000 ton rudy. 20 czerwca Frobisher objął w posia-
danie Grenlandię, którą nazwał Anglią Zachodnią, 2 lipca dotarł do nowego lądu, 
ochrzczonego później przez królową Meta Incognita (południowy brzeg półwy-
spu Ziemi Baffi  na); góry lodowe i przeciwne wiatry uniemożliwiły lądowanie oraz 
rozproszyły ekspedycję. Po wpłynięciu w cieśninę Frobishera jeden ze statków 
został zmiażdżony przez krę, inny zdezerterował i wrócił do Anglii, pozostałe zaś 
dotarły do wyspy, która otrzymała imię Hrabiny Warwick. Utrata ładunku drew-
na uniemożliwiła budowę osady. Żaden z uczestników wyprawy nie odważył się 
pozostać na surowej ziemi. Ruda – piryt i markezyt, w sumie tysiąc trzysta ton – 
okazała się bezwartościowa392.

Z wszystkich relacji wynika, iż stosunki z Inuitami od początku cechowała po-
prawna interpretacja znaków typowych dla pierwszych kontaktów, a także wza-
jemna nieufność, całkowicie usprawiedliwiona, jak wynika z przebiegu wydarzeń.

W swej relacji utrzymanej w stylu hemigwayowskim (opis beznamiętny, neu-
tralny, pozbawiony określeń wartościujących) kapitan Hall informuje, że jego ma-
rynarze zwrócili na siebie uwagę tubylców, „machając białym suknem”. Hall wy-
chodzi do nich na brzeg, obdarowuje nicianą koronką, zabiera jednego na pokład, 
gdzie ów je i pije, oraz odwozi na brzeg. Pozostali nabierają ufności, podpływają 
do statku i wchodzą na pokład: „Mówili, ale nie rozumieliśmy ich” [19 sierpnia, 

391 W: Th e Th ree Voyages of Martin Frobisher: In Search of a Passage to Cathaia, red. G. Best, 
R. Collinson, London 1967, na podstawie wydania z 1578 roku. Sam Frobisher prawdopodobnie 
nie władał piórem dostatecznie biegle, by uczynić to osobiście. Pisemne relacje kapitanów i pilotów 
z drugiej wyprawy zostały utajnione przez władze Anglii w celu ukrycia drogi do Meta Incognita. 
Największej liczby opisów doczekała się trzecia wyprawa, pomijam je jednak, gdyż nie doszło wów-
czas do nawiązania kontaktu z autochtonami.

392 Por. Dictionary of Canadian Bioghraphy Online, www.biographi.ca; A.T. Vaughan, Transat-
lantic Encounters: American Indians in Britain 1500–1776, Cambridge 2006.
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152–153]. Przy następnym spotkaniu (20 sierpnia) Anglicy zachowują ostroż-
ność: zabierają jednego na pokład, obdarowują dzwonkiem i nożem, lecz odwo-
żący go marynarze zostają uprowadzeni: „Życzyli sobie pójść do nich i tak zostali 
porwani, a nasza łódź stracona”. 22 sierpnia spotykają łodzie: „Udało nam się zwa-
bić za pomocą dzwonka jedną z łodzi do burty naszego statku i podając dzwonek, 
zabraliśmy człowieka i jego łódź i zatrzymaliśmy go” [153].

Z tej samej podróży kapitan Best daje opis literacki, plastyczny i dynamiczny, 
pełen szczegółów, porównań i malowniczych obrazów, począwszy od pierwszego 
obrazu, widoku z góry na zatokę, gdzie mrowią się dziwne istoty:

[...] będąc na szczycie wzgórza, dostrzegł sporo małych obiektów unoszących się na mo-
rzu daleko od brzegu, które uznał za morświny lub foki albo jakieś dziwaczne ryby, lecz 
podchodząc bliżej, odkrył, że to ludzie w małych łodziach uczynionych ze skóry. A zanim 
zszedł ze wzgórza, niektórzy z owych ludzi o mało co nie odcięli jego łodzi, zakradając 
się za skały [...]. Po wielu namowach weszli na pokład i przynieśli mu łososia oraz surowe 
mięso i surową rybę i łapczywie pożarli je na naszych oczach. Aby pokazać swą zwinność, 
wykonali wiele popisów na linach statku wzorem naszych marynarzy, i okazali się mieć 
bardzo silne ręce i sprężyste ciała. Wymienili okrycia ze skór foczych i niedźwiedzich z na-
szymi ludźmi i otrzymali w zamian dzwonki, lusterka i inne zabawki. Po uprzejmościach 
i spotkaniach nasi marynarze, wbrew rozkazowi kapitanów, zaczęli ufać im i pięciu na-
szych ludzi zeszło na brzeg, gdzie zostali porwani wraz z łodzią i słuch o nich zaginął. [...] 
A wówczas, by oszukać oszusta, przyszykował taki fortel [...]. I by rozbudzić w nich pożą-
danie, zadzwonił dzwonkiem, tak że w końcu jeden z nich podpłynął do statku, by odebrać 
dzwonek, a gdy dotykał ręki kapitana, został przezeń pochwycony, gdyż kapitan upuścił 
dzwonek, chwycił go za rękę i wyciągnął z całą łodzią z morza [Best, ss. 73–74].

Jeniec zareagował na niewolę autoagresją:

A gdy znalazł się w niewoli, z wielkiego gniewu i pogardy odgryzł sobie język. Nie umarł 
jednak z tego, lecz dożył do przyjazdu do Anglii, a wówczas zmarł z przeziębienia, jakie 
złapał na morzu. [...] (który był dostatecznym świadkiem dalekiej i pełnej znoju podróży 
kapitanów do nieznanych części świata, jako że takiego jak ów osobliwy niewierny nigdy 
wcześniej nie widziano, nie czytano o nim, ani nie słyszano, a jego języka nie znał i nie 
rozumiał nikt)[Best, 74].

Inuit zmarł dwa tygodnie po przybyciu do Anglii z powodu zadanej sobie rany 
lub na zapalenie płuc. Większość czasu spędził w łóżku393. Wzbudził sensację, 
a jego azjatyckie rysy stanowiły kolejny dowód na słuszność hipotezy Przejścia 
Północno-Zachodniego. Prawdopodobnie nie zdążył opanować języka angiel-
skiego ani nauczyć Anglików swej mowy, chociaż to zapewne jemu zawdzięcza 
Hall znajomość kilkunastu słów „w języku ludzi Meta Incognita”, których glosa-
riusz dołączył do swej relacji394. Pozostały po nim liczne opisy i portrety, a także 

393 Vaughan, op. cit., s. 3.
394 Glosariusz zawiera siedemnaście pozycji, trzynaście z nich stanowią nazwy części ciała. 

Większość tłumaczeń wydaje się trafna; największe wątpliwości budzi leksem Accaskay, podany 
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maska pośmiertna395. Projekt zabalsamowania ciała i odwiezienia go do ojczyzny 
został porzucony; druga wyprawa zabrała tylko jeden z portretów, który odegrał 
pewną rolę w dalszej części dialogu międzykulturowego.

W drugiej podróży Frobisher otrzymał rozkaz przywiezienia do Anglii „trzech 
lub czterech, może nawet ośmiu czy dziesięciu” tubylców, w tym dzieci, i schwy-
tania co najmniej jednego bezzwłocznie po wylądowaniu, na tłumacza. Miał przy 
tym okazać im życzliwość i nie czynić gwałtu396. Rzecz okazała się trudniejsza, 
niż przypuszczano, ze względu na wzmożoną czujność autochtonów. Relacje 
Settle’a i Besta są zgodne; ten drugi podaje więcej szczegółów i proponuje inter-
pretację zachowań Inuitów:

[...] dostrzegliśmy kilku krajowców na szczycie góry Warwick dających nam fl agą znaki, 
byśmy wrócili, i robiących wiele hałasu okrzykami przypominającymi ryczenie byków, 
zdając się być wielce spragnieni kontaktu z nami, na co dowódca, będąc lepiej z tym obe-
znany, odpowiedział podobnymi okrzykami, co w połączeniu z dźwiękiem naszych trąb 
zdawało się wielce ich uradować, bo zaczęli skakać, śmiać się i tańczyć z radości. Następnie 
daliśmy im znaki przez podniesienie w górę dwóch palców i kazaliśmy dwóm z naszych 
ludzi odejść na bok, aby oni uczynili to samo. I zaraz potem dwaj nasi ludzie i dwaj od nich 
spotkali się w pewnej odległości od swych kompanii i żadna ze stron nie miała przy sobie 
broni. Nasi ludzi dali im szpilki, koronki oraz inne drobiazgi, jakie tylko mieli przy sobie. 
Oni podobnie, podarowali nam dwa kołczany i to, co przy sobie mieli. Żarliwie prosili na-
szych ludzi, by udali się z nimi w głąb kraju, a nasi ludzie uprzejmie zaprosili ich na pokład 
naszych okrętów, ale żadna ze stron (jak się zdawało) nie przyjęła ani nie ufała zaprosze-
niom drugiej [Best, s. 160].

Jak widać, Frobisher korzysta z dotychczasowych doświadczeń – obie strony 
posługują się językiem niewerbalnym, imitują swoje zachowania, maskują praw-
dziwe intencje. Nieufność Inuitów okazała się uzasadniona, gdyż pozornie przy-
jazna wymiana handlowa stanowiła preludium do próby porwania:

Ale gdy ludzie zobaczyli, że ich opuszczamy, okazując wielką serdeczność, jęli gorąco 
zapraszać nas do siebie, odprowadzając nas prawie do naszych łodzi, aż nasz dowódca, 
biorąc ze sobą swojego kapitana, który najlepiej znał się na ich zwyczajach, zbliżył się do 
dwóch z nich, zamierzając, jeśliby udało im się ich złapać, siłą zaprowadzić ich na pokład, 
by podarować jednemu z nich różne świecidełka i ubrania i puścić go wolno z wszelkimi 
dowodami przyjaźni, a drugiego zatrzymać jako tłumacza. Zatem dowódca i jego kapitan 
spotkali się z ich towarzyszami. A gdy wymieniali jakieś towary, jeden z dzikich, z braku 
lepszego towaru, odciął połę swego okrycia (które stanowią ich największą ozdobę) i dał 
ją naszemu dowódcy jako prezent. On zaś, wymieniwszy hasło z kapitanem, nagle pojmał 
dwóch dzikich [Best, s. 161].

jako odpowiednik leksemu ‘okręt’, choć stanowi raczej zapis okrzyku zdumienia wydawanego na 
widok dużego obiektu, por. Settle, op. cit., s. 153.

395 Vaughan, op. cit., ss. 3–4.
396 Instrukcje dla kapitana Frobishera, punkt 13 i 16, w: Best, op. cit., s. 119. Frobisher otrzymał 

też polecenie wysadzenia na Frislandii (Grenlandii) grupy skazańców kolonistów; oni też mieli za-
chowywać się tak, by zaskarbić sobie życzliwość autochtonów. Ibidem, punkt 6, s. 118. 
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Nie rozumiejąc na poły pokojowej intencji Frobishera, Inuici stawili opór:

Ale że grunt pod nogami był śliski, bo śnieg leżał na zboczu wzgórza, zwierzyna uciekła, 
z łatwością docierając do swych łuków, które mieli ukryte w pobliżu za skałami. Będąc 
tylko samowtór, tak zaciekle i zapalczywie i z taką wściekłością atakowali i ścigali naszego 
dowódcę i kapitana, którzy byli bez żadnej broni, bo nie wątpili, że ich upolują do swej 
łodzi, iż ranili dowódcę strzałą w pośladek. [...] Ale gdy owi dzicy usłyszeli strzał jednego 
z naszych muszkietów (a najpierw wypuścili swe strzały), uciekli, a nasi ludzie pośpieszyli 
za nimi. Lecz sługa mego pana z Warwick, imieniem Nicholas Conger, dobry piechur, pra-
wie nie obciążony, bo miał tylko sztylet u pasa, dogonił jednego z nich, a że był Kornwal-
czykiem i dobrym zapaśnikiem, pokazał swemu przeciwnikowi taką kornwalską sztuczkę, 
że tamtego boki bolały potem co najmniej przez miesiąc. I tak został zatrzymany, pojmany 
żywcem i zabrany, ale jego towarzysz uciekł [Best, s. 161].

Środkami niewerbalnymi jeniec udziela informacji o charakterze kulturowym, 
na przykład:

Na jednej z tutejszych wysepek znaleźliśmy grób, w którym złożone były kości jakiegoś 
nieboszczyka, a że nasz dziki jeniec był z nami, więc zapytaliśmy go na migi, czy jego ziom-
kowie nie zabili tego człowieka i nie zjedli jego ciała, zostawiając kości, ale on zaprzeczył 
i pokazał na migi, że zabiły go wilki i dzikie bestie. Znaleźliśmy tam również ukryty pod 
kamieniami duży zapas ryby i różne inne rzeczy krajowców, takie jak sanie, uzdy, naczynia 
z rybiej skóry, noże z kości i tym podobne. I nasz dziki wyjaśnił nam, do czego służą te 
wszystkie przedmioty. A biorąc do ręki jedną z tych uzd, złapał jednego z naszych psów 
i spętał go zręcznie, jak to my robimy z końmi, i trzymając uzdę w dłoni uczył psa ciągnąć 
sanie, podobnie jak my zaprzęgamy konie do powozu, sam zaś zasiadł w saniach jako woź-
nica, tak więc dowiedzieliśmy się, że używają psów do tego celu, do którego my używamy 
koni [Best, ss. 164–165].

Pokaz prostych czynności został przyjęty ze zrozumieniem, lecz interpretacja 
symboli nastręczała więcej trudności:

Nasz jeniec, będąc z nami na brzegu, by nam objaśnić użycie rzeczy, jakie tam spotkali-
śmy, został w tyle za kompanią i wetknął w ziemię pięć małych patyków, tworząc okrąg, 
a w środku umieścił małą kość, co gdy jeden z naszych ludzi zauważył, zawołał nas, aby-
śmy to zobaczyli, przypuszczając, że zamyśla jakoweś czary czy gusła. Ale najbardziej roz-
sądnym wyjaśnieniem, jakie nam przyszło do głowy, było to, że za naszych pięciu ludzi, 
których schwytali zeszłego roku (i których oznaczył pięcioma kijkami), został pojmany 
i uwięziony, co oznaczył kością w środku [Best, s. 166].

Wyjątkowo silne emocje budzi u autochtona pierwszy kontakt z przykładem 
renesansowego malarstwa:

Bo później, gdy pokazaliśmy mu portret jego rodaka, który zeszłego roku został przywie-
ziony do Anglii (a którego wizerunek sporządziliśmy wraz z łodzią i innym wyposażeniem, 
zarówno we własnym, jak i w angielskim stroju), tak się zdziwił i przyglądał mu się uważnie 
w milczeniu przez długi czas, jakby wahając się wielce, czy nie powinien zacząć jakiejś 
przemowy (ponieważ uważał go niewątpliwie za żywą istotę), aż w końcu zaczął wypyty-
wać go jak kompana, a znajdując go głuchym i niemym, podejrzewał chyba, iż tamten go 
lekceważy, i niewiele brakowało, by wybuchnął gniewem, ale w końcu dotykając pojął, że 
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to tylko łudząco podobny obraz. A wtedy robiąc wiele hałasu i krzyku, długo się dziwował 
sądząc, iż możemy sprawić, żeby ludzie żyli i umierali na zawołanie [Best, s. 166].

O ile obserwacje emocji oraz ocena pierwszych reakcji i odpowiedzi wydają 
się prawidłowe, o tyle hipoteza dotycząca przyczyny końcowego zdumienia budzi 
pewne wątpliwości. Czy rzeczywiście Inuit uznał Obcych za zdolnych do uśmier-
cania i ożywiania ludzi? Ludy arktyczne, jak każda społeczność na Ziemi, wytwa-
rzały sztukę, w tym realistyczną rzeźbę w kle morsa397, nie ma więc powodu, by 
ich dorosły przedstawiciel nie zrozumiał, że ma do czynienia z wizerunkiem, a nie 
z żywą istotą. Sądzę, że u źródeł jego zdumienia leżały bardziej względy natury 
technicznej niż semiotycznej, że zaskoczył go nośnik, dwuwymiarowość, techni-
ka, stopień realizmu europejskiej sztuki fi guralnej XVI wieku; niewykluczone, że 
uznał portret za obiekt magiczny, służący do porozumienia z duchem wyobrażo-
nej na nim osoby.

Ze wszystkich relacji wynika, iż kontakty z Inuitami od początku cechowała 
wzajemna nieufność (widoczna szczególnie w powtarzającym się żądaniu zakład-
ników, usprawiedliwiona, gdyż obie strony stale uciekały się do podstępu) oraz 
poprawna interpretacja znaków typowych dla pierwszych kontaktów. Zrozumie-
niu gestów towarzyszyło niezrozumienie psychiki Obcego, wzajemne przypisy-
wanie najgorszych cech: wiarołomstwa oraz kanibalizmu. Europejczycy wysuwali 
tę hipotezę na podstawie obserwacji inuickiego zwyczaju spożywania na surowo 
mięsa i ryb, Inuici zaś na podstawie rozumowania: w jakim innym celu Europej-
czycy porywaliby ich ziomków? Samobójstwa Inuitów okrążonych przez Angli-
ków podczas potyczki ci ostatni przypisują nieznajomości uczucia litości:

Oni jednak, wyzuci do cna z ludzkości i niewiedzący, co to miłosierdzie, w [najwyższym 
niebezpieczeństwie] nie szukają niczego krom śmierci, a widząc, że wpadną w nasze ręce, 
przedkładali utonięcie niż uratowanym być od nas [Settle, s. 5].

A kiedy stwierdzili, że są śmiertelnie ranni, nie znając co to miłosierdzie, ze śmiertelną 
wściekłością rzucali się głową w dół ze skał do morza, być może żeby ich wrogowie nie 
zyskali chwały lub zdobyczy w postaci ich ciał, bo przypuszczali, że jesteśmy kanibalami, 
czyli tymi, co jedzą ludzkie mięso [Best, s. 168].

A przecież jedni i drudzy są w istocie bardzo podobni: chciwość prowadzi ich 
do utraty wolności, patrz zguby: marynarze pożądają futer, Inuit – dzwonka. Obie 
strony udają dobrą wolę, usypiają czujność przeciwnika, uciekają się do podstępu.

Podczas wspomnianej potyczki Anglicy porywają kobietę z małym dzieckiem 
(drugą, starą i brzydką, puszczają wolno). Cała załoga pragnie asystować przy jej 
spotkaniu z jeńcem; przyzwyczajeni być może do wylewności niewolników afry-
kańskich, są zdumieni rezerwą, jaką okazują wobec siebie Inuici:

397 Por. Trésors du Nouveau Monde, katalog wystawy w Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bru-
xelles 1992, ss. 97–109.
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Mając teraz kobietę schwytaną dla wygody naszego jeńca, umieściliśmy ich razem i wszyscy 
w skupieniu pragnęli zobaczyć ich powitanie i rozmowę, a było to bardziej warte oglądania, 
niźli można to piórem wyrazić. Przy pierwszym spotkaniu przyglądali się sobie wzajemnie 
przez długi czas, tęsknie i w zupełnym milczeniu, i wielka zmiana malowała się na ich obli-
czach, jakby smutek i niedola hańbiącej niewoli odjęła im mowę. Na początku kobieta bar-
dzo gwałtownie, jak gdyby pogardzała czy nie zauważała mężczyzny, odwróciła się i zaczęła 
śpiewać, jakby myśląc o czym innym, ale gdy znów znaleźli się razem, mężczyzna pierwszy 
przerwał milczenie i z poważnym, nieruchomym obliczem jął opowiadać kobiecie długą 
i smutną historię, której ona uważnie słuchała i nie przerywała mu, aż skończył, a potem, 
gdy już bliżej rozmawiając, zaznajomili się ze sobą, tak się zżyli (jak mi się zdaje), że jedno 
nie mogłoby żyć bez drugiego [Settle, s. 169].

Uważny obserwator i komparatysta Settle podkreśla jednak brak pewności co 
do wyciąganych wniosków, a także zaznacza niepełność obserwacji:

I na tyle, na ile mogliśmy ich obserwować, jakkolwiek stale przebywali razem, to nigdy nie 
żyli jak mąż z żoną, choć kobieta nie szczędziła wysiłków, by robić wszystkie potrzebne 
rzeczy, jak przystoi dobrej gospodyni. Sprzątała ich kajutę i robiła wszystko, co służyło 
wygodzie mężczyzny i ich obojga, a kiedy chorował na chorobę morską, myła go, zabijała 
i iskała z pcheł psy, z których przyrządzała im jedzenie. Myślę, że warto zanotować czystość 
ich obyczajów, bo mężczyzna nigdy nie zdejmował odzienia, dopóki kobieta nie wyszła 
z kajuty, a oboje byli nadzwyczaj wstydliwi tak przed sobą, jak i innymi, pilnując, by żadna 
z ich wstydliwych części ciała nie była odkryta [Settle, 170].

Oprócz źródła informacji o lokalnej kulturze oraz materiału na tłumaczy jeńcy 
mieli też stanowić kartę przetargową kapitana Frobishera w negocjacjach w spra-
wie uwolnienia pięciu porwanych marynarzy, których los pozostawał nieznany, 
a których odzież znaleziono w jednej z chat w zatoce Yorke’a; próbowano nawią-
zać z nimi kontakt, zostawiając w chacie, obok prezentów dla tubylców, list oraz 
materiały piśmiennicze. Prowadzone za pomocą gestów rozmowy nie przyniosły 
jednak rezultatu:

[...] dowódca wziąwszy ze sobą dzikiego jeńca, kobietę zaś umieściwszy, gdzie mogli ją 
dobrze widzieć, w najwyższym punkcie wyspy, poszedł z nimi rozmawiać. Ów jeniec przy 
pierwszym spotkaniu z przyjaciółmi tak zalał się łzami, że nie mógł wymówić słowa przez 
długi czas, ale po chwili, pokonawszy wzruszenie, jął rozmawiać na dobre ze swymi kom-
panami [...]. Nasz dowódca gestami zażądał zwrotu pięciu ludzi [...] i obiecał im, że nie 
tylko uwolni tych, których pojmał, ale też nagrodzi ich hojnymi darami i przyjaźnią. Nasz 
dziki pokazał nam rękami w ich imieniu, że zwrócą nam naszych ludzi i że są żywi i dał 
nam również znak, byśmy napisali do nich listy, bo wiedzieli doskonale, do czego służy 
nam pisanie, a dowiedzieli się o tym albo od naszych nieszczęsnych rodaków, których 
wzięli w niewolę, albo od owego naszego jeńca, który widział, jak codziennie zapisujemy 
i powtarzamy słowa jego języka, bo chcieliśmy się nauczyć [...]. A gdy im go dostarczyliśmy 
[list], szybko odeszli, pokazując nam trzy palce i wskazując słońce, co znaczyło, że zamie-
rzają wrócić za trzy dni [Settle, 170].

Nie wiadomo, czy list dotarł do adresatów, gdyż odpowiedź nigdy nie nadeszła. 
Inuici, którzy powrócili po trzech dniach, nie chcieli rozmawiać i najwyraźniej 
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próbowali wciągnąć Anglików w zasadzkę; przynieśli w darze duży pęcherz o nie-
jasnym przeznaczeniu:

Nasz jeniec pokazał nam rękami, że dano go jemu, by trzymał w nim wodę i z niego pił; 
ale my podejrzewaliśmy raczej, że dano mu go po to, by mógł pływać i uciec z jego pomo-
cą, ponieważ on i kobieta próbowali uciec już kilka razy, odwiązując nasze łodzie od rufy 
naszych okrętów, a my nie mielibyśmy żadnej łodzi, żeby ich ścigać, i udałaby im się ta 
ucieczka, gdybyśmy nie wykryli tego w porę i nie zapobiegli tym próbom [Settle, 172–173].

Przy kolejnym spotkaniu gesty i pantomima ponownie miały na celu oszuka-
nie przybyszy:

Ich wysłannik zażarcie namawiał nas i kusił na wiele sposobów, byśmy przyszli jeść i spać 
na brzegu, przekonując nas o ich wielkiej gościnności i klepał gołymi rękami w głowę na 
znak pokoju i niewinności, zachęcając nas do czynienia podobnie. A żeby jeszcze bardziej 
skusić nasze głodne żołądki, przyniósł nam na przynętę ładny kawałek surowego mięsa, 
który, aby się popisać, ściągnęliśmy bosakiem do naszej łodzi, lecz gdy przebiegły dostawca 
spostrzegł, że jego pierwszy zimny kąsek nie zdołał zaostrzyć naszych apetytów, wrócił po 
nową porcję gorącego tym razem mięsa, by nas podniecić, mając sposobność kazać jedne-
mu ze swych towarzyszy wyjść zza skały i udawać kulawego, a żeby jeszcze lepiej dowieść 
swej uprzejmości gotowością do krojenia, wziął go na plecy i przytaskał na sam brzeg, gdzie 
się znajdowaliśmy, i zostawił go tam kulejącego jako łatwą zdobycz dla nas [...]. [Dowódca] 
by udowodnić, że ów kaleka może chodzić, pozwolił wystrzelić jednemu z ludzi w jego 
stronę, na co kaleka, tak przez nas pożegnany, z łatwością wrócił za skały, już jako prawdzi-
wy, a nie fałszywy ułomny [Settle, ss. 173–174].

O pięciu marynarzach nie usłyszano więcej; niewykluczone, że zmarli w nie-
woli równie szybko jak Inuici w Anglii. Mężczyzna zwany Kalicho wypowiedział 
przed śmiercią kilka wyuczonych słów w języku angielskim, odśpiewał „pieśń 
śmierci” i pożegnał obecnych formułą: „Bóg z wami”. Opiekujący się nim doktor 
zdiagnozował, oprócz innych dolegliwości, „anglofobię”. Kobieta i dziecko wyzio-
nęli ducha w kilka dni później398.

* * *

Na drugi kraniec świata, w poszukiwaniu Terra Australis, sławy i zysku, pożeglo-
wał na „Złotej Łani” Francis Drake. Jego dziennik, wręczony królowej Elżbiecie, 
zaginął. Pozostały: anonimowy opis w Th e Principall Navigations Hakluyta, znany 
jako Th e famous voyage of Sir Francis Drake into the South Sea, and therehence 
about the whole Globe of the earth, begun in the yeere of our Lord 1577 (1589)399, 
bardziej szczegółowe sprawozdanie Th e World Encompassed by Sir Francis Drake 

398 Vaughan, Transatlantic Encounters, ss. 8–9.
399 Polskie tłumaczenie fragmentów pod tytułem Słynna podróż Sir Francisa Drake’a na Morze 

Południowe, a stamtąd wokół całego globu ziemskiego, rozpoczęta w roku Pańskim 1577, [w:] R. Ha-
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skompilowane prawie pół wieku później (1628) przez siostrzeńca Drake’a na pod-
stawie dzienników kapelana pokładowego i innych członków załogi, a także dzie-
siątki relacji przerażonych, porwanych i obrabowanych ludzi morza i kolonistów 
hiszpańskich z Indii Zachodnich400. Autorzy owych relacji nie poświęcali wiele 
miejsca kwestiom porozumienia językowego. Na wybrzeżu afrykańskim do za-
pewnienia aprowizacji wystarczały gesty oraz ustalone praktyki, na przykład wy-
miana zakładników, podobnie w dorzeczu La Platy oraz na południowo-wschod-
nim wybrzeżu Ameryki401, choć niekiedy zdarzały się też brzemienne w skutkach 
pomyłki. I tak gdy 22 czerwca 1578 roku w pobliżu cieśniny Magellana dowódca 
i kilku ofi cerów zeszli na ląd

[...] spotkali zaraz dwóch lub trzech krajowców, i Robert Winterhie, mając w rękach łuk 
i strzały, poszedł, żeby postrzelać dla przyjemności, w czasie zaś łowów pękła mu cięciwa, 
co prymitywne dzikusy wzięły za znak wojny i zaczęły tak zaciekle szyć z łuków do naszej 
kompanii, że ledwo uszła z życiem [184]402.

Do pomyłki innego rodzaju, tym razem na korzyść Anglików, doszło rok póź-
niej pod koniec rejsu, na przełomie czerwca i lipca 1579 roku, na antypodach, na 
38 stopniu szerokości północnej. Indianie z plemienia Miwok przyjęli podróżni-
ków nader gościnnie, uznając ich za bogów:

Kiedy przybyli do nas, wielce się dziwili na widok rzeczy, jakie przywieźliśmy, i nasz do-
wódca (zgodnie ze swą wrodzoną wielce szlachetną naturą) serdecznie ich przyjął i obda-
rzył ich różnymi potrzebnymi rzeczami, by przykryli swą nagość, z czego oni sądzili, że 
jesteśmy bogami i nie można ich przekonać, że tak nie jest [191],

a Drake’a, jak się zdaje, obwołali królem:

[...] pokazali na migi naszemu dowódcy, by usiadł, a król i różni inni wygłosili przed nim 
kilka oracji, czy raczej próśb błagalnych, by przyjął tę ziemię i królestwo we władanie i zo-
stał ich królem, dając mu znaki, że oddadzą mu swe prawa i tytuły do całego kraju i zostaną 
jego poddanymi. A żeby nas jeszcze bardziej przekonać, król i pozostali, zgodnie i z wiel-
kim szacunkiem śpiewając wesołą pieśń, włożyli mu koronę na głowę i ozdobili mu szyję 
wszystkimi łańcuchami, jakie mieli, i złożyli przed nim wiele innych rzeczy, nazywając go 
„Hioh” i wznosząc, jak się zdaje, triumfalne okrzyki, na co nasz dowódca [...] w imieniu i ku 
pożytkom Jej Królewskiej Mości przyjął berło, koronę i wszystkie zaszczyty owego kraju, 
jakimi go obdarzono, pragnąc, aby bogactwa i skarby można było stąd wygodnie przewozić 
dla wzbogacenia naszego królestwa we wszystko, w co ten kraj obfi tuje [193].

Jedynie modulator „jak się zdaje” powściągał optymizm wizji przyszłych 
przedmiotów eksploatacji kolonialnej szczęśliwych ze swego losu. 

kluyt, Wyprawy morskie, podróże i odkrycia Anglików, ss. 179–200; także krótkie cytaty w: Cum-
mins, op. cit., tłum. I. Szymańska.

400 Por. Cummins, op. cit., bibliografi a.
401 Słynna podróż, ss. 179, 183.
402 Ibidem. Numery stron w nawiasach kwadratowych za tym wydaniem.
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Na ogromnym obszarze zachodniego wybrzeża Kontynentu Hiszpańskiego, 
rozciągniętego na niemal sto stopni szerokości geografi cznej, język kastylijski 
stanowił już lingua franca. Relacja z okrążenia świata obfi tuje w opisy rozmów 
z przejętymi pilotami hiszpańskimi (jeden z nich przyczyni się do zmylenia roda-
ków, okrzykując „Złotą Łanię” statkiem hiszpańskim403), hidalgami czy ofi cerami 
Filipa II. W żadnym miejscu nie było mowy o trudnościach w porozumieniu. Wy-
kształceni Hiszpanie i Anglicy władali europejskim językiem wspólnym: łaciń-
skim404, niekiedy francuskim. Ponadto wielu Anglików znało język wroga, choćby 
w stopniu podstawowym, umożliwiającym wykrzyknięcie: „«Abaxo, perro», co 
znaczy: «Precz, psie»” czy zrozumienie dowcipnej gry słów chłopca okrętowego 
z hiszpańskiego galeonu „Cacafuego”, zaatakowanego przez Drake’a i opróżnio-
nego z ładunku srebra: „Kapitanie, nasz okręt nie powinien się już nazywać «Ca-
cafuego», ale «Cacaplata», a pański powinien się nazywać «Cacafuego»”405. Sam 
Drake mówił zapewne nieźle po hiszpańsku, podobnie jak wielu dżentelmenów: 
w 1591 roku sir Richard Grenville, wzięty do niewoli na Azorach, wygłosił przed-
śmiertną mowę w tym języku; w 1596 roku, wpływając do Kadyksu, hrabia Essex 
krzyknął „Entramos! Entramos!”406.

3.3.2. Tłumacze sir Waltera Raleigha

Grenville władał hiszpańskim prawdopodobnie już w 1585 roku, gdy podczas 
postoju na Hispanioli rozmawiał z przyjaźnie nastawionym gubernatorem, który 
wydał na jego cześć ucztę i korridę407. Był wówczas w drodze do zatoki Chesa-
peake, na północ od Florydy, gdzie Anglicy planowali założyć kolonię. Z reko-
nesansowej wyprawy w 1584 roku kapitanowie Philip Amadas i Arthur Barlow 
przywieźli „do domu także dwóch dzikich, bardzo krzepkich ludzi, o imionach 
Wanchese i Manteo”408, którzy po ośmiu miesiącach spędzonych w Anglii powró-
cili z Grenville’em w rodzinne strony. Ich losy ilustrują dwa możliwe scenariu-
sze wydarzeń z udziałem lekko akulturowanego autochtona. Manteo, werowance, 
czyli drobny kacyk z wyspy Croatan, wiernie służył Anglikom jako informator 
i tłumacz. Uczestniczył w rozmowach Grenville’a z lokalnym wodzem Grangami-
neo, mających na celu ustalenie miejsca pod kolonię na wyspie Roanoke, pomagał 

403 Cummins, op. cit., s. 126.
404 Por. relacja Pedra Sarmiento de Gamboa, rozdz. „Na rubieżach nowego imperium”.
405 Słynna podróż, ss. 187, 189.
406 Grzybowski, op. cit., ss. 180, 182.
407 R. Grenville, Th e First Virginia Colony, [w:] R. Hakluyt, Voyages to the Virginia Colonies, 

a modern version with an Introduction, by A.L. Rowse, London 1986, s. 80.
408 A. Barlow, Pierwsza wyprawa odbyta do wybrzeży Ameryki, [w:] Hakluyt, Wyprawy morskie, 

podróże i odkrycia Anglików, s. 251.
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w próbach ewangelizacji409. Ocalił życie oddziałowi wysłanemu na poszukiwanie 
miedzi, który wziął zaintonowaną przez napotkanych Indian pieśń za powital-
ną; ostrzegł ich, że to pieśń bojowa, a ledwie wymówił te słowa, „posypał się na 
nich grad strzał”410. Podczas drugiej próby założenia kolonii w tym samym rejonie 
(1587) na liście członków ekspedycji fi gurowali Manteo i Towaye: „Dzicy. Którzy 
byli w Anglii i wracali z nimi do domu, do Wirginii”411. Na Croatan, ojczystej 
wyspie Manteo, tłumaczowi udało się powstrzymać ziomków od ataku i odnowić 
przymierze, za którym poszły dalsze sojusze z autochtonami412. Nawet podczas 
omyłkowej napaści Anglików na jego rodaków Manteo zachował lojalność:

Choć ta pomyłka zasmuciła Manteo, to jednak przypisał krzywdę im wyrządzoną ich włas-
nej głupocie, mówiąc im, że gdyby ich wiroansi dotrzymali obietnicy i przybyli do guber-
natora wyznaczonego dnia, nie spotkałoby ich to nieszczęście.

Jego postawę dowódca kolonii John White podsumowuje następująco: „Za-
chowywał się względem nas jak najwierniejszy Anglik”. Anglicy doceniają ją i na-
gradzają:

Dnia 13 sierpnia [1587] nasz dzikus Manteo z rozkazu Sir Waltera Raleigha został 
ochrzczony w Roanoak i otrzymał miano Lorda tej ziemi oraz Dasamonguepeuk w nagro-
dę za wierną służbę.

Wartość owej nagrody pozostaje jednak dyskusyjna. Fakt, że w późniejszych 
dokumentach neofi ta nadal jest nazywany pogańskim imieniem, podważa wia-
rygodność chrztu i pozwala domniemywać, że ceremonia ta stanowiła pusty gest, 
podobnie jak mianowanie go marionetkowym władcą obcego plemienia. Gdy po 
trzyletniej nieobecności John White powrócił na Roanoke (1590), zastał ruiny 
fortu i ani żywej duszy. Wycięty na korze drzewa toponim „Croatan” sugerował, że 
tam właśnie schroniła się część osadników – w jedynym miejscu, w jakim mogli 
liczyć na przychylność autochtonów, warunek przeżycia413. Dalsze losy Mantea 
są nieznane; nie wiadomo, czy wsparcie udzielone kolonizatorom przyniosło mu 
powodzenie, czy śmierć. Imię tego indiańskiego sojusznika Anglików nosi dziś 
miasteczko na wyspie Roanoke.

