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WYKAZ SKRÓTÓW

abbrev. - abbreviatio
abs. - (st.) absolutus (Brockelmann 1981:51)
acc. - accusativus
act. - activum
adj. - adiectivum
adj. verb. - adiectivum verbale (Ungnad 1993:69)
adv. - adverbium
adverb. - adverbialis
Af. - Afiel (np. Brockelmann 1981:82)
affirm. - affirmatio
al. - alia
apoc. - apocopatus
app. - appendix
artic. - articulus
assert. - assertio, assertionis
assim. - assimilatio
b. r. - bez roku wydania
c. - cum
card. - cardinale
caus. - causativum
cf. - conferre
col. - kolumna
coll. - collectivum
comm. - commune
comp. - comparativus
confirm. - confirmado, confirmativa
conj. - coniunctio
cstr. - (st.) constructus (np. Brockelmann 1981:51; Ungnad 1993:50-52) 
D = z podwojoną drugą spółgłoską rdzenną; bys (np. Ungnad 1993:72) 
def. - definitus
dem. - deminutivum
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demonstr. - demonstrativum
det. - determinatus
Dp = z podwojoną drugą spółgłoską rdzenną; pass. bpa (np. Schniedewind-Hunt 

2007:166-167)
du. - dualis
e. g. - exempli gratia (= ex. gr.)
elat. - elativus (Brockelmann 1979:68)
emph. - (st.) emphaticus (Brockelmann 1981:51) 
encl. - encliticum
energ. - energicus (np. Wright 2005:i, 61, ii, 41-44) 
etc. - et caetera
Ethpa. - Ethpacal (np. Brockelmann 1981:82) 
Ethpe. - Ethpcel (np. Brockelmann 1981:82) 
Ettaf. - EttaPal (np. Brockelmann 1981:82) 
excl. - exclusivus
f. - femininum
G = temat podstawowy bj?
gem. - gemminata
gen. - genetivus 
gerdv. - gerundivum
Gp = G, czyli temat podstawowy bp, pass. 
Gt = G z infiksem t, bynO(N) (np. Ungnad 1993:75) 
Gtn= G z infiksem tan, iterativum (np. Ungnad 1993:77) 
gutt. - gutturalis
h. - hidżry (ery muzułmańskiej)
habit. - habitualis 
Hiph. - Hifil 
Hoph. - Hofal
i. e. - id est
imp. - imperativus 
impf. - imperfectum 
ind. - indicativus 
indecl. - indeclinabilis 
indef. - indefinitum, indefinitus 
inf. - infinitivus 
instr. - instrumentalis 
interj. - interiectio 
interrog. - interrogativum 
irreal. - irrealis 
iter. - iterativum 
juss. - iussivus 
ks. - ksiądz 
loc. - locativus
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m. - masculinum 
med. - media
N = Niphcal (np. Ungnad 1993:74-75)
n. - nomen
n.e. - naszej ery 
neg. - negatio 
nn. - następne 
nom. - nominativus 
np. - na przykład 
num. - numerale 
obj. - obiectum 
ok. - około 
ord. - ordinale 
optat. - optativus 
Pa. - Paccel 
part. - particula 
pass. - passivum 
pers. - personale 
pf. - perfectum 
Pi. - Picel 
pl. - pluralis 
plt. - plurale tantum 
poss. - possessivum 
pqpf. - plusquamperfectum 
praep. - praepositio 
praet. - praeteritum 
precat. - precativus (Ungnad 1993:67) 
prohib. - prohibitivum 
pron. - pronomen 
propr. - proprium 
Ps. - psalm 
pt. - participium 
Pu. - Pucal 
r.h. - roku hidżry 
rec. - recenzja 
recipr. - reciprocum 
rel. - relativum
Ś = z performatywnym ś, *7^?^ (np. Ungnad 1993:73-74) 
sg. - singularis
st. - status
stat. - stativus (Ungnad 1993:62-63) 
subj. - subiunctivus 
subst. - substantivum
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suff. - suffixum
superlat. - superlativus
tabl. - tablica
temp. - tempus, temporis
unit. - unitatis
v. - vide; w tekstach obcojęzycznych - verse, Vers, 
vb. - verbum, verbi
vent. - ventivus (Ungnad 1993:65-66)
vetit. - vetitivus (Riemschneider 1990:163) 
voc. - vocativus
vocal. - vocalis
vol. - volumen
volit. - volitivus (Schniedewind-Hunt 2007:172)
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Objaśnienie znaków (transliteracja/transkrypcja) 
Akadyjski (wyłącznie znaki występujące w książce)* 1

1 W tabeli podaliśmy głównie wartości sylabiczne znaków (sumeryjskie i akadyjskie). Ideogramy
i determinatywy wyjaśniliśmy w tekście.

1 — aś 126 sum 319 Mk qa 441 MC ul
5 ba 128 eM ab 322 Ellf reb 449 4- lim, śi
6 -JT su/zu 134 <411 um 324 MTTT bit, e 451 4HI4 ar
7 ^1 su 139 ¿w ta 326 gł4 457 di
13 H~ an 142 eE i 328 E4I ra 461 <IH ki, qe/qi
15 ka 142a <41 ia 331e mu 471 niś
35 -tJH nag 144 e£ maru5 332 > »» < zak 472 «< eś
55 la 145 ad/at 333 kar 522 IH zuk
58 tu/tu 147 <41 si 334 Ssi a, id/it 532 I- me
59 -¿SI li 170 E^J am 335 Bil da 533 J>-«< mes
61 mu 191 qu 342 3 ma 533a 1— mes
62 qa 205 ^41 il 343 9- gal 535 HI ib
68 ,1111 ru 206 ^4 du 353 ^1 śa 536 IH ku/qu
70 Hi na 207 tu., tumV 354 śu 537 IHI lu
73 ti 211 ^4 US 355 >0E lul 545 I śu

74 +
bar, 
mas 212 ^41 iś 366 V kur 546 H en

75 z nu 214 bi 367 y śe 554 sal

78 hu, 
muśen 215 «eMI śim 371 y— bu/pu 556 № ereś

78a ¿<MI U5 230 ►F kak/qaq 374 y-ffb muś 558 b* amat
80 ig/ik 231 Hf2 ne/ni 376 XI te 564 Mit sikil
83 rat 295 Ef= pa 377 4 liś 565 lum

85 ¿U gi 295k sap 381 ii
pir, 

tam/tam 575 IH ur
ut/ut

86 ri 296 ii
gis, 
is/iz 383 ii- wa/wi 579 II a

87 4TTI nun 298 al 396 du]0,
hi, śar 579d IIIE id

94 0< tim 306 £ ub 397 ’u, ih 586 II sa/za
97 ag 307 EfK mar 398 cJ-ffl- ah 589 fł< ha
99 dl en 308 Eff e 399 im 595 ma gin, tu
104 MU- sa 309 i}k lud 401 kin 597 Y śa
112 MI si 312 Efff un 427 cz mi
115 reś 318 EfH^ u 440 ai gim
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2 Trzecia kolumna przedstawia system zastosowany przez nas w transkrypcji języka ugaryckiego.



Przykłady zapisu arabskich znaków diakrytycznych
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3 Standardowy, pierwotnie dwudziestodwuznakowy alfabet został poszerzony o graficzną formę 
pron. rei. oraz o zamykającą alfabet literę o a. W ten sposób uzyskano liczbę liter odpowiadającą dwu
dziestu czterem godzinom, co związane było z używaniem alfabetu mandajskiego do celów magicznych 
(Macuch 1976:16).

4 Szczegóły dotyczące systemu zapisu i transkrypcji samogłosek hebrajskich podajemy w podroz
dziale „Fragment Księgi Hioba (Hiob 28:12-28) - tekst”.



Etiopski

18



CZĘŚĆ WSTĘPNA

Założenia pracy

Pisząc tę książkę, pragnęliśmy znaleźć odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze 
brzmiało: czy można mówić o wspólnych cechach charakterystycznych prozodii i wer
syfikacji w językach semickich?

Wiemy, że niektóre języki semickie poświadczone zostały przez liczne teksty 
poetyckie i prozatorskie. Stąd ich zabytki wykorzystywane są w rozważaniach do
tyczących poetyki semickiej. W przypadku prozodii i wersyfikacji czynione są próby 
ukazania procesu rozwojowego systemów prozodycznych danych języków, a nawet 
wspólnego schematu dla wszystkich języków semickich. Znaczna rozpiętość czasowa, 
w której powstały analizowane zazwyczaj teksty, sprawia, że wyciągnięte wnioski 
o rozwoju prozodii mogą okazać się zbyt ogólne, zwłaszcza gdy język poświadczony 
jest przez kilka lub kilkanaście wieków. Te wątpliwości zrodziły się po naszej lekturze 
pracy Dmitrija Frołowa, poświęconej klasycznemu wierszowi arabskiemu oraz historii 
i teorii metryki arabskiej (Frolov 1991). Nie dotyczyły one całości dzieła, przynoszą
cego wiele interesujących tez dotyczących rozwoju arabskiego systemu metrycznego. 
Chodziło nam głównie o pierwszy rozdział książki, który ukazać miał wiersz arabski 
w kontekście semitologicznym5.

5 Глава 1. Арабский стих в семитологическом контексте (Frolov 1991:18-42).
6 Np. Veselovskij 1940; Żirmunskij 1974; Żirmunskij 1975.

Wspomniany autor, zgodnie z rosyjskojęzyczną tradycją badań skupionych na 
strukturze wiersza6, poświęca dużo miejsca paralelizmowi syntaktycznemu (Frolov 
1991:20-23). Frołow stwierdza, że u początków semickiego wiersza pojawia się etap pa- 
ralelizmu rytmiczno-syntaktycznego, następnie mamy do czynienia z okresem przej
ściowym, który reprezentuje wiersz akcentowy z wyraźnymi przeżytkami budowy 
paralelnej, ewoluujący ku wierszowi wyłącznie akcentowemu. Metrycznie zorganizo
wany wiersz to kolejny etap w historii wiersza semickiego - we wszystkich tradycjach 
poetyckich, poza arabskim, wytworzył się system toniczny, oparty na liczbie akcentów 
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(Frolov 1991:28-29). Podstawą dalszych rozważań Frołowa stały się klasyczne już pra
ce wybitnego polskiego językoznawcy, Jerzego Kuryłowicza7.

7 Głównie Kuryłowicz 1970 oraz Kuryłowicz 1973.
8 Autor powołuje się na Kuryłowicza: «По всей видимости, ориентация имиенно на этот более 

поздный стих [развитой акцентный стих] побудила Е. Курыловича согласиться с Э. Сиверсом, 
который выводил параллелизм членов за пределы строя стиха и относил его к области стила 
поэзии» (Frolov 1991:28; cf. Kuryłowicz 1973:176).

9 «В рамках параллелистической стадии происходит обработка естественного языка в соот
ветствии с потребностями поэзии, точнее, выработка особого, поэтического языка. Дла этого язы
ка характерен особый, поэтический синтаксис - синтактическая завершенность строк и отсуствие 
анжамбемана, преобладание паратаксиса над гипотаксисом, восходящее к повтору и перечисле
нию, особые приемы, такие, как анафора, рефрен, противопоставление, хиазм и др. Его отличает 
также особо отобранная поэтическая лексика, в том числе постепенно складывающийся и пос
тоянно пополнявшийся фонд традиционных словесных формул-клише. Поэтика параллелизма 
включает в себя уже и собственно звуковые средства организации стиха, прежде всего аллитера
цию и рифму, как правило еще очень примитивную и не строгую, чаще являющуюся автомати
ческим результатом параллелизма» (Frolov 1991:21-22).

10 “Hypotaxis is just developing in proto-Semitic; headless subordinate clauses that represent a tran
sitional phase from parataxis to hypotaxis prevail: in particular, besides the (...) relative clauses without 
relative pronoun, object clauses and adverbial clauses (so-called circumstantial clauses, English ‘while,’ 
etc.). Subject to strict syntactic regulation, this type of headless subordinate clause has been preserved 
in the Semitic language with the most complicated sentence structure at its disposal, Arabic. The relative 
clause with relative pronoun also has (...) clearly paratactic character” (Bergstrásser 1995:19).

11 „Jednoznacznie negatywny stosunek staroarabskich twórców i odbiorców poezji do zjawiska prze
rzutni klauzulowej świadczy o tym, jak wielką wagę przywiązywała klasyczna wersyfikacja arabska do 

Jakie tezy wzbudziły nasze wątpliwości?
Po pierwsze, stoimy na stanowisku, że paralelizm składniowy jest jednym ze środ

ków organizacji wersu w poezji semickiej (STL 2008:372, 425-426).
W myśl ewolucjonistycznej teorii Frołowa paralelizm składniowy jest etapem 

tworzenia się formy wersowej jako takiej, etapem, w którego ramach tworzył się 
specyficzny język poetycki o odrębnej poetyckiej składni; paralelizm syntaktyczny 
ma wychodzić poza granice budowy wiersza i odnosić się do obszaru stylu poety
ckiego8. Poetyka paralelizmu zawierać ma bowiem, według Frołowa, zarówno słow
nictwo poetyckie, jak i środki dźwiękowej organizacji wiersza (np. aliterację i rytm), 
oraz środki organizacji składniowej (np. chiazm, anaforę), jak wynikałoby z tezy 
autora. Paralelizm nie jest więc w myśl tej tezy środkiem organizacji wersu, lecz 
czymś nadrzędnym, zawierającym w sobie różne środki stylistyczne i składniowe9.

Jak już wspomnieliśmy, naszym zdaniem paralelizm składniowy jest tylko jednym 
z środków organizacji składniowej. Notabene nie wszystkie postulowane przez Frołowa 
cechy syntaktyczne da się określić w naszym przypadku jako poetyckie, np. przewaga 
parataksy nad hipotaksą wynika po prostu z charakteru składni języków semickich10. 
Podobnie jest z brakiem przerzutni, mającym cechować poetykę paralelizmu. Przerzut- 
nia jest środkiem stylistycznym niestosowanym w poezji semickiej, względnie występu
jącym sporadycznie, z uwagi na to, że wers tamże tworzy zazwyczaj całość intonacyjno 
-składniową. Wystarczy przypomnieć, że w teorii i praktyce klasycznego wiersza arab
skiego, którego nie można przecież zaliczyć do postulowanego przez Frołowa etapu pa
ralelizmu, przerzutnia tadminu") jest uważana za uchybienie w sztuce poetyckiej11.
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Po drugie, Frołow wylicza sześć podstawowych form dawnego wersu semickie
go: akadyjski, ugarycki, starohebrajski, syryjski, etiopski i klasyczny arabski (Frolov 
1991:27). Następnie z rozważań wyklucza wers etiopski, jako stosunkowo młody, 
z czym się z pewnymi zastrzeżeniami możemy zgodzić. Raczej należałoby stwier
dzić, że utwory poetyckie w języku etiopskim ("УдИ gacaz) pochodzą najprawdo
podobniej z późniejszego okresu (XIV-XVII w.), względnie poświadczone są przez 
zabytki z tego okresu. Pierwsze utwory poetyckie pojawiły się bowiem w literaturze 
etiopskiej co najmniej wraz z tłumaczeniem Biblii z języka greckiego i syryjskiego, 
czyli w okresie od IV do VII w. (Cerulli 1956:23-25; Starowieyski 1999:64-65). Fro
łow jednak motywuje wykluczenie poezji w języku gacaz następująco, notabene 
bez żadnego odsyłacza: poezja ta powstała pod silnym wpływem poezji syryjskiej, 
a jej twórcy naśladowali formy metryczne pierwowzoru12. W świetle naszych roz
ważań, zwłaszcza gdy chodzi o formy metryczne, ta ostatnia teza jest co najmniej 
wątpliwa. Jeśli można mówić o jakichkolwiek wpływach w poezji etiopskiej wspo
mnianego okresu, należałoby zbadać głównie wpływy koptyjskie, przekazywane za 
pośrednictwem języka arabskiego, oraz wpływy samej arabszczyzny (cf. Grohmann 
1919:10-11; Munro-Hay 1991:244nn.; Harden 2007:25-29). Szczegółowo tę tematykę 
poruszymy w części końcowej. Według podań opisujących wprowadzenie chrześ
cijaństwa do Etiopii wpływy syryjskie dotyczyły okresu początkowego (IV-VI w.), 
jednakże utwory znane z tego okresu to głównie tłumaczenia Biblii (w większości 
jednak z greki), reguł zakonnych etc. (Cerulli 1956:23-31; Paulos Yohannes 1988:20-24; 
Starowieyski 1999:64-65; Harden 2007:15-17, 25-26).

jednolitości konturu intonacyjnego wersu. Zasada ścisłego pokrywania się podziału składniowego tekstu 
poetyckiego z jego rozczłonkowaniem na wersy pozwalała tę jednolitość zachować” (Siwiec 2008:67).

12 «Поскольку эфиопская христианская поэзия не имеет собственной архаики и возникает 
под сильным влиянием сирийской поэзии, наследуя и ее метрические формы, то для изучения 
роли параллелизма в эволуции семитского стиха она мало что может дать» (Frolov 1991:28).

13 «Вопрос о принятой в сирийской поэзии метрике изучен недостаточно, и многие момен
ты остаются спорными. (...) параллелизм играл заметную роль и в развитом сирийском гимног
рафическом стихе, хотя в нем, вероятно, уже как стиличистический прием, не связанный непос
редственно со строем стиха» (Frolov 1991:28-29).

Po trzecie, metryce syryjskiej Frołow poświęca właściwie dwa zdania, powiązane 
później z czterema ogólnymi zdaniami o wersie aramejskim, w których, powołując się 
na dwa źródła, stwierdza, że zagadnienie to nie zostało dostatecznie zbadane, podkreś
lić jednak należy rolę paralelizmu w hymnografii syryjskiej, a szerzej aramejskiej13. 
Zabrakło więc analizy zarówno dość archaicznego wzorca mandajskiego, jak i poezji 
syryjskiej.

Po czwarte, ilustrując swoje tezy, Frołow oparł się tak naprawdę na trzech krótkich 
cytatach z drugiej ręki: sześciu linijkach eposu o Gilgameszu (D’jakonov 1961:135,141), 
dziesięciu początkowych linijkach eposu „3Enuma 3eliś” oraz sześciu linijkach eposu 
ugaryckiego z pracy Szifmana (Śifman 1987:74). Cztery fragmenty biblijne (z tych dwa 
bardzo krótkie) przytoczono wyłącznie w cudzym przekładzie, bez choćby uproszczo
nej wersji transkrypcji oryginału, jak to miało miejsce we wspomnianych wyżej przy
kładach: ugaryckim i akadyjskich (Frolov 1991:21, 24-28).

21



Po piąte, zagadnienie akcentu w wersie arabskim jest bardziej skomplikowane. Fro- 
łow twierdzi, że akcent wyrazowy nie odgrywa tu roli czynnika prozodycznego (Fro
lov 1991:224)14. W świetle badań Pawła Siwca akcent wyrazowy stanowi dodatkowy 
czynnik wyznaczający pojęcie rymu w rozumieniu °A1-Farahidiego (Siwiec 2005:96).

14 «Так квантитативный строй утвердился в арабском стихе (...) и сложилась (...) оригиналь
ная просодическая система классического арабского языка, в которой отсуствует ударение как 
просодический фактор со всеми вытекающими отсюда последствиями».

15 Język etiopski, wciąż stosowany w liturgii, pozostawał językiem literackim do końca XIX w., cho
ciaż przestał być używany jako język żywy około X-XI w. (Starinin 1967:9; Brzuski 1972:2).

16 W przypadku Gilgamesza mowa oczywiście o oryginalnym opracowaniu pierwowzoru sume- 
ryjskiego.

Po szóste, oparcie teorii linearnego rozwoju prozodii semickiej, proponowanej 
przez Frołowa, na przykładach z trzech języków jest ryzykowne. Poezja semicka po
wstawała w ciągu co najmniej czterech tysięcy lat w różnych językach. Niektóre z nich 
po długim okresie rozwoju stały się martwe (akadyjski, wraz ze swymi późniejszymi 
odmianami: babilońskim i asyryjskim, około połowy I tysiąclecia p.n.e.); niektórym, 
jak się wydaje, nie dane było osiągnąć stopnia zróżnicowania i dotarły do nas w formie 
już skończonej i doskonałej (ugarycki); inne stały się językami świętych pism i liturgii 
(hebrajski, mandajski i syryjski), chociaż mogły ewoluować w swoje odpowiedniki 
współczesne (nowohebrajski, nowomandajski i dialekty aramejskie oraz mówiona od
miana literackiego syryjskiego)15. Poezja tworzona w każdym z tych języków miała 
swoje cechy indywidualne oprócz cech wspólnych z poezją innych języków semickich. 
Poza tym tak długi okres rozwoju wymagałby prześledzenia w przypadku samego 
języka akadyjskiego rozwoju prozodii co najmniej trzech jego odmian: staroakadyj- 
skiego, asyro-babilońskiego i późnobabilońskiego, w okresie prawie dwóch tysięcy lat 
(Lipiński 2001:50-55). Wystarczy wspomnieć przepaść dzielącą twórczość współczes
nych sobie poetów Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego, by zrozumieć ogrom zadań 
stojących przed badaczem poetyki semickiej, choćby nawet języki te, jako nośniki li
terackie, były bardziej konserwatywne pod względem formy w stosunku do swych 
odpowiedników względnie następców mówionych.

Te wątpliwości sprawiły, że podjęliśmy próbę spojrzenia na wybrane utwory poe
tyckie reprezentatywne dla siedmiu języków semickich i próbę ukazania przynajmniej 
niektórych cech prozodycznych i stylistycznych poszczególnych utworów, charaktery
stycznych dla okresu, z którego dane dzieło pochodzi. Wybrane przez nas zostały teks
ty poetyckie reprezentujące siedem języków: akadyjski, ugarycki, hebrajski, syryjski, 
mandajski, arabski oraz etiopski. Założeniem było ukazanie tekstów oryginalnych na 
gruncie danego języka16 w zapisie i transliteracji oraz w tłumaczeniu.

Język akadyjski, jedno z najważniejszych źródeł do badania starożytnych języków 
semickich (Lipiński 2001:51), reprezentowany jest przez starobabiloński fragment epo
su o Gilgameszu (tabliczka X, kolumna 11:0-14 - 111:1-16) oraz (dla porównania) przez 
dziewięć wersów I tabliczki eposu „эЕпйта 3eliś”.

Fragment poematu o Aqhacie (Aqhat, tabliczka I, kolumna vi, wiersze 2-45) przed
stawia jeden z wielkich tekstów literackich, z których głównie znany jest język ugaryc
ki (Lipiński 2001:49).
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W przypadku języka hebrajskiego przedmiot rozważań stanowi fragment Księgi 
Hioba (Hiob 28:12-28).

Niemalejące zainteresowanie językiem syryjskim, uważanym za „najlepiej udo
kumentowany język aramejski, z bogatą literaturą poetycką i prozatorską, głównie 
o religijnym, chrześcijańskim charakterze” (Lipiński 2001:74), skłoniło nas do zajęcia 
się „Pieśnią pouczającą na cześć biskupa Jakuba i towarzyszy” pióra klasyka literatury 
syryjskiej, św. Efrema. Jako jeden z najstarszych przykładów wielkiej poezji syryjskiej 
dołączyliśmy XXX Odę Salomona.

Najważniejsze znane obecnie dzieła literackie w języku mandajskim datowane są 
na III względnie IV-VI w. (Macuch 1965:LXV; Lipiński 2001:75)17 18. Reprezentuje je tutaj 
fragment mandajskiego „Wielkiego Skarbu” (Ginza Rabba) - Gy 64:10-65:11.

17 Tradycja niektórych dzieł literatury mandajskiej może być o wiele starsza, o czym szerzej wspomi
namy w podrozdziale poświęconym poezji mandajskiej. Rudolf Macuch datuje emigrację mandajczyków 
do Mezopotamii na I w. n.e. (Macuch 1965a:110nn.; Macuch 1976:27-28).

18 W klasycznej poezji arabskiej obszary sacrum i profanum nie były ściśle rozgraniczone. Twórczość 
wielu poetów zawierała i pobożne westchnienia, i bluźnierstwa; liryki miłosne, skierowane i do kobiet, 
i do młodych mężczyzn, przeplatały się z ostrymi satyrami, pełnymi niekiedy wulgaryzmów. Dlatego też 
w naszych przykładach, dotyczących metryki i prozodii arabskiej oraz przekładów z arabskiego na polski, 
znalazło się kilka bardzo wulgarnych zwrotów zarówno po arabsku, jak i po polsku, podanych expressis 
verbis, o czym ostrzega PT Czytelniczki i Czytelników piszący te słowa.

Z arabskich utworów poetyckich wybraliśmy XCII i CXII rozdział Koranu („Noc” 
i „Szczerość [wiary]”), wiersz radżazowy Hind bint cUtba, urywek 3Al-°Ahtala, ana- 
kreontyk 3Abu Nuwasa oraz kasydę °A1-Mutanabbiego: dajfun °alamma bi-ra'Jsi gayra 
muhtaśirm (Zjawił się na mej głowie gość niepożądany)™.

Z bogatej poezji etiopskiej, powstałej w języku gacaz, wybraliśmy XV-wieczny 
utwór maryjny, znany jako „Salam ad Mariam”, pięciowiersz poświęcony słynnemu 
pieśniarzowi etiopskiemu, Jaredowi, oraz Psalm LXII w wersji etiopskiej.

Dopiero ta, skromna przecież, analiza wybranych przykładów pozwolić może na 
wysnucie wniosków dotyczących podobieństw i różnic w prozodii i stylistyce siedmiu 
wspomnianych języków semickich.

Drugie pytanie, postawione przez nas, dotyczyło przekładu: jak przetłumaczyć 
wybrany utwór, zwłaszcza jeśli chodzi o jego formę? Czy da się zachować jego właś
ciwości metryczne, stroficzne i stylistyczne? Jak radzili sobie w przypadku istniejące
go przekładu tegoż utworu inni tłumacze? Czy pozostawić konsekwentnie paralelizm 
syntaktyczny i rozkład akcentów? Czy wykorzystać rym w tłumaczeniu poezji arab
skiej; czy jest możliwe utrzymanie monorymu?

Żeby podjąć próbę udzielenia odpowiedzi na te pytania, przetłumaczyliśmy te 
utwory i opatrzyliśmy je komentarzem. Zachowaliśmy formę dyskursu z czytelni
kiem, ukazując nasz proces tłumaczenia: transkrypcję podanego oryginału, uwagi 
krytyczne do samego tekstu, jego stylistyczną i prozodyczną analizę, oraz zamieś
ciliśmy sporządzone przez nas słowniki do tekstów. Potraktowaliśmy je jako mate
riał pomocniczy w zrozumieniu niektórych właściwości leksykalnych, stylistycznych 
i gramatycznych oryginału. Zrezygnowaliśmy z użycia polskiej terminologii grama
tycznej, gdyż wymagałaby ona doprecyzowania - praktyczniejsze było użycie ter
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minów łacińskich, stosowanych od wieków w semitystyce. Ich zaletą jest fakt, iż są 
one powszechnie używane w wymienionych przez nas w bibliografii gramatykach 
i opracowaniach.

Ostatni rozdział książki poświęcony jest omówieniu tłumaczeń poezji hebrajskiej, 
akadyjskiej, ugaryckiej, mandajskiej, syryjskiej, arabskiej i etiopskiej. Omówienie 
obejmuje ważniejsze polskie tłumaczenia poezji semickiej powstałej w okresie od 
XVIII w. p.n.e. do mniej więcej XVI/XVII w. n.e.19Ten z konieczności ogólny i wybiór
czy szkic ukazuje wkład pracy teologów, biblistów, orientalistów, szczególnie zaś lite
ratów: prozaików i poetów. To oni pochylali się nad obcym tekstem, by go przyswoić 
polszczyźnie. Najczęściej musieli zmagać się z balastem języka pośredniczącego, z tra
dycją przekładu (zwłaszcza tekstów biblijnych), czasami z niedoskonałością własnego 
warsztatu. Pozostawili nam pionierskie niekiedy przekłady - warto do nich wracać, 
roztrząsać ich wady i zalety: fecerunt quid potuerunt, faciant meliora potentes!

19 Zamieściliśmy tu głównie tłumaczenia tekstów poetyckich, względnie prozatorskich, ale w poe
tyckiej parafrazie. Data graniczna pozostaje niezbyt ściśle określona ze względu na brak precyzyjnej 
chronologii dotyczącej niektórych utworów poezji etiopskiej względnie arabskiej.

20 Jak stwierdził Paul Ricoeur w swoich rozważaniach o paradygmacie tłumaczenia: „(...) jest to praca 
żałoby, w której rezygnujemy z ideału doskonałego przekładu. (...) Porzucenie marzenia o doskonałym prze
kładzie równa się uznaniu nieprzekraczalnej różnicy między własnym a obcym” (Ricoeur-Torp 2008:47).

Traduttore, traditore, czyli dylematy 
orientalisty-tlumacza

Orientalista zwykł czytać teksty poetyckie w oryginale, względnie żmudnie się 
przez nie przebijać, używając dostępnych mu słowników, zazwyczaj obcojęzycznych. 
Zawsze cenić będzie wyżej oryginał, niezależnie od stopnia opanowania przez siebie 
danego języka orientalnego. Ale teksty orientalistyczne były, są i będą tłumaczone, 
zarówno dla orientalistów zajmujących się innymi językami niż hebrajski, arabski, 
akadyjski, chiński, turecki, japoński etc., jak i dla laików. Tłumaczenie tekstu akadyj- 
skiego, hebrajskiego, syryjskiego lub arabskiego zawsze jest pójściem na ustępstwa. 
W przypadku tekstów poetyckich (nie tylko semickich) ideałem pozostaje wydanie 
dwujęzyczne: możemy zawsze porównać oryginał z przekładem. Samo tłumaczenie 
często nie wystarcza - coś tracimy z oryginału semickiego, pozostaje w nas uczucie 
niedosytu, zwłaszcza gdy w przekładzie nie oddano melodii i formy oryginału20.

Zwrócił już na to uwagę Dante w swojej „Biesiadzie” (II Convivio, I, vii), posiłku
jąc się przykładem tłumaczenia z oryginału hebrajskiego:

„E peró sappia ciascuno che nulla cosa per legame musaico armonizzata si puó de la 
sualoquela in altra transmutare sanzarompere tutta sua dolcezza e armonia. (...) E que- 
sta é la cagione per che li versi del Salterio sono sanza dolcezza di música e d’armonia; 
ché essi furono transmutati d’ebreo in greco e di greco in latino, e ne prima transmuta- 
zione tutta quella dolcezza venne meno” (Dante 1965:117).
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„Niech wszyscy jednak wiedzą, że nie da się przełożyć żadnego utworu, zestrojonego wię- 
zią poetycką, z własnej mowy na inną bez naruszenia całej jego melodyjności i harmonii. (...) 
Z tego też powodu wersety Psałterza pozbawione są muzycznej melodyjności i harmonii, po
nieważ zostały przełożone z hebrajskiego na grecki, a z greki na łacinę, i całej owej melodyjno
ści zabrakło w pierwszym przekładzie”21.

21 Tłumaczenie - PWT.

Z tekstu Dantego wyczytać możemy rzecz najważniejszą: przekład powoduje de- 
konstrukcję utworu oryginalnego, a jeślibyśmy się postarali oddać tekst jak najbardziej 
wiernie, zabraknąć w nim może poetyckości. Wiernie nie oznacza jednak dosłownie. Jak 
stwierdziła Teresa Kostkiewiczowa: „Zróżnicowanie systemowe języków naturalnych 
eliminuje w zasadzie możliwość przekładu dosłownego i zmusza do odtwarzania właści
wości oryginału środkami zastępczymi” (STL 2008:447). Naszym zdaniem pełny przekład 
dosłowny nie istnieje, możliwe jest natomiast dosłowne przetłumaczenie niektórych lek
semów, zwrotów lub nawet idiomów, ale tego typu zwroty są zazwyczaj niezrozumiałe 
bez komentarza (v. przekład interlineamy). Szerzej na temat zagadnienia dosłowności 
przekładu piszę Marek Piela we wprowadzeniu do swej książki „Grzech dosłowności we 
współczesnych przekładach polskich Starego Testamentu” (Piela 2003:18-30).

Tłumaczyć jednak musimy, ponieważ tylko przez tłumaczenie, nawet robocze, do
konywane dla własnych celów, zbliżamy się do oryginalnego tekstu - ile razy osoba 
znająca język oryginału ze zdziwieniem odkrywa, że tak naprawdę nie rozumiała tyle 
razy czytanego lub recytowanego tekstu, mimo że towarzyszył jej przez lata. Polacy 
czytają i generalnie rozumieją poezję Kochanowskiego - dopiero gdy trzeba ją szcze
gółowo wyjaśnić, zwłaszcza cudzoziemcom, uświadamiają sobie, jakie zagadnienia 
gramatyczne, leksykalne, kulturowe (np. cała otoczka antyczna) wymagają sprawdze
nia lub wyjaśnienia.

Możemy wyróżnić trzy rodzaje przekładu stosowane w przypadku języków semic
kich (i nie tylko semickich):

- interlineamy,
- filologiczny,
- literacki.
Przekład interlineamy służy właściwie analizie morfologicznej, syntaktycznej 

i z rzadka leksykalnej tekstu i wyjaśnić ma konstrukcje typowe dla danego języka. 
Przy założeniu, że wyrazowi oryginału odpowiada wyraz tłumaczenia, zaopatrzony 
w komentarze gramatyczne co do liczby, rodzaju, osoby etc., zdawać by się mogło, 
że osiągnięto tu ideał przekładu dosłownego. Już sama jednak konieczność podania 
znaczenia danego leksemu sprawia, że wybieramy czasami jedno z wielu znaczeń da
nego słowa, rozbijając związki frazeologiczne lub dzieląc idiomy na jednostki. Prze
kład interlineamy nie jest więc przekładem sensu stricto. Nie będziemy się nim zatem 
zajmowali w naszych rozważaniach.

Przekład filologiczny jest jednym z najczęściej stosowanych typów przekładu 
w pracach orientalistycznych. Informuje on o procesach komunikacyjnych stosowa
nych w danym języku i jego kulturze (BuBmann 1990:813). Z założenia powinien on 
być dokonany poprawną polszczyzną, chociaż elastyczność naszego języka sprawia, 
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że tekst przekładu jawi się niejednokrotnie w formie możliwie wiernej tekstowi 
oryginalnemu, naśladując go stylem i gramatyką. Nie zachowuje on cech prozo- 
dycznych ani układu stroficznego oryginału - pisany jest prozą. Wymaga licznych 
komentarzy, wtrąconych objaśnień, zwłaszcza nazw przedmiotów, zwierząt, roślin 
etc., typowych tylko dla danego języka. Wyjaśnione też muszą zostać zwroty, aluzje 
literackie, religijne, sposób wyrażania czasu, relacji socjokulturowych etc. (Kowalski 
1997:13-14 - ze wstępu Marka Dziekana). Przekład filologiczny służy właściwie za 
podstawę kolejnego przekładu - literackiego, którego często dokonuje osoba niezna- 
jąca języka oryginału.

Przekład literacki jest takim typem przekładu, który jako przekład wolny „oddaje 
myślową zawartość tekstu tłumaczonego za pomocą środków nie odpowiadających 
wprost oryginałowi, lecz dostosowanych przede wszystkim do tradycji kulturowej 
i językowej, w której ma funkcjonować tekst przełożony; jego zasadniczym zadaniem 
jest przekazanie sensu dzieła tłumaczonego w formie możliwie swojskiej dla prze
widywanych odbiorców” (STL 2008:447). Wybitne przekłady literackie, dorównujące 
walorami znaczeniowymi i artystycznymi oryginałowi, znane są jako przekłady kon
genialne (STL 2008:447).

Co do technik przekładu, możemy mówić o przekładzie wiernym i parafrazującym 
(wolnym). Mogą one zostać zastosowane i w przekładzie filologicznym, i w przekła
dzie literackim. W przekładzie literackim pojawić się mogą zwroty idiomatyczne typo
we dla języka oryginału, które tłumacz zachował ze względu na tradycję przekładania 
tych zwrotów (zwłaszcza jeśli chodzi o przekład biblijny) lub z racji subiektywnych, 
gdy zwrot brzmi w uszach przekładającego poetycko. Pozostawiamy innym ocenę, 
kiedy taki przekład jest akceptowalny, a kiedy nie (cf. Piela 2005:215nn.)22.

22 O wszelkich możliwych postaciach przekładu wyczerpująco piszę Peeter Torp (Ricoeur-Torp 
2008). Według niego: „Idealną realizacją procesu tłumaczenia jest przekład adekwatny. W przypadku 
adekwatności transponowanie i przekodowywanie przechodzą etapy analizy i syntezy, zachowując 
przy tym istotne, specyficzne właściwości wzajemnych powiązań. To zaś pozwala zakładać potencjalną 
możliwość zaistnienia kilku adekwatnych przekładów tego samego oryginału, gdyż owe specyficzne 
właściwości powiązań obu planów można zachować, stosując różne środki” (Ricoeur-Torp 2008:184). 
Torp wylicza osiem realnych aktualizacji ogólnego modelu procesu tłumaczenia: tłumaczenie makro- 
stylistyczne, dokładne, mikrostylistyczne, „cytatowe", tematyczne, opisowe, ekspresywne i wolne (Ri
coeur-Torp 2008:184-186).

Większość tłumaczeń poezji semickiej na język polski mieści się między przekła
dem filologicznym a literackim. Wpływa na to z jednej strony rezygnacja z przyjęcia 
określonej formy prozodycznej i stychicznej, z drugiej zaś częstsze dążenie do ekwi
walencji dynamicznej (Piela 2001:2).

Na przekład wpływa tradycja literacka, szczególnie w przypadku tłumaczeń poezji 
biblijnej - dużą rolę odgrywa tu archetyp stylu biblijnego, czyli pewnych przyzwy
czajeń językowych, wpojonych tłumaczom i literatom przez przekazicieli tradycji: ce
nionych poetów przeszłości (Kochanowskiego, Kochowskiego, Mickiewicza etc.) oraz 
Kościół, niezależnie od obrządku (względnie Synagogę).

Z jednej strony musimy przyznać rację Markowi Pieli, który twierdzi: „Większość 
wyznaczników polskiego stylu biblijnego są to przeniesione do polszczyzny poprzez 
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dosłowny przekład cechy systemowe języka hebrajskiego, które z natury rzeczy nie 
wyróżniały Biblii hebrajskiej spośród innych, współczesnych jej tekstów hebrajskich” 
(Piela 2007:237). .

Z drugiej jednak strony nie wydaje nam się możliwe unikanie elementów polskie
go stylu biblijnego, co postuluje Marek Piela (Piela 2007:236-237). Większość przekła
dających świadomie je stosuje, a nawet szuka starszych wzorców, jak czynił to Miłosz. 
Inni znowu czynią to nieświadomie, nawiązując do wzorów zakodowanych w ich wy
obraźni jako styl podniosły, którym należy tłumaczyć teksty „natchnione”.

Niektóre jednak elementy stylu biblijnego są po prostu kalkami: nie tylko hebra
ísta, ale arabista przytoczyć może od ręki przykłady użycia w wersji polskiej takich 
zwrotów, jak „zawołał wielkim głosem”, „ucieszyli się radością wielką”, które są do
słownym przeniesieniem konstrukcji charakterystycznej również dla języka arabskie
go, znanej jako dopełnienie absolutne23. Przykłady takie Znajdziemy zarówno w pol
skiej wersji Koranu24, jak i w starszych tłumaczeniach Biblii, które ucieleśniać mają 
polski styl biblijny25.

23 jlU.li Jj.i.li ’al-mafülu l-mutlaqu, cf. Harder 1909:264-265; Wright 2005:ii, 53-57.
24 Cf. przekład Koranu autorstwa Józefa Bielawskiego - CII:5: Gdybyście wiedzieli wiedzą pewną!

(Koran 1986:731), odpowiednik oryginału arabskiego: ¿jdí JJ law taclamńna cilma l-yaqlni (°A1-
QuCan 1981:820). Ciekawszym przypadkiem jest zastosowanie przez tłumacza tej „biblijno-koranicznej” 
kalki w wersecie VL109: Oni przysięgali na Boga / najbardziej uroczystymi przysięgami (Koran 1986:168), 
podczas gdy oryginał nie używa konstrukcji opartej na tym samym rdzeniu: ¡ A;i i/ -.iij wa-
'Jaqsamu bi-1-láhi gahda °aymáni-him (’JAl-Qur'Jan 1981:180). Ten fragment przetłumaczylibyśmy następu
jąco: Przysięgli więc (na Boga), zapewniając solennie.

25 Cf. przekład Nowego Testamentu Jakuba Wujka - Mateusz 2:10: A uyźrzawfzy gwiazdę / vrádo-
wáli fię radością barzo wielką (Wujek 1593:6), odpowiednik łacińskiego: videntes autem stellam gavisi 
sunt gaudio magno valde (Vulgata 1994:1528), oraz oryginału greckiego: lóÓYTeę dé róv áorépa 
éyápqaav yapav peyáz.qv acjiódpa (GNT 1984:4); Łukasz 23:46: A Jefus záwolawfzy glofem wielkim / 
rzeki (Wujek 1593:291-292), odpowiednik łacińskiego: Et clamans voce magna Iesus ait (Vulgata 
1994:1655), oraz oryginału greckiego: Kat (jicoviíoaq (jxovfj peyákT) ó Tqooñg elitev (GNT 1984:312). 
W przekładach na wybrane języki semickie zwrot ten brzmi jednakże bardzo naturalnie ze względu na 
fakt, że Nowy Testament powstawał w środowisku semickim, greka zaś była przeważnie językiem dru
gim dla twórców jego ksiąg. Oto przykłady tłumaczenia powyższych zdań greckich na język syryjski, 
hebrajski i arabski: .)LoU a.u .146ań\ -o.ó¡;_ kad den hza'Jü lkawkbá hdlw hadütá rabbtá
dtáb (Biblia Syriaca 1988:111, 2); ,^¿¡o ».oí: lioó waqcá yesüc bqálá rama wemar (Biblia Syriaca
1988:111,114); "ÍKIJ "IV 7ini?É ¡ITIĘto 331371 ny: nniKIS ki-r^ótam 'Jet ha-kókab áam’hü simhá
g3dólá cad mMód (HNT 1995:9); 'plnS 'l’lpS V1ETÍ w3-yésúac qárá bs-qól gádól (HNT 1995:168); lili

k.lié-qij fa-lammá ra’awu n-nagma farihü faraha" caziman gidda" (Biblia Arábica 1997:111, 5); 
ííjí b-wa-saraha Yasücu sarhata" qawiyyata" (Biblia Arábica 1997:111, 136).

Te tak wierne, że aż dosłowne, jeśli chodzi o frazeologię, przekłady tekstów bi
blijnych bronione były przez wielowiekową tradycję, na której opierała się egzegeza 
biblijna. Stąd przekłady teologów były niekiedy niezrozumiałe bez komentarza. Wier
ność oryginałowi nie oznaczała zachowania poetyckiego charakteru tekstu.

Dodatkowym problemem jest kwestia przekładalności kultury biblijnej na język 
polski, wymagająca podejścia historyczno-kulturowego, które można rozpatrywać 
jako próbę systematycznej praktycznej analizy oryginału i przekładu (Ricoeur-Torp 
2008:137).



Dlatego też przekłady tekstów biblijnych nie powinny przykładowo zacierać re
aliów patriarchalnej kultury judaizmu i chrześcijaństwa, trącących z współczesnego 
punktu widzenia barbarzyństwem (co nie oznacza, że zachowanie tychże realiów rów
noznaczne jest z ich akceptacją)26.

26 Zagadnienie to omówił Tomasz Bilczewski, zwracając uwagę na feministyczne podejście do 
Biblii: „(...) feministyczny rewizjonizm najczęściej jest nie tyle teologicznym dialogiem, ile swoistym 
sprzeciwem wobec patriarchalnych wzorców leżących u podstaw stworzonego przez Biblię światopoglą
du” (Bilczewski 2010:204). Stąd też niektórzy badacze (Elizabeth Achtemaier i Roland M. Frye) poddali 
surowej krytyce „nowy język przyszłości”; „zwracali uwagę, że patriarchalna natura kultury biblijnej 
jest nieodłączna od wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa, przypominali również, iż w znacznej mierze 
kształtowała się ona jako próba obalenia kultu Wielkiej Matki. Feministyczne przekłady traktowali zatem 
jako niedopuszczalne przekroczenie pewnej interpretacyjnej granicy” (Bilczewski 2010:207).

27 Arabskie Liii maąamatu", gatunek prozy narracyjnej, opowiadania łotrzykowskie, połączone 
poprzez osobę opowiadacza w cykle, pisane prozą rytmizowaną ozdabianą rymami, bogatą w figury 
stylistyczne i retoryczne, przeplataną utworami poetyckimi (Dziekan 2001:261-262; Turek 2001:286; STL 
2008:291).

Przekłady tekstów poetyckich z innych języków semickich, nieograniczone wymo
gami egzegezy religijnej, cechowała, przynajmniej do niedawna, nadmierna prozaicz- 
ność. Niektóre z nich sprawiały wrażenie przekładów roboczych, dokonanych przez 
orientalistę dla orientalisty: wyjaśniały niektóre frazy lub zwroty, względnie niejasne 
metafory, a resztę, np. postać metryczną, odbiorca wyczytać mógł z oryginału. Mieli
byśmy tu do czynienia z konkretyzacją tekstu na gruncie orientalistycznym. Odbiorca 
nie-orientalista ze zniechęceniem odrzuciłby jednak taki przekład, nie rozumiejąc np. 
zachwytów arabistów nad formą i metaforami danej kasydy.

Gdy porównamy tłumaczenia wybranych tekstów, okaże się, że najbardziej literac
ko udanymi przekładami są zazwyczaj tłumaczenia z drugiej ręki, dokonane właśnie 
przez poetów: „Gilgamesz” Wittlina (Wittlin 1922), „Psałterz Dawidów” Kochanow
skiego (Kochanowski 1982a), „Szanfary” lub „Almotenabby” Mickiewicza (Mickiewicz 
1998:295-300, 304-308). Charakteryzuje je również - poza przekładem Wittlina, doko
nanym prozą poetycką - budowa stroficzna i konsekwentne użycie rymu.

Idealnym rozwiązaniem byłoby więc zaproszenie do współpracy poety (lub 
w ogóle literata), który zmusiłby się do wysiłku obróbki tekstu filologicznego i nada
nia mu formy przekładu literackiego - oddania poetyckości oryginału poprzez polskie 
odpowiedniki.

W ten sposób nie zostałby złamany pierwszy zakaz, sformułowany w manifeście 
translatologicznym przez Stanisława Barańczaka: „Nie tłumacz wiersza na prozę” (Ba
rańczak 1992:33). Zakazu tego nie da się wprawdzie restrykcyjnie stosować np. w tłu
maczeniach tekstów typu makama27. Wielu tłumaczy zwykło zresztą dokonywać prze
kładu prozą poetycką, by zachować wierność treści, jeśli nie da się zachować formy 
(wystarczy sięgnąć do francuskiej tradycji przekładu - czy to poezji starofrancuskiej, 
czy obcej).

Przekłady prezentowane w niniejszej książce są naszą próbą zmierzenia się z for
mą i treścią tłumaczonych tekstów. Nie możemy zagwarantować, że nie złamiemy 
drugiego zakazu Barańczaka: „Nie tłumacz dobrej poezji na złą poezję” (Barańczak 
1992:34). Interesowała nas głównie forma i postać prozodyczna: to, co najczęściej zo-
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staje utracone w tłumaczeniu. Naśladując formę oryginału lub do niej się zbliżając, 
zrezygnowaliśmy z przekładu stricte filologicznego. Staraliśmy się zbliżyć do orygi
nału pod względem treści (niekiedy może zbyt wiernie, mimo że próbowaliśmy unik
nąć dosłowności), a zarazem chcieliśmy nadać przekładowi formę poetycką. Świadomi 
jesteśmy faktu, że poezja to nie rozkład akcentów, izosylabizm, paralelizm, wiersz 
intonacyjno-składniowy, rytm lub średniówka. Może jednak w niektórych wersach 
tłumaczonych utworów udało nam się zachować poetyckość oryginału28.

28 Wszystkie przekłady obcojęzycznych tekstów wierszem i prozą, o ile nie zaznaczono inaczej, są 
autorstwa Przemysława Wacława Turka.
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Rozdział pierwszy
GILGAMEŚ (X, 11:0-14 - 111:1-16)

Starobabiloński fragment eposu o Gilgameszu 
(tabliczka X, 11:0-14 -111:1-16)

Gilgamesz, syn króla Lugalbandy i bogini Ninsun (sumeryjskie Ninsunna — Pani 
Dzika Krowa, względnie Pani prac irygacyjnych, nawadniania), panował w Uruk, 
pod koniec II Wczesnego Okresu Dynastycznego ok. 2800-2500 p.n.e.29 Później został 
ubóstwiony (Gardner-Maier 1985:15-16, 43; Kovacs 1995:xxvii-xxix; Miller-Shipp 
1996:40-41, 322, 324, 326; George 2003:119-138), by stać się ostatecznie bohaterem po
dań sumeryjskich i eposu akadyjskiego.

29 “The Sumerian King-List names a Gilgamesh as the fifth king to rule Uruk after the legendary 
Great Flood. Working backward from the names and dates of more historic kings, this would put his reign 
to sometime between 2800 and 2700 B.C.E.” (Bertman 2003:150).

30 Dotychczas udało się zebrać ok. 80% eposu: 575 wersów z ok. 3000 wersów oryginału zaginęło.
Wersja standardowa złożona została z pozostałości ok. 70 zapisów klinowych z Mezopotamii, pocho
dzących głównie z Niniwy, z biblioteki króla asyryjskiego Asurbanipala (I ■+ = fi lub I "V H
“aśśur-bani-apli Aszur spłodził syna), panującego w latach 668-627 p.n.e. (Tallqvist 1914:XVII, 35-37; Bóhl 
1947:32, 33; Bertman 2003:77, 149).