Sąsiednie miasteczko Wanchese nosi imię pochodzącego z tejże wyspy towa-
rzysza Mantea z pierwszej podróży do Anglii. Mniej zafascynowany cywilizacją 
brytyjską, mniej chętny do nauki języka, Wanchese czuł się w Londynie praw-

409 A.T. Vaughan, Sir Walter Raleigh’s Indian Interpreters, 1584–1618, „Th e William and Mary 
Quarterly”, t. 59, nr 2, kwiecień 2002.

410 Grenville, op. cit., s. 94.
411 Za: Vaughan, Sir Walter Raleigh’s Indian Interpreters, 1584–1618, s. 353.
412 J. White, Czwarta wyprawa do Wirginii, [w:] Hakluyt, Wyprawy morskie, podróże i odkrycia 

Anglików, s. 281. Trzy następne cytaty pochodzą z tegoż wydania, ss. 283–284.
413 Vaughan, Sir Walter Raleigh’s Indian Interpreters, 1584–1618, s. 356.
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dopodobnie bardziej więźniem niż gościem414. Osobiste odczucia (resentyment, 
uraza, niechęć) sprzęgły się być może z racjami natury politycznej (brytyjska ko-
lonia na jego rodzinnej wyspie stanowiła konkurencję wobec jej ograniczonych 
zasobów), co przesądziło o jego wrogości. Po powrocie do ojczyzny w 1585 roku 
przestał współpracować z Brytyjczykami. Mieszkańcy Croatan przypisali mu od-
powiedzialność za likwidację angielskiego garnizonu415.

W początkowej fazie pobytu w Londynie Algonkini odbierani byli głównie 
jako egzotyczna atrakcja. Dobitnie świadczy o tym jedyny zachowany opis ich 
wyglądu zewnętrznego pióra pewnego podróżnika niemieckiego:

Wyglądem i posturą przypominali białych Maurów. Ich zwyczajnym odzieniem była opoń-
cza z prymitywnie garbowanych skór dzikich zwierząt [...]. Teraz jednak byli odziani w brą-
zową taft ę. Nikt nie potrafi ł ich zrozumieć, & wyglądali nad wyraz dziecinnie & śmiesznie416.

Zamiarem Waltera Raleigha, promotora przedsięwzięcia kolonizacyjnego 
w Wirginii, było jednak wykorzystanie ich do znacznie poważniejszych celów: 
uczynienie zeń informatorów, tłumaczy oraz lojalnych agentów Korony. Obaj 
zamieszkali u boku Raleigha w jego londyńskiej siedzibie nad Tamizą, Durham 
House, a ich edukacją zajął się Th omas Hariot, absolwent Uniwersytetu Oksfordz-
kiego, matematyk i astronom o zainteresowaniach geografi cznych i etnografi cz-
nych. Hariot wspomina ich podziw dla osiągnięć techniki:

Wiele rzeczy, które zobaczyli u nas [...] jak instrumenty matematyczne, kompasy [...] [oraz] 
zegary sprężynowe, które zdawały się chodzić same z siebie – i wiele innych rzeczy, jakie 
mieliśmy – były dla nich tak niezwykłe i tak dalece przekraczały ich zdolności pojęcia 
przyczyny i sposobów, w jaki zostały wykonane, że mniemali, iż były to raczej wytwory 
bogów niż ludzi417.

Hariot wpoił Algonkinom podstawy języka angielskiego, ucząc się jednocześ-
nie ich ojczystej mowy, którą nazwał „językiem wirgińskim” (za Hakluytem orga-
nizatorzy wypraw kolonizacyjnych uważali, że koloniści winni „najpierw nauczyć 
się języka sąsiednich ludów”418). Opracował w tym celu „alfabet uniwersalny” zło-
żony z trzydziestu sześciu znaków i przeznaczony do zapisu mowy wirgińskiej 
oraz każdej innej z Nowego czy Starego Świata419. Znajomość algonkińskiego 
szlifował podczas pobytu na Roanoke w latach 1585–1586; w tym samym czasie 
Manteo doskonalił angielszczyznę. Gdy Indianin powrócił do Anglii w towarzy-
stwie Hariota i swego krajana Towaye, mówił już biegle po angielsku i aktyw-
nie współpracował w przygotowaniu następnej ekspedycji kolonizacyjnej. Kolej-

414 G. Milton, Big Chief Elizabeth – How England’s Adventurers Gambled and Won the New 
World, London 2000, s. 73.

415 Vaughan, Sir Walter Raleigh’s Indian Interpreters, 1584–1618, ss. 350, 354.
416 Ibidem, s. 347.
417 Milton, op. cit., s. 73.
418 Vaughan, Sir Walter Raleigh’s Indian Interpreters, 1584–1618, s. 347.
419 Ibidem, s. 349, ryc. I.
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nym informatorem był zapewne inny mieszkaniec Roanoke, przywieziony przez 
Grenville’a w 1586 roku, ochrzczony imieniem Raleigh, zmarły trzy lata później 
i pochowany w obrządku chrześcijańskim. Indianie ci dostarczyli cennych infor-
macji o lokalnych układach plemiennych, hierarchii społecznej, zwyczajach, bo-
gactwach naturalnych, fl orze i faunie. Pomogli też w sporządzeniu dokładnych 
map wybrzeża420.

Fiasko przedsięwzięcia kolonizacyjnego w Wirginii oraz informacje o bogac-
twach Gujany (w tym legenda o El Dorado, krainie złoconego króla) spowodo-
wały przesunięcie zainteresowań Raleigha na północne wybrzeże Ameryki Po-
łudniowej oraz dorzecze Orinoko. Wysłany przezeń na wyprawę rekonesansową 
kapitan Whiddon powrócił w 1594 roku z grupką autochtonów; lądując w rok 
później na Trynidadzie, Raleigh miał z sobą dwóch wyspiarzy oraz dwóch miesz-
kańców stałego lądu „obeznanych z językiem angielskim”421. W swej relacji Raleigh 
wspomina tylko jednego osobistego tłumacza, ale nie podaje jego imienia. Dzię-
ki ich pośrednictwu wszedł w sojusz z licznymi lokalnymi władcami. Rozmowę 
z jednym z nich, wiekowym, lecz wciąż silnym Topiawari, przytacza w całości. 
Zapewniwszy wygodny kadr, zaczyna od omówienia bieżącej sytuacji politycznej 
w regionie, następnie przedstawia cel swej podróży oraz swoją władczynię; wy-
mieniając jej przymioty, zaznacza dostosowanie dyskursu do możliwości interlo-
kutorów oraz ich reakcję:

Po tym jak stary król odpoczął nieco w małym namiocie, który kazałem rozbić, zacząłem 
przez mojego tłumacza rozmawiać z nim o śmierci Morequita, jego poprzednika, a następ-
nie o Hiszpanach, po czym objaśniłem mu powód mej bytności na tych ziemiach, czyim 
sługą jestem i że z woli Królowej odbyłem tę podróż dla ich obrony i by wyzwolić ich spod 
tyranii Hiszpanów, długo się rozwodząc (tak jak uczyniłem poprzednio wobec mieszkań-
ców Trinidado) nad wielkością Jej Królewskiej Mości, sprawiedliwością, życzliwością dla 
wszystkich uciskanych nacji, a także nad tyloma jej pięknościami i cnotami, ile tylko byłem 
w stanie wyrazić czy oni pojąć, z czego wszystko zostało z wielkim podziwem uważnie 
wysłuchane422.

Następnie Raleigh wypytuje („sonduje”, według własnego określenia) władcę 
o strukturę polityczną, geografi ę i historię regionu: „Jakiego rodzaju związek sta-
nowili, jak rządzony, jakiej siły i do czego dążący, jak daleko sięgał” itp. Pytania są 
konkretne, podobnie jak odpowiedzi, przytaczane przez Raleigha z zachowaniem 
niektórych metafor, na przykład o nacji pochodzącej „z dalekiej krainy, gdzie śpi 
słońce” [107] oraz z adnotacją o towarzyszących odpowiedziom znakach niewerbal-
nych i gestach: głębokie westchnienie podczas opowieści o najeźdźcach, z którymi 
w walce zginął starszy syn króla, przekazanie informacji o kolorze ich nakryć głowy 
poprzez wskazanie ciemnoczerwonego, drewnianego pala podtrzymującego płót-

420 Ibidem, s. 353.
421 Raport hiszpańskiego gubernatora Margarity dla Filipa II, za: ibidem, s. 360.
422 W. Raleigh, Th e Discovery of the Large, Rich and Beautiful Empire of Guiana, [w:] Selected 

Writings, London 1986, s. 106.
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no namiotu. Relacja z owej rozmowy – być może wyidealizowana – charakteryzuje 
Raleigha jako wytrawnego dyplomatę biegłego w komunikacji międzykulturowej. 
Pod jej wrażeniem Topiawari zgodził się na wysłanie do Anglii swego jedynego, 
osiemnastoletniego syna; na jego ziemi zostali zaś dwaj Anglicy, w tym szesnastolet-
ni służący Raleigha, z zadaniem opanowania lokalnego języka i obyczajów. Synowi 
króla, Cayowaroco (który wkrótce otrzymał przydomek Gualtero, od hiszpańskiej 
formy nazwiska dowódcy ekspedycji), towarzyszyło trzech rodaków.

Z pierwszej wyprawy na Trynidad i do Gujany Raleigh przywiózł w sumie 
co najmniej pięciu Indian, przyszłych informatorów i tłumaczy. Mimo złożonej 
Topiawariemu obietnicy rychłego powrotu w drugą podróż wybrał się dopiero 
ponad dwadzieścia lat później, lecz w okresie tym Indianie przebywający pod 
jego pieczą, mieszkający w jego domu w Londynie i szkoleni przez Hariota, nie 
tylko osiągnęli dobrą znajomość języka i obyczajów angielskich, lecz także ulegli 
urokowi Raleigha oraz pewnej fascynacji renesansową Anglią, czemu dali wyraz, 
okazując przez wiele lat lojalność angielskim podróżnikom. Oprócz dobrego trak-
towania i charyzmy Raleigha niebagatelną rolę odgrywał fakt, że Indianie z tego 
regionu nie postrzegali jeszcze Anglików jako potencjalnych kolonizatorów, lecz 
jako cennych sojuszników w walce z okrutnymi i wyzyskującymi ich Hiszpanami. 
W wyprawie Lawrence’a Keymisa (1596) brał udział jako przewodnik i tłumacz 
John Provost z Trynidadu; wrócił on później do Gujany, a w 1609 roku powitał 
tam Roberta Harcourta, który chwalił jego poziom znajomości języka. Keymis 
spotkał sędziwego Topiawarego, który wkrótce zmarł; na wieść o śmierci ojca 
Cayowaroco powrócił do swego królestwa, a w późniejszych relacjach angiel-
skich z podróży po tym regionie jawił się jako sojusznik Anglików, całkowicie 
oddany sir Walterowi Raleighowi. W tym samym roku wrócił do Gujany niejaki 
Henry pomagający kapitanowi Berry’emu w wymianie handlowej oraz nawiązy-
waniu sojuszy na wybrzeżu atlantyckim i w Delcie Orinoko. Kronikarz wyprawy 
Berry’ego wymienia jeszcze dwóch tłumaczy o angielskich imionach: Williama 
of Cawo i Leonarda of Cawe, obu pochodzących z Trynidadu, czyli władających 
także językiem hiszpańskim. Dwanaście lat później ten drugi, już jako kacyk Le-
onard Ragapo, pomógł umierającej z głodu ekspedycji Harcourta. W 1604 roku 
kapitan Charles Leigh spotkał w gujańskiej dżungli plemię, w którym żyło dwóch 
absolwentów „college’u Raleigha” i które udzieliło mu nieocenionej pomocy. Je-
den z owych Indian, Pluainma, był ważnym kacykiem (niewykluczone, że pobyt 
za Wielką Wodą owocował podniesieniem statusu w lokalnej hierarchii); Leigh 
zaangażował drugiego, Williama, jako tłumacza, skarżąc się jednak swemu bratu 
w Anglii na jego niekompetencję i prosząc o przysłanie innego, „gdyż niezmier-
nie potrzebuję tłumacza, tu jest tylko jeden i niewiele pojmuje z czegokolwiek”423. 
Zarazem powierzał bratu czterech lub pięciu autochtonów, którzy postanowili 

423 Ch. Leigh, Letter to Sir Olave Leigh his Brother, za: Vaughan, Sir Walter Raleigh’s Indian In-
terpreters, 1584–1618, s. 365.
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udać się do Anglii. Część z nich dobrowolnie przedłużyła swój pobyt na wiele 
lat, najwyraźniej zadzierzgując silne więzi z Raleighem i innymi dżentelmenami 
zainteresowanymi tą częścią świata424.

W swą drugą podróż do Gujany (1617) Raleigh nie zabrał indiańskich tłu-
maczy – a w każdym razie ich imiona nie pojawiają się w spisie uczestników ani 
w relacji z podróży – lecz po przybyciu na miejsce odnalazł jednego lub dwóch 
ze swych starych znajomych, w tym człowieka, który mieszkał z nim w Tower 
przez dwa lata, dawnego służącego imieniem Harry. Złożony gorączką i bliski 
śmierci Raleigh odnotował radość „z tego, że strawę i pomoc oferują mi India-
nie, moi starzy znajomi, z wielką miłością i uszanowaniem”; te dostawy żywności 
prawdopodobnie ocaliły życie jemu i jego chorym kompanom. Lawrence Keymis, 
dowodzący w jego zastępstwie ekspedycją poszukującą kopalni złota, powrócił 
z pustymi rękami; Pedro i Guayacunda, dwóch indiańskich służących Hiszpanów 
przejętych po spaleniu osady San Th omé, miało zaświadczyć przed królem Anglii 
o bogatych złożach kruszców w regionie. Pedro zmarł podczas rejsu powrotnego, 
a świadectwo Guayacundy, zwanego przez Anglików Christopherem, nie ocaliło 
Raleigha ani przed powtórnym wtrąceniem do Tower, ani przed wyrokiem śmier-
ci wykonanym w 1618 roku, w obecności Guayacundy, który jako uprowadzony 
poddany hiszpański został później repatriowany do Ameryki Południowej425.

W latach 1584–1603 przez dom Raleigha przewinęło się sześciu Indian z Wir-
ginii i dwunastu z Gujany i Trynidadu. Po jego uwięzieniu w 1603 roku co naj-
mniej dwóch Gujańczyków towarzyszyło mu w Tower. Jeden z nich był obecny 
przy jego ścięciu. Niemal wszyscy przybyli do Londynu z własnej woli i opuścili 
go w ten sam sposób. Raleigha można uznać za prekursora British Council. In-
tensywny kurs języka i cywilizacji prowadzony w stolicy Wielkiej Brytanii sku-
tecznymi metodami i w przyjaznej atmosferze zapewnił rodzącemu się imperium 
bezcenne kontakty: wysoko postawionych przyjaciół oraz sprawnych i lojalnych 
tłumaczy.

424 Por. ibidem, ss. 361–371.
425 Ibidem, ss. 368–371.
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POSTAĆ TŁUMACZA USTNEGO 
I MOTYW KOMUNIKACJI 

PODCZAS ODKRYCIA I KONKWISTY AMERYKI 
WEDŁUG LITERATURY PIĘKNEJ 

EUROPEJSKIEJ I HISPANOAMERYKAŃSKIEJ
W WIEKACH XVI–XXI



Niektóre z osób opisanych w poprzednim rozdziale czekało przejście do kolej-
nego świata, świata fi kcji, różniącego się od rzeczywistego wyższym stopniem 
uporządkowania, a co za tym idzie – łatwiejszym dostępem do informacji o jego 
mieszkańcach, zwłaszcza ich życiu wewnętrznym. By do tego doszło, musiały zo-
stać spełnione pewne warunki. Dana Osoba powinna była odgrywać istotną rolę 
w odkryciu lub konkwiście oraz/lub mieć cechy zdolne zainteresować przyszłe-
go Czytelnika; musiała też spotkać Autora, a ów Wydawcę. Autor wypełniał luki 
pozostawione przez XVI-wiecznych świadków i kronikarzy, upiększał Osobę lub 
oszpecał, pogłębiał lub spłycał, zniekształcał lub wydobywał to, co najważniejsze. 
Osoba otrzymywała maskę (persona) i stawała się Postacią – traciła autonomię, 
lecz zyskiwała nowe życie.



1. W strofach Złotego Wieku. 
Eposy i sztuki teatralne

Naturalne miejsce dla opiewania czynów, ścierania się cywilizacji, szerzenia 
i triumfu chrześcijaństwa oraz tworzenia nowych państw stanowił cantar de gesta, 
chanson de geste – epos. W Nowym Świecie rozwijał się bujnie, czerpiąc ze wzor-
ców europejskich: antycznych, włoskich, portugalskich, lecz wartość artystyczna 
większości owych tekstów jest nikła. Tworzyli je konkwistadorzy i ich potomkowie 
oraz klerycy, spośród których wykształceniem i talentem wybijał się Alonso de Er-
cilla y Zúñiga, autor La Araucana. W kręgu hiszpańskojęzycznym eposy układają 
się w dwa cykle: cykl Cortesa/konkwisty Meksyku oraz cykl wojen z Araukanami 
w Chile. W pierwszym przypadku główny temat stanowią czyny garstki ludzi, któ-
rzy pod wodzą wybitnego dowódcy pokonali imperium; w drugim – zmagania 
długie, zaciekłe, z plemionami stojącymi na niższym poziomie cywilizacyjnym, 
lecz trudnymi do ujarzmienia, których odwaga i waleczność budziła podziw Hi-
szpanów. Do pierwszego cyklu należą: Nuevo Mundo y conquista Francisca de Ter-
razasa (około 1580), Cortés valeroso (1588) i Mexicana (1594) Gabriela Lobo Lasso 
de la Vegi, El peregrino indiano Antonia de Saavedra Guzmana (Madrid 1599) oraz 
Historia de la Nueva Mexico Gaspara Pereza de Villagry (1610). Drugi cykl zapo-
czątkowała La Araucana pióra Alonsa de Ercilla y Zuñigi, której trzy części ukazały 
się kolejno w latach 1569, 1578, 1589, uważana za arcydzieło gatunku. Opiewają-
ca powstanie Araukanów, stłumione przez wojsko hiszpańskie pod dowództwem 
Garcíi Hurtado de Mendozy w latach 1557–1558, stanowi pierwszy epos, w któ-
rym poeta występuje jako aktor opisywanej przez siebie historii, a zatem pierwszy 
utwór nadający godność epicką dziejącym się współcześnie wydarzeniom, pierw-
szą epopeję, która uwieczniła założenie nowoczesnego państwa, pierwszy utwór 
o prawdziwej wartości poetyckiej poświęcony Ameryce. Czwartą i piątą część, po-
śledniejszej jakości, dopisał Diego de Santisteban de Osorio (1597), a temat wojen 
araukańskich kontynuowali: Pedro de Oña w El arauco domado (1596), Hernando 
Álvarez de Toledo w Purén indomito (około 1603), Juan de Mendoza Monteagudo 
w Guerras de Chile (1610) oraz inni. Dzieje odkrycia i podboju Karaibów, We-
nezueli i Nowej Grenady opisał Juan de Castellanos w Elegías de varones ilustres 
de Indias (1589), jednym z najdłuższych poematów, jakie powstały na świecie, 
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a w każdym razie w języku kastylijskim (113 609 wersów jedenastozgłoskowych 
w oktostychach), przeciwności zaś i porażki przeżyte w Río de la Plata spisał Mar-
tin del Barco Centenera w archaicznym eposie La Argentina (1602), który przy-
czynił się do powstania źródłosłowu współczesnej nazwy republiki. Podbój Peru, 
wojnę domową między Pizarrem a Almagrem, walki z angielskimi piratami u wy-
brzeża Panamy oraz rejsy Sarmiento de Gamboy zachował dla potomności Juan de 
Miramontes y Zuázola w Armas antárcticas (1608–1615)426.

Pisane wkrótce po konkwiście, a niekiedy w jej trakcie (Ercilla utrzymuje w pro-
logu, że podczas kampanii robił notatki na skórze i skrawkach listów), niejed-
nokrotnie przez autorów, którzy sami uczestniczyli w opiewanych wydarzeniach 
albo przynajmniej słuchali opowieści konkwistadorów, teksty te pomijają jednak 
zagadnienie komunikacji językowej. Hiszpanie i Indianie rozmawiają w nich bez 
pośredników równie płynnie jak niegdyś chrześcijanie i Maurowie; porozumie-
wają się bez przeszkód zarówno z sojusznikami, jak i z wrogami, w kontaktach 
dyplomatycznych, w ogniu walki, w życiu codziennym. Antonio de Saavedra Gu-
zmán dokładnie opisuje, w jaki sposób Aguilar dowiedział się o dwujęzyczno-
ści Malinche i jak bardzo uradowało to Cortesa (Peregrino indiano, pieśń VI), 
lecz w dalszej części całkowitym milczeniem pomija jej pośrednictwo językowe. 
Narrator El Arauco domado twierdzi wprawdzie, że zna „język i styl” opiewanej 
krainy [Pieśń II], lecz nie podaje przykładów. W La Araucana podczas zażartej 
bitwy o fort Penco dialogi toczą się na miecze i maczugi; w najgorętszym mo-
mencie ścisk jest ogromny, każdy Araukanin „tyle miejsca tylko potrzebował, by 
umrzeć, stojąc”; gdy na chwilę ucichł szczęk oręża, a sprzymierzeni Indianie prze-
słali Araukanom propozycję poddania się, ci odpowiedzieli okrzykiem: „Umrzeć! 
Umrzeć!”, wzniesionym w nie wiadomo jakim języku. Wysłannik araukańskiego 
senatu bez problemu przemawia do hiszpańskich dowódców [XVII], narrator po-
ciesza Indiankę szukającą na pobojowisku ciała ukochanego [XX], Caupolicán 
wyrzuca Hiszpanom mizerną posturę swego kata i ostrzega:

Nie myśl, że ginąc tu z ręki Hiszpanów
sprawię, że państwo zostanie bez głowy.
Znajdzie się tysiąc innych Caupolikanów [XXXIV]427.

Ercilla dwa razy wzmiankuje Indian ladino, ‘mówiących po hiszpańsku’ [XXX, 
XXXII], którzy rzeczywiście po kilkunastu latach hiszpańskiego osadnictwa 
mogli stanowić sporą grupę, lecz większość z dialogów przytoczonych w eposie 
usprawiedliwia jedynie licentia poetica. Zaledwie jeden raz zarysowana jest sytu-

426 E. Anderson Imbert, Historia literatury hispanoamerykańskiej I, tłum. B. Szmidt, Warsza-
wa 1987, ss. 61–70; E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia literatur iberoamerykańskich, Wrocław 2010, 
ss. 60–66; J.M. Oviedo, Historia de la literatura hispanoamericana, wyd. 5, Madrid 2007, ss. 169–171.

427 A. de Ercilla y Zuñiga, La Araucana, http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/litera-
turalatinoamericana/ercilla/laaraucana.asp, 15.01.2011. W nawiasie kwadratowym numer pieśni. 
O ile nie zostało zaznaczone inaczej, cytaty w przekładzie moim.
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acja komunikacyjna mająca znamiona autentyczności. W trakcie szturmu na fort 
Penco rosły i silny wojownik zwany Rengo, uzbrojony jedynie w gruby pal o koń-
cu zaostrzonym i okutym metalem, ściga trzech hiszpańskich jeźdźców:

„So! so!”– za nimi krzyczy – „Zaczekaj, zaczekaj!”
(więcej kastylijskiego nie znał ani słowa),
więc ciężkie obelgi, które na nich miotał,
słał im donośnie w swej ojczystej mowie.
Trzy staje ich ścigał, nie czując zmęczenia,
po piętach deptał, siedział na ogonie,
choć boki swych wierzchowców bodli ostrogami,
i zwać ich nie przestawał podłymi tchórzami. 

Choć daleko już odbiegł zawzięty pyszałek
od szeregów bratnich, za się nie spogląda,
nękać naszych jeźdźców wcale nie przestaje,
pościgu nie wstrzymuje, nie popuszcza drąga,
w garści krzepko go dzierży, wielkie susy daje,
krzyczy głośno i lżywie, szydzi i urąga,
ubliża nieprzerwanie całej nacji hiszpańskiej
w znanej wszystkim trojgu mowie araukańskiej [X].

Wyrażenie „znanej wszystkim trojgu” wskazuje na fakt, że także Hiszpanie opa-
nowali w pewnym stopniu język lokalny, zwłaszcza najczęściej używane obelgi.

Wzmianki dotyczące problemów językowych pojawiają się dopiero w ostat-
nich księgach La Araucana, opisujących wyprawę odkrywczą Hiszpanów na nie-
znane ziemie, na południowy skrawek kontynentu. Napotkani w górskich ostę-
pach Indianie, jeszcze biedniejsi i bardziej dzicy niż Mapucze, przemawiają do 
Hiszpanów „dziwnym językiem zrozumiałym dla naszego tłumacza” [XXXV]. 
Stary wódz próbuje odwieść przybyszy od dalszego marszu, lecz widząc bezsku-
teczność swych argumentów, informuje o niedalekiej przełęczy i oddaje do dys-
pozycji „doświadczonego tłumacza i wiarygodnego przewodnika”, który jednak 
zwodzi Hiszpanów przez kilka dni, a następnie ucieka. W strofach poświęconych 
temu epizodowi zwraca uwagę poczucie pewności wywołane obecnością tłuma-
cza i przewodnika:

Pięliśmy się tedy, o strawę nie dbając
na szczyty, w wąwozy i znów w kordyliery,
rzeczy niestworzone przed oczami mając,
rojąc mosty zwodzone i insze chimery.
Trzy dni wędrowaliśmy, w marszu nie ustając, 
ufni, kontenci, wszak nie bez kozery. 
Lecz dnia czwartego, o bladym świcie
Przewodnik kłamca opuścił nas skrycie.

Na szczęście plemiona napotkane na najdalszym południu, pierwszy raz wi-
dzące białego człowieka, okazują się przyjaźnie nastawione i gościnne. Młody 
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przywódca wita przybyszów „w dziwnym języku”, pyta, czy są ludźmi, czy bogami, 
oferuje – wedle życzenia – pomoc lub ziemię, gdzie znajdą śmierć; przyjaźń lub 
wojnę [XXXVI]. Obcy budzą ogólne zdziwienie; kacykowie nadciągający z darami

Trwali oszołomieni, w wielkim zachwyceniu –
ludzie tacy to dla nich widok całkiem nowy,
tak rośli i brodaci, w odmiennym odzieniu,
o jasnych licach, włosach oraz inszej mowy [XXXVI]428.

Podczas krótkiego rekonesansu za Cieśninę Magellana, na najdalej na połu-
dnie wysuniętą wyspę (obecnie Ziemia Ognista), brak tłumacza narrator uznaje 
za wyróżnik przygody:

Wkroczyliśmy na tamte piaszczyste rubieże,
bez języka ni wieści, jak na zew przygody [XXXVI].

Równie skromną świadomością językową wykazał się Juan de Castellanos, naj-
gorszy poeta i najlepszy kronikarz spośród autorów eposów. W swych Elegías de 
varones ilustres de Indias trzykrotnie zaznaczył znajomość języków indiańskich 
wśród Hiszpanów:

Orellana na migi z nim rozmawiał, 36
Wiodąc brańca wśród szeregów własnych.
Wszystkie słowa w pamięci utrwalał
Jak z dzikusa pojął mowy niejasnej:
A tak właśnie czyniąc się zastanawiał,
Czy ją zrozumie dzięki temu łacniej,
Bo o językach miał wiele pojęcia,
A do mówienia w nich dużo zacięcia [I/XIV/II/128]429.

Zabrał też kapitana, Joana de la Puentego,
języka Kaketynów doskonałego [II/II/I/213].

Otoczony setką mil, przeszkód pełną, 87
Które wątpliwa droga przyrzekała,
Bóg chciał, że z jakimiś ludźmi się zetknął,
Zanim noc dnia mu światło odebrała,
A że mowa ich nie nazbyt odmienną
Od mowy z Cubagui się okazała,
Którą znał przecie, więc udał przed niemi,
Że on Indianin tylko z inszej ziemi [II/I/III/204].

428 Tłumaczenie tego i następnego fragmentu Marta Pawłowska.
429 J. de Castellanos, Elegías de Varones Ilustres de Indias, red. I.J. Pardo, wyd. 2, Caracas 1987. 

W nawiasach kwadratowych podaję numer tomu, numer części, numer rozdziału, numer strofy. 
Tłumaczenie tego i dwóch następnych fragmentów Norbert Nowak.
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W tym ostatnim przypadku mowa o Franciscu Martinie, któremu znajomość 
jednego z lokalnych języków uratowała życie, gdy jako jedyny ocalały z dwudzie-
stopięciosobowego oddziału zabłąkanego w dżungli trafi ł w ręce Indian.

Ten sam autor z dużym znawstwem psychologii konkwistadorów i nie bez iro-
nii odmalował sytuację komunikacyjną typową dla konkwisty, której aktorzy cha-
rakteryzowali się permanentnym postrzeganiem rzeczywistości przez pryzmat 
własnych oczekiwań. Podczas eksploracji Wenezueli gubernator Ordaz:

Wziął Velazqueza, wielkiego zucha,
Szczwany lis, z dawna w Indiach siedział,
Com go później miał długo za druha
I co przygód mi moc opowiedział.
Za przewodnika zabrał zasię
Indianina, co Taguato zwał się,

Kapitana Arawaków walecznego
Co tej ziemi zszedł już wiorst niemało
Roztropnego, zręcznego, sprytnego
W głowie olej miał, w sercu śmiałość.
Kastylijskim władał ledwie ledwie,
Lecz Velazquez rozumiał go nieźle [I/IX/I/48–49].

[...]

By podle Caranca rzeki
Iść pokazywał Taguato
Poznać łacno, że brzeg tam jest lepszy.
Ale Ordaz głuchy był na to.
I choć Arwak się złościł i zżymał,
Nie przekonał chrześcijanina.

Bum Bum Temerepoto wołał,
Chcąc pokazać dźwięcznymi słowy,
Że przeszkoda tam czeka ich spora
I kamienie polecą na głowy.
Dźwięk pojęli, lecz treść do połowy:
Całkiem inny wyciągnęli morał.
Bo tu każdy tak sobie przekładał,
Jak mu serce, nie rozum podpowiadał.

Więc mówiło szlachciców wielu
Że Taguato hutę opisuje:
Młyn donośnie złotą skałę miele,
Młot kamienny złoty łańcuch kuje,
Walą w kruszec z zapałem, aż dudni
i huk taki jak w ogromnej kuźni.

Jeden tylko Velazquez zrozumiał,
Przed czym Arwak usłużny ostrzega.
Nie rzekł nic, bo kłamać nie umiał,
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Nie opuścił chrześcijan szerega. 
Zmilczał nie by przysłużyć się panu,
On porzucić swych nie chciał kompanów.

Gdy już zdrowie ich nadwyrężone
I gonili strawy ostatkiem,
Drogę głazy zgrodziły spiętrzone,
Przystanęli przed wód wielkim spadkiem.
Ogłuszeni żywiołu łoskotem
Jak niepyszni ruszyli z powrotem,
Teraz każdy jasno miał w głowie,
Co znaczyło Bum Bum Taguatowe [I/IX/II/23–27].

Na ziemiach pozostających pod wpływami portugalskimi w kręgu jezuitów 
prowadzących misję ewangelizacyjną i polityczną w rejonie Bahia powstał około 
1563 roku poemat w języku łacińskim uznanym przez zakonników za uniwer-
salny: De rebus gestis Mendi de Saa Praesidis in Brasilia430. W trzech tysiącach 
heksametrów daktylicznych opiewał chwałę Towarzystwa Jezusowego, walki z In-
dianami Tamoio oraz zniszczenie przez żołnierzy Chrystusa pod dowództwem 
gubernatora Mem de Sá w 1560 roku francuskiego fortu na wyspie Villegagnona, 
a tym samym heretyckiej „Francji Antarktycznej”. W księdze III pojawia się nor-
mandzki tłumacz, akulturowany, nagi, pomalowany na czarno i czerwono, ozdo-
biony ptasimi piórami431. 

* * *

Niemal wszystkie wspomniane eposy o konkwiście powstały w Nowym Świecie. 
W literaturze tworzonej na Półwyspie Iberyjskim romancero nuevo opiewa zdo-
bycie Grenady i czyny żołnierzy walczących w Italii, Flandrii i Afryce; trzy utwory 
dotyczą Cortesa, a jeden harpii432. Podobnie teatr – wielki hiszpański teatr Złote-
go Wieku, tysiące sztuk powstałych w latach 1580/1590–1700, reprezentujących 

430 De rebus gestis Mendi de Saa Praesidis in Brasilia, Coimbra, apud Joannem Alvarum, 1563, 
Biblioteca Pública de Évora, Rés. 387; S.J. Armando Cardoso, De rebus gestis Mendi de Saa Praesi-
dis in Brasilia, original acompanhado da tradução vernacular, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 
1958; faksymile fragmentu poświęconego kampanii z roku 1560 w: „Boletím Internacional de Bi-
bliografía Luso-Brasileira”, nr IV. Centenário da Fundação do Rio de Janeiro, t. VI, nr 2, abril–junho 
1965, ss. 243–271. Jego autorstwo przypisuje się Josému de Anchieta lub nauczycielom i uczniom 
z jezuickiego kolegium w Bahia; za: Lestringant, L’Expérience huguenote au Nouveau Monde (XVIe 
siècle), chapitre VII, „Les débuts de la poésie néo-latine au Brésil: Le «De rebus gestis Mendi de Saa 
Praesidis in Brasilia»” (1563).

431 Jego opis przypomina fragmenty listu Joségo de Anchieta, por. rozdział II.3.2.3 niniejszej 
pracy.

432 A. Souto Alabarce, Teatro indiano de los Siglos de Oro, México 1988, s. 17.



205W strofach Złotego Wieku. Eposy i sztuki teatralne 

gatunek zwany dramatem narodowym (nową komedią, komedią hiszpańską) 
– praktycznie nie zauważył odkrycia nowego kontynentu. Egzotyczna materia 
została roztrwoniona jak złoto i inne cenne kruszce przywiezione w ładowniach 
okrętów, a konkwistadorzy wykluczeni z dramatu narodowego, jakby już uznano 
ich za Obcych, novohispanos, nowo-, a zatem inno-Hiszpanów. 

Przyczyny owej luki, owej „anomalii”433, nie zostały jeszcze całkowicie wyjaś-
nione. Nieznajomość tematu? To prawda, że niewielu dramaturgów postawiło 
stopę na kontynencie amerykańskim434, lecz szczegółowy obraz tamtejszej rzeczy-
wistości przynosiły kroniki i relacje misjonarzy. Zbyt silna, przytłaczająca wizja 
płynąca z kronik, niepozwalająca dać upustu fantazji twórczej, tamująca swobodę 
w tworzeniu światów przedstawionych? Zbyt krótki dystans czasowy i psychicz-
ny? Brak zainteresowania autorów i publiczności, zapełniającej corrale w Madry-
cie, w sercu mesety, o setki kilometrów od morza? Nikłość potrzeby egzotyzmu, 
zaspokojonej egzotyką oswojoną, mauretańską, przytłoczonej endotyzmem cha-
rakterystycznym dla narodów budujących swą tożsamość, zwłaszcza gdy budowlę 
wznosi się na gruzach innych tożsamości? O braku zainteresowania adresatów 
mógłby świadczyć fakt, że twórca dramatu narodowego – wynalazca nowego 
stylu dramatycznego, kodyfi kator i teoretyk, najpłodniejszy dramaturg – Lope 
de Vega, który sięgnął „po wszelki wyobrażalny motyw, ludzki czy boski”435, 
uważnie śledząc gust publiczności, z półtora tysiąca swych sztuk zaledwie sześć 
umieścił w Ameryce, przy czym trzy z nich to sztuki okolicznościowe, panegi-
ryczne. A może powodem był dyskomfort spowodowany poziomem chciwości, 
okrucieństwa i ludobójstwa ludności cywilnej, odczuwalny ze szczególną mocą 
przez ludzi pióra? W pierwszej hiszpańskiej sztuce teatralnej zawierającej elemen-
ty amerykańskie, auto sacramental z rodzaju – nomen omen – tańca śmierci, danse 
macabre, Las Cortes de la Muerte (Micael de Caravajal, Luis Hurtado de Toledo, 
1557436), Indianie skarżący się na okrucieństwo i nadużycia konkwistadorów oraz 
kolonizatorów przed trybunałem, któremu przewodniczy Śmierć, nie potrzebują 
tłumacza. Kostucha jest poliglotką.