31 Istniało kilka wersji starobabilońskich eposu. “In the early second millennium, a time of great 
literary creativity in Akkadian, the epic already consisted of the essential episodes, but there were several 
editions of it current. The reason for the presence of different editions in the Old Babylonian period is 
very likely that at this time the written epic was not far removed from the oral tradition, and various oral 
versions doubtless existed. The small scraps of text that seem to be the work of learned scribes may be the 
result of a more immediate exposure to the oral tradition.” (George 1999:52 [3]).

Wybrany fragment „Gilgamesza” zapisany został w dialekcie starobabilońskim 
języka akadyjskiego. W przybliżeniu odpowiada treściowo X tabliczce standardowej 
wersji asyryjskiej z VII w. p.n.e. (Gilgamesz 2002:x, 83)30. Występowanie dialektu sta- 
robabilońskiego datuje się na ok. 1950-1530 p.n.e. (von Soden 1969:2; Ungnad 1993:4). 
Starobabilońska wersja eposu pochodzi mniej więcej z 1700 r. p.n.e. (Jacobsen 1976:210; 
Kovacs 1995:xxxv). Pierwowzór sumeryjski powstał ok. 2150 p.n.e. (Dalley 1991:41; 
Heidel 1996:15). Najnowszym opracowaniem całości eposu jest dzieło Andrew R. 
George’a (George 2003)31.
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Najczęściej tłumacz tekstu starobabilońskiego ma do czynienia z wersją opraco
waną wcześniej przez paleografów i specjalistów, zajmujących się danym językiem 
lub dialektem. Punktem wyjściowym jest trójwymiarowa tabliczka gliniana, której 
odpis stanowi zazwyczaj podstawę analizy utworu.

Poniższy tekst klinowy został tu podany w facsimile strony tabliczki starobabiloń- 
skiej: Extrait de l’Epopée de Gilgames: Gilgames se lamente devant Siduri au sujet de 
la mort d’Enkidu. - Réponse de Siduri (Tabi. X, col. II et III = Berlin VAT 4105) (Naster 
1941:79). Wiele znaków różni się od standardu nowoasyryjskiego, używanego w więk
szości gramatyk języka akadyjskiego (np. Marcus 1978; Miller-Shipp 1996).
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W celu unaocznienia różnicy pomiędzy starobabilońską wersją pisma klinowego 
a jej standardowym odpowiednikiem zapisaliśmy tekst (uzupełniony o źródła podane 
niżej) pismem nowoasyryjskim, posługując się listami znaków paleograflcznych (Na- 
ster 1941:1-35; Borger 1978):

[HI 414 TÎI II SI ¡f3 -y E SI 4- ¡f Uli]
oi si -i< tg? sal 311 4u s e 44 ei 44 ii ii d>

4-32 dl <E .4 ^1 If SI ¡f3 *y E33 SI 4- EF Uli

32 W odpisie Nastera przed imieniem 4- dl <E ,luEN.KI.DU10 zamiast determinatywu 4-, stosowa
nego przed imionami bóstw lub imionami teoforycznymi, występuje zwykły determinatyw oznaczający 
mężczyznę I (I dl 4H mEN.KI.DU10).

33 W tekście Thompsona i odpisie Nastera 3.
34 Względnie 'I- 4

SI 4< tgf SI 311 EH ~3 E -44 El 41- II ii dx 
uîii msi 4<h* 3 u ui <i- a -es u 4- ei d*

05 IH 414 d<I4I -y 4- 41 E S <E
4IS g.< tg <13 dl â M <0 a 414 <3dł
HI 414 3 4- e£ 3IT M « n n 3 dl<l 44.. cz tgf
Mi e si 4 <f= <341 4441 MI » -y <1- II d>
Ił <13 MS <tR UE M B 4 [«] i J « ,3

10 uJI MS 4- <1414 <E E 411!= <3‘ 4IS 311 -ul M3 4
tg 311 Ul 43F 41.3 uli <E 3 łł< » <1- tUl<< -ul 31 MS tgi 414
tg ul 4- Ul flF = UE If 311 41- 3 £ <IH
-y 4 ^1 II 311 UJ tg SI EI Ił 431 If -y IH
•îf « UE Ił Ul ^1 Ił 4 II S ¡fî H ul 4- 4

III 4- ej 41 «< 311 SI Ił 44
-UJ 43 4 ’SI 311 3F <3-44- ¿4 EI M3 MS 4 311
tg u H H- I— HI y 4IIs= Ił 4- EI 4
y 4 UJI E II 3 II 4- El d*

05 -ul M3 4 tg ul 4II<* 4< E 4 4 II S MS
tg 3H 4- 4 EI 3 -SI <44 SI — -44
IH 4I<I 4441 -y <1- u 311 tg tg 3HI
4 cz -^i sta E E 411 <3 ul 4
IH 414 4441 -y <1- -SI IH 4441 I- MSI UE

10 El tfr -UJI -ul MS -44
41k 4IT*-* 43 44 El I- 41 I- 41 El SI -44 311
-uJI tft « tgi ¿143 SI tai fł « -^ 4II<* 4< 44
41- <3 uE MSI .3-ffi- 311 tg SI II asa tg e -SI a= -44
4- UJ 3 <4 4 [TI 4- El d*]34

15 [4- 4 41 <« 311 SI II 44]
[TE -ul 44 -tg -tgi .34H- ul -ul -EJ 4]

Kolejnym etapem jest transliteracja tekstu, dokonana przez asyriologów w oparciu 
o gramatyczną interpretację sekwencji znaków. Jako że pismo klinowe zostało przejęte 
przez lud mówiący fleksyjnym językiem akadyjskim od Sumerów, używających języka 
aglutynacyjnego, koniecznym było zastosowanie tego sylabiczno-ideograficznego sy
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stemu pisma do systemu fonologicznego mowy należącej do grupy chamitosemickiej. 
Jeden znak ma niekiedy kilka wartości sylabicznych, względnie jedna sylaba może być 
zapisywana kilkoma różnymi znakami, w tekście pojawiają się również ideogramy, 
wyrażające np. atrybut boskości - w tekście jest to znak HF an, mający oprócz innych 
wartości sylabicznych znaczenie: samu niebo, ilum bóg (von Soden 1994:31-37; Mil- 
ler-Shipp 1996: 79, 81, 102), Zwrócić uwagę należy na zapis imienia bohatera eposu, 
dokonany za pomocą ideogramu H-llu, wskazującego na jego półboskie pochodzenie, 
oraz znaku sylabicznego 4 GIS, rodzaju skrótu imienia Gilgameś (Borger 1978:122-123, 
320; Miller-Shipp 1996:51). W standardowej wersji babilońskiej imię bohatera zapi
sywane jest H- sf IUH + dGlS.GÍN.MAS (Miller-Shipp 1996:51; Parpóla 1997:147; cf. 
George 2003:76).

Oto transliteracja tekstu (zapis nowoasyryjski, podany wyżej, dokładnie jej odpo
wiada):

Gilgamesz X, 11:0-14 - 111:1-16
Kolumna II

0. [ib-ri śa a-ra-am-mu-śu da-an-ni-iś] (góra tabliczki zniszczona)
1. it-ti-ia it-ta-al-la-ku ka-lu mar-s[a-a-tim]
2. llu35EN.KI.DU10 śa a-ra-am-mu-śu35 36 da-an-ni-iś
3. it-ti-ia it-ta-al-la-ku ka-lu mar-sa-a-tim
4. il-li-ik-ma a-na śi-ma-tu a-wi-lu-tim
5. ur-ri u5 mu-śi e-li-śu ab-ki
6. ú-ul ad-di-iś-śu a-na qi-bi-ri-im
7. ib-ri-ma-an i-ta-ab-bi-a-am a-na ri-ig-mi-ia
8. si-bi-it umi(mi-im) u5 si-bi mu-śi-a-tim
9. a-di tu-ul-tum im-qń-ut-[am] i-na ab-bi-śu

10. iś-tu wa-ar-ki-śu ú-ul ú-ta ba-la-tám
11. at-ta-na-ag-gi-iś ki-ma ha-bi-lim qá-ba-al-tu si-ri
12. i-na-an-na sa-bi-tum a-ta-mar pa-ni-ki
13. mu-tam śa a-ta-na-ad-da-ru a-ia-a-mu-ur
14. sa-bi-tum a-na śa-a-śum iz-za-kar3-am a-na lluGlS

35 W odpisie Nastera zamiast determinatywu dingir/ilu używanego przed imionami bóstw lub imio
nami teoforycznymi występuje zwykły determinatyw stosowany przed męskimi imionami własnymi (=1) 
(Riemschneider 1990:11-12).

36 W tekście Thompsona i odpisie Nastera zamiast śu występuje ma (cf. Riemschneider 1990:164).

Kolumna III
1. lluGIŚ e-eś ta-da-a-al
2. ba-la-tám śa ta-sa-ah-hu-ru la tu-ut-ta
3. i-nu-ma ilupl ib-nu-ú a-wi-lu-tam
4. mu-tam iś-ku-nu a-na a-wi-lu-tim
5. ba-la-tám i-na qa-ti-śu-nu is-sa-ab-tu
6. at-ta lluGlS lu ma-li ka-ra-aś-ka
7. ur-ri u5 mu-śi hi-ta-at-tu at-ta
8. umi(mi)-śa-am śu-ku-un hi-du-tam
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9. ur-ri u5 mu-śi su-ur u5 me-li-il
10. lu ub-bu-bu sú-ba-tu-ka
11. qá-qá-ad-ka lu me-si me-e lu ra-am-ka-ta
12. sú-ub-bi si-ih-ra-am sa-bi-tu qá-ti-ka
13. mar-hi-tum li-ih-ta-ad-da-a-am i-na su-ni-k[a]
14. an-na-ma śi-pi[r a-wi-lu-tim]37
15. [lluGIŚ e-eś ta-da-a-al]
16. [śa ba-al-tú li-ih-du ba-la-tám]

37 Wersy 14-16: uzupełnienie Thorkilda Jacobsena; względnie śi-pir SAL (cf. Tigay 1982:168).
38 Transliteracja Thompsona:
Column II
(Top broken.)

1. it-ti-ia it-ta-al-la-ku a-lu mar-s[a-a-tim]
2. lluEN.KI.DU śa a-ra-am-mu-ma da-an-ni-iś . ..
3. it-ti-ia it-ta-al-la-ku a-lu mar-sa-a-tim
4. il-li-ik-ma a-na śi-ma-tu a-wi-lu-tim
5. ur-ri u mu-śi e-li-śu ab-ki
6. u-ul ad-di-śu a-na qi-bi-ri-im
7. ib-ri-ma la (?) i-ta-ab-bi-a-am a-na ri-ig-mi-ia
8. si-bi-it ümi(mi-im) u si-bi mu-śi-a-tim
9. a-di tu-ul-tum im-ku-ut i-na ab-bi-śu

10. iś-tu wa-ar-ki-śu u-ul u-ta ba-la-tam
11. at-ta-na-ag-gi-iś ki-ma ha-bi-lim ga-ba-al-tu si-ri
12. i-na-an-na sa-bi-tum a-ta-mar pa-ni-ki
13. mu-tam śa a-ta-na-ad-da-ru a-ia a-mu-ur
14. sa-bi-tum a-na śa-a-śum iz-za-kar-am a-na lluGIŚ

Column III
1. lluGlS e-eś ta-da-a-al
2. ba-la-tam śa ta-sa-ah-hu-ru la tu-ut-ta
3. i-nu-ma ilanipl ib-nu-u a-wi-lu-tam
4. mu-tam iś-ku-nu a-na a-wi-lu-tim
5. ba-la-tam i-na ga-ti-śu-nu is-sa-ab-tu
6. at-ta lluGIŚ lu ma-li ka-ra-aś-ka
7. ur-ri u mu-śi hi-ta-at-tu at-ta
8. iimi(mi)-śa-am śu-ku-un hi-du-tam
9. ur-ri u mu-śi su-ur u me-li-il

10. lu ub-bu-bu zu-ba-tu-ka
11. ga-ga-ad-ka lu me-si me-e lu ra-am-ka-ta
12. zu-ub-bi si-ih-ra-am sa-bi-tu ga-ti-ka
13. mar-hi-tum li-ih-ta-ad-da-a-am(?) i-na su-ni-k[a]
14. an-na-ma śi-pir [a-wi-lu-tim]...

39 Formy imion: Gilgameś oraz ’Enkidu (z długimi samogłoskami), przejęto za pracą Simo Parpoli 
(Parpóla 1997:147) oraz wydaniem George’a (George 2003:1, 90). Autor niniejszej pracy zweryfikował 
postać fonologiczną tych imion dzięki uwagom zawartym w liście profesora Simo Parpoli z 5 IX 2007 r„

Transliteracji dokonaliśmy w oparciu o tekst Meissnera (Meissner 1902), wydanie 
Thompsona (Thompson 1930:53)38 oraz o rekonstrukcję Thorkilda Jacobsena (Abusch 
1993:1-2). Ostateczny wynik stanowi transkrypcja, uwzględniająca niuanse fonolo- 
giczne, nieujęte w transliteracji (np. długość samogłosek)39:
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Kolumna II
0. [3ibrî śa ’arammuśu danniś] (góra tabliczki zniszczona)
1. 3ittiya 3ittallaku kału marş [âtim]
2. 3Enkidu śa 3arammuśu danniś
3. 3ittiya °ittallaku kału marşâtim
4. 3illikma 3ana śimatu 3awîlütim
5. 3urri 3u musi 3eliśu 3abki
6. 3ul 3addiśśu 3ana ąeberim
7. 3ibriman 3itabbe3am 3ana rigmiya
8. sebet 3ûmî u sebe muśiatim
9. 3adi tültum 3imqutam 3ina 3appiśu

10. 3iśtu warkiśu 3ul °Qta balatam
11. 3attanaggiś kima hâbilim ąabaltu şeri
12. 3inanna sâbîtum 3âtamar paniki
13. mûtam śa 3âtanaddaru 3ayâmur
14. sâbitum 3ana śaśum 3izzakaram 3ana Gilgâmes

Kolumna III
1. Gilgâmes eś tadâl
2. balatam śa tasahhuru la tutta
3. 3inüma 3ilü 3ibnû 3awilûtam
4. mutam 3iskunü 3ana 3awilûtim
5. balatam 3ina qâtisunu 3işşabtû
6. 3attâ Gilgâmes lü mali karaska
7. 3urri 3u müsi hitaddu 3attâ
8. 3ümisam śukun hidûtam
9. 3urri 3u müsi sür 3u melil

10. lü 3ubbubu şubâtüka
11. qaqqadka lü mesi me lü ramkâta
12. şubbi şehram şâbitu qâtika
13. marhitum lihtaddâm 3ina sünik[a]
14. 3annâma sipi[r 3awîlütim]40
15. [Gilgâmes 3eś tadâl]
16. [śa baltu(m) lihdu balatam]

który napisał: “The long vowels in Ea and Ishtar are explained in Karen Radner, The Prosopography of the 
Neo-Assyrian Empire, Vol. 1/1 (Helsinki, 1998), p. XXV; those in Gilgamesh and Enkidu are inferred from 
the occurrence of these names in positions requiring a long/stressed vowel in penultima, see A. R. George, 
The Babylonian Gilgamesh Epic, Vol. I [2003], p. 90. This accords with the fact that in Sumerian nouns 
(like gilga and Enki), the stress probably fell on the last full vowel. Of course, Aramaic and Arabic spell
ings such as glgmys [D’aibl] and jljmy& [j—=U».] imply a long vowel in the final syllable, but these spell
ings are due to a shift of stress to the final syllable in Aramaic, and tell little about the original Akkadian 
pronunciation” (z listu Simo Parpoli do P. W. Turka).

40 Względnie śipir sinniśtim.
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Transkrypcję uzupełniliśmy w oparciu o pracę Abuscha (Abusch 1993:1-2). Doko
naliśmy też drobnych uzupełnień, dodając na przykład zwarcie krtaniowe (°), zazwy
czaj niezaznaczane w transkrypcji na początku wyrazu (Lipin 1964:28-29, 34; Riem- 
schneider 1990:8-9; Ungnad 1993:20-21).

Fragment eposu o Gilgameszu - 
zagadnienia stylistyczno-prozodyczne

„Gilgamesz” jest powszechnie traktowany gatunkowo jako epos41. Późniejsza od 
naszego fragmentu wersja standardowa ma charakter antologii gatunkowej. Również 
nasz fragment zaliczyć można zarówno do utworów o charakterze elegijnym - opła
kiwanie przyjaciela, jak i mądrościowym - medytacja nad naturą człowieka i bóstwa 
(George 2007:[18]).

41 Według niektórych badaczy starobabilońska wersja eposu należałaby do epiki prymamej, repre
zentowanej np. przez „Iliadę" i „Beowulfa”, sekundarną miałaby być np. „Eneida" i „Raj utracony”: “Pri
mary epic is heroic, festal, oral, formulaic, public in delivery, and historical in subject; secondary epic is 
civilized, literary, private, stylistically elevated, and ‘sublime’” (Fowler 1982: 160). Omawiając to rozróż
nienie oraz kwestię przynależności gatunkowej „Gilgamesza”, Andrew R. George zwraca uwagę, że tego 
podziału można dokonać już w przypadku wersji starobabilońskiej i standardowej babilońskiej: “Though 
the fit is not exact, the distinction between primary and secondary may be applied to the Gilgamesh 
poems, with the less ponderous Old Babylonian versions examples of epic in its primary stage and the 
heavily redacted Sha naqba imuru an example of the secondary stage. The theory supports the notion that 
the Old Babylonian versions of Gilgamesh are close to the poem’s oral roots as a piece of public entertain
ment. As a scholar’s meditation addressed to a single individual, the last version certainly fits the criteria 
«civilized, literary, private», even if signs of elevated style are few” (George 2007:[22]).

W akadyjskim sylaby mogły być krótkie, długie lub hiperdługie. Sylaby otwar
te były albo krótkie (Cv), np. śa (^), albo długie (Cv), np. /ü (_), natomiast sylaby 
zam-knięte typu (CvC) miały wartość sylaby długiej, np. şeh-ram (__ ). Sylaba za
mknięta z długą samogłoską typu (CvC) była trzymorowa, czyli hiperdługa, np. sür 
(_). Główny akcent wyrazowy padał w wyrazach dwusylabowych na drugą sylabę 
od końca, np. °abki (_<>). Wyjątek stanowiła sytuacja, gdy druga sylaba powstała 
w wyniku ściągnięcia, względnie gdy dotyczyło to form czasowników słabych typu 
tadäl - wówczas akcent padał na nią (^-). W wyrazach trzy- i wielosylabowych 
akcent padał zwykle na trzecią sylabę od końca, np. 3imqutam poza przy
padkiem gdy druga od końca była długa, wówczas akcent spoczywał na niej, np. 
balatam (^-_). W zestawieniach w konstrukcji dopełniaczowej (st. cstr.) główny 
akcent padał na formę w dopełniaczu, podczas gdy pierwszy element albo nie miał 
akcentu, gdy był jednosylabowy, względnie, gdy był dwusylabowy, posiadał akcent 
poboczny, np. śipir °awîlûtim (ö_ ^__ı_). W konstrukcji dopełniaczowej główny ak
cent miał również pierwszy element, jeśli był wielosylabowy. Akcentu pozbawione 
były jednosylabowe partykuły, czyli przyimki, partykuły przeczące etc. (von Soden 
1969:36-39; Lipin 1964:41-43; Moscati 1968:91-93; von Soden 1994:204-206; Bergsträs- 
ser 1995:28; Lipiński 2000:189).
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W świetle powyższych informacji budowa naszego fragmentu eposu wygląda na
stępująco (w nawiasach podaliśmy liczbę sylab):

Kolumna II
0. __ WO_ ______ (9)
1. J. ’W —— WWW' (12)
2. W_WWW_W (10)
3. _Lw W^_W WW W — (12)
4. __ OOOO_ O O___ (12)
5. ——w____ (10)

6. (9)

7. (12)
8. W__1_WWWWW_ — (U)

9. WW —__ Iw WW ww (12)
10. __ iww__ (U)

11. .O —o_w —1 (14)
12. W_ W. .W (12)
13. -i__W_ W—WWW—— (11)
14. ,OO____ O O_ WW___ (16)

. — W_ W_ WW_ WW

_O —.

O

1. • W (6)
Kolumna III

2. w —_ w w—w w__ iw (11)

3. w_ww___ ____ i (11)

4. ——_ (11)

5. w——w w_w w_ (12)

6. —____ -___ WWW-i__ (11)

7. ' W ? W ' W ' (10)

8. ' W W w ' (8)

9. ' (9)

10. —^WWW—^W (8)

11. _i.V — (H)

12. (10)

13.__________ ww (u)

14.___________ (9)

15. _jl__ ó_ (6)

16. W^W—WW^_ (8)

W akadyjskich utworach poetyckich graficzny koniec linii stanowi zazwyczaj ko
niec wersu. Podobnie jest w przypadku analizowanego fragmentu „Gilgamesza”. Naj
ważniejszym elementem, wyznaczającym granicę wersu i stanowiącym o poetyckości 
eposu, jest trocheiczny wygłos każdej linijki (np. tutta melil tadäl ó_), względ
nie - jak to określają inni badacze - forma żeńska wygłosu, przez analogię do rymu 
żeńskiego, czyli paroksytonicznego (D jakonov 1961:139; Frolov 1991:23-24; von Soden 
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1994:204-205). Względy prozodyczne sprawiły więc, że formy typu qätika (akcent na 
trzeciej sylabie od końca: ¿^) oraz tadäl (akcent na ostatniej sylabie: ^±), występu
jące na końcu wersu, mają akcent na drugiej sylabie od końca (von Soden 1969:38; 
Ungnad 1993:28). O regularności występowania trocheicznego zakończenia wersu 
świadczy fakt, iż samogłoska dopełniacza, występująca przed zaimkiem sufigowanym 
form typu: rigmiya, 3appiśu, qätika oraz sünika, ulegała wzdłużeniu (rigmiya, 3appisu, 
qätika oraz sünika), jako że formy te często pojawiały się w utworach poetyckich na 
końcu wersu (Ungnad 1993:28). W ten sposób w tych wyrazach akcent przesuwał się 
na drugą od końca, długą sylabę.

Na dość wysokie uporządkowanie stylistycznej organizacji brzmieniowej naszego 
tekstu wpływa fakt, iż w wersie starobabilońskiego „Gilgamesza” występują głównie trzy 
lub cztery akcenty dynamiczne; wersy nie są izosylabiczne, w przytoczonych fragmen
tach liczą od sześciu do szesnastu sylab (przy czym najdłuższy jest prozatorskim wprowa
dzeniem do mowy szynkarki). Brak przerzutni sprawia, iż każdy wers tworzy całość in- 
tonacyjno-zdaniową. W przeciwieństwie do wzorców wiersza intonacyjno—zdaniowego, 
spotykanych na gruncie europejskim w średniowieczu (Miodońska-Brookes-Kulawik- 
Tatara 1978:456-457), podstawą konstrukcji utworu nie jest rym. Jak już wspomnieliśmy 
wyżej, wyznacznikiem klauzuli staje się paroksytoniczny wygłos każdego wersu. Podob
nie jak w typowym wierszu intonacyjno-zdaniowym, akcent oraz iloczas nie odgrywają 
tutaj roli strukturalnej (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:456-457).

W przypadku eposu o Gilgameszu nie można mówić o regularnym występowaniu 
przedziału wewnątrzwersowego; w kolumnie II regularną średniówkę, dzielącą wersy 
na dwa półwersy z dwoma akcentami, posiadają wersy: 5, 6, 8,12, a w kolumnie III - 1, 
3, 6, 7, 9, 11, 12, 15.

Ważnym elementem organizacji znaczeniowej tekstu „Gilgamesza” jest styli
styczna organizacja składni. Niekiedy mamy do czynienia ze zmianą układu niektó
rych elementów zdania, czyli inwersją, choć ma ona bardzo ograniczony charakter. 
Wpływa na to składnia języka akadyjskiego, którą - w przeciwieństwie do innych 
starożytnych języków semickich - cechuje głównie szyk S-O-V (podmiot-dopełnie- 
nie-orzeczenie), co tłumaczy się wpływem sumeryjskiego substratu. Dawny szyk 
swobodny, w którym części zdania ułożone zostały według ich znaczenia, zachowany 
został w poezji, co potraktować można jako zabieg stylistyczny (von Soden 1969:183). 
Inwersyjne użycie szyku podkreśla stosowanie chiazmu, odmiany paralelizmu skła
dniowego, polegającej na odwróconej symetrii dwóch całostek składniowych, z któ
rych druga powtarza w odwróconej kolejności porządek syntaktycznych składników 
pierwszej (von Soden 1969:183, 241-242; Szlaga 1986:202; STL 2008:77), np. 3inüma 
3ilü 3ibnü awilütam / mütam 3iskunü 3ana 3awilütim (111:3-4), z charakterystycz
nym lustrzanym odbiciem dopełnień.