Dwie z sześciu indiańskich komedii Lope de Vegi, La conquista de Cortés, El 
marqués del Valle, zaginęły. Cztery zachowane – El Nuevo Mundo descubierto por 
Colón, El Arauco domado, La Araucana, El Brasil restituido (1625) – ustępują pozio-
mem innym sztukom z cyklu historycznego, choć zawierają przebłyski geniuszu437.

433 J. Sánchez, Hispanic Heroes of Discovery and Conquest of Spanish America in European Dra-
ma, Madrid 1978, s. 14.

434 Micael de Caravajal, Bernardo de Babuena, Mateo Alemán, Tirso de Molina, Juan de la Cueva, 
Agustín de Rojas, za: ibidem, s. 15.

435 Souto Alabarce, op. cit., s. 22.
436 C.A. Jáuregui, Querella de los indios en las‚ Cortes de la Muerte’ (1557) de Michael de Car-

vajal, México 2002; idem, Th e Conquest on Trial. Carvajal’s Complain of the Indians at the Court of 
Death, Nashville 2008.

437 Souto Alabarce, op. cit., s. 22.
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El Nuevo Mundo descubierto por Colón (około 1599) to podzielona na trzy 
akty seria obrazów z piętnastu lat życia Kolumba. Obrazy amerykańskie, pełne 
lekkości i dynamizmu, nie wprowadzają wprawdzie postaci tłumacza, lecz obfi tu-
ją w przedstawienia trudności epistemologicznych i komunikacyjnych, typowych 
dla pierwszych kontaktów.

Auté, Indianin z Guanahani, relacjonuje wodzowi Dulcanquelinowi lądowa-
nie białych ludzi, którzy nadpłynęli w „trzech domach” pod wielkimi płachtami 
płótna. Płomienie, grzmot i dym wydobywające się z długich kijów odebrały mu 
mowę; mowy obcych nie zrozumiał, choć wyraźnie słyszał trzy słowa: Dios, tier-
ra, Virgen; uważa je za nazwy ich trzech domów, ewentualnie imiona ojca, matki 
i zaginionego przyjaciela [II, 1510]. Wódz wysuwa inną hipotezę ontologiczno-
-translatorską; sądzi, że mają do czynienia z ludźmi pożartymi, a następnie zwy-
miotowanymi przez wielkie ryby, wzywającymi w trwodze swych bogów. Pomyłki 
te, pełniące w sztuce głównie funkcję komiczną, oparte są na wiedzy lub intui-
cji psychologicznej i językowej Lope de Vegi. Wszystkie trzy hipotezy wysunię-
te przez Indian w procesie interpretacyjnym mają uzasadnienie: dwie pierwsze 
opierają się na analizie kontekstu i doświadczeniu psychologicznym, trzecia – na 
wiedzy mitohistorycznej.

Pierwszy dialog Hiszpanów z młodą Indianką Palką obfi tuje w błędne inter-
pretacje:

PALCA:
Powoli wraca mi mowa
A moim nogom ciepło.
To mężczyźni, a piękni tacy, 
Żar mają w sobie i miękkość,
Jaką tylko można piękność,
do miłosnej stworzeni pracy.
Znak mi dają, pytanie pada 
o imię moje! Prędko im powiem.
Palca, Palca!
KOLUMB: Wypowiada
słowo Palca.
BARTOLOME: Król to? Człowiek?
To wojna, pokój czy ziemia?
PALCA: Kto pan nasz, pytać raczy.
Dulcanquellin, kacyk.
KOLUMB: Nie dojdziem do zrozumienia,
przez tę barbarzyńską mowę,
BARTOLOME: Kacyk to mi pachnie obiadkiem,
A Dulcan, że pod dostatkiem,
że ma jadło wyborowe,
A bóg by dał, że Quellin ten
To wino albo chleb znaczy.
KOLUMB: Wino? Chyba majaczysz!
Może jeszcze Kandia czy Ren!
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PALCA: Zdaje się, że mnie pytają
Czy władzy innego pana 
część naszej wyspy poddana,
Znaki to podpowiadają.
Chcę im powiedzieć, że tak,
Tapirazu, Tapira...
ARANA: Ku wnętrzu wyspy spoziera,
że strawa widomy znak.
PALCA: Na usta swoje pokazał,
Jadła, manioku potrzebuje
kassawy...
PINZÓN: Na usta wskazuje
BARTOLOME: 
I na brzuch, na pewno ma jadła, 
niech przyniesie, trza jej kazać.
KOLUMB: Niech ludzi woła, radzę,
Bo ramię i czoło, władzę
I miejsce chcę im pokazać. 
Już rozumie, wskazuje lusterko,
Dajcie jej, [...]
Ruszaj, idź, wołaj ludzi swoich,
dajcie jej naszyjników niemało.
PALCA: 
Żebym innych zawołała śmiało
powiedział, idę prędko po nich [II, 1653–1710]438.

Mimo że błędne, interpretacje te są uzasadnione oczekiwaniami interlokuto-
rów. Zalotna Palca jest przekonana, że to ona ogniskuje uwagę przystojnych białych 
mężczyzn, ich zaś interesuje nawiązanie kontaktu z wodzem oraz aprowizacja. Nie-
znanym słowom towarzyszą nieznane przedmioty (Palca spogląda na lusterko od 
tyłu, wywołując kąśliwą uwagę Kolumba, że „nie nawykła do golenia się”), których 
funkcji Indianka szybko się uczy. Z jej emocjonalnym podejściem do przybyszy 
kontrastuje racjonalne podejście mężczyzn, którzy przeprowadzają burzę mózgów 
na temat funkcji wielkiego drewnianego krzyża wzniesionego przez Hiszpanów 
(pal do cumowania statków? wieża obserwacyjna? święty obiekt? zegar słonecz-
ny?). Opis konnego jeźdźca jako trzygłowego monstrum, echo autentycznych rela-
cji indiańskich, stanowi być może żartobliwą aluzję do postaci z mitogeografi i eu-
ropejskiej, olbrzymów i ludzi z oczami czy głowami na piersi. W akcie III Indianie 
znają już nieco język hiszpański, lecz nadal mają trudności ze zrozumieniem zasa-
dy działania niektórych wytworów kultury materialnej, zwłaszcza z ich klasyfi kacją 
jako bytów ożywionych lub nieożywionych. Auté, posłany przez jednego z Hiszpa-
nów do brata Buyla z tuzinem pomarańczy, z których kilka zjadł po drodze, jest 

438 Lope de Vega, La famosa comedia del Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón, Edi-
ción electrónica de Ricardo Castells, http://www.comedias.org/play_texts/lope/nmundo.pdf, 
05.01.2011.W nawiasie kwadratowym numer akt i wersu. Ten oraz dwa następne fragmenty sztuki 
w tłumaczeniu Norberta Nowaka.
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przerażony, słysząc, że towarzyszący im list zawiera informację o dokładnej liczbie 
owoców. Zwraca się do kartki papieru z wyrzutami: 

AUTÉ: O zdrajco!
[...] Milczałeś, kiedy je jadłem,
a mówisz, gdy je oddaję? [III, 2350–2352].

Podjadając oliwki z kolejnego daru, Auté zakrywa starannie drugi list, a jego 
frustracja nie ma granic, gdy okazuje się, że mimo środka zapobiegawczego papier 
przekazał informację także o tym występku.

Oprócz warstwy reporterskiej – w której kondensuje elementy z obu subkon-
tynentów: akcja umieszczona na Antylach, Dulcanquelin to imię wodza z Florydy, 
tambo i „owca juczna” to elementy kultury peruwiańskiej – oraz teologiczno-ale-
gorycznej439 sztuka Lope de Vegi zawiera także warstwę fi lozofi czną, antropolo-
giczną. Ta komedia pomyłek językowych i epistemologicznych stanowi zarazem 
opowieść o wymianie zwierciadeł. W prezencie dla tubylców Hiszpanie przywieź-
li małe lusterka, w zamian przejrzeli się w oczach mieszkańców Nowego Świata. 
Jako pierwszy pisarz hiszpański, Lope de Vega przeniósł z literatury faktu do bele-
trystyki motyw oglądu Europejczyka przez Obcego – motyw, który zrobi karierę 
w następnym stuleciu, za Pirenejami: we Francji, krainie Oświecenia440.

W auto sacramental La Araucana (początek XVII wieku) Hiszpanie nie wystę-
pują. W tragikomedii El Arauco domado (1625) autochtoni i Europejczycy rozma-
wiają bez pośredników.

Zamykający epokę Złotego Wieku komedii hiszpańskiej Pedro Calderón de la 
Barca w swej jedynej sztuce o tematyce amerykańskiej, La aurora en Copacaba-
na (około 1651), także zwraca uwagę na językowe aspekty pierwszego kontaktu. 
Niezrozumiałe słowa („Ziemia! Ziemia!”), dobiegające do Indian świętujących 
w nadmorskim mieście Tumbez, zostają uznane za wypowiedzi bóstw zamiesz-
kujących kamienie i rośliny, stale przemawiających niezrozumiałymi językami. 
Podczas pierwszego dialogu obaj interlokutorzy, wojownik Yupanqui i marynarz 
Pedro de Candia, bacznie obserwują się nawzajem, próbując wywnioskować zna-
czenie słów poprzez analizę postawy, gestów i przedmiotów, którymi manipulują:

439 Te dwie warstwy wyróżniam za: K. Mroczkowska-Brand, Podróż jako weryfi kacja tożsamo-
ści?, [w:] Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfi kacja, przestrzeń, red. M. Cieśla-
-Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2007, s. 70.

440 O motywie oglądu Europy przez Obcego w literaturze francuskiej piszę szerzej w: M. Chro-
bak, Oko cudzoziemca, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia litteraria romanica” 2006, nr 4, ss. 201–
–208. Lope de Vega przedstawia strukturę spojrzenia i myśli Obcego, pomijając aspekt językowy. 
Język, którym przemawiają jego Indianie, jest stylizowany na język ludu pierwotnego (liczne ono-
matopeje), lecz pozostaje poprawny na poziomie wymowy i gramatyki, w odróżnieniu od, na przy-
kład, języka niektórych Maurów z innych sztuk Lopego lub Calderona, por. B. Camus Bergareche, 
Personajes orientales en el teatro clásico español: aspectos lingüísticos, XVI Jornadas de teatro clásico, 
Almagro 1993, ss. 95–100, http://www.uclm.es/centro/ialmagro/publicaciones/pdf/CorralCome-
dias/3_1993/8.pdf, 5.10.2010.
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IUPANGUI:  Człecze narodzony z piany
 i wypluty, bez wątpienia,
 z trzewi tej morskiej poczwary
 skąd ty? Jakiego imienia?
 Dokąd zmierzasz?
CANDIA:                   (Jego mowy
 pojąć nie mogę znaczenia,
 lecz ważąc czyny, nie słowy,
 to musi być wódz plemienia,
 człowiek jakiś honorowy,
 szlachetnego pochodzenia.
 Wybrzeże opustoszałe, 
 a w obliczu zagrożenia,
 broni go tylko ten śmiałek.)
IUPANGUI:  Skąd ty? Jakiego imienia?
 Dokąd kierujesz swe kroki?
CANDIA:  Jeśli to fakt wynurzenia
 się statku mego z pomroki,
 źródłem twojego zdumienia,
 przyczynę wyjawię tedy.
IUPANGUI:  (Słucham, lecz bez zrozumienia, 
 a wszak jak ja mówi.)
TUCAPEL:                             (Żeby
 dwóch prawiło bez wytchnienia,
 nie wiedząc, co który rzecze
 żadne novum.)
IUPANGUI:        Więc zjawienia
 twego cel wyjaw mi człecze.
 Chcesz ofi arę dziękczynienia
 słońcu złożyć, a grzmot w boju –
 – pioruna znak uwielbienia?
 Chodź, przyjmiemy cię w pokoju,
 spełnim wszystkie 
 twe życzenia.
CANDIA:  Najszlachetniejszy kacyku,
 wiedz, że nie mam baczenia
 na złoża, których bez liku
 skrywa w swym wnętrzu ta ziemia.
 Nie szukam srebra ni złota,
 nie pragnę twojego mienia.
 Przywiodła mnie tu ochota,
 by z grzesznego zaślepienia
 idolatrii cię wybawić,
 Pana wszelkiego stworzenia –
 – jednego Boga wysławić
 pod tym sztandarem zbawienia.

  (Wznosi krzyż)
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IUPANGUI:  Pojmuję sens twojej mowy, 
 mimo obcości jej brzmienia –
 – do walki jesteś gotowy,
 zapowiedź to uderzenia
 pniem, który na mnie podnosisz,
 więc teraz strzeż się trafi enia
 mą strzałą.

(Naciąga łuk)

CANDIA:                    Trudno mi wnosić,
 co rzekłeś, kiedy znaczenia
 twych słów nie znam, lecz do boju
 wyzywasz mnie bez wątpienia –
 – łuk napiąłeś w niepokoju.
 Strzelaj, lecz za me zranienia
 krwawo odpłacę żelazem.
IUPANGUI:  Broń, z którą masz do czynienia,
 lepsza od twej, co zarazem
 zadrą mojego sumienia,
 bowiem nie życzę ci śmierci...
 Lecz cóż to? Bez ostrzeżenia
 serce przestało bić w piersi,
 siła odeszła z ramienia,
 tak jakby ktoś skuł je lodem
 i coraz słabsze me tchnienia.
 Lecz jeśli sopel, co chłodem
 poraził mnie z zaskoczenia,
 jest blaskiem, który mnie spala,
  odchodzę w krainę cienia.

(Łuk wypada mu z rąk) [I, 7]441.

Inaczej niż w sztuce Lope de Vegi pierwsza rozmowa kończy się zbrojną kon-
frontacją; komentarz wesołka Tucapela nie likwiduje napięcia. Czy jednak mog-
ło być inaczej, skoro uczestnicy sytuacji różnią się od tych z karaibskiej wyspy: 
tam – młoda kobieta, przystojni odkrywcy, lusterko; tu – wojownik, łuk, religijny 
marynarz, krzyż wyglądający na broń? Ton sztuki jest poważny, nieporozumienia 
językowe nie budzą komizmu. Tucapel zostanie zabrany na statek, by Hiszpanie 
mogli nauczyć się od niego lokalnego języka, będzie pilnie strzeżony, by nie prze-
kazał ziomkom informacji o liczebności i uzbrojeniu najeźdźców. Po powrocie 
do Tumbez nie wspomina wprawdzie o roli tłumacza, podkreślając raczej funkcję 
przewodnika, dokonuje jednak interesującej obserwacji na temat stanu języków 
pozostających w kontakcie:

441 P. Calderón de la Barca, La aurora en Copacabana, [w:] Comedias, Madrid 1926, t. IV. Tłu-
maczenie tego oraz następnego fragmentu Marta Pawłowska. W nawiasach kwadratowych numer 
aktu i sceny.
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Gdy Hiszpan wiódł mnie w okowach
poprzez nieznaną krainę,
jego i moja mowa
zrodziły wnet mieszaninę.
Ni mój już, ni jego ten język,
by się zrozumieć nam starcza [II, 1].

W aktach II i III Hiszpanie i Indianie porozumiewają się już bez przeszkód.
Trzeci wielki twórca hiszpańskiego teatru Złotego Wieku Tirso de Molina 

w swej amerykańskiej trylogii poświęconej braciom Pizarro pomija aspekt ję-
zykowy. W Todo es dar en una cosa (1626–1630) opisuje dzieciństwo Francisca 
Pizarra w Hiszpanii, a więc okres wolny od problemów związanych z języka-
mi obcymi. W Amazonas en las Indias, poświęconej wyprawie Gonzala Pizarra, 
Francisca de Orellany i Gaspara de Carvajala w poszukiwaniu El Dorado oraz 
buntowi Gonzala przeciwko Nowym Prawom i jego śmierci, od pierwszego wer-
su sztuki i od pierwszego skrzyżowania oręża Amazonki płynnie konwersują 
z Hiszpanami. Akcja amerykańskiej części La lealtad contra la envidia (1626–
–1630) toczy się trzy lata po podboju Peru, za czasów powstania Manco Inki 
i wojny domowej między braćmi Pizarro a Almagrem, nie budzi zatem zdziwie-
nia wyjaśnienie Indianki, błagającej hiszpańskiego żołnierza o darowanie życia 
jej ukochanemu: „Znam / twój język, albowiem służyłam / pewnemu Hiszpanowi 
dłużej niż rok” [II]. Trzyletnie przebywanie Manco Inki pod kuratelą hiszpańską 
mogło zaowocować opanowaniem przez obie strony mowy sojusznika, co uwia-
rygodniłoby płynną komunikację między zbuntowanym władcą a Hiszpanami, 
autor nie wyjaśnia jednak tej kwestii.

Skromną listę hiszpańskich sztuk poświęconych podbojowi Nowego Świata, 
powstałych w pierwszej połowie XVII wieku, zamyka tekst Luisa Veleza de Gueva-
ry Las glorias de los Pizarros, o Palabras de los reyes, obecnie zaginiony442. Do ma-
terii amerykańskiej dramatopisarze iberyjscy powrócą dopiero w XVIII i w XIX 
wieku, próbując wybielić czarną legendę konkwisty, a ich ulubionym bohaterem 
będzie Cortés443. W ich dziełach utrzyma się fi kcja przezroczystości językowej, na 
przykład w Cortés triunfante en Tlaxcala (1780) pióra Agustina Cordera, w której 
hiszpański dowódca bez przeszkód rozmawia z Indianami z Cempoali, Tlaxcali 
i Mexico oraz z piękną Mariną. W XX wieku obchody pięćsetlecia odkrycia Ame-
ryki potwierdzą ambiwalentny stosunek iberyjskich twórców do tematyki odkry-
cia i podboju444.

Wolny od balastu wątpliwości ideologicznych i moralnych, głodny heroicz-
nych czynów i uczuć oraz egzotyzmu, teatr sąsiadów Hiszpanii oraz innych na-
cji europejskich stosunkowo szybko wykorzystał tematykę i sceniczność materii 

442 Sánchez, op. cit., s. 73.
443 Ibidem, ss. 16–17, 51–54, 87–90.
444 Por. R. Salvat i Ferré, La „découverte” de l’Amérique dans la dramaturgie de l’Etat espagnol, 

„Th éâtre/Public”, nr 107–108, septembre 1992: América, 1492–1992. Th éâtre et Histoire, ss. 25–30.
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amerykańskiej. Najlepsze, zdaniem XX-wiecznego badacza, dramaty europejskie 
zainspirowane konkwistą stworzyli Anglik Dryden (Th e Indian Queen, 1664; Th e 
Indian Emperour, 1665), Francuz Voltaire (Alzire ou les Américains, 1736) oraz 
Niemiec Kotzebue (Die Sonnenjungfrau, 1791; Die Spanier in Peru, oder Rollas 
Tod, 1795. Ta druga sztuka zapoczątkowała długą serię anglojęzycznych tłuma-
czeń i naśladownictw zatytułowanych Pizarro)445. W tekstach tych, podobnie jak 
w wielu pośledniejszych sztukach o tematyce amerykańskiej, na przykład we fran-
cuskiej komedii Arlequin sauvage Lisle’a de la Drevétière’a (1721) czy tragedii Fer-
nand Cortez, ou Montézume Alexisa Pirona (1742–1744), Indianie i Europejczycy 
rozmawiają płynnie w języku ojczystym dramaturga, czyli po angielsku, francu-
sku i niemiecku.

* * *

Z nikłym zainteresowaniem konkwistą publiczności teatralnej w metropolii kon-
trastowała sytuacja na terenach podbitych. Na drugim brzegu Morza Ocean ko-
lizja, a następnie trudne współżycie przybyszy i autochtonów stanowiły główny 
temat teatru ludowego. Już w pierwszych latach kolonii w Wicekrólestwach No-
wej Hiszpanii i Peru pojawia się danza de la conquista, tańce, pantomimy i wido-
wiska przedstawiające przebieg podboju, wywodzące się z istniejących w każdej 
wojowniczej kulturze form odtwarzających zbrojne konfrontacje: mitote w Doli-
nie Meksykańskiej446, purucalla w Tawantinsuyu447, taniec Maurów i chrześcijan 
w Hiszpanii448. XVI-wieczni i późniejsi kronikarze pozostawili opisy spektakli, 
teksty/scenariusze natomiast się nie zachowały. Najstarsze teksty znane i używa-
ne obecnie zostały zanotowane w XVIII wieku, lecz tradycja ustna jest znacznie 
wcześniejsza. Porównanie współczesnych tańców z opisem w kronikach wykazu-
je zarówno podobieństwa, jak i różnice449. Funkcjonujący w XVI wieku głównie 
w środowisku konkwistadorów oraz ich potomków taniec ten staje się gatunkiem 
typowo ludowym w wieku XIX, w okresie panamerykańskiego porządkowania 

445 Sánchez, op. cit.
446 Por. Oviedo, Historia de la literatura hispanoamericana, s. 49.
447 Por. R. Porras Barrenchea, Indagaciones peruanas: El legado quechua, Lima 1999, s. 271.
448 Z „tańca Maurów i chrześcijan” „taniec konkwisty” przejął strukturę fabularną opartą na cią-

gu poselstw, wyzwań i starć między wiernymi a niewiernymi. Typowo indiańską wersję tego tańca 
stanowił „taniec Chichimeków”, przedstawiający opozycję między schrystianizowanymi Indianami 
środkowego Meksyku a dzikimi koczownikami z północy; por. B. Aracil Varón, La Danza de la 
conquista en México: ¿Recreación o reelaboración de la historia?, [w:] Th éâtre et histoire. La conquête 
du Mexique et ses représentations dans le théâtre mexicain moderne/Teatro e historia. La conquista 
de México y sus representaciones en el teatro mexicano moderno, red. D. Meyran, Perpignan 1999, 
ss. 78, 82.

449 N. Wachtel, La vision des vaincus, Paris 1971, ss. 65–66.
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pamięci historycznej, ugruntowywania tożsamości innej niż kreolska czy naro-
dzin indygenizmu450.

W Meksyku temat konkwisty pojawiał się zarówno w maskaradach i tańcach 
organizowanych przez środowiska kreolskie związane z dworem wicekróla451, jak 
i w widowiskach folklorystycznych na terenie całego wicekrólestwa. Juan de la 
Cueva (1543–1610) opisuje w Poemas novohispanos zabawę zorganizowaną naj-
prawdopodobniej przez władze miejskie lub dwór:

Dwa tysiące Indian (och, dziwne to widowisko)
tańczy w takt bębna,
w rytm tej samej melodii, choć nuży jej słuchanie;
w pieśniach tych płaczą nad losem
Moctezumy, jego uwięzieniem i śmiercią,
przeklinając Malinche i drogę, jaką poszła.
Wielkiego Markiza del Valle, który ich zwyciężył,
zwą silnym; i opłakując go, ciągną opowieść
o wojnie i jego śmierci452.

Strofy te wskazują na trzy główne postaci pojawiające się w tym cyklu, który 
można nazwać cyklem Moctezumy i Cortesa. Najstarsze zachowane teksty po-
chodzą z XIX wieku, na przykład Danza de la Gran Conquista, znana z rękopisu 
z Jicotepec, w języku nahuatl, odegrana po raz ostatni w 1894 roku453, czy Danza 
de Pluma, oglądana przez francuskiego etnografa w 1900 roku454. Nie we wszyst-
kich jest obecna Malinche. Zagadnienie problemów komunikacyjnych porusza-
ne jest rzadko; w pewnej Danza de la Conquista władca Tlaxcali, wysłany jako 
ambasador przez Moctezumę, przemawia do Hiszpanów w nahuatl, za co zostaje 
przepędzony455. W Danza de Pluma oraz kilku innych, wbrew faktom historycz-
nym, Malinche dołącza do konkwistadorów z własnej woli: w Dolinie Meksyku 
kilkakrotnie nagabuje Almagra, zgłaszając gotowość do pomocy. Ta archaiczna 
sztuka zniekształca elementy historyczne do tego stopnia, że wydaje się snem, 
w którym zadziałały mechanizmy zrozumiałe bardziej dla psychoanalizy niż dla 
literaturoznawstwa. Epizod z Doliny Meksyku interpretuję jako wyraz przekona-
nia o aktywnej roli Malinche w konkwiście.

W Gwatemali, na ziemiach Majów K’iche’ i Kakchiquel, rękopisy z tekstem wi-
dowisk są przechowywane przez cieszących się dużym prestiżem maestros (hiszp.  
‘mistrz, nauczyciel’), którzy przekazują je z ojca na syna. Spektakl Tecum Uman 

450 Aracil Varón, op. cit., s. 78.
451 Sten, Teatr, którego nie było, ss. 70, 91–93.
452 Za: ibidem, s. 92.
453 Wachtel, op. cit., s. 84.
454 Spisana przezeń i opublikowana: J.-F. Loubat, Letra de la „Danza de Pluma” de Moctezuma 

y Hernán Cortés con los Capitanes y reyes que intervinieron en la Conquista de México, [w:] Congrès 
international des Américanistes, Paris 1902; za: ibidem, s. 86, przyp. 1.

455 Zanotowanej w 1943 roku w Jalisco, opublikowanej w Anuario de la Sociedad folklórica de 
México, México 1943, ss. 155–186; za: ibidem, s. 96, przyp. 1.
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o eponimicznym bohaterze walk z Hiszpanami poprzedzają prehiszpańskie ry-
tuały. O północy aktorzy trzykrotnie udają się na wzgórze uważane za siedzibę 
duchów. Palą kopal, modlą się do dawnych bogów, prosząc o pozwolenie na wy-
konanie tańca oraz o opiekę. Tańczą wokół ołtarza, składając w ofi erze kurczaka 
i alkohol, przynoszą swe maski i kostiumy, zapalają gromnice, są okadzani dymem 
z kopalu456. Próby trwają kilka miesięcy. Maski Indian są uśmiechnięte, a Hiszpa-
nów – groteskowo wykrzywione; trzy maski głównego bohatera zdobi rysunek 
kwezala – ptaka zamieszkującego dżunglę, cenionego ze względu na piękne upie-
rzenie i zajmującego ważne miejsce w mitologii mezoamerykańskiej. Treść sztu-
ki, w największym skrócie, przedstawia się następująco: Tecum odrzuca żądanie 
posłów hiszpańskich, by złożył hołd ich władcy oraz przyjął chrzest. Mimo zło-
wieszczego snu wyrusza na bitwę. Trzykrotnie wzbija się w powietrze jako kwezal, 
usiłując zabić Alvarada, za trzecim razem ginie z ręki hiszpańskiego dowódcy. 
Jego następca wstrzymuje walkę i zgadza się na chrzest, cały lud K’iche z entu-
zjazmem przyjmuje chrześcijaństwo457. Podczas rozmów i konfrontacji Hiszpanie 
i Indianie porozumiewają się swobodnie, bez problemów i pośredników języko-
wych. Postaci zwane Malinches to księżniczki tworzące chór. Jedna z badaczek 
zauważa, że słowem „Malinche” określa się już każdą kobietę w tańcu tego typu458. 
Biorąc pod uwagę reakcję posłów hiszpańskich, którzy na ich widok oświadczają, 
że chętnie zostaliby w tej krainie459, przypisuję tym postaciom ledwie zarysowaną 
rolę łącznika między obiema rasami.

W Peru i Boliwii tańce, pantomimy oraz widowiska odbywają się zazwyczaj 
w ramach obchodów wprowadzonych w XVII wieku świąt lokalnych patronów 
utożsamianych niekiedy z dawnymi duchami opiekuńczymi (hiszp. fi estas patro-
nales); charakteryzują się uproszczoną intrygą, brakiem podziału na aktorów i wi-
dzów oraz bogactwem strojów. Organizacja kosztownych, praco- i czasochłon-
nych widowisk do dziś opiera się na prehiszpańskiej zasadzie wzajemności oraz 
na gotowości do wnoszenia indywidualnego wkładu na rzecz świętego patrona 
i na rzecz wspólnoty460. Cykl śmierci Atawalpy obejmuje tańce Pallas (żon Inki) 
i Kapitana, widowiska oraz sztuki teatralne461. Widowisko typu Captura y muerte 
del Inca Atahualpa trwa około siedmiu dni i składa się z takich części jak „Uczta 
Inki” (grupa Inki zaprasza Pizarra i jego żołnierzy na ucztę z dań indiańskich przy 
akompaniamencie muzyki indiańskiej), „Uczta Kapitana” (Pizarro odwzajemnia 
zaproszenie), „Wielka salwa” (petardy), taneczna procesja obu orszaków z fi gurą 
patrona, parada wojskowa oddziału Pizarra, tańce, palenie replik zamków, Nuna 
toros (corrida, w której mężczyźni walczą z kobietami), msza, fajerwerki, noc-

456 Ibidem, ss. 77–78.
457 Ibidem, ss. 78–80.
458 Za: C. Wurm, Doña Marina, la Malinche. Eine historische Figur und ihre literarische Rezep-

tion, Frankfurt am Main 1996, s. 110.
459 Wachtel, op. cit., s. 79.
460 M. Oleszkiewicz, Teatro popular peruano: Del precolombino al siglo XX, Warszawa 1995, s. 41.
461 Ibidem, s. 49.
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ne zbieranie ludzi do walki z Hiszpanami, walka na cukierki lub bitwa słowna, 
pochwycenie Inki, propozycja okupu, egzekucja, procesja żałobna. W niektórych 
miejscowościach prestiżową rolę Atawalpy odgrywa wójt, jego orszak tworzą lo-
kalne elity, a orszak hiszpański – pospólstwo; w innych największym prestiżem 
cieszy się rola Pizarra462.

Sztuki teatralne poświęcone konkwiście opowiedzianej z perspektywy indiań-
skiej, kontynuujące tradycję prehiszpańskiego gatunku wanka (sztuka historyczna)463, 
opisują sny wróżebne kapłanów oraz Atawalpy, poselstwa, czyli pierwsze spotka-
nia przedstawicieli obu ras, ujęcie Inki, propozycję okupu, śmierć, lament żałobny; 
reminiscencje wydarzeń z Cajamarki z 1533 roku mieszają się ze wspomnieniami 
stracenia Tupaca Amaru I, ostatniego władcy inkaskiego, w Cuzco w 1572 roku464. 
Za najstarszą z tego cyklu uważa się Atau Wallpaj P’uchukakuyninpa Wanka (Tra-
gedia del fi n de Atahualpa), znaną z rękopisu z Chayanta (1871) odnalezionego 
przez Jesusa Larę, zapisaną białym wierszem w języku keczua. Archaiczne struktu-
ry językowe i dramatyczne mogą świadczyć o tym, że jest oparta na przedstawie-
niu z 1555 roku, wspominanym przez Arzansa y Velę465. Hipotezę o XVI-wiecznym 
pochodzeniu sztuki potwierdzają wyniki analizy przeprowadzonej w duchu struk-
turalizmu przez Nathana Wachtela466; inni badacze podają jako datę post quem rok 
1660, podkreślając brak wcześniejszej świadomości panandyjskiej u lokalnych elit467. 
Perspektywa indiańska jest widoczna już od podziału postaci na dwie grupy: In-
ków oraz „brodatych wrogów”. W sztuce tej anonimowy autor stworzył najlepszą 
metaforę postaci i znaczenia tłumacza. Przy pierwszym spotkaniu przedstawicieli 
dwóch cywilizacji inkaski kapłan pyta, dlaczego ci czerwoni i brodaci ludzie naje-
chali ich kraj. W odpowiedzi konkwistador Almagro porusza bezgłośnie ustami; 
inscenizacja ta jest wyraźnie zaznaczona w rękopisie tekstu. Włącza się Felipillo 
i przekłada jego nieme słowa: 

WAYLLA WISA
Mężowie czerwoni, brodaci przeciwnicy,
cóż do tej ziemi was przywodzi?
W jakim celu władcy mojego,
wielkiego Inki szukacie?

ALMAGRO
(Tylko porusza ustami)

462 Ibidem, ss. 51–53.
463 Ibidem, s. 17.
464 Ibidem, s. 54.
465 J. Lara, Tragedia del fi n de Atawallpa, Cochabamba 1957, ss. 58–59; M. Gálvez Acero, El tea-

tro hispanoamericano, Madrid 1988, s. 50.
466 Wachtel, op. cit., s. 93.
467 Por. C.M. García-Bedoya, Pasados imaginados: La conquista del Perú en dos obras dramáticas 

coloniales, [w:] I. Arellano, J.A. Rodríguez Garrido, Elteatro en la Hispanoamérica colonial, Madrid–
Frankfurt 2008, s. 354.
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FELIPILLO
Waylla Wisa, śniący sny wróżebne,
ten pan jasnowłosy ci mówi:
„Z woli najpotężniejszego
władcy świata tu przybywamy.
Wszyscy ludzie winni mu posłuch
wszyscy ślepo słuchać go muszą.
Wysłanniku, powiedz nam teraz,
kim jest Inka, który tobą włada”. 

W odpowiedzi Indianin wygłasza hymn na cześć niezwyciężonego władcy, 
który swą procą dosięgnie nawet gwiazd. Konkwistador nie czuje się onieśmie-
lony:

ALMAGRO
(Tylko porusza ustami)

FELIPILLO
Cudzoziemiec ten ci powiada:
„Nie miel na próżno językiem
i czczej gadaniny nam oszczędź.
Wiedz bowiem, że strach to rzecz taka,
której serca nasze nie znają”.

WAYLLA WISA
Wrogu z brodą, mężu czerwony,
jakiż wichru powiew posępny
mógł do ziemi naszej cię przywieść,
przywiódł cię do naszej krainy!

ALMAGRO 
(Tylko porusza ustami)

FELIPILLO
Ten mocarny pan ci powiada:
„Złota szukamy i srebra”.

OJCIEC VALVERDE
(Krzyczy)

FELIPILLO
Kapłan ten tobie powiada:
„Nie. Przybywamy
sprawić, byście poznali
prawdziwego Boga”.

WAYLLA WISA
Słońce, nasz wielki Ojciec,
ze złota jest błyszczącego,
a Luna, matka nasza,
wykuta ze srebra lśniącego.
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Znajdziesz je w Korikancza.
By móc stanąć przed nimi,
wpierw ziemię całować musisz.

OJCIEC VALVERDE
(Tylko porusza ustami)

FELIPILLO
Ten mądry kapłan powiada:
„My tylko przed naszym Panem
Jezu Chrystem, Maryją Dziewicą,
naszą Matką, i przed świętymi
na kolana padamy”.

WAYLLA WISA
Zanim procą moją zakręcę
złocistą, wracaj do siebie,
do ziemi swojej, czerwony
mężu płonący jak ogień. 

ALMAGRO
(Tylko porusza ustami)

FELIPILLO
Ten pan potężny powiada:
„Nie próbuj nas prowokować
do walki. Lepiej uczynisz,
niosąc list twemu panu”.

List wręczony wysłannikowi Inki budzi zdumienie Indian, którzy przekazują 
go sobie z rąk do rąk, na próżno próbując zrozumieć treść „niemego liścia kuku-
rydzy”, „niemej chusty”, i rozszyfrować jego charakter: 

WAYLLA WISA
Daj mi go, ukochany
Inko, mój panie jedyny,
Pytań zadam mu kilka.
Któż wie, co liść ten nam powie?
Być może nigdy słów jego
treści nie zdołam pojąć...
Gdy z boku tego nań patrzę,
rzędy mrówek ruchliwych.
Gdy spojrzę od innej strony,
ślad ptasich nóżek jak owe
na rzeki błotnistym brzegu.
A tak, jak gdyby jelenie
głowami w dół ustawione,
z nogami sztywno do góry.
A gdy z tej strony spoglądam,
lamy z głową spuszczoną
i rogami jelenia.
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Któż by pojąć to zdołał!
Nie, panie, słów tego liścia
nijak zrozumieć nie mogę468.

Atawalpa wysyła do Hiszpanów kolejnego ambasadora, swego kuzyna Sairi 
Tupaja, nakazując mu, by porozmawiał z obcymi w języku keczua – „mowie do-
stojnej”, „mowie uroczystej”. Obaj dowódcy zgłaszają niezrozumienie języka wro-
ga, przy czym Pizarro opatruje swą uwagę pogardliwym komentarzem: 

Jakież to bzdury tu pleciesz,
nieokrzesany dzikusie?
Nie sposób przecież zrozumieć
twego ciemnego języka. [...]

a Indianin – wyrażeniem niepokoju:

Odgadnąć słów nie potrafi ę
mowy naszego wroga.
Oślepia mnie i lęk budzi,
żelazna jego proca [P. 103–147].

Od pewnego momentu rozmowa staje się zbędna, gdyż bez względu na to, co 
powie Atahualpa, Pizarro przeprowadzi swój plan:

Panie, Inko Atahualpa,
ten, kto rozkazuje ci, mówi:
„Na próżno głos zabierasz
i słów nam nie szczędzisz niejasnych...
Ja rzekłem już, po com tu przybył
[...]
dwa razy powtarzać nie będę”.

Wszystkie dialogi odbywają się wyłącznie za pośrednictwem tłumacza, a słowa 
Hiszpanów są przekazywane w cudzysłowiu, w mowie niezależnej. Felipillo pełni 
jednocześnie funkcję informatora, objaśniając, kim jest hiszpański interlokutor: 
„ten pan o jasnych włosach”, „ten mocarny pan”, „ten wojownik” (czyli Almagro), 
„ten (mądry) kapłan” (czyli Valverde), „ten pan o jasnych włosach”, „ten pan, któ-
ry rozkazuje” (czyli Pizarro). Wie również, kim są interlokutorzy inkascy, zwraca 
się do nich odpowiednio, po imieniu, dodając nazwę stanowiska: Waylla Wisa, 
pan, który śni sny wróżebne; Sairi Túpaj, Inka, który rozkazuje, Najwyższy Inka 
Atawalpa.

468 Nacisk położony na opis „mówiących chust” wynika z faktu, że ów obiekt niezrozumiały dla 
Inków nieznających pisma poza węzełkowym kipu (systemem zapisu liczb do użytku statystyczne-
go) budził ich ciekawość w znacznie większym stopniu niż konie i broń palna; został zresztą uznany 
za źródło wiedzy i boskiego wsparcia Hiszpanów; Szemiński, Ziółkowski, op. cit., s. 266. Rozdział 
poświęcony pierwszym kontaktom oraz uwięzieniu Atawalpy polscy autorzy tytułują właśnie „Bro-
dacze i ich «mówiące chusty»”.
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Inscenizacja ruchu warg powtarza się za każdym razem, gdy rozmawiają obie 
strony. Głosu Hiszpanów nie słychać, język hiszpański daje się słyszeć tylko jeden 
raz, gdy Felipillo tłumaczy odpowiedź Sairi Tupaja Pizarrowi; jest wówczas opisa-
ny w didaskaliach jako ten, który „bełkocze”. Bez pośrednictwa tłumacza cudzo-
ziemiec nie ma głosu. Jest niemy469.

Także w innych sztukach z cyklu Atawalpy i Pizarra problem komunikacji ję-
zykowej został zauważony i rozwiązany na różne sposoby.

W La muerte de Atahualpa – auto sacramental odnalezionym przez Teodora 
Menesesa w kodeksie Almendras w 1932 roku, powstałym, jego zdaniem, wkrótce 
po III Soborze Limeńskim w 1583 roku – kwestie Indian są wypowiadane w języ-
ku keczua, kwestie Hiszpanów i didaskalia są podawane po hiszpańsku, a Felipil-
lo posługuje się na zmianę jednym i drugim językiem470. Dwujęzyczny jest także 
scenariusz Relato del Inca, przekazany Jesusowi Larze w 1952 roku w San Pedro 
de Buena Vista471.

W La conquista de los españoles, zanotowanej w Oruro w 1942 roku przez Enę 
Dagran oraz wystawianej podczas dorocznego święta ku czci Matki Boskiej Gór-
ników, postaci mówią po hiszpańsku i rozmawiają bez pomocy tłumacza, lecz 
zaznaczają wzajemne niezrozumienie:

Pizarro: A bodaj ich! Ani ja nie rozumiem tych nieokrzesanych dzikusów, ani oni nie 
pojmują, co do nich mówię.
Najwyższy Inka: Och, panie mój, co takiego do mnie mówisz tymi niepojętymi słowy?
Pizarro: I mów tu z ludźmi, co nie znają kastylijskiego języka [96]472.

W teatrze meksykańskim, w którym temat konkwisty tli się od stuleci jak mło-
de drewno473, pierwszoplanową rolę odgrywa tłumaczka Hernana Cortesa, Ma-
linche. Postaci tej poświęcę odrębny rozdział.

469 Sztuka ta nadal jest wystawiana w Peru i Boliwii podczas świąt ludowych oraz – rzadziej 
– w teatrze instytucjonalnym, na przykład A.A.A, Lima 2006. Jej adaptacji (modernizacji oraz pan-
amerykanizacji) dokonał Santiago García, odnowiciel teatru kolumbijskiego, przedstawiciel tzw. 
Nuevo Teatro, założyciel trupy La Candelaria, w Corre, corre, Carigüeta, Bogotá 1985; por. S. Gar-
cía, Modernisation d’une tragédie quichua, „Th éâtre/Public”, nr 107–108, septembre 1992: América, 
1492–1992. Th éâtre et Histoire; Corre, corre Carigüeta. Posibilidad de una tragedia para nuestro 
tiempo, [w:] Teoría y práctica del teatro, http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/
tea/tea1e.htm, 5.12.2010

470 T. Meneses Morales, (comp., ed. y trad.), La muerte de Atahualpa, Lima 1987; za: Oleszkie-
wicz, op. cit., ss. 72–74.

471 J.A. Giménez Micó, Escrituras y oralidades. Una dinámica histórica de tensión, interferencias y 
apropiaciones mutuas, [w:] Oralidad: para el rescate de la tradición oral de América Latina y el Caribe, 
UNESCO, La Habana 2003, ss. 42–46, http://fi s.ucalgary.ca/ACH/JAGM/gimenez.htm, 7.01.2011.

472 C. Balmori, La conquista de los españoles y el teatro indígena americano, Tucumán 1955; za: 
Oleszkiewicz, op. cit. s. 70.

473 Por. Meyran, op. cit.



2.  Malinche, czyli porządkowanie pamięci 
w dramacie meksykańskim

Wiele czynników sprawiło, że sława Malinche wykroczyła daleko poza wiek 
XVI oraz terytorium starej i Nowej Hiszpanii. Jest uważana za ikonę tożsamo-
ści meksykańskiej: zdrajczynię jednego narodu, Mexików, i założycielkę innego, 
Meksykanów; postać emblematyczną dla myśli feministycznej (przykład kobiety, 
która zmieniła historię świata) i kulturoznawczej (paradygmat wielokulturowo-
ści); postać ważną dla historii przekładu ustnego: prototyp tłumacza doskonałego, 
inteligentnego i aktywnego. W niniejszym rozdziale ograniczę się do analizy po-
staci Malinche w literaturze pięknej, odsyłając zainteresowanych aspektem socjo-
logicznym do stosownych opracowań474. Jej trajektorię w świadomości społecznej 
i literaturze dobrze oddaje tytuł doskonałego opracowania Sandry Messinger Cy-
pess La Malinche in Mexican Literature: From History to Myth475. Korpus dzieł lite-
rackich z Malinche jako bohaterką tytułową lub jedną z głównych liczy setki pozy-
cji. W sposób najbardziej wyczerpujący zebrała go i opracowała Carmen Wurm476. 
Zamierzam skorzystać z ustaleń Messinger Cypess i Wurm, lecz nie powielać ich. 
Moja perspektywa różni się od perspektywy historycznoliterackiej, przyjętej przez 
obie badaczki: jako historyka przekładu interesuje mnie przede wszystkim literac-
ki obraz Malinche tłumaczki.

Podążam więc od historii do mitu... – czy jednak kiedykolwiek historia w li-
teraturze była naprawdę historią? Czy historia w czystej postaci jest w literaturze 
możliwa? Już w „historii prawdziwej” najsłynniejszego i najbardziej utalentowa-

474 Na przykład C. Candelaria, La Malinche. Feminist Prototype, „Frontiers: A Journal of Women 
Studies”, t. 5, nr 2, lato 1980, ss. 1–6; C. González Hernández, Doña Marina (La Malinche) y la for-
mación de la nación mexicana, Madrid 2002; O. Paz, Labirynt samotności, tłum. J. Zych, rozdz. IV, 
„Synowie Malinche”, Kraków 1991; La Malinche, sus padres y sus hijos, red. M. Glantz, México 2001; 
R. Romero, S. Messinger Cypess et al., Feminism, Nation and Myth: La Malinche, Houston 2005.

475 Austin 1991. Rozdział poświęcony współczesnej dramaturgii meksykańskiej streszczony w: 
Re-visión de la fi gura de la Malinche en la dramaturgia mexicana contemporánea, [w:] Malinche: sus 
padres y sus hijos.

476 Doña Marina, la Malinche. Eine historische Figur und ihre literarische Rezeption, Frankfurt 
am Main 1996. Do listy przytoczonych przez nią tytułów mogę dodać zaledwie kilka własnych zna-
lezisk; Wurm zatrzymała się na roku 1992, będę ją kontynuować do roku 2010.
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nego literacko kronikarza, Bernala Díaza de Castillo, Malinche ma wiele cech 
księżniczki z powieści rycerskiej; sposób jej prezentacji w tekście przypomina 
predellę z obrazami z żywota świętych, a dzieje poprzedzające spotkanie z Hi-
szpanami – typowy życiorys herosa477. 

Skąpość danych historycznych – zwłaszcza dotyczących jej wnętrza, motywa-
cji, uczuć, opinii, wierzeń – sprawiła, że chętnie dopełniają jej portret powieścio-
pisarze, dramaturdzy i poeci, dopisując kolejne wersje jej mitu478. W niniejszej 
pracy zajmuję się wyłącznie tymi tekstami, w których postać Malinche zachowuje 
podstawowe elementy: etykietę479 (imię) oraz życiorys. Pominę teksty, których 
bohaterki, nadpisane na ową pierwotną Malinche, powielają niektóre z jej cech 
i działań pod innymi imionami oraz w innych epokach. Doceniając, za Messin-
ger Cypess, znaczenie fi gury palimpsestu w kulturze meksykańskiej (cykliczna 
nadbudowa stanowiła zasadę konstrukcji piramid), uważam, że takie postaci jak 
Julia i Isabel z Los recuerdos del porvenir Eleny Garro, Laura z La culpa es de los 
tlaxcaltecas tej samej autorki czy Marina z Ceremonia en el templo del tigre Emilia 
Carballida wchodzą w skład rodziny Malinche, lecz nie jej mitu.

* * *

Pani Marino, pamięć twa i gloria
wyryte w brązie żywe będą stale,

póki trwać będzie Meksyku historia!
Hiszpania nie zapomni o twej chwale,

bo od ciebie zależała wiktoria
i sława, co nam przypadły w udziale!
Da Bóg, że mój żar tak się ucieleśni,

bym unieśmiertelnić cię mógł w mej pieśni!480

Pobożne życzenie XVIII-wiecznego hiszpańskiego intelektualisty nie spełniło się 
w Meksyku, który zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1821 roku zajął się od-
brązowianiem jej wizerunku. Romantyczni dramaturdzy byli zgodni w swej nega-
tywnej ocenie. W sztukach o patriotycznym tonie, przedstawiających wyłącznie 
postaci z wyższych warstw społecznych, oś akcji stanowiła intryga miłosna po-

477 S. Rose-Fuggle, Bernal Díaz del Castillo frente al otro: doña Marina, espejo de princesas y da-
mas, [w:] La représentation de l’Autre dans l’espace ibérique et ibéro-américain, Paris 1991, ss. 77–87; 
za: Baudot, Malintzin, imagen y discurso de mujer en el primer México virreinal, ss. 46–49. Por. też 
R. Herren, Doña Marina, la Malinche, Barcelona 1992, ss. 30, 149.

478 Mityczną nazywam postać budzącą u dużej grupy odbiorców zainteresowanie tak silne, że 
odczytują i modyfi kują jej elementy zgodnie ze swoimi potrzebami.

479 Termin ukuty przez Ph. Hamona, Le personnel du roman, Genève 1983, s. 107.
480 Juan de Escoiquiz, Hiszpania, 1798; za: Wurm, op. cit., s. 94; tłum. fragmentu Marta Pawłowska.
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między Malinche a Cortesem, a ją samą ukazywano jako zdrajczynię ojczyzny481. 
Po rewolucji roku 1910 nurt nacjonalistyczny w literaturze nasilił się, co znalazło 
wyraz we wzroście liczby sztuk poświęconych Cuauhtemokowi, w których fi gura 
Malinche jako vendepatrias, ‘sprzedawczyka ojczyzny’, stanowiła wyraźny kontra-
punkt dla bohatera pozytywnego, ostatniego władcy Mexików482.

W wieku XX powstało w Meksyku kilkadziesiąt sztuk teatralnych poświęco-
nych konkwiście483. Malinche pojawia się niemal we wszystkich, w wielu jest posta-
cią główną, co zwykle zapowiada eponimiczny tytuł, w innych – pierwszoplanową, 
w niektórych zaś – epizodyczną. Sztuki te reprezentują różne gatunki – tragedie, 
komedie, tragikomedie, dramaty, farsy – i tendencje: nacjonalistyczną (antyhi-
szpańską) i nowopatriotyczną (promeksykańską), realistyczną i poetycką, patriar-
chalną i feministyczną. Są przeznaczone dla różnych publiczności: wykształconej, 
niewykształconej, burżuazyjnej, miejskiej, ludowej, metyskiej, indiańskiej. O tym, 
że ów teatr historyczny nie pełni wyłącznie funkcji eskapistycznej, świadczą nawią-
zania do współczesności, dyskretne (neony z nazwami fi rm amerykańskich, nieme 
postaci w strojach z okresu prezydentury Díaza Ordaza w ostatniej scenie Todos los 
gatos son pardos Fuentesa) lub ostentacyjne, polegające najczęściej na usytuowaniu 
akcji w XX wieku (w dramacie V-H. Rascona Bandy Malinche pracuje jako repor-
terka dla meksykańskiej telewizji, wygłasza mowę w Kongresie, odwiedza psycho-
analityka, oprócz Cuauhtemoca sprawy indiańskiej broni subcomandante Marcos, 
dowódca partyzantów z Chiapas, Cortés zaś stoi na czele amerykańskich turystów 
wypoczywających w kurorcie nad Morzem Karaibskim484). We wszystkich sztu-
kach niejednorodność tożsamości tej postaci jest sygnalizowana na poziomie ono-
mastycznym niejednorodnością imienia. Autorzy określają ją jako Marina, Ma-
linche, la Malinche, rzadziej Malintzin. Hiszpanie zwracają się do niej imieniem 
Marina, niekiedy opatrując je formą grzecznościową doña. Indianie mówią o niej 
Malintzin, Malinche, la Malinche. Sama przedstawia się niekiedy wszystkimi trze-
ma imionami, traktując je jako etykiety swych ról: „Malintzin, Marina, Malinche 
[...] Bogini, kochanka, matka”485. Imię „Malinche” jest niekiedy używane zarówno 
w stosunku do niej, jak i do Cortesa, co w percepcji Indian zacieśnia związek mię-
dzy tymi dwiema postaciami. Zawsze występuje w parze z Cortesem486 jako jego 

481 M. Sten, El mundo prehispánico en el teatro del siglo XIX, [w:] Dramas románticos de tema 
prehispánico (1820–1886), t. XIII, México 1994, s. 35; za: E. Perassi, El teatro con tema prehispánico 
de Salvador Novo. Una aproximación, [w:] Meyran, op. cit., s. 201, przyp. 37. 

482 González Hernández, op. cit., ss. 113–118. Badaczka ta wyjaśnia powszechność postaci 
zdrajcy w teatrze meksykańskim czynnikami historycznymi.

483 Por. ibidem; Wurm, op. cit.; Meyran, op. cit.
484 Por. A. Albaladejo, La Malinche (1998) de V.H. Rascón Banda y Johan Kresnick: disección de 

un escándalo de prensa. Análisis de los materiales parecidos en prensa sobre el espectáculo de julio 
a diciembre de 1998, „Stichomythia” 2001, nr 11–12, s. 190.

485 C. Fuentes, Todos los gatos son pardos, Madrid 2010, scena 1, s. 19. 
486 Nawet gdy zostaje przedstawiona w okresie kolonii, po porzuceniu przez Cortesa – sytuacja 

rzadka i usprawiedliwiona koniecznością rachunku sumienia przed śmiercią – ów jest obecny w jej 
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pomocnica, w większości przypadków popierająca go bezwarunkowo do momen-
tu rzezi w Choluli, a później z pewnymi wątpliwościami. Jej pozostałe funkcje oraz 
własne cele zmieniają się u poszczególnych autorów. Przedstawię wyniki analiz 
dziesięciu tekstów wybranych ze względu na wartość literacką oraz oryginalność 
ujęcia postaci Malinche i problemu komunikacji językowej487:

W sztuce La Malinche, o la leña está verde488 (1958) Celestino Gorostiza wpi-
suje postać Malinche w skrypty kulturowe patriarchalnego społeczeństwa meksy-
kańskiego połowy XX wieku. Jako jeden z pierwszych dramaturgów w tym kraju 
rehabilituje ją, kładąc nacisk na role matki i osoby głęboko wierzącej, waloryzo-
wane w społeczeństwie meksykańskim. Przypomina, że oprócz niej Hiszpanów 
wybrały, z własnej i nieprzymuszonej woli, także inne kobiety:

Cuauhtémoc: Tylko trzy chciały wracać (ze śmiechem). Takie właśnie są kobiety. Jak jedna 
coś zrobi, inne natychmiast chcą zrobić to samo. Teraz wszystkie chcą mieć białego syna 
[III, 537]489

a wspomogli ich inni Indianie:

Młodzieniec: (z ironią) I aby wyswobodzić się z własnej rasy, pozwolisz, by zniewolili ją 
jacyś obcy?
Malinche: Ach! Czyżby to zależało ode mnie? Nie wiedziałam. A pozostali? Cempoalanie, 
którzy błagają Cortesa, by ochronił ich przed Moctezumą, i proponują pośrednictwo w za-
warciu sojuszu z Tlaxcalą? Od samego kacyka Cempoali wiem, że nawet najbliżsi krewni 
Moctezumy kłócą się, oskarżają jedni drugich i próbują uzyskać coś dla siebie, grożąc, że 
sprzymierzą się z Hiszpanami (z rozbawieniem). A teraz okazuje się, że to ode mnie zależy, 
czy Hiszpanie zniewolą Mexików [I, 489–490].

Gorostiza przedstawia ją jako stojącą pomiędzy światem indiańskim a hisz-
pańskim, a w pewnym momencie także samą naprzeciw świata męskiego, gdy 
Cuauhtémoc broni Cortesa ukrywającego przed kochanką istnienie hiszpańskiej 
małżonki [III, 488].

Wszystkie postaci tej sztuki wypowiadają się w języku hiszpańskim490. Zagad-
nienie różnicy językowej i przekładu stanowi jednak jeden z ważnych wątków. 
Pojawia się już na początku, po wylądowaniu Cortesa na wybrzeżu Zatoki Mek-
sykańskiej. Aguilara zastępuje Malinche znająca już nieźle język hiszpański: „tro-

myślach; por. A. Carpentier, La aprendiz de bruja, [w:] Obras completas, t. 4, wyd. 4, México–Ma-
drid–Bogotá 1990, III, 2.

487 Analiza ta ma – z konieczności – charakter fragmentaryczny, dotyczy wyłącznie tekstowej 
warstwy postaci, takiej, jaka została zapisana w tekście sztuki; „czytam” Malinche, nie biorąc pod 
uwagę krwi i kości, kształtu i twarzy, gestu i głosu, nadanych przez reżysera, scenografa, aktora.

488 Drewno jest [jeszcze] zielone. Tytuł stanowi cytat z kołysanki śpiewanej przez Malinche 
synkowi. Określenie przedmiotu wrzuconego do ognia, zanim przyszedł jego czas, dającego dużo 
dymu, por. Messinger Cypess, La Malinche in Mexican Literature: From History to Myth, s. 106.

489 C. Gorostiza, La Malinche o la leña esta verde, [w:] Teatro completo, México 2004. Numer 
aktu i strony w nawiasie kwadratowym pochodzi z tego wydania.

490 „Zgodnie z konwencją epoki”; ibidem, prolog, s. 42.
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szeczkę” – wyjaśnia kokieteryjnie – wspomagając się meksykańskim gestem. Na 
początku współpracy Malinche i Cortés omawiają techniczne szczegóły tłumacze-
nia łańcuchowego: 

Malinche: To, co mi powiesz, a czego bym nie zrozumiała, Aguilar wyjaśni mi po majań-
sku, a ja to powiem po meksykańsku. To, co oni mi powiedzą, a czego nie umiałabym ci 
przekazać, powiem Aguilarowi po majańsku, a on wyjaśni ci po kastylijsku.
Cortés: Jesteś bardzo inteligentna. Począwszy od dzisiaj, musisz być zawsze przy mnie. Bar-
dzo mi się przydasz491.
Malinche (tonem wesołym, nie służalczym): Jestem twoją służką i zrobię, co mi rozkażesz.
Cortés: Nie, nie moją służką. Moją siostrą [I, 479–480].

Dzięki inteligencji i sprawności tłumaczki rozmowy toczą się bez przeszkód. 
Jej nieobecność powoduje problemy: „Brakowało nam ciebie, Malinche. Aguilar 
stawał na głowie, żebyśmy się zrozumieli. Na szczęście chodziło tylko o wypicie 
kieliszka wina” [I, 491].

Podczas pierwszej rozmowy międzynarodowej (z władcami Cempoali) Malin-
che stosuje technikę szeptaną, wyraźnie zaznaczoną w didaskaliach:

Gdy Tlilancalqui przemawia, Malinche nachyla się lekko w stronę Cortesa. Choć nie widać 
ruchu jej warg, wygląda na to, że powtarza po hiszpańsku słowa Indianina, tak że Cortés 
może odpowiedzieć zaraz po tym, jak Tlilancalqui przestanie mówić. Robi to samo, gdy 
Cortés zabiera głos. Dwa lub trzy razy konsultuje po cichu z Aguilarem sens jakiegoś zda-
nia [I, 485–486].

Choć na pierwszy rzut oka rozwiązanie to wydaje się służyć głównie usprawnie-
niu narracji, wkrótce okazuje się, że stanowi źródło napięcia. Gdy Młody Indianin 
(Cuauhtémoc) sugeruje krajance, że swą funkcję może wykorzystać do działania 
na korzyść jednej ze stron, ta przyznaje się do poważnego przekłamania: chociaż 
władcy Cempoali wyrazili zgodę na zniszczenie wizerunków swych bogów, ona 
oznajmiła Cortesowi, że są temu zdecydowanie przeciwni; swą decyzję motywuje 
obawą – mimo przyjęcia chrztu – przed indiańskimi bogami. Podczas drugiego 
spotkania na szczycie (z władcami Choluli, akt II), to ona prowadzi rozmowy, 
dokonuje oceny sytuacji, podejmuje decyzje. Ta rola informatora, doradcy, inspi-
ratora została wyolbrzymiona aż do przesady; w pewnym momencie niechętny 
Cortesowi Hiszpan komentuje: „Nasz kapitan generalny idzie odebrać rozkazy 
od najwyższego dowództwa” [II, 513]. W rozmowach z uwięzionym Cuauhtemo-
kiem, po upadku Tenochtitlanu (akt III), jej pośrednictwo nie jest potrzebne, gdyż 
Mexik opanował podstawy języka hiszpańskiego. Cytat ze strony 489 wskazuje na 
fakt, że jako tłumaczka ma dostęp do tajnych informacji.

Jedyna wypowiedź Malinche w nahuatl zachęca do refl eksji na temat związków 
między używanym językiem a tożsamością. Na początku aktu III Malinche śpiewa 

491 Dydaktyk zauważy w hiszpańskim tekście dobre opanowanie przez uczennicę form trybu 
subjuntivo oraz uproszczoną składnię, gramatykę i leksykę wypowiedzi nauczyciela, rodowitego lo-
kutora języka hiszpańskiego.
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synkowi kołysankę w języku hiszpańskim, w ostatniej scenie sztuki – kołysankę 
w nahuatl. Nie wiadomo, czy owe gesty językowe oznaczają wybór między jedną 
a drugą kulturą (odrzucenie hiszpańskości po „zdradzie” Cortesa), czy uznanie 
dwukulturowości i projekt wychowania dziecka jako dwujęzycznego („Naszego 
syna, w którym jesteśmy stopieni, nowego człowieka, rozpoczynającego nową 
rasę w nowym świecie”, III, 544).

Kolejna sztuka, Corona de fuego. Primer esquema para una tragedia antihi-
stórica americana, druga część trylogii historycznej492 Rodolfa Usigliego, jedne-
go z najpłodniejszych i najsłynniejszych dramaturgów meksykańskich, napisana 
w 1960 i wystawiona w 1961 roku, jest – jak wskazuje podtytuł – tragedią zacho-
wującą trzy antyczne jedności493. Akcja toczy się podczas ekspedycji karnej Cor-
tesa do Hibueras (dzisiejszy Honduras), na postoju w Tuxakhá i w sąsiednim Itza-
makanac, na terytorium Majów Chontal, 27–28 lutego 1525 roku. Lokalny władca 
Pax Bolón Acha prowokuje Cuauhtemoca oraz dwóch pozostałych władców Trój-
przymierza, zmuszonych do towarzyszenia Cortesowi w tej wyprawie, do buntu 
przeciwko Hiszpanom. Spisek zostaje wykryty, a przywódcy Mexików – straceni.

Doña Marina/Malintzin jest tu postacią drugoplanową, lecz wyrazistą, w kil-
ku scenach, w których się pojawia, został nakreślony jej pełny obraz. Pracuje dla 
Cortesa, nazywanego przez Mexików Malinche, lecz nie jest już jego nałożnicą. 
Łączy ich syn, na którego się powołuje, prosząc kapitana, by powstrzymał się od 
przemocy wobec posłów majańskich; ów nie pozostaje głuchy na ten argument, 
choć ich związek należy do przeszłości. Jest mu wierna, donosi o spisku Mexików 
i Majów. Chór meksykański przedstawia ją jako księżniczkę odwróconą od swej 
rasy, denuncjatorkę odpowiedzialną za rzeź w Choluli:

Księżniczka odwrócona od swego ludu,
której głos byłże głosem donosiciela,
Głosem rzezi dokonanej w Choluli?
Morski494, podstępny, sybiliczny głosie,
Który zmieniłeś brzmienie języka
Swego ludu, by jego myśli przeinaczać,
Który nadal musisz dźwięczeć
i nikt temu nie zdoła przeszkodzić,

492 Corona de sombra. Pieza antihistórica en tres actos y once escenas, 1943, Corona de luz. Co-
media antihistórica en tres actos, 1963. Tytuł Korona cienia nawiązuje do szaleństwa Charlotty, żony 
cesarza Maksymiliana; Korona ognia – do tortury, której poddał Cortes Cuauhtemoca po zdobyciu 
Tenochtitlanu, podpalając mu stopy, by zmusić do wyjawienia miejsca ukrycia złota; Korona światła 
– do objawień Matki Boskiej z Guadalupe. 

493 Określenie „antyhistoryczna” odnosi się do poetyki Usigliego żądającego dla teatru histo-
rycznego prawa do selekcji danych, emfazy, syntezy, metafory i innych zabiegów „zniekształcają-
cych” historię zapisaną w kronikach; Messinger Cypess, La Malinche in Mexican Literature: From 
History to Myth, s. 99.

494 W oryginale gra słów między imieniem „Marina” a przymiotnikiem marina, ‘morska’. Sądzę, 
że podobną grę słów wokół imienia postaci stworzył Usigli w akcie I, w którym Marina prosi Corte-
sa, by nie obcinał – no cortes – rąk posłom.
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Dlatego dzieci twe i dzieci, co wierzą,
są to echa tego głosu i zarazem drzazgi
Cypryśnika, któremu grożą gromy,
A hiszpańska siekiera na krzyże rąbie [II, 4; 52]495.

Władcy Trójprzymierza oskarżają ją o kłamstwo, podważając wierność do-
tychczasowych tłumaczeń, także tych najważniejszych dla losów imperium: 

COANACOCH
Malintzin, głosie nieczysty, głosie zdradziecki,
jeżeli tak tłumaczysz nasze myśli
i wykoślawiasz je i zmieniasz znaczenie
tych powodów, dla których tak cierpimy
i wzdychamy tak bardzo w naszej ojczyźnie,
jakże przetłumaczyłaś te nasze słowa,
któreśmy wypowiedzieli innymi razy,
wszystko to, co chcieliśmy wyjaśnić Malinche,
kiedy niczym boga przyjął go Moctezuma?
Na honorze twej rasy jesteś plamą,
która większą i większą się staje każdego dnia [III; 75–76]

oraz ubolewają nad jej nieuczciwym, a jednocześnie jedynym możliwym pośred-
nictwem: 

TEMILOTZIN
Jakże chcecie, by Malinche pojął, co mówimy
jeśli jego oczy nie widzą, jacy jesteśmy
– tak jak ci, którzy nas tu oskarżają.
Jeśli jego uszy rozumieją nasz język
tylko przez pokrętne tłumaczenia Malintzin
i przez nienawiść tych fałszywych przyjaciół? [III; 77].

Marina broni się przed Cortesem, a zarazem przed potomnością, ze wszyst-
kich zarzutów – zdrady rasy, dzielenia łoża z wrogiem, kłamliwego tłumaczenia:

Właśnie tak zawsze mnie tu traktują, Kapitanie.
Ich nienawiść litości nie zna ni wytchnienia, 
bo jestem zupełnie inna, inne mam dążenia 
i jestem matką świata, co dopiero powstanie.
Powiedz, ileż razy ma mowa źródłem ich ocalenia,
gdyż jak ich własne miecze porywczy są Hiszpanie,
a ileż razy byłam tarczą dla całego plemienia,
bowiem ta sama krew wiąże nas i w nas płonie.
Ale już jestem spokojna. Nie mów o tej sprawie.
Niechaj myślą, co chcą, bo gdy składam skronie

495 Wszystkie cytaty za R. Usigli Corona de fuego. Primer esquema para una tragedia antihistóri-
ca americana, Indianapolis 1972. Cyfra rzymska oznacza numer aktu, arabska po przecinku – nu-
mer sceny, arabska po średniku – numer strony. Jedynie w akcie II występuje podział na sceny. 
Tłumaczenie fragmentów: Norbert Nowak (kwestie męskie), Marta Pawłowska (kwestie Malinche).
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tak jak oni i ich dzieci zasypiam w obawie,
że nie istnieje świt – bez jutra śpim na jawie.
Wiem, co to dwa światy złączyć w jednym łonie
i tą świadomością usprawiedliwię się i zbawię.
Wierne me tłumaczenie – prawdą się obronię [III; 76].

Cuauhtémoc w momencie śmierci zdaje się jej przebaczać jako matce przy-
szłego narodu:

A teraz żegnaj, Malintzin,
Oby owoc łona twego
Meksykanin zwyciężył Hiszpana
A istota Meksyku przetrwała! [III; 87].

ona zaś odpowiada dumnie: 

Jestem księżniczką tej ziemi, taka przed tobą stoję.
Wolałeś Tecuichpo – nie zawdzięczam ci niczego,
zaś Cortés prowadzi mnie do świata zupełnie nowego.
Nie jest mi straszne, Cuauhtemocu, przeznaczenie moje:
przypada ono kobiecie, której wojna i podboje
zapłodniły rajskie łono. Życie, nie śmierć, idzie z niego.
Jeśli nie upadam, lecz się wznoszę, to właśnie dlatego [III; 88].

Mexikowie, podobnie jak sama Marina, defi niują ją metaforycznie jako 
„brzuch” i „język/głos”. Potrafi ą zrozumieć i wybaczyć jej typowo kobiecą funk-
cję „brzucha”, ale potępiają ją jako „głos”, oskarżając o fałszerstwo. Czy jednak jej 
głos jest jedynym zwodniczym i sybillicznym? W tej krótkiej sztuce wszystkie 
postaci kłamią, oszukują się nawzajem, wysławiają się metaforycznie i niejasno. 
Cortés zapewnia władców Trójprzymierza, że prowadzi ich do Kastylii; Pax Bo-
lón oszukuje kolejno jego i Cuauhtemoca, wyznając przy tym, że chciałby, jak 
bogowie, mieć zdolność czytania w myślach, ma osobowość kupca, nie rozu-
mie sposobu postępowania i wątpliwości mexickiego władcy; kapłan podejrze-
wa młodego księcia o intryganctwo; Hiszpanie nazywają Indian podstępnymi 
jaszczurkami i wężami, a Indianie Cortesa – zręcznym lisem, który melodyjnie 
kłamie; chór hiszpański śpiewa o „Hiszpanie, który przeklina, Indianinie, który 
zwodzi”, by po chwili przyznać, że przebiegłość jest istotą wojny; Cuauhtémoc 
wierzy wyłącznie w myśl i w działanie, nie w słowa. Problemy komunikacyjne 
piętrzą się przed lokutorami tego samego języka, spowodowane głównie złą wolą 
i dążeniem do osiągnięcia niekompatybilnych celów. Czy można oskarżać ko-
bietę, która, znalazłszy się w męskim świecie kłamliwego dyskursu politycznego, 
dostosowała się doń? Wizerunek własny Mariny, wyłaniający się z jej słów, nie 
jest spójny: opisuje się ona zarazem jako różna od Indian i złączona tą samą 
krwią, widzi się w królestwie cieni i jako postać wznosząca się. Nie wiem, czy 
niespójność tę należy przypisać zaniedbaniu autora, czy zamierzonej chwiejności 
psychiki postaci.



228 Część III

O profesji Mariny widz dowiaduje się wtedy, gdy zostaje przedstawiona jako 
truchiman oraz z cytowanych powyżej oskarżeń o błędy w sztuce. Marina towarzy-
szy Cortesowi przy wszystkich rozmowach z Indianami, lecz w żadnej scenie nie 
jest pokazana w trakcie tłumaczenia. Hiszpanie i Indianie porozumiewają się swo-
bodnie, bez pośredników. Wypowiedzi Mexików charakteryzują liczne wtrącenia 
z języka nahuatl. Fakt posługiwania się różnymi językami został zasygnalizowa-
ny w sposób pomysłowy i oryginalny: na poziomie wersyfi kacyjnym. Hisz panie 
wypowiadają swe kwestie wierszem rymowanym, Indianie – wierszem białym. 
O tym, że zróżnicowanie to stanowi świadomy zabieg autora, świadczy uwaga Cu-
auhtemoca, gdy w pewnym momencie sam zaczyna mówić do rymu: „Widzę, że 
nagle mówię jak teule. [...] Zauważcie, że nagle rymuję jak teule [II, 2; 47]”. Marina 
przemawia wierszem rymowanym.

Problem posługiwania się różnymi językami – różnymi systemami wartości 
– w obrębie tego samego języka narodowego zostaje zaznaczony także przez pi-
szącego w tym samym okresie Salvadora Nova w jednoaktowym dramacie Cuah-
témoc (1962). Gdy Malinche, całkowicie akulturowana, rozmawia z azteckim 
władcą w noc przed jego śmiercią, próbując przekonać go, by przyjął chrzest i ura-
tował życie, ów twierdzi, że nie rozumie jej języka:

Malinche: Nie chcesz usiąść, panie? (Cuauhtémoc nie odpowiada) Kapitan polecił mi, bym 
porozmawiała z tobą. Nie uczyni ci krzywdy. Jego bóg jest dobry, wiesz? Ja już dałam się 
ochrzcić – i chodzę na mszę, i przyjmuję eucharystię, codziennie... Dlaczego obracasz się 
do mnie plecami, panie? 
Cuauhtémoc: Nie rozumiem twojego języka, Malinche.
Malinche: Czy źle mówię językiem doliny Anáhuac? 
Cuauhtémoc: Mówisz językiem, którego nie nauczę się nigdy [277]496.

Novo jest jednym z niewielu dramaturgów, którzy całkowicie marginalizują 
postać i rolę Malinche w konkwiście:

Kapitan [aztecki]: Teule nadchodzą drogą z Cuaunáhuac. Poprzedzają ich i prowadzą Tlax-
calanie, którzy dźwigają ich broń – a bogowi towarzyszy kobieta, która zna język jego i nasz.
Moctezuma: Tak, wiem. Namalowano ją w raporcie. To niewolnica, którą podarowali Ma-
linche ci z... nie pamiętam, z jakiej wioski.
Kapitan: Niewolnica, panie?
Moctezuma: Albo ahuiani497. Moje szaty [262].