Typowy dla poetyki eposu jest paralelizm syntaktyczny, opierający się na iden
tyczności zdań lub zespołów zdaniowych, np. 3urri 3u müsi hitaddu 3attä / Dümisam 
śukun hidütam/3urri:}u müsi sür3u melil (111:7-9), lub podobieństwie ich budowy, np. 
mütam 3iskunü Jana 3awilütim / balätam 3ina qätisunu 3issabtü (111:4-5) (Miodońska- 
Brookes-Kulawik-Tatara 1978:356-357; Foster 1993:14; STL 2008:372).
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Kolejnym środkiem stylistyczno-składniowym eposu jest powtórzenie, tutaj naj
częściej będące powieleniem całych konstrukcji zdaniowych, dla podkreślenia emo
cji, np. 3ibri sa 3arammuśu danniś / 3ittiya 3ittallaku kału marsatim / 3Enkidu śa 
'■‘arammuśu danniś / 3ittiya 3ittallaku kału marsatim (11:0-3), względnie wagi wy
głaszanych sentencji, np. Gilgameś 3eś tadal (111:1, 15); powtarzane są również stałe 
związki frazeologiczne albo pary wyrazowe, np. 3urri3u musi (11:5,111:7, 9).

W tekście mamy do czynienia również z instrumentacją zgłoskową. W kilku wer
sach występuje bowiem - trudno powiedzieć, czy zamierzona - aliteracia: 3illikma 
3ana śimatu 3awilutim / 3urri 3u musi 3eliśu 3abki / 3ul 3addiśśu 3ana qeberim / 
3ibriman 3itabbe1am 3ana rigmiya (111:4-7), 3inuma 3ilu 3ibnu 3awilutam (111:12), subbi 
sehram sabitu qatika (111:12).

Omawiane fragmenty eposu (kolumna II i III) stanowią w świetle powyższych roz
ważań dwie strofy, w których „podstawową rolę obok jedności tematycznej i powta
rzalności organizacji wypowiedzi odgrywa paralelizm oparty na zasadzie intonacyjno- 
zdaniowej” (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:530). Wers 14 kolumny II zara
zem wprowadza nową strofę, jak i stanowi rozgraniczenie obu strof.

Cechy języka poezji starobabilońskiej
Język poezji starobabilońskiej różni się od standardowego języka starobabiloń- 

skiego, używanego w listach, dokumentach oficjalnych i innych tekstach prozatorskich 
tego okresu. Język poezji cechuje bogactwo starszych form i wyrażeń, nieużywanych 
w prozie lub rzadko w niej spotykanych (Riemschneider 1990:159).

Oto niektóre cechy języka poezji starobabilońskiej42:

42 Podajemy za: Riemschneider 1990:159-163.

- częstsze niż w prozie występowanie form z końcówkami przysłówkowymi -iś, 
np. danniś (11:0, 2);

- stosowanie w poezji w konstrukcji dopełniaczowej, w której normalnie pierwszy 
człon pozbawiony jest końcówki, końcówki -u, prawdopodobnie ze względów ryt
micznych, np. kału marsatim (11:3), zamiast kał marsatim (względnie kala marsatim), 
sabitu qatika (111:12), zamiast sabit qatika, 3ana śimatu 3awilutim (11:4), zamiast 3ana 
śimat 3awiltitim;

- stosowanie celownikowych form zaimków osobowych, używanych stale z przy
imkiem, w celu położenia nacisku na frazę, np. sabitum 3ana śaśum izzakaram 3ana 
Gilgameś (11:14);

- połączenie partykuły odrzekającej (vetitivus) z 1 sg. praet., np. 3ayamur < 3ay + 
amur (11:13);

- użycie partykuły enklitycznej -man dla zaznaczenia możliwości, np. 3ibriman 
3itabbe3am (11:7);

- użycie partykuły przeczącej la w zdaniu głównym zamiast partykuły 3ul, np. 
balatam, śa tasahhuru, la tutta (111:2).
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Propozycja tłumaczenia fragmentu „Gilgamesza”

Aby zachować formę poetycką eposu, proponujemy nawiązanie do tradycji wier
sza intonacyjno-zdaniowego, najstarszego polskiego systemu wersyfikacyjnego (Mio- 
dońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:462). Podobieństwa do tego systemu wskaza
liśmy wyżej. Ponieważ w akadyjskich formach poetyckich nie stosowano rymu jako 
wyznacznika klauzuli, zrezygnowaliśmy z niego w tłumaczeniu.

Wersy eposu są asylabiczne, co zbliża utwór do tradycji średniowiecznej poezji 
polskiej (Dłuska 1978:1, 92-95; Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:463-466; STL 
2008:48). Asylabiczność pozwala na większą swobodę w dostosowaniu długości wer
su oryginału do przekładu. Język akadyjski, podobnie jak pozostałe języki semickie, 
posiada słownictwo zbudowane głównie na rdzeniach trójspółgłoskowych. Do rdze
nia dodaje się przedrostki, przyrostki i wrostki; alternacje samogłoskowe i podwoje
nia spółgłosek modyfikują znaczenie wyrazów; oprócz form niezależnych zaimków 
występują zaimki sufigowane dodawane do rzeczowników i czasowników (Ungnad 
1993:31-38). Wszystko to sprawia, iż przeciętny wyraz w wersie akadyjskiego orygina
łu liczy od trzech do czterech sylab (nie bierzemy pod uwagę zestrojów akcentowych 
w konstrukcji dopełniaczowej).

Typowy wygłos żeński odpowiada polskiej tradycji poetyckiej oraz regułom ak- 
centuacyjnym polszczyzny (akcent paroksytoniczny). Zachowywany w niektórych 
tłumaczeniach akadyjski szyk S-O-V nie kłóci się z regułami polskiej składni w poezji, 
gdyż bywa cechą archaizującą, jednakże został przez nas użyty oszczędnie. Oryginał 
posługuje się wariantami szyku, np. O-S-V (111:4,111:5), względnie S-V-0 (111:3), najpo
pularniejszym w wielu językach świata, w tym w polskim. Zmiany szyku umożliwia 
fakt, iż zarówno akadyjski, jak i polski są językami fleksyjnymi.

Oto nasze tłumaczenie fragmentu eposu43 44 45 46:

43 Przygotowaliśmy najpierw tekst akadyjski do przekładu słownikowo i gramatycznie, a następ
nie dokonaliśmy tłumaczenia. Komentarze do innych tłumaczeń polskich sporządziliśmy po porównaniu 
gotowego tłumaczenia z tekstami Stillera, Wittlina i Puchty (Wittlin 1922:55; Stiller 1967:70; Gilgamesz 
2002:85-86).

44 Niewystępującego w tekście zaimka względnego użyto w przekładzie, by scalić strofę.
45 Sumeryjskie Pan dobrego miejsca (inne tłumaczenia: Stworzony przez boga Enkt [akadyjskie: ’Ea], 

względnie Dzikus, a także Enki jest dobry), bohater, przyjaciel Gilgamesza, archetyp „dzikiego męża”, 
niepoddanego wpływom cywilizacji (Jastrow-Clay 1920:11, 23-24; Dalley 1991:321; Kovacs 1995:112; Mil- 
ler-Shipp 1996:50).

46 W polskim najnowszym tłumaczeniu starobabilońskiego fragmentu, pióra Piotra Puchty (Gilga
mesz 2002:85), oraz w popularnej wersji Stillera (Stiller 1967:70) używa się czasu przeszłego, odpowiednio: 
kochałem i miłowałem. W oryginale jednak występuje 1 osoba czasu określanego jako ciągły - durativus 
(Miller-Shipp 1996:19), względnie jako teraźniejszy - praesens (von Soden 1969:102-103; Ungnad 1993:63- 
64, 164): ’arammu czasownika rämu kochać, miłować. Durativus/praesens odpowiada najczęściej nasze

Kolumna II
0. Druh mój, którego tak bardzo miłuję,
1. Któryś wraz ze mną przebył wszelkie trudy,
2. Enkidu1'5, którego tak bardzo miłuję*6,
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3. Który wraz ze mną przebył wszelkie trudy,
4. Podążył oto ku doli ludzkości.
5. Opłakiwałem go dniem i nocą,
6. Do pogrzebania go nie dopuściłem*7:
7. Może powstanie mój druh na wołanie?
8. Dni siedem oraz nocy siedem,
9. Dopóki robak nie wypadł mu z nosa.

10. Odkąd go nie ma, nie znalazłem życia;
11. Jako złoczyńca krążę śród pustać^.
12. Skorom, karczmarko, twe ujrzał oblicze,
13. Może nie zaznam śmierci, co mi straszna.
14. Rzekła karczmarka do Gilgamesza*9:

Kolumna III
1. Dokąd to błądzisz, Gilgameszu47 48 49 50 51?
2. Życia, którego szukasz, nie znajdziesz.
3. Kiedy bogowie ludzkość stworzyli?',

mu czasowi teraźniejszemu lub przyszłemu, może również wyrażać czynności przeszłe niedokonane. Wy
braliśmy formę czasu teraźniejszego, która bardziej odpowiada emocjonalnemu zaangażowaniu bohatera. 
W większości przekładów angielskich również występuje forma praesentis: I love (np. Gardner-Maier 
1985:212; Dalley 1991:149; Kovacs 1995:85). Forma I loved występuje u Heidela (Heidel 1996:69) oraz u 
Jacksona (Jackson 1992:62). Również niemiecki przekład Burckhardta (Burckhardt [o.J.]:41) oraz rosyjski 
D’jakonowa stosują formy czasu przeszłego (D'jakonov 1961).

47 Dosłownie: nie rzuciłem, nie złożyłem 3ul 3addi.
48 serum pole, otwarta przestrzeń, step - przeciwieństwo miasta, symbolu cywilizacji (Gardner-Ma

ier 1985:43; Dalley 1991:149).
49 W oryginale ten wers, łączący obie wypowiedzi, Gilgamesza i karczmarki, brzmi dosłownie:

Karczmarka rzekła do niego, do Gilgamesza - säbitum 3ana śaśum ’izzakaram °ana Gilgameś. Jest to 
popularna w eposie konstrukcja, spotykana w innych językach semickich, cf. syryjskie: mí tferfó
wemar leh lmäräk, dosłownie: i powiedz mu twojemu panu, czyli (i) powiedz swojemu panu (Bergsträs- 
ser 1963:77). Traktujemy ją jako konstrukcję gramatyczną, a nie jako zabieg stylistyczny. Dosłowne 
tłumaczenie zwrotu, brzmiącego obco w języku polskim, występuje zarówno w przekładzie Stillera, 
naśladującego D’jakonowa (Stiller 1967:70), jak i w przekładzie Piotra Puchty (Gilgamesz 2002:85) oraz 
we wspomnianych wyżej przekładach angielskich (poza wersją Jacksona). Przekład Józefa Wittlina, 
najbardziej literacki, unika go (Wittlin 1922:55).

50 Gilgamesz, heros, półbóg (a właściwie w dwu trzecich bóstwo, w jednej trzeciej - człowiek, na 
co być może wskazuje zapis jego imienia poprzedzony determinatywem oznaczającym boga pilum], 
choć może to też być imię teoforyczne). Zakładana wcześniej sumeryjska forma imienia bohatera - Bil- 
gameś, nie znajduje, według ostatnich badań, potwierdzenia w zapisach sylabicznych, a postać Gilgameś 
występuje już w XXI w. p.n.e. w okresie III dynastii z Ur (George 2003:7-90). Jeśli odrzuci się więc tę 
formę, pominąć też należy próbę interpretacji sumerskiego imienia jako Starzec - młodzieńcem (Marik 
2003:478-479).

51 Wersy 3 i 4 tworzą zdanie okolicznikowe czasu, a w tego typu zdaniu w akadyjskim, gdy mia
ło ono oznaczać czynność przeszłą zakończoną, orzeczenia w obu członach były w praeteritum (Lipin 
1964:94-96; von Soden 1969:103-104, 170-171; Ungnad 1993:124) - tutaj ^ibnü oraz ^iikunü. Dlatego wy
braliśmy formę dokonaną czasownika zarówno w zdaniu głównym, jak i pobocznym. Podobnie postąpił 
Wittlin za przekładem niemieckim Burckhardta. Stiller za D’jakonowem oraz Puchta stosują w zdaniu 
pobocznym czasownik w aspekcie niedokonanym.

41



4. Ludzkości śmierć przeznaczyli,
5. Życie dla siebie zachowali52.
6. Niech brzuch twój pełny będzie, Gilgameszu!
7. Dniem i nocą się raduj!
8. Codziennie radości przysparzaj!
9. Baw się i pląsaj dniem i nocą!

10. Niech czyste będą twe szaty,
11. Głowa umyta, ciało wykąpane!
12. Przypatrz się dziecku, twą dłoń dzierżącemu,
13. Niech żona zazna szczęścia na twym łonie!
14. Takież zadanie ludzkości53.
15. Dokąd to błądzisz, Gilgameszu?
16. Niech żywy cieszy się życiem.

52 Dosłownie: balatam 3ina ąatiśunu Dissabtu Życie w swą dłoń pochwycili.
53 Tabliczka uszkodzona; brakujące słowo rekonstruowane jako ’awilutim ludzkości lub sinniśtim 

kobiety (obie formy w dopełniaczu liczby pojedynczej). Cf. opracowanie Abuscha i Heidela (Abusch 
1993:1-2; Heidel 1996:70).

Schemat prozodyczny powyższego tłumaczenia wygląda następująco:
Kolumna II

0. (11)
1. (11)
2. (12)
3. (11)
4. (11)
5. ------i—(10)
6. -----z.---------(11)
7. (11)
8. (9)
9. (11)

10.  - (11)
11. —----- (11)
12. (11)
13. -----„ (11)
14. -__z____ z._ (10)

Kolumna III
1. ^z.-------------------------- (9)
2. (10)
3. (10)
4. (8)
5. z__z.-----(9)
6. -----(11)
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7. ' ' (7)
8. - (9)
9. - - - (9)

10. ' ' (8)
11. ' ' ' . (U)
12. ' (U)
13. ' ' ' . (U)
14. ' (8)
15. - (9)
16. ' - (8)

Zachowaliśmy regularności występowania paroksytonicznego zakończenia wersu. 
Brak iloczasu w języku polskim nie stanowi przy tłumaczeniu akadyjskich utworów 
poetyckich dużej przeszkody, gdyż struktura wiersza akadyjskiego nie stanowi syste
mu opartego na iloczasie. Udało nam się utrzymać zbliżoną do oryginału liczbę sylab 
w poszczególnych wersach; najkrótszy wers liczy siedem sylab (jego odpowiednik 
akadyjski - sześć), najdłuższe wersy oryginału są w tłumaczeniu polskim krótsze o od
powiednio trzy sylaby i sześć sylab - wpłynęły na to względy stylistyczno-językowe. 
Rozkład akcentów w tłumaczeniu polskim przypomina akadyjski oryginał: głównie od 
trzech do czterech w wersie.

Epos o Gilgameszu a epos „3Enuma 3eliś”

Epos, znany od pierwszych słów tabliczki jako JEnüma Miś” (Kiedy u góry), opi
sujący powstanie świata i narodziny bogów, pochodzi w najstarszej wersji z końca 
I tysiąclecia p.n.e., czyli reprezentuje standardowy babiloński, chociaż pierwotna opo
wieść sięgać może początków II tysiąclecia p.n.e. (Bertman 2003:63)54. Tekst JEnüma 
Miś” jest więc młodszy od omawianego przez nas starobabilońskiego fragmentu o Gil
gameszu o co najmniej pięćset lat.

54 “The copies we have date mostly from the first half of the first millenium B.C. The language in 
which they are written, however, seems somewhat older than Akkadian of that date, and suggests that 
the epic was composed earlier, say, sometime during the middle of the latter half of the second millenium 
B.C.” (Jacobsen 1976:167).

55 Najnowsze opracowanie tekstu klinowego ’Enuma Jeliś wraz z transliteracją i słownikiem przy
gotował Philippe Talon (Talon 2005).

Ponieważ tekst tego eposu porównywany jest pod względem struktury prozodycz- 
nej z eposem o Gilgameszu, postanowiliśmy przyjrzeć się najczęściej cytowanemu 
fragmentowi utworu (tabliczka I, wersy: 1-9) oraz dokonać jego analizy prozodycznej.

Tekst klinowy fragmentu eposu (tabliczka I, wersy: 1-9) wzięliśmy z wydania 
JEnuma Miś”, ustalonego przez Lamberta (Lambert 1974:1,1-9; cf. Bóhl 1947:xi, 64-65)55:
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Zapis klinowy w naszej transliteracji wygląda tak:

df 3 dl d -Í ^1 x- diifc Y 3-x
dkHI ‘I sí 3 3 3 ►a -H-
-JI 3 dl* dii- II ¿III dli
-x dTII -x 4J ~SI E3Id356 57 -Eli dl-Udłl
II I-« [ rdl xj « sE .4 a= dIT¡= 358
4U d= E31 <JH d f-SE ¿III56 fdE Ił II x <sH- dli-
dł 3 H- -+ X— < 3 >¿1 3
Ü 3 -H m IH ¿ni <k 3 d -a <1- =E -X
HI -J dTT¡= 3 H- -4- <IH dli [ dli

56 Warianty: '13 4 E3I (cf. King 1898:122), a także 13 f-S jHI, H -JT jlll.
57 Wariant: ->• dli 3 411 -SI BJI eS.
58 W wydaniu Phillippe’a Talona: á ~ 3 (Talon 2005:3).
59 Wariant: mu-um-ma-al-li-da-at (CAD, 1-1, 1964:292).
60 W wydaniu Phillippe’a Talona: i-hi-iq-qu-ma (Talon 2005:33 - K 5419, c).
61 Warianty: ki-is-su-ra, a także ku-uę-?u-ru, ku-$ú-ru (CAD, V, 1956:84; CAD, VIII, 1971:261; cf. 

Bromski 1998:19).

1. e-nu-ma e-liś
2. śap-liś am-ma-tum
3. zu.AB-ma
4. mu-um-mu ti-amat
5. A-MEŚ-śń-nu
6. gi-pa-ra la ki-is-su-ru61
7. e-nu-ma DINGIR DINGIR
8. śu-ma la zuk-ku-ru
9. ib-ba-nu-ú-ma

la na-bu-ú śa-ma-mu 
śu-ma la zak-rat 
res-tu-ú za-ru-sú-un 
mu-al-li-da-at59 gim-ri-sú-un 
iś-te-niś i-hi-qu-ú-ma60 
su-sa-a la śe-3u-ó 
la śu-pu-u ma-na-ma 
śi-ma-tii la śi-i-mu 
DINGIR DINGIR qé-reb-sú-un

Oto nasza transkrypcja omawianego fragmentu tekstu oraz jego postać prozodycz- 
na (w nawiasach kwadratowych podaliśmy liczbę akcentów):

1. ’enüma °eliś lä nabü samämü
2. śapliś °ammatum suma lä zakrat
3. 3apsuma réstú zärusun
4. mummu tPämat mu’allidat gimrisun
5. mésunu ’iśteniś ’ihlqüma
6. gipära lä kissurü susä lä se’ü
7. ’entuna °ilü lä süpü manäma
8. suma lä zukkurü slmätu lä slmü
9. ’ibannüma ’ilü qerebsun

1. oó—1|— (5+6) [4]
2. ó——L_ (5+5) [4]
3. '-4' ' (3+5) [3]
4. (5+7) [4]
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(3+7) [3]
(7+5) [4]
(5+6) [4]
(6+6) [4]
(4+5) [3]

Zasada wygłosu paroksytonicznego obowiązuje w tym poemacie podobnie jak we 
wcześniejszym eposie o Gilgameszu; wers ma przeważnie trzy lub cztery akcenty, ale - 
w przeciwieństwie do „Gilgamesza” - każdy wers posiada przedział wewnątrzwerso- 
wy, dość nieregularną średniówkę, co odzwierciedla zapis klinowy (Feinberg 1946:284- 
285; Sandars 1971:17; Lambert 1974:1, wers 1-9).

Na względną regularność występowania czterech lub trzech akcentów w wersie 
wpływa szeroko stosowany paralelizm składniowy (Frolov 1991:25).

Powyższy tekst przełożyliśmy następująco:
1. Kiedy u góry nie nazwano nieba,
2. U dołu ziemi nie dano imienia -
3. Pierwszy ich rodzic, Ocean wód słodkich,
4. Twórczyń?2 Otchłań, wszego rodzicielka,
5. W tym samym czasie swe wody zmieszali.62 63 64
6. Łąk nie złączono, gąszcz trzcin tam nie powstał611.
7. Gdy żadnych bogów nikt jeszcze nie zrodził,
8. Imion im nie dał, losu nie określił,
9. Wśród nich65 bogowie zostali stworzeni.

62 Akadyjskie mummu (Dalley 1991:233 - maker Tiamat, Mity akadyjskie 2000:17 - Tiamat, stwo- 
rzycielka). W niektórych tłumaczeniach, zwłaszcza wcześniejszych, zachowane jako imię własne Mummu 
(Bromski 1998:19). O kłopotach interpretacyjnych związanych z tym pojęciem (personifikacją?) piszę Henry 
W. F. Saggs: „W tym stadium pojawia się także Mummu - pojęcie, którego interpretacja przysparza wiele 
trudności. Niektórzy współcześni autorzy (idąc za Damaskiosem) upatrują w Mummu trzeci element pratrój- 
cy Ojciec-Matka-Syn, pogląd ten jednak nie wytrzymuje krytyki. Pojęcie Mummu (...) występuje w dwóch 
różnych kontekstach: w jednym poprzedza ono imię Tiamat, w drugim zaś przedstawia jakąś istotę albo moc 
myślotwórczą, z którą się Apsu naradzał. Teologicznie pojęcie to oznaczało prawdopodobnie coś w rodzaju 
«twórczej siły życia» i przypomina poniekąd koncepcję Ducha Świętego w neoplatonizmie” (Saggs 1973:362).

63 Oba prabyty: Ocean i Otchłań, w eposie spersonifikowane, występują w wielu przekładach po 
prostu pod swoimi akadyjskimi określeniami jako imionami własnymi: ’Apsu oraz Ti’amat (Dalley 
1991:233nn; Bromski 1998:19nn; Mity akadyjskie 2000:17nn.).

64 Z niektórych tłumaczeń wywnioskować można, iż za podstawę interpretacji drugiej części wersu 
przyjęto czasownik śe’u szukać, sprawdzać, poszukiwać, dążyć do, zmierzać (/KHW 1965-1981:111, 1222- 
1223; CAD, XVII-2, 1992:335-336). Cf. nor discovered reed-beds (Dalley 1991:233), ni były widziane kępy 
(Bromski 1998:19), niewidoczne były trzciny i bagna (Mity akadyjskie 2000:17). “The verb śe'u in the mean
ing «to look for (and find)» is common in OA, but rare in Babylonian, the usual word being bu’u\ se’u 
seems to be restricted to literary usage” (CAD, XVII-2, 1992:362-363). The Assyrian Dictionary zawiera 
inny czasownik: se’u w znaczeniu to pad, layer, to upholster, z odniesieniem do „’Enuma ’eliś” I, 6, gdzie 
ta część wersu przetłumaczona została następująco: no canebrake formed (lit. layered?) (CAD, XVII-2, 
1992:364). Jednakże wcześniejsze tłumaczenie w tym samym słowniku oparte było (w starszej interpre
tacji?) właśnie na czasowniku se’u: (and before) canebrakes could be found „’Enuma ’eliś” I, 6 (CAD, V, 
1956:83-84).

65 Akadyjskie qerebsun, czyli wśród wód Oceanu (’apsu) i Otchłani (ti’amat). Cf. interpretację Sag- 
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1. ' ' II -
2. - - || -

(5+6) [4]
' (5+6) [4]

3. - - || ' ' (5+6) [4]
4 ' ' ||- (5+6) [4]

' (5+6) [4]
6 - - II- ' (5+6) [4]
7. - ' II ' (5+6) [4]

8- - II - ' (5+6) [4]
9. ' ' II '■- ' (5+6) [4]

W tłumaczeniu posłużyliśmy się białym jedenastozgłoskowcem 5+6 (tj. ze śred
niówką po piątej sylabie), z bardziej regularnym rozkładem akcentów (2+2) niż 
w oryginale.

„ Gilgamesz ” po polsku

Do początku XXI w. w języku polskim pojawiły się trzy literackie tłumaczenia-pa- 
rafrazy, nie z akadyjskiego oryginału, lecz z języków europejskich, obejmujące mniej 
więcej całość standardowej wersji „Gilgamesza”.

Najwcześniej poetyckiej przeróbki eposu dokonał Antoni Lange. Oparł się on na 
przekładach Alfreda Jeremiasa, Saureplane’a, Petera Jensena i Paula Dhorme’a (Jeremias 
1891; Jensen 1900; Dhorme 1907; Lange 1909:66; Machalski 1937:112). Zawarł ją w zbio
rze „Enuma Eliś” (Lange 1909; Machalski 1937:112-113). Kilkanaście lat później zamieścił 
fragment z Gilgamesza o potopie w „Dywanie Wschodnim” (Lange 1921:52-58).