Paradoks tej wypowiedzi polega na jednoczesnym lekceważeniu jej osoby i na-
zwaniu jej imieniem dowódcy konkwistadorów.

496 S. Novo, Cuauhtémoc, [w:] Teatro mexicano del siglo XX, México 1970. Numer strony w na-
wiasie kwadratowym za tym wydaniem.

497 Młoda, piękna i zmysłowa tancerka towarzysząca najwybitniejszym wojownikom azteckim 
podczas świąt religijnych oraz na polu walki. Por. K. Szoblik, La ahuiani, ¿fl or preciosa o mensajera 
del diablo? La visión de las ahuianime en las fuentes indígenas y cristianas, „Itinerarios” 2008, nr 8, 
ss. 197–214.
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Marina otwiera historycznopoetycką tragedię Todos los gatos son pardos498 Car-
losa Fuentesa (premiera w 1962 roku, pierwsze wydanie w 1970 roku), przedstawia-
jąc się jako akuszerka i narratorka historii dwóch ludzi, z których jeden posiadał 
wszystko, a drugi nic, oraz dwóch nacji, z których jedna wahała się zbyt długo, a dru-
ga zbyt krótko [1, 19–20]. W samej historii nie zajmuje jednak pierwszoplanowego 
miejsca, lecz jest jedną z postaci z wątku Cortesa i pojawia się w pięciu z dziewięciu 
scen. Wierzy, że znalazła w nim spełnienie swego losu i że będzie lepszym władcą 
niż tyran Moctezuma, pragnie służyć mu jako przewodniczka po swojej pięknej zie-
mi i swojej kulturze. W poetyckich obrazach wyjaśnia śpiącemu Cortesowi topogra-
fi ę, organizację społeczną i kosmologię Meksyku, posługując się metaforą piramidy; 
karmi go owocami, prosząc, by nie niszczył tego ogrodu; po masakrze w Choluli 
błaga, by nie mordował jej ziemi, żeby nie traktował ich jako zła tylko dlatego, że ich 
nie zna. Proponuje Cortesowi przemawianie w jego imieniu. O sobie opowiada jako 
o inkarnacji niepomyślnej przepowiedni; wierzy w moc sprawczą słowa:

[...] przepowiednie spełniają się, gdy tylko zostają wypowiedziane; gdyby nikt ich nie wy-
mówił, pozostałyby pogrzebane na dnie najgłębszych wąwozów myśli. Tylko milczenie eg-
zorcyzuje złe wróżby; oblec je w głos to jakby oblec je w ciało. Nazwij zło; nazwij miłość. 
Przywołałeś je. Obudziłeś je ze snu, w którym wolą trwać siły świata, dopóki nie dasz im 
imienia. Jesteśmy winni zakłócania snu otaczających nas rzeczy. [...] Przybyliśmy na zie-
mię, by wywołać walkę rzeczy, które chciałyby tylko tkwić w sennym marzeniu. One tylko 
śpią, tylko są, dopóki nie powiemy im: ty jesteś dobrem, ty jesteś złem, ty jesteś szczęściem, 
ty jesteś niedolą [...]. Jedynie to, co nazywamy, istnieje [6, 65]499.

W rozmowach hiszpańsko-indiańskich obcość językowa jest ukazana (jak 
niegdyś w Tragedia del fi n de Atahualpa) poprzez bezgłos indiańskiego lokuto-
ra, zaznaczony w didaskaliach. W rozmowie z posłami Moctezumy [4, 77–82] 
ci ostatni tylko gestykulują, a Marina wygłasza ich kwestie; gdy tłumaczy słowa 
Cortesa na nahuatl, porusza niemo ustami. Podobnie wyglądają rozmowy kapi-
tana z Grubym Kacykiem w Cempoali [6, 113–117] oraz z kapłanami w Choluli 
[8, 139]. Marina jest doskonałym kanałem, gdyż zachowuje spokój wobec emocji 
obu stron. Beznamiętnie przekłada emisariuszom obraźliwe słowa Cortesa, pod-
kreślone arogancką postawą:

[Cortés] staje przed POSŁAMI rozkraczony, biorąc się pod boki.
Nawet najpośledniejsi kacykowie dali nam złoto [...]. Czyżby arcywielki Moctezuma nie 
posiadał ani grudki tego metalu, czy raczej jest arcywielkim skąpcem i marnym gospoda-
rzem?
POSŁOWIE reagują.
MARINA. Jedna z komnat w pałacu Moctezumy jest wypełniona w całości złotem tego 
imperium, od podłogi po strop.

498 Wszystkie koty są bure. Metafora naczelnej idei sztuki: wszyscy władcy, dawni i współcześni, 
podobni są do siebie.

499 C. Fuentes, Todos los gatos son pardos, Madrid 2010. Numery scen i stron opatrujące wszyst-
kie cytaty pochodzą z tego wydania.
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CORTÉS zdejmuje hełm i podaje go POSŁOM.
CORTÉS (DO MARINY). Powiedz im, kobieto, żeby wypełnili mi go złotem, a wtedy za-
cznę wierzyć w wielkość ich pana.
Mimika MARINY. Jeden z POSŁÓW podchodzi ciężko do kasku. Spomiędzy fałd płaszcza 
wyciąga sakwę. Wysypuje jej zawartość – strumień złota – do kasku CORTESA, przepełnia-
jąc go [4, 81].

Strach okaże dopiero po przejściu Cortesa od agresji werbalnej do fi zycznej: 
obcięciu rąk azteckim poborcom podatków. W rozmowie z Grubym Kacykiem, 
podczas gdy ów wykonuje wiele gestów pełnych emocji, tłumaczenie Mariny jest 
krótkie i neutralne:

Niesiony w lektyce przez dwóch TAMEMES, wchodzi GRUBY KACYK CEMPOALI [...] 
CORTÉS nie rusza się z miejsca. ŻOŁNIERZE podsuwają mu ozdobne krzesło z oparciem. 
CORTÉS zasiada. MARINA podchodzi do KACYKA, całuje go w rękę. KACYK gestykuluje 
bez słowa, wachluje się, jęczy, niekiedy szlocha. MARINA tłumaczy.

Panie, kacyk Totonaków wita cię z radością, albowiem słyszał już o twych czynach i o lęku, 
jakim napawasz Wielkiego Moctezumę [6, 113].

W opisanych scenach zwracają uwagę wyraźne elementy dyskursu niewer-
balnego, być może echo świadomości autora, że w ten sposób wspomagają się 
lokutorzy w dialogu za pośrednictwem tłumacza. Rozmowie między dwoma nie-
kompatybilnymi światami odmawia sensu doradca Moctezumy Cihuacóatl, argu-
mentując tak jak militaryści wszystkich czasów i całego świata:

[...] spotkały się dwa światy, nigdy wcześniej nie miały styczności, nie sposób ich porównać. 
Ani nasi bogowie nie są ich bogami, ani ich bogowie nie są naszymi; nic nas nie łączy w tym 
sporze, a skoro nic nas nie łączy, pozostanie tylko to: spór [5, 96].

W długim monologu podczas porodu Marina przemawia do swojego syna, 
a następnie do Meksykanów. W ostatnim geście sztuki gładzi włosy chłopca zabi-
tego podczas masakry na placu Tlatelolco w roku 1968. 

Mit założycielski Meksyku, obraz Malinche jako matki nowej rasy oraz apolo-
gię meksykańskości wyszydził Willebaldo López w farsie !Malinche Show! (1977). 
Gdy główna bohaterka telewizyjnego programu pragnie przed śmiercią zobaczyć 
swego syna, doznaje ogromnego rozczarowania. Prezenterzy wywołują pierwsze-
go lepszego z widzów obecnych na sali: „Weź pierwszego z brzegu! Wszyscy oni 
to Martín Cortés!” [44]500. Przyprowadzony przed jej oblicze młody Metys jest 
typowym macho, wstydzi się swego pochodzenia, defi niuje tożsamość narodową 
poprzez akt upojenia narodowym alkoholem i akt gwałtu: 

„Zawsze jak idziemy z kumplami na balangę, nawalamy się czystą tequilą i przelatujemy 
każdą babkę, jaka się nawinie, żeby nikt wątpił w naszą meksykańskość”. Malinche umiera 

500 W. López, !Malinche Show!, México 1980. Numery stron w nawiasach kwadratowych pocho-
dzą z tego wydania.
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ze słowami: „To coś to jest mój syn?... Gdzie jest mój syn?... Nie mogę ponosić winy za 
wszystko” [49].

Opowiadając o roli tłumaczki, Malinche przypomina z dumą swe zdolności 
lingwistyczne i retoryczne: „Znałam wiele języków, a przede wszystkim nahuatl... 
I umiałam przekładać i przekonywać” [22].

Lata siedemdziesiąte XX wieku stanowią początek etapu przedstawiania kon-
kwisty przez teatr ofi cjalny w tonie komediowym501. Już Gorostiza, mimo patriar-
chalnego ujęcia postaci Malinche, podkreślił jej inteligencję, wiedzę i siłę cha-
rakteru, malując ją jako wybitną osobowość, przy której Cortés wypada niekiedy 
blado i drugorzędnie. Motyw ten podchwyciła i rozwinęła Rosario Castellanos 
w żartobliwie feministycznej komedii obyczajowo-historycznej El eterno femeni-
no502 (1975), której bohaterka Lupita, XX-wieczna Meksykanka, w salonie fryzjer-
skim, do którego przyszła się uczesać przed ślubem, dzięki aparatowi zamonto-
wanemu w suszarce do włosów podróżuje w przestrzeni i spotyka wiele słynnych 
kobiet: biblijną Ewę oraz, w Muzeum Figur Woskowych, hembras ilustres – nie-
wiasty zasłużone dla historii Meksyku. Wszystkie panie przedstawiają „kulmina-
cyjny moment swego życia, swoją her-storię, „prawdziwą” wersję sytuacji histo-
rycznych, bardzo różną od ofi cjalnego kanonu. Malinche jawi się jako rozsądna, 
oziębła, stanowcza i całkowicie dominująca nad Cortesem, odpowiedzialna nie 
tylko za poddanie mu pomysłu przedstawiania się jako bóg, lecz także za ukucie 
ofi cjalnej wersji innego słynnego epizodu konkwisty – spalenia statków:

Cortés: Ach, ileżbym dał, żeby dorwać marynarza, który zapalił sobie pod pokładem i zasnął!
Malinche: Powinieneś być bardziej wyrozumiały. Palenie tytoniu to nałóg, który twoi żoł-
nierze przejęli od Indian. Wy przywieźliście nam syfi lis. W ten sposób odwdzięczamy się 
wam za prezent.
Cortés: Ale żeby spowodować taką katastrofę! Z naszych statków nie zostało ani śladu!
Malinche: I ani śladu po palaczu. Ten człowiek mógłby być niewygodnym świadkiem. 
A gdybyś tak skorzystał z okazji i rozpuścił pogłoskę, że to ty podpaliłeś okręty?
Cortés: Ale po co?
Malinche: Żeby odciąć drogę powrotu na Kubę. W twoich oddziałach nie brak tchórzów 
i zawsze znajdą się zdrajcy, którzy będą chcieli wrócić. Teraz nie mogą tego uczynić i nie 
pozostaje im nic innego jak stawić czoła sytuacji [II, 88–90]503.

Malinche ma także świadomość zasad języka ideologicznego oraz ich stałości 
w czasie. Gdy Carlota, żona cesarza Maksymiliana, wyjaśnia, że przybyli z Francji 
do Meksyku z misją powierzoną przez Opatrzność Boską, by „odkupić Meksyka-

501 Nieco wcześniej powstała pierwsza komedia o tematyce prekolumbijskiej: S. Novo, In Pipil-
tzintzin (Los niñitos) o La guerra de las gordas, México D.F. 1963. Zjawisko to wpisuje się w ogólniej-
szą tendencję zwaną niekiedy „destabilizacją mitów historycznych”, por. B.J. Rizk, Posmodernismo y 
teatro en América Latina, Frankfurt am Main 2001, ss. 68–75.

502 (Od)wieczna kobiecość.
503 R. Castellanos, El eterno femenino, México 1975, tłum. fragm. A. Paszkowska, M. Połeć. Nu-

mer aktu i strony w nawiasie kwadratowym za tym wydaniem.
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nów, pogodzić ich i połączyć, ucywilizować”, Malinche komentuje: „Dokładnie to 
samo mówili ideolodzy Hernana Cortesa”, dodając złośliwie: „Nigdy dotąd nie zda-
wałam sobie sprawy, że fi asko ich przedsięwzięcia było tak całkowite” [II, 121]504.

Także w tonie komicznym opowiada Historię jedna z najsłynniejszych żyjących 
dramatopisarek meksykańskich Sabina Berman w sztuce Aguila o sol505 (premiera 
1984, wydanie I 1985), napisanej z zamysłem dydaktycznym506, a wywodzącej się 
z tradycji teatru ludowego i ulicznego507. W serii obrazów („Los presagios”, „Noti-
cia cierta de la llegada de los hijos del Sol”, „El encuentro”, „Se acaba el mundo en-
tre prodigios”, „Teatro callejero azteca”, „Patlahuatzin, el Principe de Tlaxcala”, „La 
masacre de Cholula”, „Tezcatlipoca”, „Bautismos”, „Los ojos de Cortés en los ojos 
de Moctezuma”, „El tesoro azteca”, „La masacre de Tenochtitlán”, „Moctezuma” 
y „La llorona”), zainspirowanych dokumentami indiańskimi i przedstawiających 
spotkanie światów z perspektywy autochtonów, dominuje komizm językowy, 
w szczególności wynikający ze zderzenia dyskursów w różnych językach i różnych 
rejestrach stylistycznych, oraz z procederu „pseudotłumaczenia”.

Indianie u Berman posługują się hiszpańszczyzną nieskazitelną pod wzglę-
dem leksykalnym i syntaktycznym, wysławiają się jasno i zrozumiale, niekiedy 
stylem podniosłym i eleganckim zanotowanym w kronikach; język Cortesa jest 
kolokwialny, niejasny, emocjonalny. Kontrast rzuca się w oczy już przy pierwszym 
spotkaniu przedstawicieli dwóch kultur:

Czarownik: Odziewam cię w strój Quetzalcoatla!
Cortés (obejrzawszy opończę): Ale jaja! [236]508.

Z uroczystym charakterem sytuacji, z którym współbrzmi wysoki styl wypo-
wiedzi, kontrastuje potoczne wykrzyknienie hiszpańskiego dowódcy. Kolejnym 
źródłem komizmu staje się tłumaczenie Malinche, wyjaśniające znaczenie wy-
krzyknienia przy jednoczesnym podniesieniu stylu:

504 W usta Carloty autorka wkłada defi nicję pomijanego dotychczas w podręcznikach motoru 
historii. W sztuce Fuentesa towarzysze Cortesa wymieniają kolejno swoje motywy: ambicja, honor, 
władza, złoto [8, 140]; Carlota podaje inny: „Nuda jest jednym z wielkich motorów historii. A zdol-
ność kobiet do nudzenia się jest dużo większa niż mężczyzn” [II, 120].

505 Orzeł czy słońce, meksykański ekwiwalent określenia „orzeł czy reszka”. Orzeł tradycyjnie 
wiązany z Mexikami (Cuauhtemoc, Orzeł, Który Spada; wojownicy-orły), słońce – z Hiszpanami 
(jasnowłosy Alvarado otrzymał przydomek Tonatiuh – Bóg Słońca). Metafora wyrażająca, podobnie 
jak u Fuentesa, rozczarowanie kolejną grupą sprawującą władzę.

506 Na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej, z myślą o przedstawieniu historii kon-
kwisty przez kilku aktorów, bez dekoracji, w szkołach, na fermach, w osadach metyskich i wioskach 
indiańskich. Tekst opublikowany w roku 1985 zawiera elementy improwizacji zespołowej.

507 Wyśmiewanie Hiszpanów to zjawisko obecne w folklorze wszystkich byłych kolonii amery-
kańskich, na przykład w peruwiańskich tańcach satyrycznych Los Doctorcitos czy Waka-Waka; por. 
Oleszkiewicz, op. cit., ss. 42–43. 

508 S. Berman, Teatro, México 1985. Numery stron w nawiasach kwadratowych za tym wyda-
niem.
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Malinche: Mówi: Dużo piór, a mało złota. Nędznie nas witacie [236].

W następnych pseudoprzekładach tłumaczka systematycznie stosuje racjona-
lizację, objaśnianie, wydłużanie, uszlachetnianie, niszczenie emocji509:

Cortés: Do usz mych doszło: dziesięciu Azteków versus tysiąc i Aztecy brawo! 
Malinche: Bóg słyszał, że Meksykanie są bardzo odważni. Że jeden Meksykanin bez prob-
lemu pokona dziesięciu wrogów. 
Cortés: No to jutro może futro: hispanuss versus mexicanuss.
Malinche: Chce to sprawdzić. Jutro na plaży odbędzie się turniej. Wojownicy będą walczyć 
w parach: biały kontra Indianin. 
Cortés: Lećcie lulu.
Malinche: Pozwala wam udać się na odpoczynek i przygotować do rycerskich zmagań [237].

Szczególnie udany przykład gry językowo-translatorskiej stanowi rozmowa 
z władcą Meksyku, w której bełkot hiszpańskiego wodza zostaje przełożony na 
eleganckie frazy znane z kronik zwyciężonych:

Cortés: Chmura góra ptaszek pióra leci leci jasno świeci. 
Malinche: Mówi: może ufać nam pan Moctezuma. Niech się niczego nie lęka. 
Cortés: Cuore mio! O, cuore mio! 
Malinche: Zaprawdę go miłujemy; gorąco go miłujemy. 
Cortés: Pokerek? Pas. Ja blef? Patrz: pięć asów, no, cztery, sprawdź mi rękawy. 
Malinche: Mówi: Dotarliśmy do jego domu, możemy porozmawiać w spokoju [255].

W powyższych przykładach mowa Cortesa stanowi mieszankę pseudopoe-
tyckiej hiszpańszczyzny o walorach brzmieniowych (aliteracja, rytm, rym) oraz 
wtrąceń z innych języków europejskich. Te ostatnie odzwierciedlają stereotypy 
kulturowe dotyczące postrzegania poszczególnych języków. Łacina i angielski, 
a w innych miejscach niemiecki i francuski, zostały zapewne wybrane jako języki 
imperialistyczne, włoski – także jako operowy język miłosnych wyznań.

Wprowadzenie pidginu pełni – z powodzeniem! – trojaką funkcję: budzi 
śmiech u prostego widza, ale także u odbiorcy parającego się przekładem ust-
nym i świadomego nierzadkiej w życiu zawodowym konieczności rekonstrukcji 
(bez)sensu komunikatu wyjściowego, oddaje efekt obcości i niezrozumienia, jakie 
musieli odczuwać Indianie wobec mowy Obcego oraz podnosi status Malinche, 
jedynej osoby zdolnej nadać sens bełkotliwym wypowiedzeniom wodza, władczy-
ni absolutnej procesu komunikacji.

Ogólna ocena fi gury Malinche jest jednak negatywna. Jako pomocnica kon-
kwistadorów zostaje wyszydzona, szczególnie w roli akwizytorki obcej religii, wy-
jaśniającej prostymi słowami nabytą od Hiszpanów wiedzę, okraszającej ją wy-
uczonymi na pamięć fragmentami Pisma Świętego i narzucającej rodakom w stylu 

509 Czyli tendencje deformacyjne opisane przez imiennika autorki; por. A. Berman, Przekład 
jako doświadczenie obcego, [w:] P. Bukowski, M. Heydel, Współczesne teorie przekładu. Antologia, 
Kraków 2009, s. 253.
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akwizytorskim: „Kto chce zostać zbawiony? Kto chce nie umrzeć? Kto pragnie 
zostać ochrzczony? Przyjąć nowe imię i prawdziwą wiarę. Kto?” [251]. Wydrwieni 
zostają także tlaxcalańscy sojusznicy Cortesa oraz on sam, na przykład poprzez 
parodię dyskursu ewangelizacyjnego i imperialnego, użytego do celów prywat-
nych: „Espiritu Santus pater di Cristus. Cristus pater di Carlus Quintus. Carlus 
Quintus pater di Cortés. A Cortés, ja, pater di wszystkich tych głupków, psiamać!” 
[251]. Krytyka dotyczy także Moctezumy przedstawionego jako zbyt uległy wo-
bec cudzoziemców, bardziej malinchista niż tłumaczka Cortesa.

Władza Malinche nad dyskursem pełni w sztuce Berman funkcję ludyczną i nie 
zostaje wykorzystana do zafałszowania przekładanych treści. Przekłamanie poja-
wi się dopiero dwadzieścia lat później w farsie Víctora Hugo Rascóna Bandy pod 
nieśmiertelnym tytułem La Malinche (premiera 1998, wydanie I 2000). W trzy-
dziestu siedmiu obrazach tego kolażu Hiszpanie zostali utożsamieni z współ-
czesnymi „najeźdźcami” – Amerykanami ze Stanów Zjednoczonych. W scenie 
rozmowy między Moctezumą a Cortesem, oprócz zabiegów zastosowanych już 
przez Berman, takich jak wtrącenia z języka angielskiego, dokładne cytaty z kro-
nik indiańskich i kontrast stylistyczny, Rascón Banda wprowadza nowe elementy:

Scena XI 
Moctezuma wita Cortesa

Moctezuma ze swym orszakiem wychodzi na powitanie Cortesa i jego towarzyszy ubra-
nych jak turyści z USA, pijacy z Cancún. Młoda Malinche przekłada.
Cortés: Is he Moctezuma?
Malinche: Yes.
Moctezuma: Dotarłeś tu, na ziemię. Przybyłeś do swojego miasta, Meksyku. Przybyłeś, by 
zasiąść na swej macie, na swym tronie. Och, przez krótki czas zajęli go dla ciebie, strzegli 
go dla ciebie ci, co już odeszli, twoi zastępcy.
Cortés: No dobra, Malinche, tłumacz! Co on tam ględzi?
Malinche: Że już jesteś tutaj.
Cortés: Of course. I’m here...
Malinche: Że dotarłeś do twojego miasta.
Cortés: My city? Are you sure?
Malinche: Yes510.

W tłumaczeniu dla Cortesa Malinche stosuje techniki przeciwne do tych, któ-
rych używała jej imienniczka ze sztuki Berman, czyli zubażanie ilościowe i jakoś-
ciowe. Dosłowny przekład grzecznościowych metafor dworskich budzi niezrozu-
mienie i zniecierpliwienie odbiorcy niebędącego użytkownikiem, nawet biernym, 
stylu dyplomatycznego. Pewnych leksemów lub metafor nie rozumie także tłu-
maczka:

510 V.H. Rascón Banda, La Malinche, México D.F. 2000, fragmenty z: http://www.mexartes-ber-
lin.de/esp/ta-the/malinche.html, 05.01.2011.
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Moctezuma: Nasi królowie, przodkowie moi, przez krótki czas strzegli dla ciebie tego mia-
sta, które niegdyś zdobyli, Meksyku. Jak plecy byli, jak płaszcz byli dla prostego ludu. 
Malinche: Że zachowali je dla ciebie on i inni władcy, jego przodkowie.
Cortés: Dobrze, bardzo dobrze. Co jeszcze?
Moctezuma: Czyż widzą, co się dzieje, czyż wiedzą, co się stało z ostatnimi z ich szeregu, ci 
nieobecni władcy? Niechby któryś z nich zobaczył, oglądał ze zdumieniem to, co ja oglą-
dam! Ja, jedyna pozostałość, jedyny żyjący z moich poprzedników.
Malinche: (do Moctezumy) Nie rozumiem, o co chodzi z tą pozostałością i z ostatnimi 
z szeregu.

Zauważając u zleceniodawcy niezrozumienie, tłumaczka udziela mu wyjaś-
nień z zakresu gramatyki i pragmatyki językowej:

Moctezuma: Nie jest to przecież mój sen, nie podrywam się z łoża, śniąc jeszcze, nie widzę 
tego we śnie, nie śnię. Ujrzałem cię już, mój wzrok spoczął na twym obliczu!
Malinche: (do Cortesa) Że nie wierzy własnym oczom. Myśli, że to sen.
Moctezuma: Pięć lat wstecz, dziesięć lat wstecz, dręczyła mnie trwoga: patrzyłem tam, ku 
Krainie Tajemnicy. A ty wyłoniłeś się z chmur, wyłoniłeś się z mgły. Zatem to było przesła-
nie, które zostawili nam królowie, ci, co tu rządzili, ci, co nami władali: że masz ponownie 
objąć swój tron, swoje królestwo, że masz powrócić tutaj. Oto teraz się wypełniło.
Cortés: Co on tyle gada?
Malinche: Taki jest jego język. Jak pieśń, jak wiersz. Mówi, że przeczuwał twoje nadejście, 
że oznajmili mu je jego królowie. Że to jest twoja ziemia. Żebyś objął w posiadanie jego 
pałace.
Cortés: Moja ziemia? Moje pałace? Że niby wszystko jest moje?
Malinche: Nie bierz tego dosłownie. To grzeczność językowa. Tak mówią Meksykanie. 
„Mój dom jest twoim domem”. Tak mówią. Mówią: „pański dom”, mając na myśli swój.
Cortés: Nie próbuj mnie oszukać.
Malinche: To przykład grzeczności językowej. Taka przenośnia.

Praktyczny klient upiera się przy dosłownym odczycie metafor, a tłumaczka 
poczuwa się do obowiązku uprzedzenia o tym mówcy:

Moctezuma: Doznałeś wielkiej fatygi, bardzo jesteś strudzony. Dotarłeś na ziemię. Od-
pocznij. Rozgość się w swej królewskiej siedzibie. Daj odpoczynek ciału. Jesteście na swej 
ziemi, panowie nasi!
Cortés: Moja ziemia, moje pałace, mój tron. Sprawię, że to stanie się prawdą. Powiedz, że 
już wszystko rozumiem. Niech skończy to ględzenie. Niech zaprowadzi mnie do mojego 
tronu, do mojego pałacu.
Moctezuma: (do Malinche) Co on mówi, Malinche? Co mówi? Czy jest radość w jego sercu?
Malinche: (do Moctezumy) Tak, jest zadowolony. Ale uważaj na to, co mówisz. Bardzo uwa-
żaj. Słowa mają podwójne znaczenie. 

U źródła utożsamienia kapitana z mezoamerykańskim bogiem leży błąd łań-
cucha translatorskiego. Podczas gdy Cortes informuje posłów Moctezumy, że 
przybył jako wysłannik „wielkiego władcy, pana największej części świata”, Jeroni-
mo de Aguilar przekłada na majański: „Powiedz im, że przybył z ramienia władcy 
świata”, a Malinche oznajmia w języku nahuatl: „Powiedzcie Moctezumie, że on 
jest władcą świata”. 
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Wiele lat później, w gabinecie psychoanalityka, Malinche przyznaje się do 
uchybienia kodeksowi deontologicznemu i wyłuszcza swoje powody:

Scena XXIII
Wymyślanie prawdy

Malinche wynurza się przed psychoanalitykiem.

Malinche: To były dwa języki. To były dwa światy. Nie. Dwa wszechświaty. Tak odległe, tak 
przeciwstawne, nienadające się do połączenia, do spojenia w jeden. Wtedy podjęłam decy-
zję. Ja byłam językiem, ja byłam tłumaczem. Przekładanie było moją pracą. Zdałam sobie 
sprawę z tego, że przybysze nie są w stanie porozumieć się z tutejszymi. Zwycięzcy nigdy 
nie porozumieją się ze zwyciężonymi. Tak różni byli. I zebrałam się na odwagę. Ośmieliłam 
się. Skłamałam jednym i drugim. Zamieniłam słowa. Postanowiłam przemienić w prawdę 
wielkie kłamstwo porozumienia. Kłamstwo dwustronne. Dlatego udało się im żyć w pokoju 
przez cały rok w Tenochtitlanie. Wymyślałam prawdę utkaną z kłamstw za każdym razem, 
gdy tłumaczyłam w obie strony między dwoma światami. Prawdę, która mogła nią być tylko 
dla innego świata, dla innego bytu, który miał dopiero nadejść. Próbowałam. Nie żałuję. 
Boleję tylko nad tym, że ambicja jednych i desperacja drugich przerwała moje dzieło. Byłam 
sama między dwoma światami. Z boku, w cieniu, niemająca żadnej władzy oprócz własnego 
języka. Wzgardzona przez jednych i przez drugich. Zużyta. Próbowałam. Przysięgam, że 
próbowałam. Co to jest prawda? Co to jest kłamstwo? Ja tylko szukałam ideału.

* * *

Poza granicami Meksyku temat konkwisty imperium azteckiego poruszało nie-
wielu autorów. Na najwyższym poziomie literackim stoi La aprendiz de bruja, je-
dyny utwór teatralny wybitnego kubańskiego pisarza Alejo Carpentiera, „brech-
towskie auto sacramental”511, napisany w 1956 roku na prośbę francuskiego 
reżysera Jeana Louisa Barraulta w języku francuskim, przetłumaczony na język 
hiszpański i wydany w Meksyku w 1983 roku, którego premiera odbyła się w Ha-
wanie w roku 1986512. 

W trzech aktach sztuki (Prolog: Veracruz. Akt I – Cholula, akt II – Tenochtit-
lan, akt III – Coyoacán, Oluta) Carpentier przedstawił spotkanie Mariny z nową 
religią i nową cywilizacją, pragnienie zrozumienia konkwistadorów, dochowanie 
im wierności w najkrytyczniejszych momentach, rozczarowanie niewdzięcznoś-
cią Cortesa, próbę podsumowania życia i określenia własnej tożsamości. Carpen-
tierowskie ujęcie postaci Mariny jest tradycyjne513, typowe dla połowy XX stulecia: 

511 Określenie Berty Martínez, kubańskiej reżyserki premierowego spektaklu; za: W. Cancio 
Isla, Para reordenar la memoria americana, „Revolución y cultura” 1986, nr 12, s. 22.

512 Carpentier, La aprendiz de bruja, wstęp, s. 22.
513 Pod względem formalnym Carpentierowska Malinche jest najbardziej teatralną postacią 

spośród analizowanych. Ważny element charakterystyki stanowi strój określony w didaskaliach 
(majański huipil zdobiony haft em w ciemnych kolorach i ciemnoniebieska chusta w akcie I, szeroki, 
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jako główny element konkwisty ponosi winę za zniszczenie świata indiańskie-
go514. Jej rolę dziejową autor sformułował w tytułowej peryfrazie515. Ukazał ją jako 
uczennicę czarownicy-Historii, niefortunnego demiurga niebacznie rozpętujące-
go mroczne siły, które w końcu zdruzgoczą jej świat i ją samą. Bilans, którego 
dokonuje u progu śmierci, jest tragiczny: cywilizacja indiańska w ruinie, kościo-
ły pełne żebraków, postarzałym i zubożałym konkwistadorom zostaje odebrana 
nawet chwała (listy Cortesa do Karola V zakazane w Hiszpanii), Marina umiera 
samotnie i bezpotomnie. Nie jest zdrajczynią, gdyż nie miała złych zamiarów; jest 
winna, gdyż stanęła po złej stronie Historii516. 

Sytuacja językowa została przedstawiona realistycznie. Przed opanowaniem 
języka hiszpańskiego Marina rozmawia tylko z Aguilarem. Relacje między Hisz-
panami odzwierciedla użycie form adresatywnych: większość podwładnych 
zwraca się do Cortesa w archaizującej drugiej osobie liczby mnogiej, w akcie III 
Marina używa naprzemiennie form „wy” i „ty”, co podkreśla złożony, urzędowo-
-prywatny charakter stosunku tych dwóch silnych postaci. Wiele scen świadczy 
o dobrym zrozumieniu przez autora istoty i prawideł profesji tłumacza ustnego. 
Świadomy znaczenia tłumaczy, pamiętny faktu, że poprzedni, wyuczeni języka, 
uciekli („pewnego pięknego dnia zostaje po nich tylko koszula zawieszona na ga-
łęzi”; I, 1, 50), Cortés poddaje świeżo pozyskaną kandydatkę intensywnemu szko-

drapowany płaszcz jak na planszach kodeksów azteckich w akcie II, ciemnoniebieska suknia hi-
szpańska w akcie III; przed śmiercią Malinche powraca do tradycyjnej majańskiej tuniki) oraz zwią-
zane z nim gesty (zakrycie twarzy chustą oznaczające lęk; odrzucenie chusty, odsłonięcie włosów 
i ramion – gotowość do zbliżenia fi zycznego; ciągłe poprawianie hiszpańskiej sukni – nieprzyzwy-
czajenie, niepewność). Ciemnoniebieski kolor stanowi prawdopodobnie aluzję do hiszpańskiego 
imienia. Carpentier jest także jednym z niewielu dramaturgów przedstawiających śmierć Malinche; 
dla większość postać ta nadal żyje.

514 Jako że postaci sztuki, nazwane po nazwisku i odnoszące się do konkretnych postaci histo-
rycznych, odzwierciedlają zarazem pewne typy uczestników konkwisty, niewykluczone, że w posta-
ci Mariny Carpentier ocenia wszystkich indiańskich sprzymierzeńców Cortesa.

515 Parafraza tytułu ballady Goethego, Cancio Isla, op. cit., s. 20.
516 Historia sprawuje władzę także nad odczytem literatury, zwłaszcza poświęconej jej – Histo-

rii – mechanizmom. Sztuka Carpentiera, napisana na prośbę słynnego francuskiego reżysera, nie 
została nigdy wystawiona we Francji (odbyła się tylko jej rapsodyczna lektura w wykonaniu aktorów 
trupy Barraulta podczas obchodów siedemdziesiątej rocznicy urodzin pisarza w 1982 roku), a jed-
nym z powodów mogła być obawa przed skojarzeniami z drażliwą kwestią kolaboracji francuskiej 
z okupantem podczas drugiej wojny światowej. Z nieznanych przyczyn nie doszła do skutku insce-
nizacja planowana na rok 1965 z Jeanne Moreau w roli głównej; ibidem, ss. 19–20. Kubańska pub-
liczność, oglądająca spektakl w roku 1986, czyli roku XXX po lądowaniu „Granmy”, przeprowadziła 
być może własną aktualizację pełnego goryczy monologu Malinche: „Jak człowiek się angażuje! Jak 
człowiek się angażuje...! Człowiek wierzy w braterstwo, myśli, że stanie się częścią siły, która uczyni 
świat lepszym, która przywróci rzeczom należne im miejsce. A potem, pewnego pięknego dnia, zda-
je sobie sprawę, że nie miał pojęcia, czemu służy: że był zabawką Sił Wyższych o nieznanym zasięgu, 
których prawda wychodzi na jaw zbyt późno, gdy wszystko już zostało zniszczone, zdruzgotane, 
zmiażdżone ich potęgą...” [III, 1, 121].
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leniu językowo-ideologicznemu. Hiszpańskiego uczy ją Aguilar, ze szczególnym 
uwzględnieniem języka specjalistycznego: 

AGUILAR (śmiejąc się na całe gardło)
Czyli myślałaś, że koń i jeździec to jedna istota?
(śmieje się)
Skoro tak mówisz... Przemyślność człowieka i siła konia. Marzenie! W starożytności nazy-
wało się to „centaur”.
MARINA
Jak?
AGUILAR
Nie. Nie zapełniaj sobie pamięci niepotrzebnymi słowami. Nauczyłaś się naszego języka 
z łatwością, która graniczy z cudem. Ale lepiej, żebyś zapamiętywała tylko słowa, które 
mogą ci się do czegoś przydać. Nigdy nie zobaczysz centaura. Za to...
(Pokazuje coś za kulisami)
Jak się nazywa ta rzecz?
MARINA
Kolubryna.
AGUILAR
A tamta?
MARINA
Falkonet.
AGUILAR
Doskonale!
MARINA
Tam ukrywacie grzmot i piorun. To służy do niszczenia rzeczy z daleka [I, 1, 43–44]517.

O tym, że poszerzanie leksyki wejdzie jej w nawyk, świadczy ironiczna uwaga 
z ostatniego aktu: „«Węszyć» – kolejne nowe słowo, którego się uczę. Teraz, kiedy 
już nie jestem ci do niczego potrzebna, stale gdzieś «węszę»” [III, 1, 122].

Szkoleniem – wręcz formatowaniem – ideologicznym zajmuje się całe oto-
czenie Cortesa, łącznie z nim samym. Paralele biblijne, wprowadzone w tonie 
komicznym przez kapitana, który, dowiadując się, że Marina sądzi, iż zstąpił na 
ziemię w kolumnie ognia i uważa go za herosa kulturowego, nakazuje utwierdzić 
ją w tym przekonaniu:

Sandoval: Raczej Jozue niż Prometeusz!
Cortés: Tak, wolę rolę Jozuego. Jest łatwiejsza do zniesienia. Powiesz ojcu Bartolomé, żeby 
przeczytał jej wszystkie fragmenty Pisma dotyczące Jozuego [I, 1, 51]

zostają później wykorzystane do brawurowego pomysłu Carpentiera: po masa-
krze w Choluli wmówienia Marinie przez Hiszpanów, że jest indiańską odpo-
wiedniczką Rachab, nierządnicy Bożej. 

517 A. Carpentier, La aprendiz de bruja. Numer aktu, sceny i strony w nawiasach kwadratowych 
za tym wydaniem.
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Oprócz opanowania języka Cortés żąda od Mariny przestrzegania zasad prze-
kładu dyplomatycznego, ze świadomością związanych z tym trudności natury 
psychologicznej: 

Cortés: Kiedy będę przemawiał do królów, do ambasadorów, przełożysz wiernie moje sło-
wa, nawet gdyby wydały ci się niebezpieczne, prowokacyjne albo głupie.
Marina: Nawet gdyby wydały mi się niedorzeczne [I, 1, 55].

W ślad za nominacją na przybocznego tłumacza dowódcy ekspedycji idzie 
podniesienie statusu, mające przywiązać ją do zleceniodawcy świadomego jej 
dotychczasowej niskiej kondycji, a zarazem odgradzające ją od niepożądanych 
wpływów: 

Cortés: Począwszy od dzisiaj, Marina, nie chciałbym więcej widzieć, jak rozmawiasz 
z pierwszym lepszym. Jesteś doña Marina i trzeba, byś zachowała swą godność. Pozwolisz 
zwracać się do siebie tylko Sandovalowi, Aguilarowi, ojcu Bartolomé i mnie [I, 1, 55–56]

a także odpowiedzialność:

Marina: Zostałam tłumaczką, przewodniczką, szpiegiem, wyrocznią waszych wojsk. To 
naprawdę aż nadto! Los waszego imperium zdaje się zależeć od najbanalniejszego z mych 
słów. Skąd takie zaufanie? Dlaczego tyle przytłaczających zadań...? Zadowoliłabym się zwy-
kłą rolą kobiety [I, 2, 73].

Pełniona funkcja budzi podziw jednych, pogardę innych, ciągłą nieufność 
jednych i drugich. Z czasowego charakteru kontraktu („Nie jestem już wam po-
trzebna, teraz, gdy hiszpański stał się ofi cjalnym językiem meksykańskiego impe-
rium!”; III, 1, 116) Marina zda sobie sprawę znacznie później.

Celujące wyniki w nauce hiszpańskiego były możliwe dzięki predyspozycjom 
adeptki, przede wszystkim jej otwartości, pragnieniu opanowania obcego języka 
i zrozumienia obcej kultury. Od pierwszego spotkania z Hiszpanami Marina do-
cieka znaczenia słów, gestów, elementów ich kultury. Podczas chrztu pyta: „Po co 
ta woda? Co to za znak?” [Prólogo, 41]. Wypytuje Aguilara o świat hiszpański. 
W jej kwestiach w akcie I przeważają pytania. Sytuacja odwraca się w akcie II, 
w Tenochtitlanie, gdzie Marina jest informatorką, eksplikatorką, doradczynią, sę-
dzią Hiszpanów. 

Zaledwie jeden raz w trakcie sztuki Marina zostaje przedstawiona w sytua-
cji tłumaczenia. Gdy Cortés pragnie wiedzieć, co mówi swym rodakom Mon-
tezuma przemawiający z dachu oblężonego pałacu, Marina dokonuje syntezy 
treści i oddźwięku wypowiedzi władcy: „To, co trzeba im powiedzieć. Ale to na 
nic” [II, 2, 95].

Carpentier obdarzył Cortesa pewną – dość cyniczną – wrażliwością fi lolo-
giczną. Oprócz znajomości języka władzy (supra; „Pierwsza rzecz, której uczy się 
sprawujący władzę, to że nikomu nie można mówić prawdy”; III, 1, 112) caudillo 
ma poczucie humoru językowego: 



240 Część III

Nasza epoka należy do tych, którzy nie są martwi. Pozostali mają pomniki, stele, inskryp-
cje. „Pamięci tych, którzy zginęli w Choluli, pierwszych ofi ar broni palnej po tej stronie 
Oceanu...”. Po łacinie, żeby lepiej brzmiało... A swoją drogą... Ojcze... Jak się powie „broń 
palna” po łacinie? [I, 2, 74].

Kubański autor interesująco zbudował postać drugiego tłumacza, Aguilara, 
znawcy obydwu kultur, podchodzącego do obu z dystansem i ironią, niezwykłymi 
jak na zakonnika. Przez długi czas po powrocie do własnej cywilizacji Aguilar 
pozostaje nagi, gdyż przywykł do tego, a hiszpański ubiór przegrał w karty. Broni 
Gonzala Guerrera, pozostałego wśród Majów:

To raczej człowiek, który poszedł po rozum do głowy, a nie renegat. Miał żonę i dzieci... 
U nas walczył z niewiernymi, wojował we Włoszech. „Znowu wojna?” – powiedział, kiedy 
go wezwaliście. Wolał żyć sobie w spokoju i wygrzewać bandzioch na słońcu [I, 1, 49].

Z ironią wyraża się o inkwizycji: „I zamierzacie sprowadzić tutaj tę piękną in-
stytucję?” [I, 1, 50]. W sztuce odgrywa anachroniczną rolę antropologa.

W dramacie argentyńskiego pisarza Arnalda Calveyry Moctezuma518 rola Ma-
linche jest skromna. Akcja toczy się w przeddzień Noche triste, Moctezuma ro-
zumie już język hiszpański i nie potrzebuje tłumacza (inwencja autora, mająca 
zapewne na celu usprawnienie dialogu). W tej onirycznej sztuce roi się od so-
bowtórów, Moctezuma trzyma w rękach lalkę o rysach Malinche, Malinche traci 
nagle głos (co być może świadczy o konfl ikcie wewnętrznym lub traumie), a jej 
funkcję przejmuje Alvarado. 

Wizerunek Malinche we współczesnej dramaturgii meksykańskiej jest zróżni-
cowany i dynamiczny. Autorzy uwypuklają lub wygaszają, tonują i niuansują jej 
poszczególne role: narzędzia konkwisty, zdrajczyni, ofi ary, silnej kobiety, kochan-
ki, matki. Bardzo wyraźnie rysuje się ewolucja obrazu roli tłumaczki: od przezro-
czystego, neutralnego kanału do władczyni dyskursu. Z rolą tą nie jest związany 
żaden atrybut sceniczny. W repertorium gier językowych pojawia się pseudoprze-
kład, czyli świadoma, daleko posunięta deformacja sensu i stylu wypowiedzi wyj-
ściowej.

518 Paris 1969, tłum. na język francuski L. Guille-Bataillon.
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Dotarłam w mojej analizie do etapu, gdy opowieść o odkryciu i podboju Ameryki 
z podróżniczej staje się historyczną.

Określenie „nowa powieść historyczna” jest stosowane w literaturoznawstwie 
w dwóch perspektywach, czasowej i formalnej: napisana w ciągu ostatniego pół-
wiecza, inna niż tradycyjna. Przyjmę obie te perspektywy. Przedstawię wyniki 
analizy korpusu powstałego po obu stronach Atlantyku w ostatnich dekadach 
XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku (z jednym wyjątkiem), wskazując 
w nim cechy specyfi czne dla literatury historycznej tego okresu519:

• równoległe występowanie przeciwstawnych tendencji: dążenia do mak-
symalnego zbliżenia się do „prawdy historycznej” oraz dekonstrukcji tej 
prawdy i tworzenia „historii alternatywnych”; dążenia do budowy zam-
kniętego świata historii dokonanej oraz jego otwierania na teraźniejszość 
poprzez anachronizmy, mieszanie postaci z różnych epok historycznych, 
przenoszenie ich w czasy współczesne autorowi;

• wzbogacenie tradycyjnych opracowań materii historycznej – heroicznego, 
sentymentalnego, realistycznego, romantycznego, płaszcza i szpady, fi lozo-
fi cznego, psychologicznego – o nowe: fantasy, szczególnie ze swą latynoa-
merykańską odmianą realizmu magicznego, ezoteryczne, indygenistyczne, 
antropologiczne, genderowe, sensacyjne, kryminalne. Większość z tych 
podgatunków ma odmiany: wysoką i popularną;

• wzbogacenie tradycyjnych przedmiotów pisarstwa historycznego – życie 
ludzkie, rzeczywistość materialna, pamięć, tożsamość narodowa – o nowe: 
kultura, tożsamość kulturowa, językowy charakter dyskursu historycznego, 
proces komunikacji z Innym;

519 W refl eksji nad nową powieścią historyczną korzystałam z następujących opracowań: Le 
roman de l’histoire dans l’histoire du roman, red. A. Abłamowicz, Katowice 2000; K. Bartoszyń-
ski, O poetyce powieści historycznej, [w:] idem, Powieść w świecie literackości, Warszawa 1991; 
Ł. Grützmacher, ¿El Descubridor descubierto o inventado? Cristobál Colón como protagonista en la 
novela histórica hispanoamericana y española de los últimos 25 años del siglo XX, Warszawa 2009; 
E. Łukaszyk, N. Pluta, Historia literatur iberoamerykańskich, rozdz. „Powieść historyczna – parodia, 
rewizje, rozrachunki”, Wrocław 2010; H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, tłum. E. Domań-
ska et al., Kraków 2000.
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• oddanie funkcji narratora postaciom dotychczas marginalizowanym: 
autoch tonom, kobietom;

• większą ścisłość w budowie świata przedstawionego, związaną z pojawie-
niem się nowych źródeł, także archeologicznych, z łatwiejszym dostępem 
do tych źródeł dzięki rozwojowi internetu oraz z większymi możliwościami 
podróży – realnych i wirtualnych – do opisywanych miejsc;

• moralizm przejawiający się w ocenie bohaterów, zgodnej z wartościami na-
szej epoki, potępiającej okrucieństwo, niewolnictwo, ludobójstwo520. Kon-
sekwencją tego moralizmu, ale także specyfi ki gatunku, jest fakt, że w po-
wieściach o podboju tylko epizodycznie występuje ton komiczny521.

Postaci w poszukiwaniu Autora... Malinche poświęcono dziesiątki, jeśli nie 
setki utworów. O jej koledze Jeronimo Aguilarze, o tłumaczach Kolumba, o peru-
wiańskim Indianinie Felipillo napisano niewiele. Nawet tak wybitna autorka jak 
Isabel Allende, mimo najlepszych chęci napisania od nowa historii Chile – wydo-
była z zapomnienia barwną i zasłużoną szwaczkę, nałożnicę Valdivii! – nie zdo-
łała obdarzyć imieniem i kształtem anonimowych tłumaczy wojen araukańskich. 
Ale tajemniczym truchements de Normandie, duchom dżungli, nadał twarz i głos 
Jean-Christophe Rufi n, wysnuwając losy kilku innych z jednego zdania relacji 
Léry’ego. Ich literackie obrazy prześledzę w tym rozdziale.

3.1. Malinche... i inni

Powieściopisarze zauważają zagadnienie różnicy językowej i konieczności prze-
kładu interlingwalnego, lecz nie rozwijają go. Sytuację tę zilustruję przykładami 
zaczerpniętymi z sześciu powieści poświęconych Malinche, pióra autorów mek-
sykańskich, hiszpańskich i anglosaskich, mężczyzn i kobiet, z różnych okresów 
i różnych podgatunków.

520 Moralizm ów jest widoczny na przykład w powieściach poświęconych Kolumbowi, analizo-
wanych przez Ł. Grützmachera, wskazujących na wprowadzenie niewolnictwa w hiszpańskich ko-
loniach w Ameryce jako na zbrodnię wielkiego odkrywcy, niezmywalną plamę na jego wizerunku; 
por. Grützmacher, op. cit. W powieściach o konkwiście, zwłaszcza konkwiście Peru, narrator często 
dystansuje się od swojej grupy etnicznej podejmującej działania o wspomnianych cechach, a uczest-
nictwo w nich stanowi źródło jego cierpienia i wyrzutów sumienia. W fi kcyjnych pamiętnikach Inés, 
pani mej duszy Isabel Allende narratorka przedstawia swój najsłynniejszy czyn – zabicie jeńców 
indiańskich podczas oblężenia Santiago – jako dokonany w napadzie szaleństwa.

521 Rzadkością jest też czarny humor, którego jeden z nielicznych przykładów przytoczę ze 
względu na fakt, że towarzyszy mu refl eksja językowa. W powieści Inés, pani mej duszy Isabel Allen-
de, gdy po obcięciu prawych dłoni i nosów trzystu jeńcom araukańskim hiszpański dowódca wyjaś-
nia im powody swej decyzji, narratorka komentuje tę sytuację następująco: „Tak więc owi umęczeni 
ludzie musieli na dobitek wysłuchać nudnej przemowy po hiszpańsku”, tłum. M. Jordan, Warszawa 
2008, s. 353.
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Wszyscy autorzy zwracają uwagę na cechy dobrego tłumacza, które Malinche 
posiada w wysokim stopniu. Wszyscy podkreślają jej przyjemną aparycję, inteli-
gencję, aktywność, ciekawość, zmysł obserwacji, znajomość psychologii ludzkiej 
i mowy ciała. O tych ostatnich wspomina już Ireneo Paz w Doña Marina (1883), 
przedstawiając swą heroinę jako obdarzoną wszelkimi przymiotami w stopniu 
najwyższym, a zatem także jako „supertłumaczkę”, mającą dar czytania w sercach 
ludzkich i rozumienia mowy ciała

[...] nawet w odniesieniu do języków, których nie znała. Wystarczyło, by zobaczyła rysy 
twarzy, ruch ust, wyraz oczu, by natychmiast posiąść pełną znajomość całej sytuacji. Jej 
wzrok zawsze notował w ciągu sekundy wszystkie szczegóły sceny, której była świadkiem522.

W Amor y conquista. La novela de Malinalli, mal llamada la Malinche (2002)523 
Marisol Martín del Campo podkreśla dar budzenia zaufania, nawet u wrogów, 
takich jak narratorka jej powieści, dama dworu małżonki Moctezumy, wysłana 
w służbę Malinche na przeszpiegi, po uwięzieniu władcy przez Hiszpanów [203]. 
O zdolnościach językowych wspomina Jane Lewis Brandt w Malinche (1980)524, 
informując, że jako dziecko Malinche opanowała język nahuatl w sposób natural-
ny, bawiąc się z rówieśnicą mówiącą tym językiem, szybciej niż ojciec uczący się 
go w sposób systematyczny (według Brandt dziewczynka pochodziła z plemienia 
mówiącego dialektem majańskim, a ojciec postanowił nauczyć się mówić płyn-
nie w języku zdobywców, by móc negocjować z poborcami podatków). W swojej 
Malinche525 Laura Esquivel podaje przykłady ćwiczeń owych zdolności: rysowanie 
w myśli kodeksów i opowiadanie ich, naśladowanie dźwięków. Obie autorki szki-
cują proces nabywania języka hiszpańskiego. Brandt czyni jednym z nauczycieli 
karła Orteguillę, który poprawia jej „zabawną wymowę” i uczy „nazw co najmniej 
tysiąca różnych rzeczy” [154]. Kwestię wymowy porusza także Esquivel, z precy-
zją, której nie powstydziłby się nowożytny glottodydaktyk:

Malinalli natychmiast chciała wymówić swoje nowe imię, „Marina”, lecz nie była w stanie. 
„R” zatrzymywało się na czubku języka i najlepszym, co osiągnęła po wielu próbach, było 
„Malina”. Poczuła ogromną frustrację. Jedną z rzeczy, które budziły w niej wielki podziw, 
był fakt, że z tego samego aparatu głosowego istoty ludzkie potrafi ły wydobyć nieskończo-
ną liczbę różnych dźwięków. Zawsze uważała się za dobrą naśladowczynię i nie rozumiała, 
dlaczego nie daje sobie rady z „r”. Poprosiła zakonnika, by wymówił jej imię jeszcze kilka 

522 I. Paz, Doña Marina, México D.F. 1883; za: Messinger Cypess, op. cit., s. 78.
523 M. Martín del Campo, Amor y conquista. La novela de Malinalli, mal llamada la Malinche, 

México D.F. 2002.
524 J. Lewis Brandt, Malinche, Barcelona 1980, wyd. I w języku angielskim: La Chingada, New 

York 1979. Pejoratywne określenie bohaterki, głęboko zakorzenione w kulturze meksykańskiej, po-
jawia się w autoprezentacji w pierwszym zdaniu powieści: „Niektórzy nazywają mnie La Chingada 
[kurwa] i mówią, że byłam ladacznicą. Kłamią”, s. 7. Wulgaryzm ten, dopuszczalny w tytule wydania 
amerykańskiego jako cytat z języka obcego, nie mógł zostać zachowany w tytule tłumaczenia na 
język hiszpański w Hiszpanii w latach osiemdziesiątych XX wieku.

525 L. Esquivel, Malinche, New York 2006.
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razy, i ani na sekundę nie oderwała wzroku od ust Aguilara, który cierpliwie powtarzał 
„Marina”. Pojęła, że aby wymówić „r”, powinna na moment umieścić język za zębami, lecz 
gdy opierała go, jak zwykle, na podniebieniu, nie poruszał się dostatecznie szybko, a re-
zultat był opłakany. Było oczywiste, że potrzebuje długiej praktyki, lecz nie zamierzała się 
poddawać [43].

Jako znacznie trudniejszy – i słabiej weryfi kowalny – jawi się proces nabywa-
nia obcej kultury, zwłaszcza religii, z nieodzownymi pomyłkami, uproszczeniami, 
analogiami i synkretyzmem.

Wszyscy autorzy zauważają trudność i specyfi kę przekładu dyplomatycznego. 
Jego wagę dla przedsięwzięcia Cortésa najdobitniej formułuje Esquivel:

Aguilar okazał się niezwykle użyteczny jako tłumacz między Cortesem a rdzennymi miesz-
kańcami Jukatanu, lecz nie wykazał ani krzty talentu do negocjacji i przekonywania; gdyby 
go posiadał, nie doszłoby do pierwszych bitew między Hiszpanami a tubylcami. Cortés 
wolał dialog od broni. Walczył tylko wtedy, gdy poniósł porażkę na polu dyplomatycznym. 
[...] Od małego wykształcił w sobie pewność wynikającą z łatwości artykułowania słów, 
splatania ich, wypowiadania w najlepszych momentach, stosowania w sposób najbardziej 
właściwy i przekonywający. Przez całe lata, dojrzewając, utwierdzał się w przekonaniu, że 
nie ma lepszej broni niż dobra przemowa. Teraz jednak czuł się wystawiony na ciosy, nie-
potrzebny, pozbawiony oręża. [...] Armaty i kawaleria sprawdzały się w starciu z barba-
rzyńcami, lecz pośród społeczeństw cywilizowanych idealnie byłoby zawiązywać sojusze, 
negocjować, obiecywać, przekonywać, a to można było osiągnąć jedynie poprzez dialog. 
[...] To przedsięwzięcie od początku wznoszone było ze słów. Słowa stanowiły cegły, a od-
waga – zaprawę [31–33].

Jego tłumaczka wkrótce podziela to przekonanie:

[Słowo stanowiło] najlepszą broń. Przemieszczało się z prędkością błyskawicy. Przemie-
rzało doliny, góry, morza, niosąc wyczekiwaną informację zarówno monarchom, jak i wa-
salom; szerząc strach lub nadzieję, zawiązując sojusze, eliminując wrogów, zmieniając bieg 
wydarzeń. Słowo było wojownikiem, świętym wojownikiem, rycerzem z klanu orła lub 
zwykłym najemnikiem [63].

Trudności dotyczą zwłaszcza przekładu rozmów między kapitanem a huey tla-
toani, mistrzami języka, gdy Malinche ma za zadanie

[...] przełożyć spokojną przebiegłość kapitana generalnego w jedną stronę i dumny upa-
dek tlatoaniego w drugą. Być [...] niewidzialnym złotym sznurem, na którym prowadzili 
słowną szermierkę obaj mężczyźni. Wiernym zwierciadłem w obu językach, które nie zrani 
żadnego z rozmówców526.

Takie obrazy jak złoty sznur, lustro czy, bardziej prozaicznie, narzędzie lub ję-
zyk (u Martín del Campo na pytanie kapłana, czy Moctezuma pozwoli na wejście 
do świątyni kobiecie i niewolnicy, ów odpowiada: „Ona nie jest kobietą, nie jest 
niewolnicą, jest tylko językiem, narzędziem, za pomocą którego się porozumiewa-
my” [190]) dehumanizują tłumacza, a przecież jego emocje odgrywają ważną rolę 

526 L. Chávez Alfaro, Apología de Malintzin, Lanzarote 1994, s. 27.
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podczas przekładu ustnego. Autorzy analizowanych powieści jako podstawowe 
emocje wskazują: dumę z obcowania z najwyższymi dostojnikami państwowymi 
oraz towarzyszące jej onieśmielenie, a przede wszystkim strach podczas rozmów, 
gdy interlokutorzy są uzbrojeni lub towarzyszy im zbrojna eskorta. U Brandt Ma-
linche wspomina paraliżujący strach przed pierwszym spotkaniem z Moctezumą 
i suchość w gardle podczas pierwszej rozmowy w sali pałacu [220–221]. Ta sama 
autorka najpełniej wyobraziła sobie przebieg niezwykle stresującej dla wszystkich 
stron rozmowy poprzedzającej uwięzienie Moctezumy:

– Nie ponoszę winy za wydanie tego rozkazu.
Cortés dał krok naprzód.
– W takim razie udowodnijcie to!
– Jak, panie mój?
– Udajcie się do mojego pałacu i pozostańcie tam jako mój gość, aż przybędzie Cualpo-

poca i wytłumaczy się z rzezi niewinnych Hiszpanów.
Utkwiłam w nim wzrok, nie wierząc własnym uszom. On zaś niecierpliwym ruchem 

głowy ponaglił mnie, bym przełożyła jego słowa na język Moctezumy. Gdy uczyniłam to, 
ów pobladł, a następnie poczerwieniał z gniewu. Powstał i wbił oczy w Cortesa. [...] Szepty 
wielmożów stały się głośniejsze. Brzęczały mi wokół głowy niby pszczoły, gdy tłumaczyłam 
te słowa. Śmiałość Cortesa przerodziła się w szaleństwo! [...]

– Po co trwonić słowa? – zakrzyknął Alvarado. – Po co tracić czas, dyskutując z tym 
dzikusem? Albo idzie z nami, albo zabijemy go, tu i teraz!

Wysunął do połowy miecz z pochwy. Gdy wpatrywałam się z przerażeniem w lśniącą 
stal, kapitan Juan Velázquez zawtórował mu:

– Tak, tu i teraz!
Pozostali kapitanowie z podobną stanowczością pochwycili za rękojeść swych mieczy.
Odezwałam się do Cortesa głosem cichym i zalęknionym:
– Nie chcesz chyba, żebym powiedziała to Moctezumie!
Nie spojrzał na mnie, miał wzrok utkwiony we władcy.
– Powiedz mu, żeby odesłał swoich wielmożów.
Spełniłam jego polecenie. [...]
– A teraz powiedz Moctezumie, co proponuje Alvarado.
Popatrzyłam na azteckiego władcę i nadałam memu głosowi proszący ton:
– Błagam cię, mój panie Moctezumo: uczyń, o co prosi Cortés. Jeśli wyjdziesz wraz 

z nim z tego pałacu, będzie cię traktował z całym szacunkiem i poważaniem. Jeśli odmó-
wisz, narazisz się na przemoc, być może nawet na śmierć.

Cortés podniósł broń. Stal zaświstała, gdy sześciu kapitanów wydobyło jednym gestem 
z pochew błyszczące miecze, które wymierzyli w serce Moctezumy. [...]

Przez krótką chwilę, która wydała mi się godziną, czekałam, wrośnięta w ziemię, na 
gniewny okrzyk Moctezumy, który ściągnie jego świtę, a następnie wojowników. Lecz on 
powstał powoli z tronu i zszedł z podwyższenia. [...]

– Aby pokazać moją przyjaźń, uczynię to, czego życzy sobie pan Cortés – powiedział 
głosem poważnym i chwiejnym.

Odetchnęłam po raz drugi. Moje tłumaczenie właściwie nie było potrzebne: całe jego 
jestestwo wyrażało poddanie [243–244].

Brandt wyobraża sobie różne możliwe reakcje psychosomatyczne tłumacza 
w stresogennej sytuacji. Stojąc przed Moctezumą zakutym w kajdany, Malinche 
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doznaje blokady mowy, a zmuszona do tłumaczenia, skraca komunikat, jakby 
pragnęła jak najszybciej mieć go za sobą:

Cortés nakazał gestem, bym podeszła, i powiedział:
– Moctezumo, twój gubernator wyznał, że nakazałeś mu zabić owych Hiszpanów. 

Zbrodnia ta musiała zostać ukarana śmiercią twych poddanych, ludzi, którzy ją popełnili. 
Jedakże nawet monarcha nie może całkowicie uniknąć kary za podobny występek.

Czekał, aż przetłumaczę, lecz mój język odmówił posłuszeństwa.
– Mów! Tłumacz, co powiedziałem!
Mdłości spowodowane fetorem spalonych ciał dławiły mi gardło; zasłoniłam usta ręką; 

udało mi się powstrzymać wymioty.
– Do kroćset! Co ci jest? [...] Mów!
Przełknęłam ślinę i powtórzyłam w nahuatl:
– Za zbrodnię, jaką było zabójstwo Hiszpanów, twoi poddani zostali ukarani śmiercią. 

Ciebie zaś czeka taka oto kara [258].

Jako inną konsekwencję traumatycznego przeżycia Brandt sugeruje automa-
tyzm:

Cortés przemówił ponownie:
– Chcę, byś zastanowił się nad tym, jak mnie oszukałeś, obiecawszy wpierw, że przyj-

miesz mnie jak przyjaciela.
Tym razem nie musiał mnie popędzać; jak srebrna papuga z targowiska, która otwiera 
dziób, gdy pociągnie się za sznurek, przełożyłam Moctezumie słowa Cortesa [258–259].

Ta sama autorka podaje przykłady modulacji stosowanych przez tłumacza 
w sytuacji zagrożenia lub z własnego wyboru:

– Moctezuma pragnie bezzwłocznie pomówić z Cortesem w swej komnacie – powiedział 
jeden z dwóch wielmożów.

– Niech idzie do diabła! – odrzekł Cortés, gdy przełożyłam treść poselstwa. – Palcem 
nie kiwnę, by spotkać się z psem, który nie chce otworzyć targowiska i zapewnić strawy 
moim głodującym ludziom!

Dałam Aztekom dyplomatyczną odpowiedź, lecz oni zauważyli brutalny ton repliki. [...]
– Niech powiedzą Moctezumie, że odwiedzę go, gdy dostarczy żywność moim ludziom. 

Musi natychmiast otworzyć targowisko. Daję mu czas do jutra, do południa.
Powiedziałam posłańcom:
– Cortés prosi tylko o jedzenie dla swych głodujących ludzi. Jak widzicie, jest bardzo 

strudzony. Być może jutro w południe, po otwarciu targowiska, on i Moctezuma dojdą do 
porozumienia [Brandt, 322–323].

Inteligentni lokutorzy zauważają takie ingerencje. Składając małżonce Mocte-
zumy relację o uwięzieniu władcy, Cacama komentuje nagłą zmianę tonu Cortesa 
po wybuchu gniewu Moctezumy: „Podczas tłumaczenia Malinalli dodała, jestem 
pewien, formuły grzecznościowe, by ułagodzić gniew huey tlatoani” [Martín del 
Campo, 196]. Według Hugha Th omasa, historyka, który przywdział na siebie skó-
rę Moctezumy w fi kcyjnych pamiętnikach podyktowanych paziowi Ortegilli i od-
nalezionych setki lat po konkwiście w klasztornej bibliotece, władca domyśla się, 
że jego wypowiedzi zostają w przekładzie skrócone lub wręcz pominięte:
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[Cortés] nie rozbawił się tak, jak się spodziewałem, gdy powiedziałem mu, że niektórzy 
z naszych domagali się, by go schwytać i umieścić w ogrodzie zoologicznym.

– Dalibyśmy ci Tonatiuha [Alvarada], żebyś miał towarzystwo – dodałem.
Ale ten żart spotkał się z jeszcze mniejszym aplauzem. Sądzę, że tłumaczenie nie było 

zbyt wierne [198]527.

Moctezuma podejrzewa też, że podczas słynnej rozmowy zakończonej jego 
uwięzieniem tłumaczka wykazała się własną inicjatywą. Tłumacząc okrzyk jed-
nego z kapitanów, powiedziała, że zamierzają go zabić, jeśli nie uda się z nimi do 
ich kwatery, a on dopiero później zdał sobie sprawę:

[...] że w owym momencie Malinalli nie poczekała na tłumaczenie Aguilara. Przełożyła 
słowa kapitana od razu. Jak to wyjaśnić? Czyżby opanowała kastylijski wystarczająco, by 
tłumaczyć samodzielnie? Niepodobna. Jedyna możliwość to że wymyśliła te słowa i wło-
żyła je w usta Velazqueza z sobie tylko znanych powodów. Nigdy nie dowiedziałem się, jak 
było naprawdę [210].

Th omasowski huey tlatoani, wyczulony na ton głosu i sprawności retoryczne 
rozmówcy, wykazuje świadomość trudności typowych dla komunikacji interling-
walnej. Dostrzega problemy tłumaczy z wymową i zapamiętaniem nieznanych 
nazw własnych, powtarza te ustępy swej przemowy, które, jego zdaniem, mogły 
sprawić trudności tłumaczom, dokonuje ich oceny. Wysoko ceni Malinalli, po-
mimo jej silnego akcentu tabaskijskiego oraz nieznajomości mowy dworskiej. 
Aguilara uważa za leniwego, prymitywnego i pozbawionego ambicji, niepokoi się 
o jego poziom znajomości majańskiego, ale i hiszpańskiego, po latach spędzonych 
w niewoli: „Niekiedy Malinche sprawia wrażenie, że go nie rozumie” [232]; ele-
ganckim eufemizmem dyskwalifi kuje Francisquilla „którego kastylijski jest daleki 
od doskonałości” [249].

Po pewnym czasie, świadomy ulubionych technik deformacyjnych swego 
przybocznego tłumacza, lokutor wykazuje nieufność. Według Brandt gdy Malin-
che przekłada logiczną odpowiedź Cuauhtemoca na oskarżenie o spiskowanie, 
Cortés podejrzewa, że to jej własna argumentacja [459].

W dwóch miejscach Brandt sygnalizuje cechy specyfi czne przekładu ewange-
lizacyjnego. Zobowiązana do przekładu historii biblijnej, którą młody Hiszpan 
zamierza opowiedzieć totonackim kapłanom, Malinche, zorientowawszy się, że 
ją zna, przytacza ją z pamięci [138]. Scena ta może wskazywać na powtarzalność 
pewnych treści w przekładzie tego typu. W końcowej części konkwisty Cortés 
zauważa ryzyko związane z oddaniem przekładu ewangelizacyjnego w ręce neo-
fi tki [231], której początkowe trudności z prawidłowym zrozumieniem kwestii 
wiary opisywała większość autorów. Przy jednej okazji Brandt wzmiankuje prze-
kład wojenny i charakterystyczne elementy warunków jego wykonywania: hałas 
i zagrożenie życia [185]:

527 H. Th omas, Yo, Moctezuma, emperador de los aztecas, Barcelona 2007, wyd. I w języku an-
gielskim: Montezuma, 1994.
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Po trzech dniach sporadycznych potyczek Cortés spróbował porozmawiać z Xicotencatlem 
za pśrednictwem naszych tłumaczy. Pojmany Tlaxcalan wskazał nam młodego kapitana, 
a Cortés rozkazał Malinche, by krzyknęła mu, że przybyliśmy w pokojowych zamiarach, że 
walczyliśmy z nim, bo musieliśmy się bronić, i że prosimy o pozwolenie na przejście przez 
jego ziemie. Wówczas jeden z dowódców otaczających Xicotencatla wyszedł przed szereg 
i zawołał coś do Cortesa. Malinche przełożyła jego słowa na kastylijski bez jakichkolwiek 
oznak lęku, choć widziałem, że niektórzy żołnierze stojący przy mnie pobledli [185].

Żaden z autorów nie porusza kwestii tłumaczenia podczas przesłuchań i kaźni.
Długie refl eksje Malinalli u Esquivel pokazują jej świadomość władzy nad pro-

cesem komunikacji i wahania dotyczące wykorzystania tej władzy do osiągnięcia 
prywatnego celu (uwarunkowanego przez sukces Hiszpanów), choćby za cenę 
świętokradztwa:

Podczas przekładu Malinalli mogła zmieniać znaczenia i narzucać swą własną wizję wyda-
rzeń, a czyniąc to, wchodziła w jawne współzawodnictwo z bogami, co napawało ją trwogą 
[...]. Znajdowała się zatem w sytuacji nad wyraz delikatnej: albo starała się służyć bogom 
i zachować wierność znaczeniu, które nadali światu, albo podążała za swymi instynktami, 
najbardziej przyziemnymi i pierwotnymi, i dbała o to, by każde słowo i każdy czyn nabie-
rały znaczenia, które jej odpowiadało. To drugie było oczywiście zamachem stanu na boską 
władzę i obawa przed ich reakcją napełniała ją lękiem i poczuciem winy, lecz nie widziała 
innego wyjścia [65].

Tych ogólnych rozważań nie ilustruje żaden konkretny przykład.
Na poziomie refl eksji ogólnojęzykowych Martín del Campo sygnalizuje, nie 

rozwijając tego wątku, różnorodność językową fraucymeru konkwistadorów, ko-
lekcji darów od różnych plemion indiańskich: nałożnic i służących zakwatero-
wanych w jednej części pałacu w Tenochtitlanie [202]. Esquivel czyni spotkanie 
dwóch kultur głównym tematem swej powieści. Podkreśla rolę znajomości języka 
danej grupy dla poczucia przynależności i bezpieczeństwa:

[Cortés] nie lubił ciemności [...]. Niezrozumienie języka tubylców było jak żeglowanie po 
czarnym morzu. [...] Ich niezrozumiałe słowa sprawiały, że czuł się niepewny, wystawiony 
na ciosy [31].

[Malinalli] zachwycało poczucie przynależności ogarniające ją, gdy udało się jej wymówić 
nazwę, jaką dana grupa społeczna nadała jakiejś rzeczy. Przekształcało ją natychmiast we 
wspólniczkę, w przyjaciółkę, w członka rodziny [44].

Ich dialog Esquivel uważa jednak za nieudany, oceniając, że każde z nich 
wyniosło zeń tylko to, czego potrzebowało: Malinalli pokochała płynnego boga 
i uniwersalną matkę, Cortés zapamiętał z mitu o Quetzalcoatlu to, co mógł wy-
korzystać dla własnych potrzeb. Pełnię zrozumienia, jej zdaniem, osiągną dopiero 
metyskie dzieci wychowane w znajomości i poszanowaniu obu kultur: dwuję-
zyczne, jedzące chleb i tortille, czytające hiszpański tekst i indiańskie kodeksy. 
Zgromadzony przeze mnie korpus zawiera dwa ekstremalne obrazy metyskości. 
Esquivel proponuje pozytywny: różnokolorowe kolby kukurydzy i cyfra 8 („dwa 
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koła połączone środkiem. Nieskończonością. Niewidzialnym”; 172). U Brandt 
przyjaźń Malinche z karłem, podobnie jak rozmowa o jej tożsamości prowadzona 
przed klatką z monstrami w ogrodzie zoologicznym Moctezumy, defi niuje ją jako 
stwora hybrydalnego. W ezoteryczno-indygenistycznej powieści Esquivel zwraca 
uwagę obraz organu mowy jako harmonijnej pełni złożonej z dwóch elementów: 
otwartego, okrągłego, żeńskiego (usta) oraz zamkniętego, ostrego, męskiego (ję-
zyk), co stanowi wyraźną replikę i kontrpropozycję antagonistycznej wizji tych 
elementów Octavio Paza z eseju Synowie Malinche sprzed połowy wieku. 