Wśród przekładów tabliczek Gilgamesza, zawartych w zbiorze „Enuma Eliś”, Znaj
dziemy interesujący nas dialog z szynkarką, występującą w tekście jako Sybilla66:

gsa: Wtedy w ich wnętrzu [tzn. w połączonych wodach Apsu i Tiamat] stworzeni zostali bogowie (Saggs 
1973:363). Podobnie interpretuje tekst Thorkild Jacobsen: “The description presents the beginnings of the 
world as a watery chaos in which the powers of the fresh waters underground, Apsu, and the powers in 
the salt waters of the sea, Ti’amat, mingled. There was nothing else, no other form (...) and there were, as 
yet, no gods. Then in the midst of these waters two gods, Lahmu and Lahamu, came into being. The text 
clearly wants it understood that they were engendered by Apsu and bom ofTi’amat" (Jacobsen 1976:168).

66 Objaśnienie Langego w „Słowniczku”: „Sybilla, greckołacińska nazwa Sabitum” (Lange 1909:105).
67 Przypis Langego: „Rozmowa Gilgameśa z Sybillą” (Lange 1909:8866).
68 Przypis Langego: „Eatabu — tj. Ea dobry zamiast Ea-bani (Ea-stwórca)” (Lange 1909:8867). Imię 

Eatabu (właściwie ’Ea tabu - ’Ea jest dobry) jest tłumaczeniem sumeryjskiego En-ki-dug (Jastrow-Clay 
1920:11, 23-24; Dalley 1991:321; Kovacs 1995:112; Miller-Shipp 1996:50).

Ten, który ze mną wyzywał wszelkie niebezpieczeństwa67
Eatabu68, któregom kochał —
Poszedł ku przeznaczeniu ludzkości!

660 Dzień i noc płakałem nad nim —
Jako robak upadł na twarz —
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I odtąd życia nie odzyskał.
Jako myśliwiec rzuciłem się w pustynię!
Teraz, Sybillo, widzę twe oblicze! 
Śmierci, której się lękam, niechajże nie widzę! 
Sybilla rzecze: — Gilgameśu, czemu biegasz na wszystkie strony? 
Życia, którego szukasz, nie znajdziesz.
Kiedy bogowie stworzyli ludzkość, 
Postanowili śmierć dla ludzkości:

670 Żywot zachowali w swych ręku.
Ty, Gilgameśu, napełniaj żołądek — 
Dzień i noc oddawaj się rozkoszy — 
Codziennie oddawaj się igrzyskom, 
Dzień i noc bądź radosny i wesoły. 
Niechaj świetne będą twoje szaty, 
Niechaj głowa twa będzie wymyta — 
Patrz na dziecię, które cię chwyta za rękę — 
Niechaj małżonka zazna rozkoszy na twem łonie —

(Lange 1909:88-89)6’.

Przekład, mimo że oparty na starszych tłumaczeniach obcojęzycznych, niewie
le różni się od przyjętej przez nas wersji. Jedynie wers 661 - Jako robak upadł 
na twarz - odbiega od oryginału: 3adi tültum 3imqutam ’ina 3appiśu - w naszym 
tłumaczeniu: Dopóki robak nie wypadł mu z nosa. Następne dwa wersy stanowią 
luźniejszą parafrazę oryginału. Lange zachował dosłowność zwrotu balätam 3ina 
qätisunu °issabtü w wersie 670: Żywot zachowali w swych ręku. Przekład dokona
ny został wierszem nieregularnym, z przewagą dziesięciozgłoskowców (8 na 22 
wersy).

Tłumaczenia niemieckiej wersji „Gilgamesza” dokonał Józef Wittlin (Witt- 
lin 1922). Wersja niemiecka, wydana w 1916 r. w Lipsku, napisana została prozą 
z wstawkami prozy poetyckiej, z nawiązaniem do tradycji niemieckiego języka bi
blijnego: „so ist nach Möglichkeit der aus der Luther-Bibel bekannte Rythmus des 
Parallelismus der Glieder beibehalten, ohne jedoch der Eigenart einer deutschen 
«Umdichtung» Gewalt anzutun” (Burckhardt [o.J.]:64). Burckhardt oparł się na naj
pełniejszej wersji standardowej, uzupełniając tekst starobabilońską przemową kar- 
czmarki (nasz fragment 11:14 - III:1-13)69 70. Na tej przeróbce literackiej oparł się Józef 
Wittlin, tworząc najbardziej literacko udaną parafrazę.

69 Wersy 657-678 tłumaczenia.
70 Stosowny fragment w przekładzie Burckhardta: Sabitu spricht zu Gilgamesch also: „Gilgamesch, 

wohin läufst du? Das Leben, das du suchst, wirst du nicht finden. Als die Götter die Menschen schufen, 
bestimmten sie den Tod für die Menschen, das Leben behielten sie für sich selbst. Drum, Gilgamesch, - iß 
und trink, fülle deinen Leib, Tag und Nacht freue dich nur! Mache doch jeden Tag dir ein Freudenfest! 
Freue dich Tag und Nacht bei Harfen, Flöten und Tanz! Ziehe reine Kleider dir an, wasche und salbe dein 
Haupt und bade den Leib in frischen Wasser! Sieh froh die Kinder an, die deine Hand erfassen! Freue dich 
in den Armen des Weibes!"(...) (Burckhardt [o.J.]:42).
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Przekład Wittlina powyższego fragmentu Burckhardta brzmi:
Rzecze Sabitu do Gilgamesza:
„Gilgameszu, dokąd tak pędzisz? Nie znajdziesz żywota, którego szukasz! Kiedy 

bogowie stworzyli ludzi - ludziom przeznaczyli śmierć, zaś dla siebie samych - zacho
wali życie. Przeto ty teraz jedz i pij, i tucz swoje ciało, i tylko się raduj i dniem, i nocą. 
Co dnia radosne uczyń sobie święto!

Nocą i dniem - przy brzęku harf, przy fletach i tańcu!
Włóż czysty na się przyodziew, umyj i namaść swą głowę i w świeżej wodzie 

wykąp ciało! Pogodnie wejrzyj na dzieci, które cię ujmą za rękę! Bądź rad ramionom 
niewiasty! - (...)”

(Wittlin 1922:55).

Przekładu fragmentu „Gilgamesza” dokonał z oryginału Rudolf Ranoszek i zamieś
cił go w antologii „Rylcem i trzciną” (Rylcem i trzciną 1959). Stanowi on część tekstu 
„Zmienność losu”, złożonego z zakończenia tabliczki X (pouczenia Utnapisztima) oraz 
starobabilońskiej wypowiedzi szynkarki (Parpola 1997:55 [tekst klinowy - linie 313- 
327], 106-107 [transliteracja - linie 313-327]; cf. Gilgamesz 2002:49-50), którą poniżej 
zamieszczamy:

- Gilgameszu, w pogoni za czym się błąkasz?
Życia wiecznego, za którym gonisz, nie znajdziesz.
Kiedy bogowie stworzyli człowieka, przeznaczyli mu śmierć, 
zatrzymując życie w swych rękach.
Ty, Gilgameszu, napełniaj brzuch, wesel się w dzień i w noc, 
każdego dnia urządzaj święto weselne, dzień i noc tańcz i baw się.
Niech twoje ubranie będzie błyszczące i świeże, głowa namaszczona, a ciało wy

kąpane.
Uważaj na dziecię trzymające się twej ręki!
Niech twoja małżonka doznaje rozkoszy na twym łonie, bo to jest zadanie człowieka. 
(Rylcem i trzciną 1959:81)

Tekst wypowiedzi szynkarki został oddany prozą. Tłumaczenie jest bardzo bliskie 
oryginału, np. w dosłownym oddaniu zwrotu zatrzymując życie w swych rękach, aka- 
dyjskie balatam °ina ąatiśunu ’issabtu.

Czterdzieści pięć lat po tłumaczeniu Wittlina ukazał się kolejny przekład z drugiej 
ręki, dokonany przez Roberta Stillera. Mimo iż odrzuca on poprzednie „pośrednie wer
sje polskie” (Stiller 1967:107), jego przekład jest oparty głównie na tłumaczeniu z ory
ginału, dokonanym przez D’jakonowa (D’jakonov 1961; PiPDV 1973:166-220)71. Poe

71 „Po drugiej wojnie światowej ukazała się jedynie swobodna kompozycja literacka, oparta na kilku 
eposach sumeryjskich (m.in. na eposie o Gilgameszu) pióra Roberta Stillera, który korzystał z podobnych 
fantazyjnych adaptacji autorstwa różnych badaczy zachodnich” (Gilgamesz 2002:XIl). Powyższa ocena 
Magdaleny Kapełuś jest jednak uproszczeniem: Stiller korzystał głównie z tłumaczenia Djakonowa, 
opartego na wersji niniwejskiej wraz z dodatkami; tekst Tablicy Pierwszej Stillera (Stiller 1967:5-12) jest 
prozaicznym przekładem, nieomal słowo w słowo, od początku do końca, poetyckiego tekstu Djakonowa 
(PiPDV 1973:166-172). Nie zmienia to faktu, że wersja Stillera jest luźniejszą parafrazą niż dzieło Wittlina.
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tycki przekład D’jakonowa zawiera uzupełnienia z wersji starobabilońskiej72. W prze
ciwieństwie do Burckhardta D’jakonow przyjął za podstawę tłumaczenia jedenaście, 
a nie dwanaście tabliczek (dwunasta tabliczka notabene jest ewidentnym późniejszym 
dodatkiem, niepasującym do całości tekstu73 74). Tak też postąpił Stiller, który naśladuje 
tłumaczenie rosyjskie - chociaż swój przekład oddał prozą poetycką.

72 Oto fragment przekładu Djakonowa - dodatek za tekstem Meissnera (PiPDV 1973:205, 679): 
* Хозяйка ему вещает, Гильгамешу:

* «Гильгамеш! Куда ты стремишься?
* Жизни, что ищешь, не найдешь ты!

* Боги, когда создавали человека, -
* Смерть они определили человеку,

*- Жизнь в своих руках удержали.
* Ты же, Гильгамеш, насыщай желудок,
* Днем и ночью да будешь ты весел,

* Праздник справляй ежедневно,
* Днем и ночью играй и пляши ты!
* Светлы да будут твои одежды,
* Волосы чисты, водой омывайся,
* Гляди, как дитя твою руку держит,

74 Cf. przypis do naszego tłumaczenia: kolumna II, wers 14.
75 W jednym miejscu omawianego przez nas fragmentu Stiller oddalił się jednak zbytnio od ro

syjskiego pierwowzoru i akadyjskiego oryginału. Chodzi tu o zdanie kobiecą sprawę czyń z chętną 
niewiastą (!). Rosyjski tekst brzmi: Своими объятьями радуй подругу. W oryginale akadyjskim jest: 
marhltum lihtaddam 3ina silnika (111:13); Ranoszek tłumaczy: Niech twoja małżonka doznaje rozkoszy 
na twym łonie - w naszym tłumaczeniu: Niech żona zazna szczęścia na twym łonie!

Oto wersja Stillera:
Rzekła doń szafarka, do Gilgamesza711:
Gilgameszu! Na co ty się porywasz? Życia, co go szukasz, nigdy nie znajdziesz! 

Kiedy bogowie stwarzali człowieka, śmierć przeznaczyli człowiekowi, życie zacho
wali we własnym ręku. Ty, Gilgameszu, napełniaj żołądek, dniem i nocą obyś wciąż 
był wesół, codziennie sprawiaj sobie święto, dnie i noce spędzaj na grach i pląsach! 
Niech jasne będą twoje szaty, włosy czyste, obmywaj się wodą, patrz, jak dziecię 
twej ręki się trzyma, kobiecą sprawę czyń z chętną niewiastą: tylko takie są sprawy 
człowieka!

(Stiller 1967:107).

W cytowanym fragmencie Stiller zachował zarówno aspekt niedokonany stwarza
li, jak i jasne szaty (w obu wypadkach tak samo w tekście rosyjskim), mimo że orygi
nał akadyjski sugerowałby raczej formę dokonaną stworzyli, a przymiotnik akadyjski 
ma głównie znaczenie czysty (v. słownictwo do tekstu Gilgamesza)75.

Jedynym dotychczas tłumaczeniem z oryginału akadyjskiego wszystkich za
chowanych fragmentów eposu o Gilgameszu (wersji standardowej, starobabiloń
skiej i innych, w tym wersji hetyckiej) jest „Epos o Gilgameszu” w tłumaczeniu 
Krystyny Łyczkowskiej oraz Piotra Puchty i Magdaleny Kapełuś. Jest to przekład 

* Своими объятьями радуй подругу -
* Только в этом дело человека!».

73 PiPDV 1973:220.
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filologiczny, nieco chropowaty, zachowujący „układ wierszy oryginału, a co za tym 
idzie niekiedy także składnię charakterystyczną dla języka akadyjskiego” (Gilga- 
mesz 2002:XII).

Dla porównania przytoczmy przekład fragmentów starobabilońskich pióra Piotra 
Puchty (pominięto numerację tabliczki i wprowadzenie odautorskie):

Kolumna 2
[...]„[Przyjaciel mój, 
którego kochałem bardzo], 
przebył ze mną wszystkie trudy.
Enkidu, którego kochałem tak bardzo [...],
przebył ze mną wszystkie niebezpieczeństwa,
(a teraz) odszedł ku (śmierci) - przeznaczeniu ludzkości.
Dzień i noc opłakiwałem go,
nie pozwalałem go pochować.
(Mówiłem:) «Przyjaciel mój podniesie się, gdy (usłyszy) wołanie moje».
Siedem dni i siedem nocy (trwało),
aż robak wypełzł z jego nozdrzy.
Odkąd odszedł, nie mogę znaleźć życia, 
włóczę się jak złoczyńca pośród stepu.
Teraz, karczmarko, patrzę w oblicze twoje,
(ale) śmierci, której boję się tak bardzo, (obym) nie zobaczył".
Karczmarka do niego rzecze, do Gilgamesza:

Kolumna 3
„Gilgameszu, w jakim celu błądzisz?
Życia (nieśmiertelnego), którego szukasz, nie znajdziesz.
Kiedy bogowie tworzyli ludzkość, 
śmiercią obarczyli rodzaj ludzki, 
a życie (wieczne) zachowali dla siebie.
(Ale) ty, Gilgameszu, pozwól napełnić się brzuchowi swojemu, 
dzień i noc bądź radosny.
Każdy dzień ustanów świętem, 
dzień i noc tańcz i baw się.
Niech czyste będą szaty twoje, 
głowę umyj i wykąpany bądź w wodzie.
Zwróć uwagę na dziecko trzymające cię za rękę, 
żonie pozwól się radować w objęciach [twoich]. 
To jest przeznaczeniem [ludzkości...]!”

(Gilgamesz 2002:85-86).
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Jako ciekawostkę warto odnotować przekład „Gilgamesza” na język hebrajski, 
pióra Saula Czernichowskiego, zatytułowany 30353 nl5'5^ calilot gilgameś (Czyny 
Gilgamesza), wydany w Warszawie w 1924 r. Jest to wersja poetycka, oparta na tłu
maczeniu niemieckim.

Poniżej cytujemy wypowiedź karczmarki:
HFlg H3g .3035? 

.gsori g'5 Ehn -wg Q'Tirrng 
,npn_ng 15 w ang ap^g g"i?3 

.□ri5 inp5 □"nrrng'i 
.nrwi 5og .303'53 .p5 

,hit5it nor notpi ?|3B3 g5o 
.HFIÇp ^5 rpJJ Dr Di’

DOT ÈT3FI 313 
,5ino dp Dp; Wn ,"ii33 rnor g3 

.□oo1? itt nsr^p? 
."TOIT 5g rbp JD^l ?pg"rng fri"! 

□,sn D'D? TlïpT.g 5'301 

,?P33_ng nn^3 ng"l 
.H3KH DP D”n FIN") t . t • ~ :

(Czernichowski 1924:77-78).

gilgâmës, 3ânâ °attâ m3mahër? 
°et-hahayyîm 3âser dores lô timsâ. 
bibrô 3ëlohîm °âdâm minnû lô 3et-hammâwet, 
w33et-hahayyîm lâqhû lâhem.
lâkën, gilgâmës, Jëkol 9ûs3të,
malle bitn’kâ 3ûs3mah yômâm wâlâylâ, 
yôm yôm càse l3kâ miśte, 
śóś tâsîs yômâm wâlâylâ, 
sâ zimrâ kinnôr, halîl nâcîm cim mâhôl. 
b3kol-cët yihyû b’gâdëkâ Pbânîm, 
r’has °et-rôs3kâ w3semen câlâw 3al yehesâr, 
Jût3bol 3et-b3sâr3kâ b3mayim hayyîm 
r3 b3simhâ 3et-bânëkâ, 
r3 hayyîm cim hâ’issâ.

[transliteracja - PTW]
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Gilgamesz X, 11:0-14 - 111:1-16 - słownictwo

Kolumna II
0
’ibrum m. towarzysz, przyjaciel (AHW 1965-1981:1, 363-364)
-i 1 sg. pron. suff. po rzeczownikach w nom. lub acc. sg. (Ungnad 1993:33) 
śa pron. rei. ten, ta, ta, który, która etc. (Ungnad 1993:35-36) 
’arammu 1 sg. praes. râmum kochać (AHW 1965-1981:11, 952)
-śu 3 m. pron. suff. go, jego (Ungnad 1993:33)
danniś adv. bardzo; dannum adj. mocny, silny (AHW 1965-1981:1, 160-161)
1
’itti praep. z; przy (AHW 1965-1981:1, 405)
-ya 1 sg. pron. suff. po rzeczownikach w gen. sg. (Ungnad 1993:33)
’ittallak Gtn 3 comm. sg. praet. ’alâkum przejść (AHW 1965-1981:1, 33; Miller- 

Shipp 1996:13).
-u subj. (Ungnad 1993:66)
kału st. cstr. (forma poetycka, cf. Riemschneider 1990:160) kalûm wszystko, przed 

pl. wszyscy, wszystkie (AHW 1965-1981:1, 427)
marşâtim gen. pl. adj. f. marşatum trudna, nieprzyjemna, f. pl. trudności, niebez

pieczeństwa (AHW 1965-1981:11, 613)
2
’Enkidu n. propr. (Parpola 1997:147)
śa pron. rei. ten, ta, to; który, która etc. (Ungnad 1993:35-36)
’arammu 1 sg. praes. râmum kochać (AHW 1965-1981:11, 952)
-śu 3 m. pron. go, jego (Ungnad 1993:33) 
danniś adv. bardzo; dannum adj. mocny, silny (AHW 1965-1981:1, 160-161)
3
’itti praep. z; przy (AHW 1965-1981:1, 405)
-ya 1 sg. pron. suff. po rzeczownikach w gen. sg. (Ungnad 1993:33)
’ittallak Gtn 3 comm. sg. praet. ’alâkum przejść (AHW 1965-1981:1, 31, 33) 
-u subj. (Ungnad 1993:66)
kału st. cstr. (forma poetycka, cf. Riemschneider 1990:160) kalûm wszystko, przed 

pl. wszyscy, wszystkie (AHW 1965-1981:1, 427)
marşâtim gen. pl. adj. f. marşatum trudna, nieprzyjemna, f. pl. trudności, niebez

pieczeństwa (AHW 1965-1981:11, 613)
4
’illik G 3 comm. sg. praet. ’alâkum iść, pójść (AHW 1965-1981:31-32; Miller-Shipp 

1996:13)
-ma part. encl. post. v. conj. i; part, confirm, post al. oto, zaś, zaprawdę 

(Huehnergard 2005:49-50, 325)
’ana praep. do, ku (AHW 1965-1981:1, 47-48)
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śimatu (forma poetycka, cf. Riemschneider 1990:160) = śimat st. cstr. pl. śimtum 
przeznaczenie, los (śmiertelny) (AHW 1965-1981:111, 1238-1239)

3awilütim gen. sg. 3awilutum ludzkość, człowieczeństwo (AHW 1965-1981:1, 91)
5
3urrum dzień; dzień (w opozycji do nocy) (AHW 1965-1981:111, 1433)
3u conj. i, a (AHW 1965-1981:111, 1397-1398)
muśum noc (AHW 1965-1981:11, 687)
°um 3u musi dniem i nocą = stale, ciągle (AHW 1965-1981: II, 687, III, 1433; Ungnad 

1993:114)
°eli praep. na, nad, przeciw (AHW 1965-1981:1, 200-201)
-śu 3 m. pron. suff. go, jego (Ungnad 1993:33)
3abki 1 sg. praet. baküm płakać, opłakiwać (AHW 1965-1981:1, 97).
6
3ul neg. (w zdaniach głównych orzekających) nie (AHW 1965-1981:111, 1406-1407)
3addi 1 sg. praet. nadurn rzucić, położyć (AHW 1965-1981:11, 705-706; Miller-Shipp 

1996:30-31)
-śu 3 m. pron. suff. go, jego (Ungnad 1993:33)
3ana praep. do, ku (AHW 1965-1981:1, 47-48)
qebérim inf. gen. sg. qebérum pogrzebać, pochować (AHW 1965-1981:11, 912-913)
7
3ibrum m. towarzysz, przyjaciel (AHW 1965-1981:1, 363-364)
-11 sg. pron. suff. post nom. / acc. sg. (Ungnad 1993:33)
-man part, irreal, kiedykolwiek (AHW 1965-1981:11, 601; Ungnad 1993:107, 121-122) 
3itabbe 3 comm. sg. praes. tebüm powstać, podnieść się (AHW 1965-1981:111, 1342). 
-am vent. (Ungnad 1993:65-66; Huehnergard 2005:133-135)
3itabbe3am 3 comm. sg. praes. vent. (AHW 1965-1981:111 1342; Ungnad 1993:65-66)
3ana praep. do, ku (AHW 1965-1981:1, 47-48)
rigmi gen. sg. rigmum wołanie, głos, krzyk (AHW 1965-1981:11, 982)
-ya 1 sg. pron. suff. post gen. sg. (Ungnad 1993:33)
8
sebet(tu) f. siedem (AHW 1965-1981:11, 1033)
3ümi gen. pl. 3umum m./f. dzień (AHW 1965-1981:111, 1418-1420)
3u conj. i, a (AHW 1965-1981:111, 1397-1398)
sebe m. siedem (AHW 1965-1981:11, 1033)
muśiatim gen. pl. muśitum noc (AHW 1965-1981:11, 683-684)
9
3adi praep. aż, aż do (AHW 1965-1981:1, 12-13)
tültum robak (AHW 1965-1981:111, 1369)
3imqut 3 comm. sg. praet. maqátum (u) wypaść, spaść (AHW 1965-1981:11, 605-606). 
-am vent. (Ungnad 1993:65-66; Huehnergard 2005:133-135)
3imqutam 3 comm. sg. praet. vent. (AHW 1965-1981:11, 605-606; Ungnad 

1993:65-66)
3ina praep. z, w, na, przez (AHW 1965-1981:1, 380-381)
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°appi gen. st. cstr. 3appum nos (AHW 1965-1981:1, 60)
-§u 3 m. pron. suff. go, jego (Ungnad 1993:33)
10
Jistum praep. od, po(AHW 1965-1981:1, 401-402)
warki praep. po, za (AHW 1965-1981:111, 1468-1469)
-śu 3 m. pron. suff. go, jego (Ungnad 1993:33)
3ul neg. (w zdaniach głównych orzekających) nie (AHW 1965-1981: III, 1406-1407)
3üta 1 sg. praet. (w)atûm znaleźć (AHW 1965-1981:111, 1493)
balâtam acc. sg. balâtum życie (AHW 1965-1981:1, 98-99)
11
3attanaggiś Gtn 1 sg. praes. nagâsum (-, u) wędrować, wałęsać się (AHW 1965- 

1981:11, 710)
kima praep. jak (AHW 1965-1981:1, 476-477)
hâbilim gen. sg. hâbilum złoczyńca (AHW 1965-1981:1, 305)
qabaltum środek, adv. qabaltu w środku, pośród (AHW 1965-1981:886) 
sëri gen. sg. serum równina, pole, step, pustkowie (przeciwieństwo miasta) (AHW 

1965-1981:1093-1095)
12
9inanna teraz (AHW 1965-1981:1, 381)
sabitum karczmarka (AHW 1965-1981:11, 999)
3âtamar 1 sg. pf. °amarum (a, u) zobaczyć, ujrzeć (AHW 1965-1981:1, 40)
pani gen./acc. pl. (st. cstr.) pl. pânü twarz (AHW 1965-1981:818-819)
-ki 2 f. pron. suff. twój, ciebie (Ungnad 1993:33)
13
inütain acc. sg. mütum śmierć (AHW 1965-1981:11, 691)
śa pron. rei. ten, ta, to-, który, która etc. (Ungnad 1993:35-36)
9âtanaddar Gtn 1 sg. praes. 3adarum obawiać się, lękać się (AHW 1965-1981:1, 11)
-u subj. suff. (Ungnad 1993:66)
3ai part. neg. (vêtit.) c. praet. nie (AHW 1965-1981:1, 23)
"amur 1 sg. praet. °amarum (a, u) poznać, zaznać (AHW 1965-1981:1, 40; Ungnad 

1993:64, 68)
14
sabitum karczmarka (AHW 1965-1981:11, 999)
3ana praep. do, ku (AHW 1965-1981:1, 47-48)
śaśum pron. demonstr. dat. (post praep. 9ana) jemu, mu (AHW 1965-1981:111, 1198; 

Ungnad 1993:31-32)
3izzakar 3 comm. sg. perf. zakârum rzec, powiedzieć (AHW 1965-1981:111, 1503- 

1504; Huehnergard 2005:133-135)
9izzakaram 3 comm. sg. pf. vent. (AHW 1965-1981:111, 1504; Ungnad 1993:65-66)
3ana praep. do, ku (AHW 1965-1981:1, 47-48)
Gilgameś (dei) n. propr. (Parpóla 1997:147)
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Kolumna III
1
Gilgameś (dei) n. propr. (Parpola 1997:147)
°eś dokąd (AHW 1965-1981:1, 253)
tadâl 2 m. sg. praes. dâlum chodzić wkoło, bez celu (AHW 1965-1981:1, 154-155)
2
balatam acc. sg. balâtum życie (AHW 1965-1981:1, 98-99) 
śa pron. rei. ten, ta, ta, który, która etc. (Ungnad 1993:35-36) 
tasahhur 2 m. sg. praes. sahârum szukać (AHW 1965-1981:111, 1005-1006) 
-u subj. (Ungnad 1993:66)
la part. neg. nie (Ungnad 1993:107 - zakaz, negacja pojedynczych słów; cf. 