Powieści Esquivel towarzyszą czarno-białe ryciny w stylu kodeksowym au-
torstwa Jordiego Castellsa, powtórzone i rozwinięte na wewnętrznej stronie ob-
woluty, tworzącej po rozłożeniu kodeks – pierwszy namalowany w niepodległym 
Meksyku, pierwszy w całości poświęcony Malinche. Proponuję nazwać go Kodek-
sem Malinche XXI. Na jednej z rycin (s. 57) woluty wychodzące z ust Malinche 
zamieniają się w wojownika z klanu orłów – piękna metafora wizualna tłumacza 
wojennego.

We wcześniejszym o dziesięć lat opowiadaniu Las dos orillas Carlosa Fuentesa 
ekologiczna cywilizacja majańska zafascynowała dwóch rozbitków hiszpańskich: 
Gonzala Guerrerę oraz... Jeronima de Aguilara. Ten drugi prowadzi retrospek-
tywną narrację zza grobu. Rozpoczyna ją wspomnieniem sceny rozmowy Cortesa 
z ostatnim władcą azteckim w dniu zdobycia Tenochtitlanu, w której pośredniczył 
jako tłumacz, przekładając na opak słowa swojego kapitana:

„Oto jestem przywiedzion siłą i w łykach przed twoje oblicze i w twojej mocy – powiedział 
wówczas Cortesowi – weź zatem ten sztylet, który masz za pasem, i na miejscu mnie zabij”.

Ten młody i dzielny Indianin, ostatni władca Azteków, zaczął płakać, lecz Cortés od-
rzekł mu, że za jego dzielność proponuje, by wszedł w pokoju do zdobytego miasta i władał 
w Meksyku i w jego prowincjach, jak czynił to niegdyś. [...] Przełożyłem wedle mego uzna-
nia. Nie przekazałem pokonanemu księciu słów Cortesa, lecz włożyłem w usta naszego 
dowódcy groźbę: – Będziesz moim więźniem, jeszcze dziś poddam cię torturom, przypiekę 
stopy tobie i twym towarzyszom, aż wyznasz, gdzie jest reszta skarbu twego wuja Mocte-
zumy [...]. Dodałem zmyślone zdania, szydząc z Cortesa: – Nie będziesz mógł nigdy więcej 
chodzić, lecz powiodę cię ze mną na przyszłe podboje, kalekiego i zapłakanego, jako sym-
bol ciągłości i uprawomocnienie mego przedsięwzięcia, którego sztandary zatknięte wyso-
ko, to złoto i sława, władza i religia. [...] W mgnieniu oka ustał płacz Guatemuza, a miast łez 
po jednym policzku spłynęło mu złoto, a po drugim srebro, żłobiąc je niczym ostrze noża, 
pozostawiając na zawsze ranę, którą – oby – zabliźniła śmierć528.

Wychodząc od kroniki Bernala Díaza del Castillo, gdzie został, według własnej 
rachuby, wspomniany pięćdziesiąt osiem razy, Aguilar wspomina wiele rozmów, 
w których również „tłumaczył, zdradzał, zmyślał”. W kolejnych scenach odsłania 
swe prawdziwe oblicze sprzymierzeńca Indian. Wyjawia swoje motywy: zazdrość 
o Malinche, która odebrała mu monopol zawodowy, a z nim „godność, władzę, 
cel życia”, odrzucając wcześniej jego miłość oraz niszcząc marzenie o wspólnym 

528 C. Fuentes, Las dos orillas, [w:] El naranjo, Madrid 1993, s. 18.
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ocaleniu cywilizacji indiańskiej i stworzeniu założycielskiej pary Nowego Świata. 
Paradoksalnie jego kłamstwa urzeczywistniają się, a zdrada okazuje się bezsku-
teczna. Moc słów zależy od tego, kto je wypowiada. W majańskim micie o stwo-
rzeniu Serce Nieba i Serce Ziemi spłodzili wszystkie rzeczy, nadając im nazwy; 
Moctezuma, który słucha jedynie bogów, nie przyjmuje słów Aguilara, zwykłego 
człowieka; Malinche potrafi  przekonać i Cortesa, i Moctezumę; Tlatoani, Wielki 
Mówca, traci władzę po zawładnięciu przez obcych jego dyskursem... Aguilar, po-
dzielony między Hiszpanię i Nowy Świat – ten, który „zna oba brzegi” [32] – po-
nosi klęskę, której nadaje obraz „języka przeciętego w połowie, rozdwojonego jak 
u pierzastego węża” [36]. Alternatywna historia zapomnianego tłumacza konkwi-
sty kończy się epizodem alternatywnej historii powszechnej: wojska majańskie 
pod wodzą Gonzala Guerrery zdobywają Hiszpanię, wielu jej mieszkańców zosta-
je złożonych w ofi erze na naprędce wzniesionych ołtarzach, a Żydzi i Maurowie 
wracają do domów. W obu wersjach historii, prawdziwej i Fuentesowskiej, łącz-
nikiem między oboma brzegami jest słowo, „prawdziwa gwiazda, która przebywa 
morze i brata oba brzegi” [61].

W innych fi kcyjnych pamiętnikach Aguilara pióra hiszpańskiego pisarza 
i dziennikarza Torcuata Luki de Teny529 wydarzenia zostały przedstawione zgod-
nie ze źródłami historycznymi, a w warstwie językowej widoczna jest próba od-
wzorowania języka epoki. W ujęciu wątku translatorskiego zwracają uwagę dwa 
elementy. Inteligentny kacyk majański jest świadomy korzyści płynących z posia-
dania zaufanego, przybocznego tłumacza:

Słuchaj mnie uważnie, Akilah. Skoro Kastylijczycy mają za języka Maja, ja, syn Majów, 
chcę mieć za tłumacza Kastylijczyka. Jeśli kiedyś powrócą pływające domy... chcę, żebyś był 
moim językiem i pytał ich o to, co ci nakażę, i powiedział mi, co odrzekną530.

Powieściopisarz o zainteresowaniach psychologicznych i psychiatrycznych 
przekonująco odmalowuje zjawisko zapomnienia języka ojczystego po dziesięciu 
latach całkowitego zanurzenia w obcym języku i kulturze, blokadę oraz próbę roz-
wiązania problemu poprzez użycie trzeciego języka:

– Mów do nich, Akilah! Czemu się nie odzywasz, Akilah? – rzekł zaniepokojony kacyk.
– Ach, Wasza Dostojność! Niespodziewana przeszkoda, niemały kłopot zakłócił, opóź-

nił i o mały włos zawiesił przesłuchanie jeńców. Choć wielka i przenikliwa jest daleko-
wzloczność Jego Dostojności, nie podejrzewa nawet jej natuly, nie domyśla się jej, a może 
nawet jej nie pojmie. Zapomniałem mojego języka! Nie potlafi ę wysłowić się w mowie 
mych przodków!!

– Mów do nich! Mów do nich!
– Nie potlafi ę, panie mój, zapomniałem języka Kastylijczyków. Chciałbym zadać im 

pytanie, ale mogę to zlobić tylko po majańsku... Splóbuję laz jeszcze...
– Castillan! – rzekłem im, bijąc się w pierś. – Ja... castillan.

529 T. Luca de Tena, El futuro fue ayer, Barcelona 1987.
530 Cyt. za: Martinell Gifre, La comunicación entre españoles e indios: palabras y gestos, rozdz. „La 

comunicación entre españoles en textos modernos”, s. 298. 
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– Chce powiedzieć wasza miłość, że pragnie uchodzić za jednego z naszych? – rzekł ze 
śmiechem i z głęboką pogardą w głosie najmłodszy z jeńców.

– Ja... jeden z naszych – wybełkotałem. – Castillan! – powtórzyłem [...].
– To rzeknijcie coś inszego niż castillan, castillan. To słowo słyszeliśmy tu już wiele 

razy...
Natężyłem myśl. Wszystko, co chciałem im powiedzieć, napływało mi do głowy po 

majańsku... albo po łacinie. Wyciągnąłem do nich ręce i wymówiłem frazę, którą musieli 
zrozumieć:

– Dominus cum vobis...
A widząc, że bledną, dodałem:
– Salve Regina, Mater Misericordiae...531.

W powieści Inés, pani mej duszy. Kroniki doñi Inés Suárez, przekazane koś-
ciołowi Dominikanów w opiekę i na przechowanie przez jej córkę, Doñę Isabel de 
Quirogę, w grudniu Roku Pańskiego 1580, w Santiago de la Nueva Extremadura 
w Królestwie Chile532 Isabel Allende szkicuje sytuację językową podczas podboju 
Chile. Po pięciu latach obecności hiszpańskiej w Peru indiańscy służący i małżon-
ki konkwistadorów nauczyli się ich języka metodą naturalną, z różnym skutkiem. 
Tragarze „po hiszpańsku znali zaledwie parę słów, które wypowiadali żałosnym, 
śpiewnym, jakby wiecznie pytającym tonem” [103–104], zaufana służąca mówiła 
płynnie, lecz popełniała błędy gramatyczne i wtrącała wyrażenia z języka aymara: 
„Ja chcieć jechać z tobą, ano tak, señoray” – wyjaśniła mi swoim śpiewnym języ-
kiem” [114], zakochany caballero nauczył swą lubą, inkaską księżniczkę, niena-
gannej hiszpańszczyzny [145]. Spośród „butnych i hałaśliwych” Hiszpanów, któ-
rzy „żyli w innym wymiarze, traktowali tubylców jak powietrze” [107], niewielu 
znało jakikolwiek język autochtoniczny. Narratorka twierdziła, że jest jedyną Hi-
szpanką władającą najbardziej rozpowszechnionym w Chile językiem mapadun-
gu. Nauczyła się go z własnej woli od rodowitego użytkownika, dzięki któremu 
została „jedyną huinca533, która potrafi  bezpośrednio porozumieć się z Mapucza-
mi, jednak nauka miała mi zająć prawie rok. Powiedziałam «porozumieć się z Ma-
puczami», ale to senne marzenie; nigdy się nie porozumiemy, za dużo nazbierało 
się urazów” [231]. Utrzymuje, że tłumaczyła autorowi La Araucany legendy Ma-
puczów. Dostrzega trudności translatorskie płynące z charakteru tego języka:

Ustawiono dwa jednakowe krzesła, jedno dla Valdivii, a drugie dla toqui. Mieliśmy tłu-
macza, ale już wiedzieliśmy, że mapudungu nie sposób przekładać, jest to bowiem język 
poetycki, który powstaje w miarę, jak się nim mówi, słowa zmieniają się, płyną, łączą, roz-
padają; jest samym ruchem, dlatego nie sposób go także zapisać. Jeśli ktoś próbuje prze-
kładać słowo po słowie, nic się nie pojmuje. Tłumacz mógł co najwyżej przekazać ogólną 

531 Ibidem, s. 299. W rozdziale tym badaczka przytacza również przykłady z powieści Abla Po-
sségo, Daimón (1978) oraz Los perros del paraíso (1984).

532 I. Allende, Inés del alma mía, 2006; Inés, pani mej duszy. Kroniki doñi Inés Suárez, przekazane 
kościołowi Dominikanów w opiekę i na przechowanie przez jej córkę, Doñę Isabel de Quirogę, w grud-
niu Roku Pańskiego 1580, w Santiago de la Nueva Extremadura w Królestwie Chile, tłum. M. Jordan, 
Warszawa 2008.

533 Mapuczańskie określenie białych ludzi: ‘ci, którzy łamią dane słowo, kłamcy’.
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myśl. Z najwyższym szacunkiem i powagą Valdivia wyraził swój podziw dla odwagi Mi-
chimalonki i jego wojowników. Toqui odpowiedział podobnymi grzecznościami i tak, od 
jednego pochlebstwa do drugiego, Valdivia prowadził rokowania, czemu z zakłopotaniem 
przyglądali się jego kapitanowie [222]

oraz specyfi kę przekładu dyplomatycznego:

Vitacura spóźnił się o trzy godziny, co – jak nam wyjaśniła Cecilia – było zgodne z inka-
skim protokołem. Wzorem peruwiańskich dostojników przybył strojny w różnobarwne 
pióra, z małą srebrną siekierką, symbolem swojej władzy, w otoczeniu rodziny i licznych 
osobistości należących do jego dworu. Przyszli bez broni. W języku keczua wygłosił wielce 
zagmatwaną przemowę, która zdawała się nie mieć końca i na którą Valdivia odpowiedział 
półgodzinną litanią pochlebstw po hiszpańsku, co dla tłumaczy przekładających z obu ję-
zyków okazało się nie lada wyzwaniem [213].

Osoba tłumacza nie przyciąga jednak jej uwagi. Jak w autentycznych kroni-
kach, zaledwie kilka razy pojawia się w jej tekście wzmianka typu: „powiedziano 
przez tłumacza”.

3.2. Spojrzenie z oddali. Powieść francuska

Trzy przyczyny złożyły się na wybór piśmiennictwa francuskiego jako materia-
łu do omówienia obrazu pozostałych tłumaczy odkrycia i podboju: zasługi dla 
historii powieści o tematyce amerykańskiej – to w tym kraju bowiem powstał 
pierwszy utwór tego typu534, bogactwo dorobku w zakresie powieści egzotycznej, 
podróżniczej, historycznej i fi lozofi cznej, zainteresowanie Ameryką535, a zara-
zem spojrzenie z oddali, dystans krytyczny wobec konkwisty hiszpańskiej. Tra-
dycję uprawiania powieściopisarstwa przez historyków, zapoczątkowaną przez 

534 A. du Périer, Les Amours de Pistion et de Fortunie, 1601, w wyd. II z 1606 roku podtytuł Tirées 
du voyage de Canada, dicte France Nouvelle. Zarówno w tym tekście, jak i w następnych o tematyce 
amerykańskiej w XVII i w XVIII wieku, na przykład Marmontel, Inkasy, czyli zniszczenie królestwa 
Peru (Les Incas, ou la destruction de l’Empire du Pérou, 1777), księżniczki i książęta różnych naro-
dowości rozmawiają bez przeszkód w swym uniwersalnym powieściowym języku, podobnie jak 
duchy Moctezumy i Cortesa w dialogu VI Fontenelle’a, Dialogues des morts modernes, 1683. Podczas 
pobytu w Eldorado młody Niemiec korzysta z pośrednictwa językowego swego służącego Kakamba, 
w którego idealnym przekładzie nawet dowcipy językowe króla nie tracą komizmu, Voltaire, Can-
dide, ou l’Optimisme, 1759. W XVIII wieku jedynie Mme de Graffi  gny zwróci uwagę na problemy 
w komunikacji lokutorów różnych języków i trafnie opisze proces nabywania języka francuskiego 
przez Peruwiankę Zilię, Lettres d’une Péruvienne, 1747.

535 Bibliografi ę francuskiej powieści poświęconej Ameryce znajdzie czytelnik w: G. Chinard, 
L’exotisme dans la littérature française au XVIe siècle, Paris 1911; idem, L’Amérique et le rêve exotique 
dans la littérature française au XVIIe et XVIIIe siècle, Paris 1913; G. Atkinson, Les nouveaux horizons 
de la Renaissance française, Genevè 1935; H. Coulet, Le roman jusqu’à la Révolution, Paris 1967; Le 
blogue consacré aux fi ctions mettant en scène des peuples précolombiens, http://lespeuplesdusoleil.
hautetfort.com, 30.01.2011.
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Voltaire’a i Marmontela, kontynuują współcześni specjaliści, w tym w odniesieniu 
do naszej tematyki Bertrand Houette, współautor trylogii Inkowie, autor powieści 
Punchao (2007), Titikaka – Les Peuples du Soleil (2009).

Do analizy postaci tłumacza wybrałam trzy powieści o tematyce historycznej, 
należące do różnych gatunków.

W fi lozofi cznej powieści Jeana d’Ormessona Historia Żyda Wiecznego Tułacza 
(Histoire du Juif errant, Paris 1990) Krzysztof Kolumb zwraca uwagę na zdolności 
językowe swego krajana i rekrutuje go do swej załogi:

– Co znajdziemy po drugiej stronie Oceanu?
– Ziemie, złoto, szlachetne kamienie, skarby.
– A poza tym? – zapytał Genueńczyk.
– Ludzi – powiedział Izaak.
– Ludzi, właśnie ludzi. I jak się z nimi dogadamy?
– Nie wiem – rzekł Izaak. – Myślę, że za pomocą gestów...
– Kolumb wzruszył ramionami.
– Ładnie byśmy wyglądali u Wielkiego Chana, gdybyśmy zaczęli stroić do niego miny 

i wymachiwać rękami – roześmiał się. – A co uczynił Marco Polo?
– Miał tłumaczy – powiedział Izaak. – Tak samo jak brat Jan.
– Brat Jan? – zdziwił się Kolumb.
– Udał się tam pięćdziesiąt lat przed Marco Polo. Miał tłumaczy.
– A ty – zapytał Kolumb – czy znasz mowę Wielkiego Chana?
– Rozumiem ją – odrzekł Izaak.
– Jakim językiem mówią w kraju Wielkiego Chana?
– Wieloma różnymi – powiedział Izaak. – Kraj jest rozległy.
– Och, to przykra wiadomość – stwierdził Kolumb.
– Ale może – podjął Izaak – wcześniej dotrzemy do Indii? Albo do Cipangu?
– Och – powtórzył Kolumb posępnym tonem – ci mają pewnie jeszcze inną mowę.
– Nieważne – odpowiedział Izaak. – Nieważne. Wszystkie języki są do siebie podobne. 

Z łaciną i arabskim, które są wśród języków niczym dwie matki, można sobie wszędzie 
poradzić. Zrozumiem ich mowę.

– W takim razie – rzekł Kolumb, na którego twarzy znów pojawił się uśmiech – 
w imię wszystkich języków znanych i nieznanych mianuję cię tłumaczem Wielkiej Wy-
prawy [110–111].

Izaak/Luis de Torres jest w tej powieści kolejnym wcieleniem tytułowej postaci 
Żyda Wiecznego Tułacza, a zarazem Wiecznym Tłumaczem, któremu znajomość 
języków obcych została przydana jako dar, obok niewyczerpanych (choć skrom-
nych) środków fi nansowych oraz nieśmiertelności:

[...] camino je marche je joue aux dés ando ando cammino I fuck I screw ich wandere ich 
gehe I’m walking ich wandere je marche nie mam nazwiska idę nie mam swego języka jeg 
skruer dove vai jeg knalder I’m going je bois [rozdział „Próba stochastycznej rekonstrukcji 
monologu wewnętrznego Izaaka Laquedema”, 155]536.

536 Żyd Wieczny Tułacz jest w tym podobny do samego Boga z kolejnej powieści d’Ormessona: 
„I’m afraid – rzekł Bóg, który miał zdolności językowe i z łatwością przechodził z jednego języka na 
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Budzący kpiny, a jednocześnie szacunek załogi Torres „odegrał ważką rolę 
w odkrywaniu Nowego Świata, służąc jako tłumacz podczas spotkań z Guanaha-
ni, Arawakami, Karaibami” [164]. W innych wcieleniach władał różnymi języka-
mi i pracował dla wielu postaci, na przykład dla germańskiego wodza Odoakera 
(V wiek n.e.), który kazał zamknąć go „w klatce i woził z sobą wszędzie, traktując 
go częściowo jak więźnia, częściowo jak tłumacza i pokazując jak niezwykłe zwie-
rzę” [302]. W żadnym miejscu autor nie podaje jednak szczegółów dotyczących 
samego aktu tłumaczenia.

W trylogii Antoine’a B. Daniela537 Inkowie: Cień pumy, Złoto Cuzco, Światło 
Machu Picchu, (Inca. Princesse du Soleil, L’Or de Cuzco, La Lumière du Machu 
Picchu, Paris 2001) – powieści miecza i magii należącej do high fantasy538, w której 
konkwista jest oglądana oczyma dwóch postaci fi kcyjnych, inkaskiej wieszczki 
Anamayi i hiszpańskiego rycerza Gabriela – Felipillo i Martinillo stanowią po-
staci epizodyczne w tomach I i II, poświęconych pierwszemu etapowi podboju, 
to jest zwycięstwu nad Atawalpą. Są zbudowani wyłącznie na podstawie infor-
macji historycznych. Wchodzą do akcji na etapie przygotowań Francisca Pizarra 
do trzeciej wyprawy do Peru jako przyszli tłumacze zabrani do Hiszpanii w celu 
przyuczenia do języka. Z dwóch wzmianek można wywnioskować, że proces na-
uki języka hiszpańskiego odbywa się metodą bezpośrednią, przez zanurzenie, ze 
sporadycznymi poprawkami rodowitych lokutorów: 

Na ławeczce dwukółki – dwaj Indianie z krainy złota, podobni do cennych ikon, ubrani 
w barwne tuniki, ćwiczą się w dialekcie kastylijskim, rozmawiając z mulnikami. Wielu słów 
nie rozumieją, co bawi niesłychanie Hiszpanów, którzy nie mogą się powstrzymać, by nie 
uzupełnić swych nauk paru sprośnymi wyrazami [I, 159]539.

Dwie źrenice, czarniejsze od nocy, błyszczą w twarzy gładkiej i groźnej jak maska. [...] 
Wszedł cicho jak kot. Krótkie połatane portki ukazują jego twarde i suche łydki wytraw-
nego piechura, a coś w rodzaju brązowej derki [poncho] okrywa mu ramiona. Jego usta, 
o mocnym rysunku, są pełne dumy. [...] Głosem, któremu bez powodzenia sili się nadać 
śpiewną chropowatość kastylijskiego dialektu, oznajmia [Gabrielowi]:

– Jego Wielmożność Kapitan chce cię widzieć.
– Teraz, w środku nocy?
– Jego Wielmożność Kapitan powiedział: przychodzisz teraz!
Ton jest równie stanowczy, jak gramatyka swobodna. Ale to wzrok Indianina, ciężki 

i nieprzenikniony, wprawia Gabriela w pomieszanie.

drugi – that they take it for granted: they are wrong”, Raport Gabriela, tłum. J. Polachowska, Warsza-
wa 2001, s. 9.

537 Pseudonim trójki autorów: prozaików Antoine’a Audouarda i Jean-Daniela Baltassata, histo-
ryka Bertranda Houette’a.

538 Jedna z głównych bohaterek jest wieszczką, odbywa loty szamańskie, komunikuje się z du-
chami zmarłych władców; jeden z trojga autorów jest historykiem. Wydarzenia historyczne, realia, 
postaci historyczne zostały przedstawione zgodnie ze źródłami.

539 Tłum. W. Dunin, Warszawa 2003. Numery stron w nawiasach kwadratowych za tym wyda-
niem.
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– Czego ode mnie chce?
Indianin uśmiecha się znów:
– Nie śpiewał swojej myśli do Felipillo.
Gabriel nie umie się powstrzymać od poprawienia go:
– Nie. Powinieneś powiedzieć: „Don Francisco nic mi o tym nie mówił...”
Indianin potakuje bez słowa. Jest w jego postawie tyle obojętności, że Gabriel czuje się 

w obowiązku dodać surowo:
– Musisz się nauczyć prawidłowo mówić po kastylijsku, Felipillo. Bez tego nie będziesz 

dobrym tłumaczem! [I, 177]540.

Cytat ów ilustruje podstawowe błędy popełniane przez uczniów: morfologicz-
ne i frazeologiczne. Trzy i pół roku później, podczas konkwisty, wypowiedzi In-
dian są poprawne; tylko jeden raz, wkrótce po wylądowaniu w Peru, odnotowana 
jest pewna nieporadność: Martinillo mówi „dialektem kastylijskim, trochę sze-
leszczącym i niepewnym, niczym płomyki ognia wirujące nad żarem” (rozmowa 
toczy się przy ognisku) [I, 328].

Felipillo jest postacią negatywną, przedstawianą w ten sposób od momentu 
pierwszego pojawienia się w tekście: „Temu drugiemu źle z oczu patrzy” [I, 164] 
– komentuje kobieta z tłumu gapiów obserwujących wjazd orszaku Francisca Pi-
zarra do Toledo w marcu 1529 roku. Główny bohater Gabriel odczuwa wobec 
niego dyskomfort, niechęć (to jedyny Indianin, wobec którego Gabriel zachowuje 
się brutalnie) i podejrzliwość:

Twarz tłumacza jest jakby przecięta na dwoje: dół, któremu charakter nadają zmysłowe usta 
o łakomych wargach, i górę, w której poruszają się bez chwili spoczynku małe, myszkujące 
oczka. Felipillo ma manię popatrywania we wszystkich kierunkach, jakby był śledzony. 
A może przeciwnie: sam coś stale śledzi. Nie sposób uchwycić jego spojrzenia dłużej niż 
na chwilę. I na dodatek nigdy się nie jest zbyt pewnym, co on właściwie przekłada [I, 300].

Jego wady nie uchodzą uwagi dowódcy wyprawy, który jednak docenia jego 
przebiegłość, jako przydatną w przekładzie dyplomatycznym:

– [...] Weź też tłumacza Felipilla, jest mniej uczciwy, ale za to bardziej cwany niż Martinillo. 
Trzeba ułagodzić Inkę i jednocześnie zrobić na nim wrażenie, dać mu do zrozumienia, że 
wszystko może się potoczyć pokojowo! [I, 352].

Ich status w kompanii Hiszpanów jest niski: to nieco więcej niż służący, lecz 
z pewnością nie towarzysze. Status wśród personelu powieściowego zmienia się: 
z dalekiego planu podczas pobytu w Hiszpanii przesuwają się na drugi, począw-
szy od wylądowania w Peru. Są widoczni podczas każdej rozmowy z Indianami 
keczua. Zauważony jest fakt pośrednictwa, na przykład częste aluzje do poślizgu 
czasowego („Po chwili potrzebnej do przekładu pomruk rozlega się pośród Hi-

540 Komizmu tej sytuacji dodaje informacja, że niewiele lepiej mówi władca hiszpańskiego im-
perium. Gabriel uprzedza Francisca Pizarra przed audiencją, że Karol V ma niewyraźną wymowę 
z powodu złego zgryzu, „do tego kastylijski to nie jest jego ojczysty język. Bełkoce, jakby połykał 
wyrazy...” [I, 181].
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szpanów” [II, 96], „Chalkuchimac ledwie daje Felipillowi czas na tłumaczenie. – 
Przeklinam was i gardzę wami” [II, 220]) oraz emocje tłumaczy. Podczas wejścia 
do pierwszej zamieszkanej indiańskiej osady, „Felipillo kroczy dumnie u boku 
kapitana de Soto, niczym dowódca wyprawy. Jego wzrok przeskakuje z jednego 
przedmiotu na drugi szybciej niż kiedykolwiek” [I, 301]. Prowadzący rozmowę 
z władzami osady Gabriel odsyła go na podrzędną pozycję:

Felipillo próbuje się z nim zrównać. Gabriel uderza Indianina w pierś, ten cofa się, zasko-
czony i nagle wystraszony.

– Do tyłu! – syczy Gabriel. – Zostań z tyłu! [I, 302].

Przed spotkaniem z Atawalpą, hiszpański kapitan:
Wzywa Felipilla i prosi, by ambasador Sikinchara ruszył przodem, sam, do swego pana 
i uprzedził go o przybyciu cudzoziemskich panów.

Felipillo waha się.
– No, tłumacz, zwierzaku! – złości się Soto i podnosi głos.
Sikinchara, jak zwykle, wysłuchuje tłumacza, nie spuszczając oczu z kapitana.
Kiedy Felipillo milknie, Sikinchara uśmiecha się szeroko, odsłaniając białe zęby. Bez 

ceremonii podnosi rękę w pożegnalnym geście i rzuca rozkaz tragarzom.
Kiedy się nieco oddalił, Soto pyta Felipilla:
– Czemu się tak uśmiechał?
Tłumacz rozciąga usta w takim samym uśmiechu.
– Och... Bo jest bardzo dumny, że może zapowiedzieć pańskie przybycie Jedynemu 

Panu! [I, 357].

Początkowa duma, związana z towarzyszeniem silnemu zleceniodawcy, nie-
zwerbalizowana, pokazana w dwóch cytowanych powyżej scenach poprzez ki-
nezykę i mimikę, ulatnia się niepostrzeżenie. Pozostaje zdenerwowanie i strach, 
słyszalne w tonie i natężeniu głosu, podczas rozmów dyplomatycznych między 
Hiszpanami a budzącymi lęk dostojnikami inkaskimi, następnie podczas kaźni 
tych ostatnich.

Podczas pierwszej rozmowy z ofi cerem inkaskim, rozwścieczonym pogwałce-
niem nietykalności accla, Wybranych Kobiet:

[...] tłumacz też wydaje się sparaliżowany widokiem przybysza. [...] Felipillo mówi coś 
nerwowo do indiańskiego szlachcica, nie śmiejąc podnieść na niego wzroku. [...] Felipillo 
długo tłumaczy słowa kapitana de Soto. Jego mięsiste wargi poruszają się, z czoła spływa 
pot [I, 308–309].

Podczas pierwszego spotkania kapitanów hiszpańskich z Atawalpą:
Kiedy Soto przysuwa się koniem jeszcze krok bliżej, Felipillo protestuje głośno.

– Nie tak blisko! – zawodzi żałośnie! – Nie tak blisko!
Klęczy pomiędzy końmi, z dłońmi wspartymi na ziemi, z pochylonym karkiem.
Soto rzuca okiem w kierunku Gabriela. Wydaje się nieco blady, ale głos ma stanowczy, 

kiedy mówi:
– Jestem kapitanem Gubernatora don Francisca Pizarra, przysłanego przez Pana Boga 

i Jego Cesarską Mość Karola Piątego Hiszpańskiego, by poznać te ziemie, na których jeste-
śmy, i nauczać tu wiary w Jezusa Chrystusa...
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Kiedy milknie, zapada cisza tak absolutna, że słychać bulgotanie wody w basenie.
Z ciężkim sercem, gestem, nad którym ledwie panuje, Gabriel uderza Felipilla w plecy 

drzewcem włóczni tak mocno, że ten omal nie pada.
– Tłumacz! Tłumaczże, ośli łbie!
Głuchym głosem, z głową wciąż pochyloną, Felipillo tłumaczy. A Gabrielowi nie daje 

spokoju pytanie, co też on naprawdę mówi? [...]
Gabriel ledwie słyszy słowa Hernanda, głos Felipilla, który tłumaczy nie wiadomo co. 

A potem zapada milczenie [...]. Słyszy szyderczy głos don Hernanda:
– Powiedz temu psu, żeby podniósł swój łeb i odpowiedział, kiedy się do niego mówi!
Felipillo nie tłumaczy. Ale zdanie i ton, jakim zostało wypowiedziane, nie wymaga-

ją przekładu, Inka ani drgnął, ale otaczający go Szlachetni Panowie wyprostowali się na 
dźwięk obelgi i wpatrują się w Hiszpanów tak, jak patrzy się na mrowisko, nim się je znisz-
czy [I, 367–368].

Następnego dnia „tłumacze za żadną cenę nie chcą wrócić do obozu Inki. Ich 
przerażenie jest mocniejsze od wszystkiego” [I, 399] (wysłany zamiast nich hi-
szpański żołnierz o słabej znajomości keczua przekazuje wiadomość prostymi 
słowami, lecz nie rozumie odpowiedzi Inki, I, 401). Na spotkanie ojca Valver-
de z Atahualpą na placu w Cajamarce Felipillo idzie przerażony, tłumaczy „bez-
dźwięcznym, niemal niedosłyszalnym głosem” [I, 407]. Gdy Hiszpanie torturują 
generała Atahualpy Chalkuchimaca, by wydobyć od niego informacje o złocie 
i wojsku, „tłumacz Felipillo przechyla się przez wiązkę słomy, jakby bał się upaść 
i spalić razem z nią. Z zamkniętymi oczami mamroce coś do ucha Chalkuchi-
maca” [II, 58]. Zgodę generała na rozmowę z wrogiem przekłada bezzwłocznie: 
„Ledwie dokończył tych słów, Felipillo już je tłumaczy, prawie krzycząc” [II, 62]. 
Po pierwszej wzmiance o wyroku śmierci wydanym na uwięzionego Atahualpę, 
Felipillo milknie. Tłumaczenie przejmuje wieszczka Anamaya, która opanowała 
podstawy języka hiszpańskiego z miłości do Gabriela.

Powtarzające się przekłamania w tłumaczeniu nie wynikają z trudności języ-
kowych czy kulturowych, lecz ze złej woli tłumacza. Już podczas jednej z pierw-
szych rozmów jest zasugerowane wykorzystanie przezeń swej sytuacji dla prywat-
nych celów. W rozmowie z curaca (wójtem) pewnej osady: 

Felipillo przekłada więcej, niż mu się mówi, miota się, dopytuje, potem zwraca się do ka-
pitana Hiszpanów:

– On mówi, że może wam ofi arować co innego...
– Niby co?
– Kobiety, żeby w drodze służyły wam za kucharki [I, 307].

Biorąc pod uwagę opis sposobu tłumaczenia, zasygnalizowaną wcześniej zmy-
słowość Indianina, potwierdzoną jego późniejszym zachowaniem na dworze kró-
lewskim, a także zwyczajową nietykalność accla, czytelnik ma prawo domniemy-
wać, że inicjatywa w tej kwestii wyszła od samego tłumacza. Wątpliwości co do 
wierności jego przekładu rozwiewają się w scenie tłumaczenia podczas egzekucji 
Atawalpy:
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– Spytaj ich – prosi spokojnie Atahualpa Felipilla – dlaczego mnie zabijają.
Tłumacz jest zakłopotany. Cichutko, tak żeby nie usłyszała Anamaya, zwraca się do 

kapitana i do księdza.
– Inka pyta, czy może dać jeszcze złota, żeby uniknąć śmierci.
To nie pierwszy raz tłumacz zniekształca słowa Jedynego Pana [103].

W scenie tej zwracają uwagę dwa elementy: technika tłumacza próbującego 
ukryć substytucję treści oraz jego motywacja. Z czego może wynikać zakłopotanie 
Felipilla? Z pragnienia ukrycia swej roli w doprowadzeniu do wyroku skazujące-
go poprzez rozsiewanie fałszywych informacji o gromadzeniu wojska przez Inkę? 
Z chęci „zachowania twarzy” wobec skrzywdzonej strony, motywacji poświad-
czonej przez współczesnych badaczy przekładu ustnego541? A może słowa, które 
włożył w usta Inki, stanowią próbę uratowania go przez odwołanie się do chci-
wości Hiszpanów, podjętą pod wpływem nagłych wyrzutów sumienia, przygo-
towujących być może przemianę postaci z pomocnika Hiszpanów w ich wroga, 
przemiany, do której doszło w rzeczywistości (w 1535 roku Felipillo przyłączył się 
do powstania antyhiszpańskiego; schwytany, został stracony przez Hiszpanów)? 
W powieści nie znajdujemy odpowiedzi na te pytania. Felipillo znika z jej kart 
wkrótce po egzekucji Atawalpy, po gładkim przełożeniu na język keczua requeri-
miento wygłoszonego podczas koronacji nowego władcy Manco Inki [II, 290–
–292]. Nie pojawi się więcej przez następne pięćset stron, nawet podczas powstania 
Manco Inki, gdy powraca wiele postaci z tomu I (komunikacja między Pizarrem 
a nowym władcą odbywa się wówczas płynnie, gdyż ten ostatni biegle włada ję-
zykiem kastylijskim; III, 270). Znając losy historycznego Felipilla, odbieram tę 
postać w trylogii jako porzuconą – być może zapomnianą – przez autorów, którzy 
nie wykorzystali do końca jej fabularnego potencjału.

W literackim opracowaniu tej epizodycznej postaci autorzy nie wykraczają poza 
obraz kłamliwego pośrednika, wykazując zarazem świadomość realiów procesu 
komunikacji z udziałem tłumacza: przesunięcie w czasie, możliwość zauważenia 
modyfi kacji tłumaczonych treści przez strony nieznające obu języków, podrzęd-
ny status autochtonicznego tłumacza niskiego stanu, pracującego dla najeźdźcy, 
emocje tłumacza wojennego, możliwość wpływu tłumacza na przebieg wydarzeń.

W powieści Rouge Brésil (Paris 2001) wzmianka z relacji Léry’ego o przywiezio-
nych z metropolii dzieciach, które żyjąc wśród Indian, mają poznać ich język, by 
służyć jako przyszli tłumacze francuskiej kolonii, posłużyła Jean-Christophe’owi 

541 M. Tryuk, Tłumaczenie sądowe. Od teorii do praktyki, [w:] O tłumaczach, prawnikach, leka-
rzach i urzędnikach. Teoria i praktyka tłumaczenia środowiskowego w Polsce, red. M. Tryuk, Warsza-
wa 2010, ss. 57–58; R. Springer, Rola(e) tłumacza środowiskowego w kontekście azylanckim i uchodź-
czym a etyka, standardy zawodowe i oczekiwania pracowników polskiego urzędu imigracyjnego, [w:] 
ibidem, s. 161.
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Rufi nowi542 jako pomost między „aseptyczną Historią [...] zaludnioną wojownika-
mi, fanatykami, handlarzami” a powieścią opowiedzianą „na moją modłę, współ-
brzmiącą z moim własnym życiem, moimi ideami, moimi marzeniami, a zwłasz-
cza tkającą niezbędne więzi z epoką obecną” [550–551]. Kandydatów na tłumaczy 
wysłał Rufi n do Brazylii już na pierwszym statku i uczynił dwójkę z nich, Justa 
i jego przebraną za chłopca siostrę Colombe, głównymi bohaterami swojej histo-
rii. Historię tę rozpoczyna od poszukiwania przez organizatorów przedsięwzięcia 
kolonijnego własnych, zaufanych tłumaczy: wenecki szpieg, przypadkowy świa-
dek odmowy marynarza niechętnego idei osiedlenia się na stałe w dzikim kraju 
i Indianina ożenionego z Normandką, doradza zabranie dzieci w celu przyucze-
nia do języka i zawodu, wzorem jego ojczystej republiki i Hiszpanów. Zawiązanie 
intrygi wokół osób tłumaczy nie przekłada się jednak na zainteresowanie autora 
procesem nauki zawodu i jego specyfi ką. Z pięciorga kandydatów dwóch szybko 
zniknie z kart powieści, trzeci, Martin, stanie na czele grupy tłumaczy normandz-
kich dzięki swej przebiegłości, nie znajomości języka tupi, a Just zostanie paziem, 
potem prawą ręką Villegagnona. Colombe, jedyna chętna do poznania mowy 
i kultury Obcego, wysłana do dżungli z zeszytem i fl aszeczką inkaustu do noto-
wania słówek, zapomni o kajecie i nauczy się języka tupi – o samogłoskach spląta-
nych jak poszycie leśne, o spółgłoskach strzelistych i twardych jak skały – mowy 
ciała i kultury przez imitację i osmozę, podczas wspólnych kąpieli, czesania, żucia 
manioku i rozmów z rówieśnicą:

Najłatwiejszy, tak naprawdę, był język słów. Kobiety wprowadziły ją w rudymenta poga-
wędki, które dość szybko opanowała. Jednakże o ileż trudniejsza była gramatyka ciał. Cały 
jej instynkt wyczuwania ludzkich emocji okazywał się bezużyteczny w tym nowym świecie 
[II, 7, 215].

Pewnego świątecznego wieczoru, po wypiciu piwa z manioku i wypaleniu na spółkę wiel-
kiego zwitka tytoniu, przyjaciółki gawędziły o swych pragnieniach i swych nadziejach.

– Dzisiaj bawię się – powiedziała Paraguaçu [aluzja do swobody seksualnej] – a potem 
poślubię mego wuja.

– A ja – odrzekła Colombe, szukając słów – dzisiaj jestem grzeczna. A potem poślubię 
mojego brata [II, 7, 219].

Colombe szybko ulegnie akulturacji, ucieknie z kolonii po spektakularnym 
tańcu z niewolnicami indiańskimi, naga i pomalowana jak one, po czym zamiesz-
ka w domu innego akulturowanego Francuza, patriarchy i mędrca Pay-Lo.

Przywódca tłumaczy normandzkich, o nazwisku Gaultier i przydomku Le 
Freux, z klasycznym życiorysem („rozbitek”, dziesięć lat życia wśród Indian, liczne 

542 Lekarz, dyplomata, powieściopisarz. Jeden z założycieli organizacji humanitarnych: Leka-
rze bez Granic, Lekarze Świata, Akcja przeciw Głodowi; autor powieści egzotycznych i esejów po-
święconych Trzeciemu Światu; w latach 1989–1990 attaché kulturalny przy ambasadzie Republiki 
Francuskiej w Brazylii, w latach 2007–2010 ambasador Francji w Senegalu. Prix Goncourt 2001 za 
powieść Rouge Brésil. Powieść Katiba (Paris 2011) rozpoczyna się od nieporozumienia językowego 
między arabskimi terrorystami a włoskimi turystami, prowadzącego do śmierci tych drugich.
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kobiety i dzieci), już przy pierwszym pojawieniu się w powieści zostaje scharak-
teryzowany jako znawca języka Indian, ich mentalności oraz zagadnień geopo-
litycznych, niezbędny pośrednik, cyniczny, sprytny, wykorzystujący znajomość 
języków do zaspokojenia prywatnych potrzeb. Jego nadejście przerwało wesołą, 
choć charakteryzującą się obopólnym niezrozumieniem, scenę pierwszego spot-
kania orszaku Villegagnona z Indianami Tupi, a mimo nienagannej francuszczy-
zny jego wygląd i strój wzbudziły przerażenie i konsternację Francuzów:

Miał wygląd szlachcica. Hełm na głowie, kubrak z rozcięciami i dobrze skrojone pludry, 
u boku długi rapier. [...] Jego kask, choć okrągły i nieco podwyższony z przodu i z tyłu 
zgodnie z modą epoki, był wykonany z kiepsko pofarbowanej krowiej skóry. Sterczały zeń 
jeszcze czarne i białe włoski. Kubrak na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie uszytego z po-
pielatego weluru. Z bliska okazało się jednak, że tworzą go maleńkie piórka kunsztownie 
połączone bawełnianą nicią. Co do rapieru, nie potrzebował pochwy, gdyż był wystrugany 
z drewna. Mimo dziwacznego charakteru swego stroju mężczyzna zachowywał się jak na 
dworze królewskim. [...] Jego szeroka twarz była gładka, ogolona tak dokładnie, że skórę 
pokrywały czerwone łuski. [...]

– Jesteście zatem Francuzem? – zagadnął admirał z zakłopotaniem uczonego usiłujące-
go zaklasyfi kować liść w zielniku.

– Gdybym nim nie był, Wasza Dostojność, zastalibyście mnie w brzuchu jednego z tych 
hultajów. Nasza nacja jest jedyną, którą oszczędzają, gdyż uważają nas za przyjaciół. [...] 
Nie jedzą już Francuzów, to pewna. Co do reszty, są nad wyraz bezczelni i kradną. Wasza 
Dostojność szybko ich pozna. Chociaż pojęcia nie mają o cywilizacji, a na umyśle są słabi 
jak dzieci, mają czelność uważać się za równych nam. Trzeba zdobyć sobie ich respekt [II, 
4, 175–176].

Następne sceny ukazują go jako władcę wybrzeża: otoczony grupą białych 
„wspólników”, budzący przestrach wśród Indian, po morzu porusza się prywat-
ną pirogą z dziesięcioma wioślarzami. Powoduje nim chęć zysku, a wkrótce też 
nienawiść do Villegagnona, który pragnie jak najprędzej pozbyć się pośredników 
podejrzewanych o nieuczciwość i ogranicza ich wolność, nakazując małżeństwo. 
Zorganizuje próbę zamordowania przywódcy kolonii; schwytany, zawiśnie na 
szubienicy. Jego następca Martin z podobnych powodów sprzymierzy się z Portu-
galczykami, lecz nie otrzyma oczekiwanej nagrody (tytułu własności ziemi i mar-
kiza niezależnej krainy tłumaczy); podczas audiencji tłumaczonej przez ojca An-
chietę zginie z ręki portugalskiego gubernatora.

Hybrydalny strój pierwszego herszta bandy pośredników poświadcza jego 
pragnienie władzy; zdobyta terrorem, kontrastuje z naturalnym autorytetem Pay-
Lo, podobnie jak przydomek tłumacza, „Le Freux”, budzący asocjacje z le corbeau 
freux, ‘gawron’, kontrastuje z imieniem i przydomkiem Colombe/„Oeil-Soleil” 
(‘gołąbka’, ‘Oko-Słońce’ – aluzja do ptaka żyjącego w dżungli, którego spojrze-
nie napełnia wojowników energią zmarłych krewnych). Nawiązujące do świata 
przyrody, antroponimy te symbolizują różnicę między charakterami pośredników 
kulturowych.
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Rufi n trafnie naszkicował różnorodność językową XVI-wiecznej Francji. Za-
sygnalizował obecność grup wielojęzycznych, takich jak kawalerowie maltańscy:

[...] garstka Francuzów z tego zakonu wlecze za sobą cały tłum ludzi, których zebrali pod-
czas kampanii. Spotkałem takich, co wywodzą swoje pochodzenie od Krzyżaków. Są też 
Turcy renegaci, jeńcy wydarci piratom z Afryki i ci cholerni Szkoci, jako że Villegagnon, 
jak mi powiedziano, walczył w tamtych stronach [I, 6, 70]

wśród których na jednego mówiącego po francusku przypada pięciu porozu-
miewających się rękami [I, 6, 70]; przekonanie żołnierza obcokrajowca, że nie 
zostanie zrozumiany, jeśli nie podniesie głosu [I, 7, 78]; pomyłki przy porozu-
miewaniu się gestami i próby odczytania znaczenia nieznanych gestów z konteks-
tu. Odmalowana przezeń panorama komunikacji między przedstawicielami po-
tencjalnej metropolii i potencjalnej kolonii jest pesymistyczna. Dominuje w niej 
grupa nieuczciwych pośredników wykorzystujących władzę wynikającą ze zna-
jomości języków do zaspokojenia chciwości i pychy. Osoba o wysokim poziomie 
moralnym, którą mierzi poczucie wyższości i okrucieństwo strony silniejszej, nie 
znajduje innego wyjścia niż ucieczka w niedostępny rejon, rozwiązanie symbo-
liczne, trudne do zastosowania w czasach nowożytnych. Wybór Colombe, choć 
moralnie usprawiedliwiony, na poziomie obrazowania postaci tłumacza wpisuje 
ją w paradygmat zdrajcy.





Podsumowanie

Podczas pierwszych kontaktów między Europejczykami a Indianami komuni-
kacja odbywała się za pomocą znaków werbalnych i niewerbalnych. Te ostatnie 
odgrywały rolę dominującą, już to jako jedyne, już to jako towarzyszące znakom 
językowym. Najważniejsi aktorzy owych kontaktów – dowódcy wypraw i lokalni 
wodzowie – nie uczyli się języków obcych, zlecali to zadanie wyspecjalizowanym 
pośrednikom.

Pośrednictwem językowym zajmowali się najczęściej Indianie, przeszkoleni 
w zakresie danego języka europejskiego na miejscu lub w metropolii, a w póź-
niejszym okresie sporą grupę tłumaczy stanowili Metysi. Czynności translator-
skie wykonywali dobrowolnie lub pod przymusem. W tym pierwszym przypadku 
z europejskim zleceniodawcą łączyła ich wspólnota interesów politycznych, nie-
kiedy uczucia: przyjaźń, szacunek, miłość. Zapłatę stanowiło przeżycie, wolność, 
wyróżnienie, ruchomości, nadział ziemi. Mieli status podwładnych, wyższy niż 
zwykłych służących. Wśród pośredników europejskich najliczniejszą grupę sta-
nowili tłumacze normandzcy na brazylijskim wybrzeżu. Jedni i drudzy pełnili 
różne funkcje: przewodnika, pośrednika kulturowego, doradcy, rzecznika, adwo-
kata (aktywnego obrońcy interesów jednej strony), rozjemcy. W różnym stopniu 
ingerowali w proces komunikacji: niektórzy zachowywali bierność, inni współde-
cydowali o przekazywanych treściach543.

W badanym okresie korpus tłumaczy dopiero się tworzył. Pracowali na zle-
cenie konkretnych osób, byli tłumaczami przybocznymi, zleceniodawca oczeki-
wał od nich przede wszystkim lojalności. Typ tłumacza niezależnego, „wolnego 
strzelca”, wykształcił się znacznie później; zapowiadali go niektórzy tłumacze 
normandzcy. Lojalność nie stanowiła prostej pochodnej pochodzenia – Indianin 
Felipillo przez długi czas wspierał hiszpańskich konkwistadorów atakujących in-
kaskie imperium, lecz w końcu przyłączył się do antyhiszpańskiej rebelii; kilku 
tłumaczy normandzkich zwróciło się przeciwko swemu francuskiemu dowódcy 

543 Określenia ról i stopnia ingerencji za Tryuk, Przekład ustny środowiskowy, ss. 61–72.
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– wynikała raczej z dynamicznej, nie zawsze spójnej, indywidualnej narracji na 
temat otaczającego ich świata544.

Wszyscy – autochtoni, Europejczycy, Metysi – byli tłumaczami typu natural-
nego, którym predyspozycje i doświadczenie zastępowały szkolenie translator-
skie. Większość z nich pozostała anonimowa, w kilkudziesięciu przypadkach za-
chowały się ich europejskie imiona, rzadziej nazwiska lub przydomki; największą 
sławę zdobyła tłumaczka Cortesa, znana jako doña Marina, Malinche, Malinalli. 
Dokumenty źródłowe informują o ich wierności europejskiemu zleceniodawcy 
oraz podają rudymentarną ocenę jakości. Jej weryfi kacja niekiedy następowała od 
razu, niekiedy z odroczeniem. Wynik zależał od wszystkich elementów sytuacji 
komunikacyjnej/translatorskiej: komunikatu, kontekstu, interlokutorów, tłuma-
cza. Treści konkretne, proste, znajome interlokutorom były łatwiejsze do przeka-
zania niż abstrakcyjne, złożone, obce. Przydawały się zdolności komunikacyjne, 
inteligencja, dobra wola samego tłumacza i rozmówców. Największych trudności 
nastręczał przekład treści abstrakcyjnych, różnice kulturowe i konfl ikty interesów. 

Podczas wypraw zdobywczych tłumacze pracowali w trudnych warunkach fi -
zycznych i psychicznych, w stałym kontakcie z przemocą i w zagrożeniu życia. 
Zebrany materiał dostarcza wyłącznie ich obrazu w oczach zleceniodawców i słu-
chaczy, głównie europejskich, najczęściej przy pracy; nie posiadamy świadectw 
ich samych, nie mamy informacji o szczegółach sytuacji translatorskich, stosowa-
nych technikach, indywidualnych narracjach. Wobec niedoboru danych możemy 
się pokusić o ekstrapolację, przeprowadzić analogię do sytuacji mających miejsce 
pięć wieków później. Powieść biografi czna Las cuatro fugas de Manuel Jesusa Día-
za przedstawia cywila, którego biegła znajomość języka obcego postawiła w roli 
tłumacza dla czarnorynkowych dostawców. W Niemczech po upadku muru ber-
lińskiego student fi zyki tłumaczy dla irańskiego handlarza sprzedającego luksuso-
we samochody rosyjskim generałom:

Manuel zszedł po drabinie za swoim szefem, a gdy dotarł do piwnicy, ktoś przystawił mu 
do głowy pistolet.

„Powiedz mu, że jesteś zaufanym człowiekiem”, polecił Ibrahim. Manuel podniósł ręce, 
„Jestem zaufanym człowiekiem”, powiedział po rosyjsku, lecz gość zmusił go do przejścia 
do rzędu skrzyń, nie odrywając lufy od jego skroni. [...] Gromow otrząsnął się z zamyśle-
nia i wbił w nich obscenicznie badawczy wzrok. „Mercedes?”, zapytał. „Audi”, sprostował 
Ibrahim. Generał zgasił papierosa z taką furią, że został z niego tylko strzęp, rąbnął pięścią 
w stół, a kapitan wyskoczył z mroku, mierząc w Ibrahima z pistoletu maszynowego.

Gromow zaczął mówić bardzo szybko. Manuel, pobudzony strachem, tłumaczył w tym 
samym tempie na ucho Ibrahimowi. Mówi, że potrzebuje mercedesa, natychmiast, że wra-
ca do Moskwy za dwa tygodnie, że zobowiązałeś się dostarczyć go dzisiaj, że nie można cię 

544 Croninowski podział na tłumaczy autonomicznych i heteronomicznych okazał się mało 
przydatny do analizy większości przypadków badanych w tej rozprawie. Teoria narracji Mony Baker 
wydaje się lepiej opisywać złożone relacje między uczestnikami procesu translatorskiego, zanurzo-
nymi w świecie wszechobecnego konfl iktu. Ich narracje są jednak niemożliwe do odtworzenia przez 
współczesnego badacza, który może jedynie wysuwać hipotezy.
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brać na poważnie. Ibrahim rzucił pogardliwe spojrzenie kapitanowi, który w niego celował, 
uśmiechnął się złośliwie do generała Gromowa i schował spokojnie kluczyki do kieszeni. 
„Koniec z interesami”, oświadczył, „ani mercedes, ani audi”. Nie odwracając się, Gromow 
dotknął prawą dłonią lufy pistoletu i kapitan wrócił do cienia. Ibrahim wyjął kluczyki ze 
spokojem osoby rozpoczynającej kolejną partię pokera i spojrzał generałowi w oczy, mó-
wiąc jednocześnie do Manuela. „Powiedz mu, że jestem dziesięć razy bardziej poważny niż 
on, jego gówniany kraj i pobite wojsko”, powiedział, „Nigdy nie kłamię, nie obiecywałem, 
że przywiozę dziś mercedesa, tylko audi”. Manuel poczuł ukłucie w podbrzuszu, przełknął 
ślinę i nie był w stanie wymówić słowa.

„Tłumacz!”, krzyknął Ibrahim, waląc w stół. Manuel zająknął się i postanowił zacząć od 
drugiej części wypowiedzi szefa. [...] Generał zapalił trzeciego papierosa i wypuścił dym 
nosem. Nie wychodzę na ulicę z kundlami i nie chodzę do warsztatów kundli. Manuel 
poczuł się, jakby stał naprzeciwko wściekłego zwierzęcia, wymyślił zdanie i przetłuma-
czył je szefowi na ucho. „Generał Gromow chce wiedzieć, kiedy będzie gotowy mercedes”. 
„Za dziesięć dni”, odpowiedział Ibrahim, pobrzękując ponownie lśniącymi kluczykami do 
audi. Gdy Manuel przełożył mu obietnicę, generał uśmiechnął się po raz pierwszy. Nie 
spuszczając wzroku z kluczyków, Michaił położył na stole plik banknotów stumarkowych. 
„Trzydzieści tysięcy”, powiedział, „przelicz”. Ibrahim nie potrzebował tłumaczenia ani nie 
przeliczył pieniędzy, spuścił kluczyki na otwartą, szczupłą dłoń Michaiła, schował bankno-
ty do wewnętrznej kieszeni kurtki i wstał. „Wypijemy?”, zaproponował generał, podnosząc 
jedną ręką szklankę, a drugą butelkę. „Powiedz mu, że nie piję”, powiedział Ibrahim, „i że 
nigdy nie będę pił ze złodziejami”. Manuel przetłumaczył: „Mój szef nie pije, religia mu 
zabrania” i ruszył za nim w kierunku wyjścia545.

Uważam, że w sytuacji stresu i zagrożenia tłumacze na całym świecie stosowali 
i będą stosować podobną „strategię przeżycia”: te same techniki łagodzenia i eli-
minacji treści obraźliwych dla rozmówcy, który ma pod ręką broń.

Podczas przedsięwzięć odkrywczych i osadniczych poziom stresu i ryzyka 
ulegał obniżeniu, lecz nie znikał całkowicie. Pierwsza prośba o wodę, pierwsze 
podarki, wbicie pierwszego krzyża stanowiły preludium do zawłaszczenia i kolo-
nizacji. Porozumienie służyło usprawnieniu tego procesu. Tak jak wcześniej w hi-
storii świata języki i „języki” okazały się narzędziem imperium.

* * *

Postać tłumacza odkrycia i podboju Ameryki w literaturze europejskiej i hispa-
noamerykańskiej jest słabo zarysowana i nieostra. W literaturze dawnej dominu-
je iluzja płynnego dialogu i przezroczystości językowej. Nieliczni dawni autorzy 
oraz większość nowożytnych zauważają konieczność pośrednictwa językowego, 
lecz rzadko wgłębiają się w jego specyfi kę, a w przedstawieniach tłumacza do-
strzega się raczej intuicję niż wiedzę na temat przekładu ustnego. 

545 J. Díaz, Las cuatro fugas de Manuel, Madrid 2002, ss. 217–221. Fragment w języku polskim 
w: M. Chrobak, Kronikarz utopii. O Jesúsie Díazie, „Fa-art” 2003, nr 3–4, ss. 76–77.
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Bogata literatura dotycząca Malinche przedstawia jej portret psychologiczny 
oraz znaczenie dla formowania tożsamości meksykańskiej, znacznie mniej uwa-
gi poświęcając roli pośrednika językowego. Autorzy zauważają niezbędne cechy 
dobrego tłumacza: przyjemną aparycję, inteligencję, otwartość, znajomość psy-
chiki ludzkiej, znajomość obu kultur. Dostrzegają trudności charakterystyczne 
dla przekładu dyplomatycznego, stresogenne warunki pracy, stałą nieufność obu 
stron. Napomykają o procesie nauki języka i kultury hiszpańskiej. Malinche, nie-
kiedy podejrzewana o przekłamania, w jednej sztuce (Rascón Banda) wyraźnie 
potwierdza świadomą substytucję sensów. Uprawianie pseudoprzekładu (Ber-
man, Rascón Banda) czyni zeń postać komiczną.

Starający się zaspokoić potrzeby obu stron dialogu, niekiedy sprzeczne, tłu-
macz stanowi postać oksymoroniczną546. Gdy wybiera opowiedzenie się po jednej 
stronie, druga uznaje go za wroga lub zdrajcę; podobnie jest wówczas, gdy dąży 
głównie do zaspokojenia własnych celów (przeżycia lub zemsty).

W zakresie przedstawiania komunikacji interlingwalnej autorzy utworów au-
diowizualnych wykazują się większą pomysłowością niż powieściopisarze zado-
walający się zazwyczaj informacją, że dana postać mówi w języku obcym. Oprócz 
rozmowy na migi (Lope de Vega, El Nuevo Mundo descubierto por Colón, około 
1599; Calderón de la Barca, La aurora en Copacabana, około 1651) i techniki mi-
metycznej, gdy każdy z rozmówców przemawia we własnym języku, a tłumacz na 
zmianę w jednym i drugim (La muerte de Atahualpa, koniec XVI wieku [?], Relato 
del Inca, poł. XX wieku), zastępują zróżnicowanie językowe zróżnicowaniem wer-
syfi kacyjnym (Usigli, La corona de fuego, 1960), niezrozumienie zaś języka obcego 
oddają metaforycznie poprzez:

• nieme poruszanie wargami przez Obcego; dźwięk i sens jego wypowiedzi 
nadaje tłumacz (Tragedia del fi n de Atahualpa, 1871; Fuentes, Todos los ga-
tos son pardos, 1962). Technika niemego cudzoziemca oznacza też negację, 
eliminację niezrozumiałego języka, który nie istnieje dla słuchacza;

• kolaż językowy mniej lub bardziej zrozumiały dla publiczności, z elementami 
łaciny, angielskiego, francuskiego, włoskiego (Berman, Aguila o sol, 1984);

• substytucję języka konkwistadorów językiem współczesnych „najeźdźców” – 
Amerykanów ze Stanów Zjednoczonych (Rascón Banda, La Malinche, 1998).

Twórcy z innych krajów nie powiększyli repertuaru tych technik. W fi lmie 
brazylijskiego reżysera N. Pereiry dos Santosa Como Era Gostoso o Meu Francês 
(1971) Indianie Tamoio porozumiewają się językiem tupi, normandzki tłumacz 
mówi w tupi i po francusku, a widz rozumie ich dzięki napisom w języku portu-
galskim. W sztukach Dario Fo Isabella, tre caravelle e un cacciaballe (1963) i Johan 
Padan a la descoverta de le Americhe (1991) Amerindianie posługują się gramme-
lot, uniwersalnym językiem teatru commedia dell’arte547.

546 W rozumieniu Ubersfeld, op. cit., s. 99.
547 Nie wszyscy autorzy wypracowali spójną technikę przedstawiania komunikacji międzyjęzy-

kowej. W sztuce Petera Shaff era Th e Royal Hunt of the Sun (premiera 1964, wyd. I 1983) według 
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Postać tłumacza, zawodowego i naturalnego, w literaturze innej niż historycz-
na zaczyna interesować przekładoznawców, lecz nie powstały jeszcze jej pełne 
opracowania548. W pierwszym – niesystematycznym – oglądzie najnowszego ma-
teriału dostrzegam następujące zjawiska:

• jak u wszystkich postaci niereferencyjnych w utworach fi kcyjnych podsta-
wowe uwarunkowanie ma charakter gatunkowy. Literatura psychologiczna 
bada psychikę tłumacza i jego życie wewnętrzne (Javier Marías, Serce tak 
białe, 2001). W tekstach sensacyjnych tłumacz, który dzięki znajomości ję-
zyka obcego wszedł w posiadanie cennej wiedzy, pomaga lub przeszkadza 
innym postaciom w wykonaniu zadania, poszukuje lub jest poszukiwany 
(fi lm Tłumaczka [Th e Interpreter], reż. Sydney Pollack, Universal Pictu-
res, 2005). W prozie science-fi ction rolę człowieka może przejąć tabletka 
informacyjno-translacyjna (Stanisław Lem, Dzienniki gwiazdowe, „Podróż 
ósma”, 1957). James Bond nie potrzebuje tłumacza;

• profesja tłumacza pełni w konstrukcji postaci jedną z dwóch funkcji: deko-
racyjną lub istotną. W pierwszym przypadku pozostaje bez związku i wpły-
wu na charakter postaci oraz jej rolę w historii – równie dobrze bohater 
mógłby wykonywać inny zawód; w utworze brak też przedstawień sytuacji 
tłumaczenia. W drugim przypadku stanowi ważny element profi lu posta-
ci oraz motor akcji, źródło perypetii, napięcia itp. Te dwie sytuacje zilu-
struję przykładami z dwóch utworów tego samego gatunku, zbudowanych 
wokół podobnego bohatera: tłumacza konferencyjnego, którego językiem 
A jest hiszpański, pracującego dla organizacji międzynarodowych, narra-
tora opowieści miłosnej. W powieści Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki 
Maria Vargasa Llosy (2006) zawód Ricarda służy wyłącznie do uzasadnie-
nia jego zainteresowań fi lologicznych i pozostawienia tego Peruwiańczyka 
w Paryżu w przyzwoitej sytuacji materialnej i psychicznej; autor nie potrze-
buje tej profesji nawet do usprawiedliwienia opisu świata, który dokonu-

didaskaliów Felipillo początkowo posługuje się językiem migowym, a następnie tłumaczy; Hiszpa-
nie i Atahualpa rozmawiają niekiedy za pośrednictwem tłumacza, niekiedy swobodnie w języku 
hiszpańskim, mimo zaznaczonej w tekście nieznajomości tego języka przez inkaskiego władcę.

548 O zainteresowaniu świadczą na przykład: M. Cronin, Translation Goes to the Movies, London 
2009, artykuły takie jak: A. Schmidt, L. Januário de Sales, La fi gura del intérprete en la fi lmogra-
fía, [w:] F. Navarro Domínguez et al., La traducción: balance del pasado y retos del futuro, Alicante 
2007, ss. 483–493; Figure(s) du traducteur, XVIe Rencontre du Réseau thématique „La traduction 
comme moyen de communication interculturelle” Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 28–30 paź-
dziernika 2010; rozprawy doktorskie powstające pod kierunkiem prof. Baigorriego z uniwersytetu 
w Salamance, panel „Th e sociolinguistics of cinematic discourse”, http://jannisandroutsopoulos.fi les.
wordpress.com/2010/01/ss18-panel-proposal-sociolinguistics-of-cinematic-discourse-submitted-
version.pdf. Jedno z pierwszych opracowań zagadnienia przyniósł numer tematyczny „Linguistica 
Antverpiensia”, Fictional representations of multilingualism and translation, NS 4/2005. Niespełniony 
pozostał postulat stworzenia bazy danych/korpusu utworów fi kcyjnych zawierających postać tłuma-
cza, wysunięty przez Baigorriego, Perspectives on the History of Interpretation, [w:] Bastin-Bandía, 
Charting the Future of Translation History, s. 107.
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je się głosami innych postaci. W powieści Serce tak białe akcję zawiązuje 
podsłuchanie przez narratora, wyszkolonego i przywykłego do nasłuchi-
wania głosu ludzkiego, rozmowy toczonej za ścianą; rozbudowane refl eksje 
wokół znaczenia, wad i zalet zawodu zajmują połowę rozdziału; jednym 
z moments forts powieści jest realistyczny opis sytuacji tłumaczeniowej od-
danej z najdrobniejszymi szczegółami, z opisem mowy ciała wszystkich jej 
uczestników włącznie;

• profi l zawodowy i warunki pracy tłumacza są przedstawiane coraz bardziej 
realistycznie. Prognozuję utrzymanie się, być może nasilenie, tej tendencji, 
wynikającej z rosnącej wiedzy twórców, związanej z widocznością tłuma-
czy ustnych w świecie rzeczywistym, rozwojem nauki o przekładzie ust-
nym i jego dydaktyki, pojawieniem się źródeł pisanych, takich jak pamięt-
niki tłumaczy ustnych549. Wyraźne elementy autobiografi czne pojawiają się 
w fi lmie Eleny Hazanov La Traductrice (Ventura Films, 2006)550;

• sytuacja przekładowa, błędy w tłumaczeniu, pseudoprzekład mogą sta-
nowić źródło komizmu. W fi lmie Pomiędzy słowami (Lost in Translation) 
Sofi i Coppoli (Universal Pictures, 2003) podczas kręcenia reklamy whisky 
japoński reżyser wygłasza do amerykańskiego aktora Boba półminutową 
kwestię, którą tłumaczka przekłada w cztery sekundy, co zaskakuje i niepo-
koi odbiorcę. Po chwili sytuacja odwraca się, tłumaczenie trwa kilkakrotnie 
dłużej niż wypowiedź oryginalna. W fi lmie Życie jest piękne (La vita è bella) 
Roberta Benigniego (Cecchi Gori Distribuzione, 1997) Guido, który nie 
znając ani słowa w języku niemieckim, zgłasza się jako ochotnik na stano-
wisko tłumacza w obozie koncentracyjnym i improwizuje treść przemo-
wy nazistowskich ofi cerów do współwięźniów, a zwłaszcza do swego syna, 
budzi śmiech widza mimo dramatycznego położenia postaci. „Śmieszne 
przekłady” rosyjskiego tłumacza fi lmowego Dymitra Puczkowa zwanego 
Goblinem stanowią być może zalążek nowego gatunku551;

• klasyczny układ sił w parze „pan i jego służący/tłumacz” ulega zaburzeniu. 
Coraz częściej na plan pierwszy wychodzi tłumacz odgrywający rolę wład-
cy procesu komunikacji. Pojawia się temat – jeszcze nie topos – substytucji 
sensów. W powieści Serce tak białe, podczas spotkania na wysokim szczeb-
lu między szefami rządów hiszpańskiego i brytyjskiego narrator, znudzony 

549 Na przykład E. Dollmann, Dolmetscher der Diktatoren, Bayreuth 1963 (J’étais interprète de 
Hitler et de Mussolini, Paris; Th e Interpreter. Memoirs of Doktor Eugen Dollmann, London 1967); V.A. 
Walters, Silent Missions, Chicago 1978; A.H. Birse, Memoirs of an Interpreter, London 1967, New 
York 1967; A. Marczewski, Rzymski ślad. Zapiski tłumacza, Warszawa 2009.

550 Por. A Semi-Fictional Native Interpreter, http://unprofessionaltranslation.blogspot.com/
2010/05, 10.06.2011.

551 Por. M. Mleczko, Gra z cytatem i jego kontekstem w tzw. „śmiesznych” przekładach Dymitra 
Puczkowa, [w:] Między oryginałem a przekładem XIII. Poczucie humoru a przekład, red. J. Konieczna-
-Twardzikowa, M. Filipowicz-Rudek, Kraków 2008, ss. 377–386, S. Nowakowski, Tak zwany „śmiesz-
ny” przekład Goblina. Zabawa z oryginałem, rzeczywistością i kulturą, [w:] ibidem, ss. 387–395.
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łatwością zadania, zastępuje banalną konwersację prywatnym i prowoka-
cyjnym pytaniem: „Czy sądzi pani, że jest kochana we własnym kraju?”, co 
kieruje rozmowę na nieoczekiwane tory.

Czy postać tłumacza ustnego i motyw komunikacji interlingwalnej zajmują 
poczesne miejsce we współczesnej literaturze i gatunkach audiowizualnych? Pod 
względem liczby nie wyróżniają się w natłoku wszystkich (ile światów przedsta-
wionych przypada na jeden rzeczywisty na początku XXI wieku? Ile postaci fi k-
cyjnych na prawdziwą?). Pod względem jakości – wiele z utworów im poświęco-
nych to dzieła wybitne, choć nie arcydzieła. Wśród twórców spotykamy laureata 
Nagrody Nobla, Vargasa Llosę; Fuentes jest uważany za „żelaznego” do niej kan-
dydata; Carpentier, Usigli, Berman, Marías, d’Ormesson zostali uhonorowani 
wieloma nagrodami, powieść Rouge Brésil otrzymała Prix Goncourt; Allende 
i Esquivel to autorki niezwykle poczytne. Sceny pseudoprzekładu w fi lmie Życie 
jest piękne przeszły do historii kina. Dobrą kreację tytułowej tłumaczki stworzyła 
jedna z najsłynniejszych aktorek świata zachodniego, Nicole Kidman, w fi lmie 
Sydneya Pollacka.

Do najbardziej zapadających w pamięć wizualnych obrazów tłumacza zali-
czam dwa.

W fi lmie Fernanda Trueby La niña de mis ojos (Lola Films, 1998) tłumacz 
hiszpańskiej aktorki i zakochanego w niej hitlerowskiego dygnitarza Goebbelsa 
próbuje streścić kwestie wypowiadane przez wirującą w tańcu parę. W Trudnych 
słówkach (Spanglish) Jamesa Brooksa (Columbia Pictures, 2004552) kilkunastolet-
nia Cristina, stająca raz przy jednym, raz przy drugim interlokutorze, wiernie imi-
tująca mimikę, intonację, tempo mowy każdego z nich, wydaje się rozdwajać jak 
tłumacz egipskiego wezyra sprzed trzech i pół tysiąca lat.

* * *

Tytułowe sformułowanie „między światami” oraz obrazy przedstawiające tłuma-
czy stojących pomiędzy uczestnikami rozmowy mogłyby sugerować umiejscowie-
nie tłumacza w pewnej przestrzeni pośredniej między dwiema kulturami, dwoma 
językami, dwiema stronami dialogu, w trzeciej przestrzeni. Jego położenie jest 
jednak bardziej skomplikowane, co wynika z losu, z kondycji każdego człowieka. 
Wszyscy istniejemy „w wielu porządkach równocześnie, na przecięciu różnych 

552 Film ten ukazuje zjawisko powszechne w USA, gdzie tysiące dwujęzycznych dzieci peł-
nią funkcję pośrednika językowego dla rodziców hispanofonów; por. Some Frictions in Language 
Brokering, 19.06.2011, Nevada Language Brokering 2, 25.06.2011, http://unprofessionaltranslation.
blogspot.com, 28.06.2011.
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światów”553 oraz różnych języków: własnego i obcego, fi kcji i faktu, materialnego 
i duchowego, rzeczywistego i symbolicznego, naukowego i mitycznego, prywatne-
go i publicznego, zawodowego i domowego, przeszłego, teraźniejszego i przyszłe-
go. Wszyscy, nieprzerwanie, myślą, słowem, gestem tłumaczymy.

553 Przejścia i powroty. W stulecie Muzeum Etnografi cznego w Krakowie. Przewodnik po wysta-
wie, Kraków 2011, rozdz. „Punkt łączności”.
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