Bergstrâsser 1995:34; AHW 1965-1981:1, 520-521)
tutta 2 m. sg. praes. (w)atûm znaleźć (AHW 1965-1981:111, 1493)
3
°inuma kiedy (AHW 1965-1981:1, 383-384)
3ilu nom. pl. 3ilum bóg, bóstwo (AHW 1965-1981:1, 373-374)
3ibnû 3 pl m. praet. banûm stworzyć, zbudować (AHW 1965-1981:1, 103; Miller- 

Shipp 1996:13).
°awîlûtam acc. sg. °awîlütum ludzkość, człowieczeństwo (AHW 1965-1981:1, 91)
4
mutam acc. sg. mutum śmierć (AHW 1965-1981:11, 691)
°iśkunu 3pl m. praet. śakanum ustanowić, wyznaczyć(AHW 1965-1981:111,1134-1137) 
°ana praep. do, ku (AHW 1965-1981:1, 47-48)
°awîlûtim gen. sg. 3awîlütum ludzkość, człowieczeństwo (AHW 1965-1981:1, 91)
5
balatam acc. sg. balâtum życie (AHW 1965-1981:1, 98-99) 
°ina praep. z, w, na, przez (AHW 1965-1981:1, 380-381) 
qati gen. pl. qatum ręka (AHW 1965-1981:11, 908-910) 
-śunu 3 m. pl. pron. suff. (Ungnad 1993:33)
3işşabtû 3 pl m. pf. şabâtum złapać, chwycić, wziąć (AHW 1965-1981:111,1066,1068; 

Miller-Shipp 1996:4).
6
°attâpron. 2 sg. m. ty (Ungnad 1993:31-32)
Gilgameś (dei) n. propr. (Parpola 1997:147)
lu part, optat. niech (AHW 1965-1981:1, 558-559)
mali stat, malûm być pełnym; napełnić się (AHW 1965-1981:11, 597) 
karaś st. cstr. karśum, karasum brzuch, żołądek (AHW 1965-1981:1, 450-451) 
-ka 2 m. pron. suff. twój, ciebie (Ungnad 1993:33)
7
°urrum dzień; dzień (w opozycji do nocy) (AHW 1965-1981:111, 1433)
°u conj. i, a (AHW 1965-1981:111, 1397-1398)
muśum noc (AHW 1965-1981:11, 687)
°urri 3u musi dniem i nocą = stale, ciągle (AHW 1965-1981:11, 687, III, 1433)
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hitaddu 2 m. sg. imp. Gtn hadûm cieszyć się (AHW 1965-1981:1, 307)
°attâ pron. 2 sg. m. ty (Ungnad 1993:31-32)
8
3ûmisam codziennie (AHW 1965-1981:1413)
śukun 2 m. sg. imp. sakânum ustanowić, wyznaczyć, sprawiać (AHW 1965-1981:111, 

1134-1137)
hidûtam acc. sg. hidûtum radość (AHW 1965-1981:1, 344-345)
9
3urrum dzień; dzień (w opozycji do nocy) (AHW 1965-1981:111, 1433)
3u conj. i, a (AHW 1965-1981:111, 1397-1398)
muśum noc (AHW 1965-1981:11, 687)
3urri 3u mûsı dniem i nocą = stale, ciągle (AHW 1965-1981:11, 687, III, 1433)
sur 2 m. sg. imp. sârum tańczyć (AHW 1965-1981:11, 1031)
3u conj. i, a (AHW 1965-1981:111, 1397-1398)
melil 2 m. sg. imp. melulum bawić się (AHW 1965-1981:11, 644)
10
lii part, optat. niech (AHW 1965-1981:1, 558-559)
3ubbubu pt. D 3ebebum być czystym (AHW 1965-1981:1, 180-181, III, 1400)
şubâtü nom. pl. st. cstr. şubâtum strój, ubranie, materiał (AHW 1965-1981:111, 

1107)
-ka 2 m. pron. suff. twój, ciebie (Ungnad 1993:33)
11
qaqqad nom. sg. st. cstr. qaqqadum głowa (AHW 1965-1981:11, 899-900)
-ka 2 m. pron. suff. twój, ciebie (Ungnad 1993:33)
İÜ part, optat. niech (AHW 1965-1981:1, 558-559)
mesi stat, mesûm myć (AHW 1965-1981:11, 647-648)
me = mu pit. woda (AHW 1965-1981:11, 664)
ramkâta 2 m. sg. stat, ramâkum kąpać się, myć się (AHW 1965-1981:11, 948)
12
şubbi 2 m. sg. imp. D şubbûm przyjrzeć się, obserwować (AHW 1965-1981:111, 

1107-1108)
şehram acc. sg. şehrum małe, młode, dziecko (AHW 1965-1981:111, 1088-1089)
şâbitu st. cstr. (forma poetycka, cf. Riemschneider 1990:160) şâbitum pt. act. şabâtum 

złapać, chwycić, wziąć (AHW 1965-1981:111, 1066-1068)
qati gen. sg. st. cstr. qatum ręka (AHW 1965-1981:11, 908-910)
-ka 2 m. pron. suff. twój, ciebie (Ungnad 1993:33)
13
marhitum żona, małżonka (AHW 1965-1981:11, 611)
lihtaddâm 3 comm. sg. vent. Gtn hadûm cieszyć się (AHW 1965-1981:1, 307; Ungnad 

1993:65-66; Huehnergard 2005:133-135)
li- = İÜ part, optat. niech (AHW 1965-1981:1, 558-559)
-am vent. (Ungnad 1993:65-66; Huehnergard 2005:133-135)
3ina praep. z, w, na, przez (AHW 1965-1981:1, 380-381)
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suni gen. st. cstr. sunum łono (AHW 1965-1981:11, 1059)
-ka 2 m. pron. suff. twój, ciebie (Ungnad 1993:33)
14
°annama oto! (AHW 1965-1981:1, 52)
śipir st. cstr. śiprum posłanie; praca (AHW 1965-1981:111, 1245-1246)
3awilutim gen. sg. °awilutum ludzkość, człowieczeństwo (AHW 1965-1981:1, 91) 
sinniśtim gen. sg. sinniśtum kobieta, niewiasta (AHW 1965-1981:11, 1047)
15
Gilgameś (dei) n. propr. (Parpola 1997:147)
°eś dokąd (AHW 1965-1981:1, 253)
tadal 2 m. sg. praes. dalum chodzić wkoło, bez celu (AHW 1965-1981:1, 154-155)
16
śa pron. rei. ten, ta, ta, który, która etc. (Ungnad 1993:35-36)
baltum adj. żyjący, żywy (AHW 1965-1981:1, 100; Ungnad 1993:125-126)
li- = lu part, optat. niech (AHW 1965-1981:1, 558-559)
lihdu 3 comm. sg. praet. precat. hadum cieszyć się (AHW 1965-1981:1, 307; Ungnad 

1993:67)
balatam acc. sg. balatum życie (AHW 1965-1981:1, 98-99)

SEnuma 3eliś” - słownictwo

1
Denüma conj. kiedy (AHW 1965-1981:1, 383-384)
°eliś adv. wysoko, u góry (AHW 1965-1981:1, 201-202)
lä part. neg. nie (Ungnad 1993:107 - zakaz, negacja pojedynczych słów; cf. 

Bergsträsser 1995:34; AHW 1965-1981:1, 520-521)
nabü adj. verb.76 G III ü nabüm wołać, nazwać (AHW 1965-1981:11, 699)

76 “In contrast to the participle, the verbal adjective is passive. It principally serves to form the 
stative (§ 54). But it is also found constructed adjectivally (...)” (Ungnad 1993:69). „Beim Verbum ist der 
Stfativ]. das konjugierte Verbaladj. (...), wie dieser ein deklinierter St(ativ). ist; beide Kategorien sind 
also identisch” (von Soden 1969:101).

77 W wyrazie zachowano -m mimacji, charakterystycznej dla odmiany akadyjskich form imiennych 
(von Soden 1952-1969:80, 3*-7‘; Ungnad 1993:48). Poza tym wyrazem w omawianym przez nas fragmen
cie mimacja nie występuje (cf. formy suma, reśtu, su$a, śimatu). Proces zaniku mimacji zachodził już 
w okresie starobabilońskim, chociaż w zapisie była ona wciąż zachowywana. W okresie średniobabiloń- 
skim (1530-1000 p.n.e.) zanikła całkowicie, przyzwyczajenia pisarskie sprawiały jednak, że wciąż jeszcze 
była zapisywana, głównie w tekstach literackich, przede wszystkim w wyrazach rodzaju żeńskiego (von 
Soden 1969:3, 32, 80, 244).

samämü niebo (AHW 1965-1981:111, 1154)
2
śapliś adv. na dole (AHW 1965-1981:111, 1174)
°ammatum77 f. ziemia, ląd (AHW 1965-1981:1, 44)
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suma acc. sg. śumu(m) imię (AHW 1965-1981:111, 1274-1275; CAD, XVII-3, 
1992:291-292)

la part. neg. nie (Ungnad 1993:107 - zakaz, negacja pojedynczych słów; cf. AHW 
1965-1981:1, 520-521; Bergstrásser 1995:34)

zakrat 3 sg. f. stat. zakárum powiedzieć, nazwać (AHW 1965-1981:111, 1503-1504)
3

3apsu woda gruntowa, wody gruntowe, morze słodkowodne, wody podziemne; głę
bina, kosmiczne wody podziemne; tu: ich personifikacja (CAD, 1-2,1964:194-197; AHW 
1965-1981:1, 61; Miller-Shipp 1996:45)

-ma part. encl. post. v. conj. i; part, confirm, post al. oto, zaś, zaprawdę (Huehner- 
gard 2005:49-50, 325)

réstú pierwszy, pierworodny (AHW 1965-1981:11, 973)
żaru pt. rodzic (AHW 1965-1981:111, 1516-1517)
-śun skrócona, poetycka forma = -śunu 3 m. pl. pron. suff. (Ungnad 1993:33)
4

mummu twórca; epitet TParnat (AHW 1965-1981:11, 672 - siła życiodajna?; Un- 
gand 1993:17-18, 19, 20-22; CAD, X-2, 2004:197)

tPámat (támatu, tPámtu, tPámatu) morze, ocean; mitologiczne lub ubóstwione 
miejsce [ta-amtú ummi Hani (...) the sea, the mother of the gods (...)]; bóstwo (AHW 
1965-1981:111, 1353-1354; CAD, XVIII, 2006: 150-158)

mu’allidat, muwallidat (mumallidat) rodzicielka, pt. f. sg. D 3ulludu zrodzić (CAD, 
1-1, 1964:287, 292-293; AHW 1965-1981:111, 1457; Ungand 1993:17-18, 19, 20-22; Miller- 
Shipp 1996:45)

gimri gen. sg. (st. cstr.) gimru całość, wszystko (CAD, V, 1956:76-77; AHW 1965- 
1981:1, 289)

-śun skrócona, poetycka forma = -śunu 3 m. pl. pron. suff. (Ungnad 1993:33)
5

me = mü pit. woda (AHW 1965-1981:11, 664)
-śunu 3 m. pl. pron. suff. (Ungnad 1993:33)
’iśteniś adv. razem; zarazem, jednocześnie (CAD, VII, 1960:279-281; AHW 1965- 

1981:1, 400-401)
°ihíqü 3 pl. praet. hPáqu, háqu zmieszać, wymieszać (płyny) (CAD, VI, 1956:86-87; 

AHW 1965-1981:1, 342; Ungnad 1993:159)
-ma part. encl. post. v. conj. i; part, confirm, post al. oto, zaś, zaprawdę (Huehner- 

gard 2005:49-50, 325)
6

gipára (giparra) acc. gipáru (giparru) siedziba; łąka, pastwisko (CAD, V, 1956:83- 
84; AHW 1965-1981:1, 290 - gipa(r)ru)

la part. neg. nie (Ungnad 1993:107 - zakaz, negacja pojedynczych słów; cf. 
Bergstrásser 1995:34; AHW 1965-1981:1, 520-521)

kissurü 3 m. pl. stat. Gt kissuru zostać połączonym, spleść się, spoić się, złączyć się 
(AHW 1965-1981:1, 457; CAD, VIII, 1971:261)78

78 Względnie wariant: kissurá 3 f. pl. stat. (AHW 1965-1981:1, 457; CAD, VIII, 1971:261).

58



susä acc. susü gęstwa, gęstwina, gąszcz trzcin nad rzeką, zarośla trzcinowe, mo
czary (CAD, XVI, 1962:262; AHW 1965-1981:111, 1115)

la part. neg. nie (Ungnad 1993:107 - zakaz, negacja pojedynczych słów; cf. AHW 
1965-1981:1, 520-521; Bergsträsser 1995:34)

śe°u 3 m. pl. stat. śe°u wyściełać, ułożyć, obłożyć (AHW 1965-1981:111, 1222; CAD, 
XVII-2, 1992:363-364)

7
3enuma conj. kiedy (AHW 1965-1981:1, 383-384)
°ilü nom. pl. 3ilum bóg, bóstwo (AHW 1965-1981:1, 373-374)
lä part. neg. nie (Ungnad 1993:107 - zakaz, negacja pojedynczych słów; cf. AHW 

1965-1981:1, 520-521; Bergsträsser 1995:34)
śupu 3 m. pl. stat. Ś süpü ukazać, urzeczywistnić, przynieść, zrodzić, wydać, 

uświetnić (CAD, 1-2, 1964:201, 202; AHW 1965-1981:111, 1459)79

79 G wapü być widocznym, stać się widocznym (CAD, 1-2, 1964:201-202; AHW 1965-1981:111, 1459).

manäma pron. indef. ktoś, ktokolwiek, c. part. neg. nikt (AHW 1965-1981:11, 602; 
CAD, X-1, 1977:207; Ungnad 1993:37)

8
suma acc. sg. śumu(m) imię (AHW 1965-1981:111, 1274-1275; CAD, XVII-3, 

1992:292)
lä part. neg. nie (Ungnad 1993:107 - zakaz, negacja pojedynczych słów; cf. AHW 

1965-1981:1, 520-521; Bergsträsser 1995:34)
zukkurü 3 m. pl. stat. D zukkuru wspomnieć, przywołać, nazwać (CAD, XXI, 

1961:21; AHW 1965-1981:111, 1504)
śimatu pl. śimtu przeznaczenie, zrządzenie losu, los, dola (AHW 1965-1981:111, 

1238-1239; CAD, XVII-3, 1992:11, 14-15)
lä part. neg. nie (Ungnad 1993:107 - zakaz, negacja pojedynczych słów; cf. AHW 

1965-1981:1, 520-521; Bergsträsser 1995:34)
ślmu 3 m. pl. stat. samu (śPamu) ustalić, określić (AHW 1965-1981:111, 1225; CAD, 

XVII-1, 1989:358-359)
ślmta (śimati) samu określić los, wyznaczyć los (AHW 1965-1981:111, 1225; CAD, 

XVII-1, 1989:361-362)
9
Dibannu 3 pl m. praes. banurn stworzyć, zbudować (AHW 1965-1981:1, 103; CAD, 

XIII, 1982:219; Ungnad 1993:161; Miller-Shipp 1996:13)
-mapart. encl. post. v. conj. i; part, confirm. post al. oto, zaś, zaprawdę (Huehnergard 

2005:49-50, 325)
Dilu nom. pl. 3ilum bóg, bóstwo (AHW 1965-1981:1, 373-374)
qereb st. cstr. qerbu środek, wnętrze (AHW 1965-1981:11, 914-915; von Soden 

1969:167; CAD, XIII, 1982:216-217)
-śunu 3 m. pl. pron. suff. (Ungnad 1993:33)
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Rozdział drugi
AQHAT I. vi, 2-45

Aqhat, tabliczka I, kolumna vi, 
wiersze 2-45 - tekst

Wybrany fragment poematu o Aqhacie (Aqhat I. vi 2-45)80, zapisanego na trzech 
tabliczkach glinianych, pochodzi z mniej więcej XIV-XIII w. p.n.e. Język oryginału, 
ugarycki81, należy do północnej gałęzi języków semickich (Lipiński 2001:48). Język, 
poświadczony przez teksty przez ponad dwa stulecia, zapisywany był alfabetem klino
wym, liczącym 30 znaków spółgłoskowych, z trzema odmianami zwarcia krtaniowego, 
służącymi do odnotowywania wariantów z samogłoskami (Daniels-Bright 1996:92, 
102-103; Hetzron 1998:132; Lipiński 2001:48). Podobnie więc jak język akadyjski, uga
rycki zapisywany był na tabliczkach glinianych, które stanowiły podstawę do analizy 
tekstu utworu, z której dokonywano odpisu, a następnie transliteracji.

80 W zbiorze tekstów klinowych z Ugarit nasz fragment identyfikowany jest jako CAT 1.17 VI 2-45, 
lub jako KTU l:17:VI:2-45 (UNP 1997:59-62; Tropper 2000:1007-1008).

81 Przymiotnik utworzony od nazwy miasta-państwa JHTs»— ugrt ’Ugaritu, istniejącego od ok. 
1900 p.n.e. do 1185 p.n.e. (Gordon 1955:45,232; Sivan 1997:244; Schniedewind-Hunt 2007:12-15, 182-183).

W związku z faktem, iż tabliczki uległy uszkodzeniom, co spowodowało znaczne 
ubytki tekstu, z niektórych linijek poematu nie pozostało nic lub ograniczają się one 
do jednego lub dwóch znaków. Dodatkowym problemem dla badaczy ugaryckiego jest 
postępujące niszczenie glinianych tabliczek, co sprawia, iż teksty są mniej czytelne 
obecnie niż przed kilkudziesięciu laty (UNP 1997:53).

Poniższy odpis fragmentu poematu o Aqhacie został uzupełniony przez wy
dawców i nie stanowi wydania krytycznego (de Moor-Spronk 1987:vii). Większość 
tekstów ugaryckich występujących w dwujęzycznych opracowaniach poematów jest 
uzupełniana, wprawdzie ostrożnie, dla celów translatorskich (UNP 1997:53). Wspo
mniana rekonstrukcja wersji klinowej oparta jest na paralelnych miejscach poematu 
lub innych poematów ugaryckich, ale część uzupełnień jest autorską propozycją obu
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naukowców82. Znaki zrekonstruowane umieszczone zostały w nawiasach kwadra
towych83. W przeciwieństwie do pisma klinowego, alfabet klinowy jest prosty i nie 
nastręcza większych kłopotów w interpretacji znaków, choć niekiedy można pomylić 
niektóre znaki ze względu na ich podobieństwo lub odczytać dwa znaki jako jeden 
(Gordon 1955:19-20). Interpretację tekstu ułatwia fakt, iż wyrazy są oddzielane małym 
pionowym klinem.

82 “Any sign standing between square brackets has been restored by the editors of the present man
ual and should in principle be regarded as doubtful” (de Moor-Spronk 1987:vii).

83 Pierwszy wers jest nieczytelny lub zatarty: Gordon ma zamiast wersu lukę (Gordon 1955:183), 
de Moor i Spronk podają jedynie jeden odczytany znak: E= h, pod koniec (?) wersu (de Moor-Spronk 
1987:106).

Odpis tekstu klinowego został przez nas sporządzony z antologii de Moora i Spron- 
ka (de Moor-Spronk 1987:106-107).

[ TTT4GTtD-TTT]^t[^]

[-x TT]

[AjHTb-YTb-Y^TiT^nTJn]^Tb-:>t=>H-T^nTTb-s-t=>H-

[JJ_»-TJJ-^TTTT^^^TTTTnT^]^TT^T^<nTTTTT4<JJ-<7

10 [►<<7►— c=&*~
[b-Hł-^T«-T>H-^TTYT’]nTTb-YTTTETb-JLtb-^

U»-tW Y
15 [b-»-t=>H-ET»-W-TTT]TTTH->TTTb-YET’-<76=b-T’

[TTT A.t=»-T>-<7 JHtTEt]>-*-TT»T< kR^Ta- tTx.
[TTTH->-<E>—T^f51-Tę=]£1-<V’Tb-Yf=Tb»-K->—*,-b-
[Ts-nT^^-iyiTTT^b- t>-»- tx.T

TTT’—t]»^TTa.>—t>-TTTJJ-T*—tTTT^IT

JJ-TTT JLh*-**-t*- KLa-TTW-T t jn^TT

JJ-A-KiL^TliS-T^-JII-tH-TJJ-^nT^nTT^^^ 
^^tTTTM^tMYYt^SL^TTTt^R^tTTTa^'-

25 ^TTA^TTTTiTJŁ^TTn^TlT>-»-A^T£h»-TTT’-
T4< tHJh-m. t>

^t><7 t4< TTT JJ-TTH»-
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Yt=i>&-TA^TJJ-A-TTT 
<yH(__TA.TTJL>M-^nTT’- Yt=i>T^»-H

30 MJL^HTtMT4<MTtTTa-<7»-t4<MTtTT^<7 
a-T^TTśY^TT^ETTTJJ-J^iWTśYs-TA-TTTE

n-^BHT^f]»-'r>-T^»ł-TH-»<&-T»^Ts- 
H-nTT^YSJ-T^T^JJ-^-nT^TTW-^TnT^f»-

35 <7si-Tp-tTT1tTT(*— fTBiTMic
^ET*M4<Tpr'--TH-l&-fWYt=YTTffY^ 
[TTT ] T»k »-TT tTTT«»-x W-k W-TT
[H-E=TN»-n>-TTT t^-T *-t>-”->h-t1’ *-T t^-T *-

40 [t^TTTTHB»-^T&-T»-TTW-*4-T’-^»ł-T,~ 
[¡I^E^TTNT^TW^T^^-TMHTTJ^r-^MT 
[TH^t=T]TJMTTTTTTTTT^^E^><f»-TTJJ-TTTTTt>»-TTT!5- 
[*-? JJ-j] ETtTTT«-^ S3-TTt>- T JJ-»*-»-£LTt=<V- 
[h-tkTT^tIJJ-^^-D-tT^-^t^Y^TTT^-t»-»^»-

45 [t=A.*H-TTTH-]>H->-T>M-A.FT*«-TA.FT^<T>H-<7hT

Powyższy tekst został przez nas przetransferowany; stał się on podstawą do póź
niejszej gramatycznej rekonstrukcji fragmentu. Do zamieszczonego tekstu ugaryc- 
kiego sporządziliśmy słownik, w którym podane również zostały formy gramatyczne 
wyrazów84.

84 Oparliśmy się głównie na anglojęzycznym słowniku zawartym w antologii de Moora i Spronka 
(de Moor-Spronk 1987:124-192), oraz na słowniku dołączonym do pracy Cyrusa H. Gordona (Gordon 
1955:230-341 et addenda). Inne źródła cytowane są w tekście.

[ lhmbl]hm[ay]
[wstybhmryn] ayc[d-lh]
[m-śtyilmbh]rbrnlh[tqs]

5 [mriśtykrpnm]-ynbkshr[sdm]
[csmks-ksp-ymlu]nkrpn-cl-krpn
[ whn tttnyn ś] qym wfl-trt
[bt-bclbtilli]n-yncśylhbś
[ aqhtyn]htnqnysbt

10 [qśtbntktr] -bnsicnh[] wtphn
[kncmt ncm sm] I kslh kbrq
[qnhhmmtnh]kygdthmtbrq 
[cnttnhtqn\htsbqstbntk 
[trwhssdqr] nhkmbtnyqr

15 [krpnhtdy]larskshtśpkm
[Fprtśugh-] wtshśmc-mc
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[laqhtgzri] rśkspwatnk
[ hrswaś] lhk-wtn-qśtkcm 
[btlt-ynltjgftkybmtlimm

20 wycnaqhtgzradrtqbm 
blbnn-adrgdmbrumm 
adrgrntbydmmtnm 
bcqbttradrbglilqnm 
tnlktrwhss-ybcl-qSt-lcnt

25 qsct-ybmt-limmwtcnbtlt 
cntirśhymlaqhtgzr 
irśhymwatnkblmt 
waślhkaśsprkcmbcl 
śn t-cm bn il-tspryrhm

30 kb^l-kyhwyyśr-hwyyfś 
rwyśqynh -ybdwysr^lh 
ncmn[-dy]cnynnapankahwy 
aqht[gz] rwyfn-cunhtgzr 
al-tśrgn-ybtltm dm lgzr

35 śrgk-hhm-mm(t!)uhryt-mhyqh 
mhyqh-mtatrytspsgysk 
[ (] riś-hrs-lzrqdqdy 
[ap-]mt-klamtwan-mtmamt 
[apm]tn rgmm argm qśtm

40 [kl]mhrmhttsdn-tintt
[bhmg]mtshqcntwblbtqny
[ hnp]tblylaqh tgzrtblywlk
[atb-] hm-laqrykbntbpśc
[amgyk]bntb-ganaśqlktht

45 [pcnya]nk-ncmn-cmq-nśm

Po porównaniu tekstu klinowego z transliteracją widoczne się stało, iż - w prze
ciwieństwie do poetyckich tekstów akadyjskich - tekst poematu zapisany został 
w postaci ciągłej, czyli koniec linii nie stanowi zarazem końca wersu (cf. Schniede- 
wind-Hunt 2007:150). Oto proponowany przez nas podział tekstu na wersy, z dwiema 
poprawkami w nawiasach kwadratowych, niedotyczącymi zachowanego tekstu, lecz 
uzupełnień de Moora i Spronka:

1. (...) Ihmblhmay
2. wstybhmrynay
3. cdlhmśtyilm
4. bhrbmlhtqsmri
5. śtykrpnmyn
6. bks-hrs-dm-csm
7. kskspymlun



8. krpnclkrpn
9. whn tttnynsqym

10. wfltrtbtW
11. btil-li[ny]n-
12. yn-cśylhbś
13. (...) aqhtynhtnqn
14. ysbtqstbntktr
15. bnśi£nh wtphn
16. kncmtncm-smlkslh
17. kbrqqnhhmmtnh
18. kygdthmtbrq
19. cnt-tnhtqnh
20. tşbqstbntktr[~wkss]
21. dqrnhkmbtnyqr
22. krpnh tdylarş
23. ksh tśpkmlcpr
24. tśughwtsh
25. śmcmc-laqhtgzr
26. irśkspwatnk
27. hrswaślhk
28. wtnqśtkcmbtltcnt
29. qsFtk-ybmtlimm
30. wÿnaqht-gzr
31. adrtqbmblbnn
32. adrgdmbrumm
33. adrqrnt-bÿdm
34. mtnmbcqbttr
35. adrbgiilqnm
36. tn lktrwhss
37. ybcl-qśtlcnt
38. qsftybmtlimm
39. wfnbtlt^nt
40. irshymlaqhtgzr
41. irśhym watnk
42. blmtwaslhk
43. aśsprkcmbclśnt
44. cmbniltspr-yrhm
45. kb^kyhwy-förhwy
46. /srwysqynh
47. ybd'wysr^lh
48. Tfmn-dyfnynn
49. apank-ahwyaqhtgzr
50. wyCn-aqht-gzr
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51. altśrgnybtltm
52. dmlgzrśrgkljhm
53. mtuhrytmhyqh
54. mhyqhmtatryt
55. spsgysk-lriś
56. hrslzrqdqdy
57. apmtkiamt
58. wanmtmamt
59. apmtnrgmmargm
60. qstmklmhrm
61. httsdn tintt
62. bhmgmtshqcnt
63. wblbtqnyhnp
64. tblylaqht-gzr
65. tblywlkatb
66. hmlaqrykbntbps0
67. amgykbntbgan
68. asqlkthtpcnyank
69. ncmnfmqnsm

W trakcie odtwarzania formy fragmentu poematu usunęliśmy nawiasy, oznaczające 
uzupełnienia, i dokonaliśmy jednej korekty wyrazu, powszechnie przyjętej przez badaczy 
i tłumaczy*5, a także zaproponowaliśmy dwie poprawki w ramach rekonstrukcji teks
tu dokonanej przez de Moora i Spronka, w wersie 8 [£L>—TJJ-A-fflTJJ-*-^TTTtTTT^J 

[btbclbtilli]nynfśylhbś proponujemy rozszerzenie od
czytu o yn, w wierszu 14 usuwamy rekonstruowane słowo YY whss (wersja 
PTW:11-12, 20). Zachowaliśmy kwestionowaną przez Margalita, a powszechnie przy
jętą lekcję JJ-A.TTT ybcl w wersie 24 (naszym 37)85 86.

85 Chodzi tu o ewidentny błąd ortograficzny, czyli dittografię w 35 wersie transliteracji: TłTTTIp—] 
l}l)m mm[t] - wyraz mmt „śmierć” należy czytać mt „człowiek, mężczyzna” (Gordon 1955:183; Aitken 
1990:46; UNP 1997:61, 79). Inną opinię wyraził Baruch Margalit, twierdząc, że słowo mm odpowia
dałoby wyrazowi Ijhm, w ramach paralelizmu formalnego; miałoby ono być spokrewnione z aka- 
dyjskim mummu, oznaczającym zaostrzone drewniane narzędzie do usuwania grzybicy [?!] (Margalit 
1989:186 - “the word MM (...) is probably cognate with Akk. mummu, denoting a pointed (wooden) 
instrument used for removing fungus”). Przyjęliśmy powszechniejszą lekcję.

86 Margalit proponuje lekcję JJ-fTT ybl (cf. cytowane przez niego hebrajskie 53’; rdzeń ten jednak 
oznacza „przynieść, sprowadzić” v. Gesenius 1921:281; cf. etiam Sivan 1997:256 - ybl [yibulu?] „produce”). 
Jak twierdzi Margalit, użycie rdzenia bc/ jako odpowiednika fenicko-hebrajskiego ffl nie jest z całkowi
tą pewnością poświadczone; stanowiłoby ono, według niego, anomalię na gruncie semickim (Margalit 
1989:185-186).

Odtworzenie struktury poematu jest możliwe dzięki analizie syntaktycznej utwo
ru. Zdania współrzędnie złożone, liczne środki stylistyczne, o których mowa będzie 
niżej, oraz czytelna struktura prozodyczna są elementami pozwalającymi na przywró
cenie formy graficznej poematu. Przypomnijmy jednak, iż proponowane odtworzenie 
struktury wersyfikacyjnej fragmentu poematu o Aqhacie oparte jest na rekonstrukcji 
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tekstu klinowego dokonanej przez de Moora i Spronka. W porównaniu z wersjami 
przyjętymi przez Gordona (Gordon 1955:179-184), Aitkena (Aitken 1990:26-79) i Par- 
kera (UNP 1997:49-80) tekst został znacznie uzupełniony, nie tylko na podstawie 
wcześniejszych propozycji odczytania oraz miejsc paralelnych, jak zwykle czyniono, 
ale również w sytuacji, gdy takich odniesień nie było. Od wersu drugiego do dziewięt
nastego uzupełnienia stanowią niekiedy więcej niż połowę wersu (v. transliteracja). 
Stąd ostatnie tłumaczenie Parkera trzyma się wierniej tekstu (a co za tym idzie, tekst 
służący za podstawę sporządzonego przez niego przekładu jest pełen luk).

Po wyodrębnieniu wersów pozostaje jeszcze dokonanie właściwej segmentacji 
tekstu. W przypadku tekstów ugaryckich podział ten utrudnia fakt, iż transkrypcja 
ukazuje nam wyłącznie szkielet spółgłoskowy tekstu (znaki h- JH, transliterowane 
jako a i u, względnie jako d i ü, oznaczają stosowne samogłoskowe otoczenie zwarcia 
krtaniowego87). Zazwyczaj w dwujęzycznych tłumaczeniach tekstów ugaryckich wy
stępuje transliterowany tekst spółgłoskowy (Aitken 1990:26-79; UNP 1997:49-80). Aby 
zająć się zagadnieniami stylistyczno-prozodycznymi, postanowiliśmy dokonać rekon
strukcji form wyrazowych (zarówno fonetycznych, jak i gramatycznych). W propono
wanej klinowej rekonstrukcji de Moora i Spronka dokonaliśmy dwóch poprawek: do
daliśmy jedno słowo i usunęliśmy jedno słowo. Wiadomości dotyczące hipotetycznej 
wymowy wyrazów ugaryckich, rekonstruowanej w oparciu o materiał porównawczy 
języków chamitosemickich, znaleźć można w gramatykach języka ugaryckiego (Gor
don 1955; Segert 1965; Segert 1984; Sivan 1997, et al.). Wymowę części wyrazów od
tworzyliśmy wyłącznie w oparciu o materiał słownikowy innych języków semickich. 
Dodać należy, iż propozycje odtworzenia wymowy wyrazów ugaryckich różnią się 
w zależności od twórcy propozycji, niekiedy nawet w ramach tego samego tekstu 
(Segert 1965:95-98; Segert 1984:136-138; Daniels-Bright 1996:102; Schniedewind-Hunt 
2007:178-179, 195-196)88. Rekonstrukcja tekstu klinowego dokonana przez de Moora 
i Spronka różni się w niektórych szczegółach od innych propozycji, stąd też wariantyw- 
ność niektórych konstrukcji gramatycznych. Tekst spółgłoskowy nie zawsze pozwala 
na przykład na dokładne rozróżnienie form yaqtulu (imperfectum) - yaqtul (praete- 
ritum wzgl. iussivu)89, form liczby pojedynczej od form liczby mnogiej w konstrukcji 
dopełniaczowej, liczby pojedynczej od liczby podwójnej etc. (Gordon 1955:221-229). 
Dlatego poniższa propozycja nie jest wolna od wątpliwości; szczegółowe informacje 
na temat prawdopodobnej postaci fonetycznej i gramatycznej danego wyrazu, a także 
wariantów odczytu, zawarte zostały w sporządzonym przez nas słowniku.

87 Gdy po zwarciu krtaniowym nie występuje samogłoska, zamiast a najczęściej występuje i, 
np. ¡>^<17 riś [ra°śu], podobnie i może oznaczać [e] powstałe ze ściągnięcia dyftongu [ay], np. 
pena] (Gordon 1955:17).

88 W podręczniku Antoniego Troniny ten sam wyraz gzr występuje w rekonstrukcji jako gaziru, 
gaziru oraz gaziru (Tronina 2006:52, 61, 88).

89 Schniedewind-Hunt 2007:168-172.

1. (...) lahaniü bi-lahmi 3ayyi
2. wa-śatiyu bi-hamri yeni °ayyi
3. cade lahamü satiyü 3ilüma
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4. bi90-harbi malihati qassu marPi
5. śatiyu karpanlma yeni
6. bi-kasi hurasi dama cisslma
7. kasi kaspi yumallPuna
8. karpana cale karpani
9. wa-hanna tattanniyuna śaąiyuma

10. wa-tucallu tlrata beta bacli
11. beta °ili la-Jena yenu91
12. yenu caśuyu le-habśi
13. (...) 3aqhatu yunahhitan qana
14. yusabat qaśtu banutu kbtari
15. bi-nuśu°i cene-ha wa-tiphlna
16. ki naYmatu na^mu samlu kasli-ha
17. ka-barqi qanu-ha hamma matnu-ha
18. ki yaguddu tahamati barqu
19. canatu tunahhitu qana-ha
20. tasibu qaśta banuta kótari92
21. da qarnu-ha kama batni yaquru
22. karpana-ha tadiyu le-°arsi
23. kasa-ha taśpuku-ma le-capari
24. tiśśa°u ga-ha wa-tasuhu
25. śamac mac la-9aqhatu gazziru
26. °iraś kaspa wa-3atinu-ka
27. hurasa wa-°aśallihu-ka
28. wa-tin qaśta-ka cimma batulati canati
29. qascata-ka yabamati lPmima
30. wa-yacnl °aqhatu gazziru
31. 3addlra tiqblma bi-libnani
32. °addlra gldima bi-nPumlma
33. °addlra qaranati bi-yacillma
34. matnlma bi-caqibati tóri
35. 3addlra bi-glli °ili qamma
36. tinl le-kótari wa-haslsi
37. yibcala93 qaśta le-canati
38. qascata le-yabamati lPmima

90 Josef Tropper zakłada fonetyczną realizację /bi-/ jako [bi] (Tropper 2000:187, 755), cf. słownictwo.
91 Dodaliśmy do uzupełnienia de Moora i Spronka słowo yenu, zaczynające również chiastycznie 

drugi wers, przez co większej regularności nabrało metrum.
92 Drugi element nazwy bóstwa wa-hasisi, proponowany przez de Moora i Spronka, odrzuciliśmy ze

względów metrycznych (wers miałby pięć akcentów i zbyt dużą liczbę sylab). Wzorowaliśmy się na lekcji 
poematu Baal IV. v 50-51: Y Y] / [»TśpyTJJ-E*— “"TtE*-[TES*-] [hl t]b[c ktr-whss]
/ [h]śbhtm k[tr] (de Moor-Spronk 1987:24; transliteracja - PWT).

93 Czasownik jest w dualis (3 m. volit.), gdyż Bystry Rzemieślnik (kótaru wa-hasisu) jest w orygi
nale dwubóstwem.
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39. wa-tacnl batülatu canatu
40. °iras heyyima la-°aqhatu ğazzıru
41. °iras heyyıma wa-°atinu-ka
42. balmöta wa-oasallihu-ka
43. 9asaspiru-ka cimma bacli sanâti
44. cimma bini °ili taspiru yarihima
45. ka-bacli ki yuhawwayu yiccasiru
46. huwwiya yiccasiru wa-yasqiyanna-hu
47. yabdı wa-yasir calehu
48. nacmânu dû yacniyunnu
49. 3appa 3anâku °ahawwiyu °aqhata ğazzira
50. wa-yacni 3aqhatu ğazziru
51. °al tusarrigi-ni yâ-batülatu-mâ94
52. dam le-ğazziri saragü-ki höhûma
53. mutu 9uhrâyata mahu yiqqahu
54. mahu yiqqahu mutu °atriyata
55. sapsagu yussaku le-ra3si
56. harşu le-zâri qudqudi-ya
57. 3appa möta külli 3amûtu
58. wa-3anâ mötu-mâ °amütu
59. ’appa matne rigma-mâ °argumu
60. qasâtumâ kalü/e mahirîma
61. hat taşûdanna ta3nitatu
62. bi-hammi gam tişhaqu canatu
63. wa-bi-libbi taqniyu hanpa
64. tub le-ya la-3aqhatu ğazziru
65. tub le-ya wa-le-ka °atûbu
66. himma la-9aqriyu-ka bi-natibi pasci
67. °amğiyu-ka bi-natibi ga3âni
68. 3asaqilu-ka tahta pacne-ya °anâku
69. nacmânu camuqu nasîma

94 Wyraz z dwiema part. voc. Podobny przykład podaję Wyatt: forma JJ-A-TTT^ ybclm ya-baclu-ma 
„Ba‘lu!”, z inicjalnym y i końcowym m (Wyatt 1998:421).
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Fragment poematu o Aqhacie - 
zagadnienia stylistyczno-prozodyczne

W oparciu o materiał gramatyczny oraz porównawczy można wysnuć następujące 
wnioski dotyczące prozodii języka ugaryckiego: w ugaryckim sylaby mogły być krótkie 
lub długie i najprawdopodobniej hiperdługie. Sylaby otwarte były albo krótkie (Cv), np. 
wa (^), albo długie (Cv), np. °a-mu-tu (_), natomiast sylaby zamknięte typu (CvC) mia
ły wartość sylaby długiej, np. tub (_). Jeśli chodzi o akcent wyrazowy, najprawdopo
dobniej padał w wyrazach dwusylabowych na drugą sylabę od końca, np. 3ili (ó<>), yeni 
(-J), śamac (ó_), kâsi (-_). W wyrazach trzy- i wielosylabowych akcent padał zwykle 
na trzecią sylabę od końca, np. canatu (ó^), lahamil (ó^_), qarnuha (_l^), kótari 

malihati °atinuka (^ó^), karpânaha (__i^), °aśallihuka
’aśaspiruka ( Gdy druga sylaba od końca była długa, wówczas akcent spoczy
wał na niej, np. 3iluma (^-^), °addira (-_<>), karpana ceneha (--<>), karpänima
(__ iw), yumallPuna Zarówno imiona, jak i czasowniki (ale nie partykuły)
posiadały akcent mający znaczenie dla prozodii (Segert 1965:26; Śifman 1987:109).

Kwestią sporną pozostaje akcentuacja zestawień w konstrukcji dopełniaczowej: 
czy pierwszy element posiadał tylko akcent poboczny czy także główny: Sifman trak
tuje oba elementy jako równorzędne prozodycznie, podobnie też postępuje z party
kułami (Sifman 1987:109); Margalit zaś uważa pierwszy składnik konstrukcji za ele
ment zestroju akcentowego, np. yddil [yädidu95 °ili] „umiłowany Ila”, cf. jednak np. 
konstrukcję dopełniaczową rkb crpt [râkibu96 carapâti97] „jeżdżący na chmurach” - tu 
każde słowo traktowane jest przez niego jako odrębna jednostka prozodyczna wersu 
(Margalit 1980:37, 67). Podobnie jest, jeśli chodzi o zestawienia epitet + imię, np. wers 
<7*1 smhrbtatrtym [śamahu98 rabbatu 3atiratu yammi]99

95 Pt. act. (Gordon 1955:226; Segert 1965:71; Sivan 1997:255 - ydd [yadüdu/yadîdu] “friend, beloved”; 
Tobola 2008:66 - yadıdu).

96 Pt. act (Gordon 1955:226; Segert 1965:71).
97 Względnie curpäti, cf. crpt [curpätu] “clouds” (Sivan 1997:252).
98 Inf. abs. (Segert 1965:81, 98).
99 Rekonstrukcja na podstawie tekstu Segerta (Segert 1965:90; cf. Sivan 1997:244-245).
100 Względnie: „uradowała się Pani-Krocząca-po-Morzu” (cf. Cross 1997:67 - ^Atirat fatirat^âser ) 

is a perfect verb, formally Stative, from the fuller name Jatirat yammi “She who treads upon Sea”).

„uradowała się Pani Aszera Morska”100 (CTA 4:11:26) traktowany jest przez Margalita 
jako trzy akcentowy, a zestrój akcentowy tworzy według niego para wyrazów rbtatrt 
[rabbatu °atiratu] (Segert 1965:81; Margalit 1980:26), natomiast w podobnym zesta
wieniu epitet + imię btlt-cnt [batulatu canatu] traktuje on każde słowo jako odrębną 
jednostkę prozodyczną wersu (Margalit 1980:26-27; cf. Margalit 1989:495-497). Skła
niamy się do uznania każdej formy imiennej oraz czasownikowej za odrębne jednostki 
prozodyczne.

W poematach ugaryckich występują wersy trzy-, cztero- i dwuakcentowe (Marga
lit 1980:passim; Śifman 1987:109). Czteroakcentowe wersy często zamykają lub otwie
rają grupę wersów, tworzących strofę (Śifman 1987:109).
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Oto proponowany przez nas schemat prozodyczny fragmentu poematu o Aqhacie 
(pierwsza cyfra oznacza liczbę akcentów w wersie; w nawiasach kwadratowych po
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Na dość wysokie uporządkowanie stylistycznej organizacji brzmieniowej tekstu 
wpływa fakt, iż w wersach poematu ugaryckiego występują głównie trzy lub czte
ry akcenty dynamiczne; wersy nie są izosylabiczne, w przytoczonych fragmentach 
liczą od ośmiu do piętnastu sylab101. Najczęściej spotyka się wers z trzema akcento
wanymi słowami (Feinberg 1946:290-291; Gordon 1955:108). Brak przerzutni sprawia, 
iż każdy wers tworzy całość intonacyjno-zdaniową. Typową formę stychiczną tworzy 
dwuwiersz z paralelizmem syntaktycznym, opierającym się na identyczności zdań lub 
zespołów zdaniowych lub podobieństwie ich budowy (Miodońska-Brookes-Kulawik- 
Tatara 1978:356-357; Margalit 1989:495-497;STL 2008:372), np. 101 71

101 W swoim podstawowym artykule dotyczącym struktury rytmicznej wiersza w poezji ugaryckiej 
i hebrajskiej poezji biblijnej Johannes Cornelis de Moor stwierdził, że we wczesnej poezji zachodniose- 
mickiej nie może być mowy o występowaniu jakiegokolwiek metrum. Zarówno poezja ugarycka, jak 
i hebrajska oparte były na wolnym rytmie (de Moor 1978:128).
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b- Y t=s>
krpnhtdylars 
ksh-tśpkm-lcpr

(Aqhat I. vi 15-16)

karpânaha tadiyu le-’arsi 
kâsaha taśpukuma lë-capari

(wersja PTW:22-23)

T»-TTTr»-»-<7nT4<t>-T 
irśkspwatnk 
hrswaślhk-

(Aqhat I. vi 17-18)

’iras kaspa wa-’atinuka 
hurâsa wa-’aśallihuka

(wersja PTW:26-27)

H-<7Yf=»-P-T^hTT0-^TnT<7>M->- 
a^tJJ-^h-^TTTp- Ye=»-t^bi-FT 

aśsprk-cmbcl-śnt 
cm bn il tspryrhm

(Aqhat I. vi 28-29)

’aśaspiruka cimma bacli śanati 
cimma bini °ili taspiru yarihima 

(wersja PTW:43-44).

Pojawiają się także trójwiersze, np.

t4< tTTT«-^
^»-<7 t4< f f 1 Tt»-”-»- ^-p- 
JLnN-rtH-MYnWb- 
irshymlaqhtgzr 
irs-hym-watnk 
blmtwaślhk

(Aqhat I. vi 26-28)

’iras heyyïma la-’aqhatu gazzïru 
’iras heyyïma wa-’atinuka 
balmôta wa-’asallihuka

(wersja PTW:40-42).
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We fragmencie występuje również paralelizm antytetyczny102:

102 Występuje, gdy człony wiersza wyrażają myśli przeciwstawne (Szlaga 1986:201).
103 V. podrozdział: „Fragment eposu o Gilgameszu - zagadnienia stylistyczno-prozodyczne”.

JJ-ETrT
[T^-e=t]

[bhmg]mtshq-cntwblb-tqny

(Aqhat I. vi 41-42)

bi-hammi gam tishaąu canatu
wa-bi-libbi taqniyu hanpa

(wersja PTW:62-63).

Wersy tworzą większe jednostki - strofy, które dają się bardzo łatwo wyróżnić 
we fragmencie poematu (Margalit 1989:495-497). Podziałowi na strofy sprzyja użycie 
stałych wyrażeń o charakterze poetyckim, np. wprowadzających mowę niezależną, 
stosowanych w wielu częściach poematu o Aqhacie i w innych poematach ugaryckich 
(Gordon 1955:111):

tśughwtsh
(Aqhat I. vi 16)

tiśśa°u gaha wa-tasuhu
(wersja PTW:24).

Ważnym elementem organizacji znaczeniowej tekstu jest stylistyczna organiza
cja składni. W przeciwieństwie do składni języka akadyjskiego, charakteryzującej się 
porządkiem S-O-V (podmiot-dopełnienie-orzeczenie), język ugarycki, podobnie jak 
większość języków semickich, charakteryzowała składnia typu V-S-O. W języku aka- 
dyjskim dawny szyk swobodny, w którym części zdania układane były według ich 
znaczenia, zachowany został w poezji103. Poematy ugaryckie charakteryzuje general
nie szyk swobodny, jednakże orzeczenie najczęściej poprzedza podmiot i dopełnienie 
(Gordon 1955:114-120). Inwersyjne użycie szyku podkreśla stosowanie chiazmu. od
miany paralelizmu składniowego polegającej na odwróconej symetrii dwóch całostek 
składniowych, z których druga powtarza w odwróconej kolejności porządek syntak- 
tycznych składników pierwszej (Szlaga 1986:202; STL 2008:77), np.

mtuhrytmhyqh
mhyqhmtatryt

(Aqhat I. vi 35-36)
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mutu 3uhrayata mahu yiqqahu 
mahu yiqqahu mutu °atriyata

(wersja PTW:53-54)

oraz, jeśli rekonstrukcja de Moora i Spronka i nasza jest prawidłowa, poniższe wersy 
(z podwójnym chiazmem):

a^TITt*-îö-ItJJ-*-tJJ-A-TTT

JJ-’-T^nTTnT^^T^*”-

wfrtrtbttfl
btillinyn
yn£śylhbś

(Aqhat I. vi 7-8)

wa-tacallû tirâta beta ba‘li
beta ’iii la-Dena yenu
yenu caśuyu le-habśi

(wersja PTW:10-12).

Charakterystyczne dla poematu ugaryckiego jest częste stosowanie elipsy, zazwy
czaj w drugim wersie dystychu, np.

jlp-YtT^-TTtW-Tt^TH

śtykrpnmyn
bks-hrş-dm^şm

(Aqhat I. vi 5-6)

śatiyti karpânima yeni 
bi-kâsi hurâşi dama cişşıma

(wersja PTW:5-6)

wtrrqśtkcmbtltcnt
qşctkybmtlimm

(Aqhat I. vi 18-19)

wa-tin qaśtaka cimma batulati canati 
qascataka yabamati lPmima

(wersja PTW:28-29)

Yt=YTTftY^TnT»-R7
►k »-TTtTTTeK W-f?
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spsgysk-lriś
hrslzrqdqdy

(Aqhat I. vi 36-37)

sapsagu yussaku le-raDśi
harsu le-zari qudqudiya

(wersja PTW:55-56).

Kolejnym środkiem stylistyczno-składniowym eposu jest powtórzenie, tutaj naj
częściej będące powieleniem całych konstrukcji zdaniowych, np.

{Mi A. w-jh-k EE>— »-
wycn-aqht-gzr

(Aqhat I. vi 20, 33)

wa-yacni °aqhatu gazziru
(wersja PTW:30, 50).

Szczególnym przypadkiem powtórzenia w poematach ugaryckich jest anafora, 
„chwyt stylistyczny polegający na powtarzaniu słów znajdujących się na początku 
poszczególnych jednostek syntaktycznych” (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 
1978:358-359). We fragmencie poematu o Aqhacie występuje ona trzykrotnie:

h- JJ-TTT U-

h- JJL»- Th yJJ-ii A. TTH

h- BL»-t jj_»-<nT^TTTTH< Hł-T
adrtqbm-blbnn
adrgdmbrumm
adrąrntbyim
mtnmbcqbttr 
adrbglilqnm

(Aqhat I. vi 20-23)

’addira tiqbima bi-libnani
’addira gidlma bi-ru°umima
’addira qaranati bi-yacilima
matnima bi-caqibati tóri104

104 W przypadku tego wersu można mówić o elipsie wyrazu anaforycznego ze względów prozodycznych.

’addira bi-gili °ili qanima
(wersja PTW:31-35).

W powyższym przykładzie mamy do czynienia z anaforą wyliczeniową (Miodoń- 
ska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:359), realizowaną przez przymiotnik spełniający 
funkcję superlativu.
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Kolejne przykłady ukazują nam zastosowanie przez twórcę (twórców?) poematu 
anafory głębokiej, gdyż powtórzone zostają nie tylko słowa na początku wersu, ale 
i wyrazy po nich następujące:

R><7 t4< tTTT”-k »-
t4< Tt»-*-*- **->-

irshymlaqhtgzr
irśhymwatnk

(Aqhat I. vi 26-27)

’iras heyyïma la-3aqhatu gazziru
’iras heyyïma wa-3atinuka

(wersja PTW:40-41)

TJJ-Tîn^Tt»-nTb-T”-lD-
tblylaqhtgzr
tblywlkatb

(Aqhat I. vi 42-43)

tub lêya la-3aqhatu gazziru
tub lëya wa-lëka 3atûbu

(wersja PTW:64-65).

We wspomnianych przykładach anafora wprowadza układy paralelne w zakresie 
składni (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:359). Anafora jest chwytem styli
stycznym, którego trzy podstawowe funkcje: poetycka105, homofoniczna106 i retarda- 
cyjna107 (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:360), doskonale pasują do poetyki 
poematu ugaryckiego.

105 Koncentracja uwagi na tekście.
106 Przynoszenie każdorazowo tego samego materiału dźwiękowego.
107 Opóźnienie pojawienia się nowych treści, które poprzedzane są w komunikacie przez powtórze

nie anaforyczne.

Dość rzadko występująca w tekstach poetyckich odmiana powtórzenia, epifora. 
czyli „takie ukształtowanie składniowe, które polega na powtarzaniu w klauzulach 
zdań tych samych słów” (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:360-361), pojawia 
się we fragmencie poematu o Aqhacie dwukrotnie:

Ihm-blhmay
wśtybhmrynay

(Aqhat 1. vi 2-3)
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lahamu bi-lahmi 3ayyi
wa-śatiyu bi-hamri yeni 3ayyi

(wersja PTW:l-2)

►ł-f=ThT’-T^-nTTH-’i •-
JM—*"T>—

ap-mt-klamt
wanmtmamt

(Aqhat I. vi 38)

3appa mota kulli 3amutu
wa-3ana mdtuma 3amutu

(wersja PTW:57-58).

Poetyckość zachowanych tekstów ugaryckich podkreśla także wielość zastosowa
nych środków stylistycznych.

Paralelizm składniowy, typowy dla utworów poetyckich wielu języków cha- 
mitosemickich, wymaga zastosowania znacznej liczby synonimów, wyrazów bli
skoznacznych, odnoszących się do jednego desygnatu, w przypadku języka ugary- 
ckiego głównie na na zasadzie tożsamości (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 
1978:313), np.

- wino:

hmr (Aqhat I. vi 3) hamri (wersja PTW:2)
yn (Aqhat I. vi 3, 5, 8) yeni (wersja PTW:2, 5, 11, 12?)

►— trt(Aqhat I. vi 7) tirata (wersja PTW:10)

- kielich:

b-Eb-t=»+-E krpnh (Aqhat I. vi 15) karpanaha (wersja PTW:22) 
b-Y^ ksh (Aqhat I. vi 15) kasaha (wersja PTW:23)

-luk:

b- qśtk (Aqhat I. vi 18) qaśtaka (wersja PTW:28) 
b- qsctk (Aqhat I. vi 19) qascataka (wersja PTW:29)

- życie:

►KfFT bym (Aqhat I. vi 26, 27) heyyima (wersja PTW:41) 
iJ-TTT^T*- Wmt(Aqhat I. vi 27) balmóta (wersja PTW:42).

Z tropów stylistycznych, przez które rozumie się „sposoby łączenia poszczegól
nych wyrazów w większe całostki syntaktyczno-semantyczne” (Miodońska-Brookes- 
Kulawik-Tatara 1978:326), większość występuje w cytowanym fragmencie poematu 
ugaryckiego.
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Epitet to najczęściej rzeczownik określający rzeczownik własny, para tworząca 
epitet stały, odgrywający rolę metryczną i posiadający nacechowanie religijne (Mio- 
dońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:326; UNP 1997:2), np.

YKfKi- aqhtgzr (Aqhat I. vi 17, 20, 26, 33x2, 42) °aqhatu gazziru (wersja 
PTW:25, 30, 40, 49, 50, 64)

TTT*~TA btlt^nt (Aqhat I. vi 19, 25-26) batulatu canatu (wersja PTW: 
28, 39).

Porównanie jest jednym z najczęściej występujących tropów stylistycznych w poe
zji semickiej, wystarczy otworzyć poetyckie księgi Biblii hebrajskiej, by się o tym prze
konać. Również w poemacie o Aqhacie Znajdziemy wiele porównań:

kbrq (Aqhat I. vi 11) ka-barqi (wersja PTW: 17) 
km btn (Aqhat I. vi 30) kama batni (wersja PTW:21)

B-JLaTTT kbcl (Aqhat I. vi 30) ka-bacli (wersja PTW:45).

W ugaryckich utworach poetyckich napotykamy również metafory - „taki zespół 
wyrazów, który tworzy kontekst odbierający poszczególnym wyrazom ich pierwotne 
znaczenie bądź to w zupełności, bądź częściowo. Metafora jest niewymienialna na 
żaden inny zestaw wyrazów, to znaczy, że sensu, jaki tworzy, nie potrafimy przekazać 
za pomocą innych słów, jakiejkolwiek innej wypowiedzi” (Miodońska-Brookes-Kula- 
wik-Tatara 1978:332).

W omawianym fragmencie poematu mamy do czynienia z odmianą metafory 
- peryfrazą, czyli omówieniem, uruchamiającym „funkcję poetycką tekstu poprzez 
leksykalny nadmiar, a więc i nadmiar semantyczny” (Miodońska-Brookes-Kula- 
wik-Tatara 1978:342)108:

108 Greckie tj nepi(j)p«Oię „opisanie, omówienie”, zastąpienie nazwy jakiegoś zjawiska przez bar
dziej lub mniej rozbudowanie jego opisanie (STL 2008:381-382).

109 Greckie f] EKtjtpCtaig „opis”; utwór poetycki będący opisem dzieła malarskiego, rzeźby lub bu
dowli (STL 2008:122).

JJLlTATKT dm csm (Aqhat I. vi 5-6) dama cisslma (wersja PTW:6).

W poemacie o Aqhacie występuje również ekfraza109. W poniższych wersach 
mamy do czynienia z wyliczeniem materiałów, z których wytwarza się łuk:

b>- a ►*- E»~ t>-<- f®- t*- W-®- t l ►-< JJ-T
Ji-TTT JJ-*1-**^*-*-№-®_TTUI-,"TTJi-®_dnł~T'_T 

aTTHtT’>->*-T'

•-►^-TnTb-lsi-TtH-TYYT^Ji-AnTTKiF^TnTAH*-»-

wyfnaqhtgzradrtqbm
blbnnadrgdmbrumm
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adr^rntby^lm-mtnm 
bcqbttradrbğlilqnm 
tn -Iktr-whss ybclqśtlcnt 
qsctybmtlimnr

(Aqhat I. vi 20-25)

wa-yacnî 3aqhatu ğazzîru
°addira tiąblma bi-libnani
°addîra gıdıma bi-nPumima
3addlra ąaranati bi-yacilima
matnîma bi-caqibâti töri
Jaddıra bi-ğıli °ili qanîma
tinî le-kötari wa-hasışi
yibcalâ qasta le-canati
qaşcata le-yabamati lPmıma

(wersja PTW:30-38).

Analizowany fragment oddaje jedynie w zarysie kunsztowność ugaryckich teks
tów poetyckich. Poematy, zapisane alfabetem klinowym, odzwierciedlają rozwiniętą 
tradycję poetycką, której dopełnieniem i rozwinięciem są księgi poetyckie i prorockie 
Starego Testamentu, czyli Biblii hebrajskiej110.

110 Szerzej na ten temat piszę Parker: “The Ugaritic texts include the only collection outside of the Bi
ble of native poetry and narratives from pre-Roman Syria-Palestine. These narrative poems are of unique 
value as a source of information about Syro-Palestinian poetry, narrative, and mythology toward the 
Bronze age. As such, they also provide us with a sample of the traditional background of some poetic, 
narrative, and mythological material in the Hebrew Bible. We find in the Ugaritic narrative poems rep
resentatives of a developed poetic tradition that lies behind the poetic achievement now preserved in the 
prophetic, liturgical, and wisdom books of the Hebrew Bible; versions of traditional tales or motifs that are 
later recast in Hebrew prose narratives; and a world of gods, with their conflicts and assemblies and in
terventions in human affairs, that is still dimly reflected in the surviving Hebrew literature” (UNP 1997:2).

111 Moscati 1966:159.

Propozycja tłumaczenia fragmentu 
poematu Aqhat I. vi 2-45

Poemat o Aqhacie nie został dotychczas przetłumaczony na język polski. Krótki 
fragment poematu zawarł w swej książce „Kultura starożytna ludów semickich” Sa
batino Moscati. Książkę tę przetłumaczył na język polski z włoskiego Maciej Czer
miński - jest to więc tłumaczenie z drugiej ręki111. Podstawą poniższego przekładu 
fragmentu poematu o Aqhacie jest wersja zawarta w antologii de Moora i Spronka, 
z naszą rekonstrukcją fonologiczną i dokonanymi przez nas uzupełnieniami.
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Możemy założyć na podstawie rekonstrukcji i cytowanych wcześniej źródeł, iż 
wersy eposu są asylabiczne, z dominującą liczbą wersów ośmio-, dziewięcio-, dziesię- 
cio- i jedenastozgłoskowych. Wersy liczą od dwóch do czterech akcentów, z dominacją 
wersów trój akcentowych. Przeważa wygłos żeński.

Oto nasze tłumaczenie fragmentu poematu:
1. (...) wszelką strawę spożyli
2. I wina wszelkiego wypili.
3. Zanim bogowie zjedli i wypili,
4. Cielca ostrym nożem pokroili112.
5. Spełnili pucharami wino,
6. Złotymi czarami sok winorośli113,
7. Napełnili srebrne kielichy
8. I puchar po pucharze.
9. A podczaszowie rzecz powtórzyli:

10. Moszczu przynieśli do domu Bada,
11. Do domu Ila, bo brakło wina,
12. Wina zdatnego do wzięcia.114
13. (...) Aqhat zdejmuje strzałę,
14. Napięto łuk, Rzemieślnika115 dzieło.
15. Podniósłszy oczy, ujrzała go Anat116:
16. Jak wdzięczna jego grzbietu117 postać;
17. Strzała jak błyskawica, wibruje cięciwa,
18. Kiedy wstrząsa otchłanie błyskawica.
19. Anat zdejmuje strzałę,
20. Napina łuk, Rzemieślnika dzieło,
21. Którego róg118 jak wąż się wije119.
22. Rzuca swój puchar na ziemię,
23. Kielich wylewa w pył ziemi
24. I gromkim głosem zawoła:
25. Wysłuchaj mnie, Aąhacie Bohaterze!
26. Proś o srebro - dam je tobie!
27. O złoto - nim cię obdarzę!

112 Co do tłumaczenia, v. słownictwo.
113 Dosłownie: JJJ-ITA-ITT dmcsm dama cissima „krew winorośli”.
114 Werset trudny do przetłumaczenia, przekład przybliżony. Parker pozostawia ocalały fragment 

wersu łłk”-TA.<V'fłTnWJJ-<l7 yn^śylhbś nieprzetłumaczony, Wyatt tłumaczy: “the winę [] the spleen in 
her girdle” [?!] (Wyatt 1998:270) Przyjmując znaczenie pt. pass. cśy za Tropperem (Tropper 2000:666), mo
glibyśmy też zaproponować tłumaczenie: wina świeżo wytłoczonego do bukłaków. V. słownictwo.

115 Imię bóstwa (b-Ks- ktr Kótaru), zazwyczaj nietłumaczone w anglojęzycznych przekładach.
116 Imię bogini dodane w związku z wersem 19.
117 Zewnętrzna część łęczyska, wewnętrzna to brzusiec, środkowy uchwyt to majdan (Kwaśniewicz 

1989:135).
118 Koniec ramienia łęczyska to róg (Kwaśniewicz 1989:135).
119 [...dqr]nhkmbtnyqr dessen Ho]rn(?) wie eine Schlange gekrummt ist” (Tropper 2000:298).
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28. Daj zaś swój łuk Dziewicy120 Anat,
29. Łęczysko121 - Miłośnicy Ludów122!
30. Rzecze Aqhat Bohater:

120 Termin „dziewica” TH*— btlt batülatu) oznacza tutaj dorosłą dziewczynę, która nie urodziła 
jeszcze dzieci, niepozostającą we władzy męża (Gordon 1955:249; de Moor 1987:733 - “The translation is 
inaccurate since cAnatu did have some sort of intercourse with her husband Baclu. (...) The term has a more 
specific meaning for which no proper equivalent exists in English. It designates a young woman who did 
not yet bring forth a male offspring; UNP 1997:246;”). Cf. użycie słowa w poezji polskich romantyków. Co 
do charakteru postaci i jej działań, cf. wypowiedź Barucha Margajita: “Immature personality that she is - a 
goddess who never grew up, remaining eternally btlt. cnt - she is incapable of denying herself the object of 
her craving, no matter the cost or injustice involved in achieving satisfaction. (...) If we must seek a literary 
stereotype for Anat, it is not the spumed goddess-of-love but the jelous‘witch’ or‘Lilith’” (Margalit 1989:55).

121 W oryginale «-iTTA»— qft (qascatu), przez niektórych tłumaczone jako „strzały”. Podtrzymujemy 
tutaj tezę Gordona, iż wyraz ten jest synonimem słowa „łuk” (Gordon 1955:320), podobnie czyni w swoim 
przekładzie na esperanto Broadribb (Broadribb 2000:60 - „Donu al mi vian pafarkon, / lasu ke la Patrino 
de Nacioj prenu vian pafarkon”). Jako synonim proponujemy „łęczysko”, wyraz oznaczający drewniany 
lub rogowy pręt, podstawową część łuku (Kwaśniewicz 1989:134).

122 Epitet bogini Anat: tTTT^”T“T ybmtlimm yabamatu lPmima, przysparzał kłopotów komen
tatorom i tłumaczom. Parker oddaje ten epitet jako: “Sister of LIMM" - druga część nieprzetłumaczona (UNP 
1997:60, 61), Wyatt - jako: “the Beloved of the Powerful One” (Wyatt 1998:250nn.), Coogan - jako: „the Mi
stress of the Peoples” (Coogan 1978:36, 37), Broadribb tłumaczy na esperanto jako: la Patrino de Nacioj 
„Matka Narodów” (Broadribb 2000:60). Pierwszy człon oznacza „owdowiałą szwagierkę” (Gordon 1955:271; 
de Moor-Spronk 1987:142 - “widow to be married by the next of kin of her husband; ‘wanton’ widow"), 
drugi człon wiązany jest ze słowem TTT^T lim (lPmu) „naród”, tutaj ewidentnie w liczbie mnogiej. Cf. 
Pardee 2003/2004:93(342]: “in ‘Anatu’s title ybmt limm, the second word is in the singular (an eventuality 
mentioned by T.) and consists of the divine name Li’mu” (Pardee, Context I [1997] 251). Niektórzy łączą to 
słowo z imieniem boga, stąd pewnie wahania w tłumaczeniu Parkera i Wyatta (Ćech 2004:11 - „Pro studium 
starovékého panteonu je závazná identita boha Lima. Jeho jmćno muźeme odvodit od císlovky tisic (ak. 
limu), která oznaćuje i velké mnożstvi lidu (hebrejskć Tóm), zejména patficiho do jednoho celku, klanu (tak 
v Mari). Je ćastym teofomim prvkem onomastiky z Ebly a Mari, kde je zpravidla zapisován bez determina- 
tivu oznaćujiciho bozství (DINGIR). V seznamech bohü se nevyskytuje a pokusy ztotoźnit ho s jinymi bohy 
(Baalem, Daganem, Samaśem) nejsou presvédcivé. Je tedy tfeba ho akceptovat jako klanové boźstvo, feno- 
menologicky pribuzné postavám typu Ab, Am apod. Stehlik ho identifikuje v titulu bohynć Anat ybmt limm 
jako hypostázi Baala, i kdyź proti prekladu „klan, bratrstvo“ nelze ani zde nic namitat [...]“). Proponujemy 
jednak pozostanie przy wersji liczby mnogiej wyrazu „naród, lud”. Wydaje się też, iż można pogodzić termin 
szwagierka-wdowa (wdowa pragnąca wyjść za mąż, a nawet rozpustna wdowa) z sensualizmem postaci 
‘Anat, używając określenia „miłośnica”. Cf. wyjaśnienie de Moora: “the Wanton Widow of the Nations” (de 
Moore 1987:7), oraz jego komentarz: “Again the technical term, describing the goddess of love as the harlot 
of the world, like her Babylonian counterpart Ishtar. cAnatu received this epithet because she became a nu
bile widow when Baclu had died (...). The nearest male kin of her husband had to marry her according to the 
custom of the time. We know from the Bible that men obliged to marry such a young widow were often 
unwilling to fulfil their duty (Gen. 38:9; Deut. 25:7-10; Ruth 4:6). Women in this position had to go pretty far 
in trying to seduce the man (Gen. 38:14ff; Ruth 3). As a result the ybmt acquired a reputation of lewdness. 
This is why cAnatu is the patroness of wanton love, the harlot of the world who virtually denies her widow
hood (cf. Ez. 23:8, 21; Isa. 60:16; Rev. 17:2, 15; 18:3, 7, all patterned after the Cannanite goddess of love)." (de 
Moore 1987:734). W swoim tłumaczeniu „Cyklu Baala z Ugarit” Łukasz Tobola sugeruje w formie ybmt przej
ście b>m (notabene użyty przez niego termin „przegłos” jest błędny, gdyż w polskiej terminologii języko
znawczej dotyczy on zmian samogłoskowych). Porównując z arabskim yamamat (poprawnie UlL 
yamamatu", n. unit. flL yamamu" coli, gołębie) i hebrajskim n. propr. yemimah (ПO,Ç, y’mimä), proponuje 
tłumaczenie „gołębica (potężnego)” (Tobola 2008:131). Pozostajemy przy naszej interpretacji, gdyż taka asy
milacja wprawdzie jest notowana (choć może też być błędem pisarskim), ale nie powoduje zmiany znaczenia 
wyrazu, cf. ymmt /yamam(a)t-/ < *yabam(a)t- „Schwägerin” (Tropper 2000:156).
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31. Najtęższe123 jesiony Libanu,
32. Najtęższe ścięgna bawołów,
33. Najtęższe rogi dzikich kozłów,
34. Więzadła w pęcinach byka,
35. Najtęższe trzciny z wielkich moczarów124 -
36. Dajże Bystremu125 Rzemieślnikowi!
37. Niech łuk sporządzi Anat,
38. Łęczysko - Miłośnicy Ludów!
39. Rzecze Dziewica Anat:
40. Żądaj życia, Aqhacie Bohaterze!
41. Żądaj życia wiecznego126 - dam tobie!
42. Żądaj nieśmiertelności - ciebie nią obdarzę!
43. Sprawię, że będziesz liczył lata z Ba‘lem,
44. Z potomkiem Ila127 miesiące liczyć będziesz!
45. Jak Ba‘lowi, gdy ożyje, ucztę wydadzą,
46. Gdy ożył, ucztę wydadzą, napojem uraczą,
47. Zanucą mu i zaśpiewają,
48. Szczęśliwy, kto mu odpowie128.
49. Podobnie ożywię Aqhata Bohatera.
50. Rzecze129 Aqhat Bohater:
51. O, nie okłamuj mnie, Dziewico,
52. Bo kłamstwa twe obelgą są dla bohatera.

123 W wersach 31-33 oraz 35 zastosowaliśmy jeden przymiotnik w stopniu najwyższym (chociaż 
można by użyć synonimów), by oddać anaforycznie użyty ugarycki h-JJLS> adr (’addiru) „potężny, moc
ny”. W oryginale celowo (jak się wydaje) użyto jednego słowa we wszystkich jego odcieniach znaczenio
wych (Wyatt 1998:272).

124 Względnie „moczarów Ila” - cf. słownictwo. Prawdopodobnie chodzi o moczary wokół wysu
szonego w latach pięćdziesiątych XX w. jeziora Hula (hebrajskie flbinn JIDSR 3agmón ha-hula, arab
skie buhayratu 1-hulati) lub o podmokłą dolinę Orontesu (Wyatt 1998:273106).

125 Pierwszy element nazwy bóstwa (w oryginale drugi) P-lt>Tt>*-TY Y ktrwhss (kótaru wa-hasisu) 
przełożyliśmy na polski, by podkreślić jedność bóstwa w dwu postaciach. Tłumacze anglojęzyczni pozo
stawiają epitety w wersji ugaryckiej.

126 Rozszerzyliśmy tu znaczenie hym „życie” [heyyuma] na „życie wieczne”, zgodnie z su
gestią Mitchella Dahooda, jako że występuje paralelnie do JJ-nT”T>— blmt [bal-mótu] „nieśmiertelność" 
(Dahood 1965-1970:1, 90; cf. Rosłon 1985:11, 154).

127 Dahood tłumaczył A.^TtD-^^TTTt cm-bnil- jako „z bogami” [cimma bini °ili] (Dahood 1965- 
1970:1, 90; Schniedewind-Hunt 2007:48-49; cf. Rosłon 1985:11, 154).

128 Tłumaczenie wierszy 45-47 sprawia kłopot tłumaczom, gdyż niezbyt jasne jest, kto jest podmio
tem w zdaniu: czy Ba‘l, czy też żyjący (ożywiony); czy forma yh wy występuje w stronie czynnej
(UNP 1997:61) czy też biernej (Wyatt 1998:273). Nasze tłumaczenie w tym wypadku zbliżone jest do pro
pozycji Wyatta (Wyatt 1998:273), cf. Coogan 1978:37 oraz Smith 1994:65. V. słownictwo.

129 W powyższym przekładzie zastosowaliśmy formy praesens historicum, zwłaszcza w miejscach, 
w których formy spółgłoskowe nie są jednoznaczne, cf. Pardee 2003/2004:341 - The following types of 
explanations for the apparently inconsistent uses of /YQTLu/ vs. /YQTL0/ may be evoked: (1) aspectual 
variation that appears non-intuitive to the modem reader; (2) “historical writing” (IH-y roots, viz. (y‘ny) 
= either/ya'niyu/, “he answers”, or/ya'ni/, “he answered”); (3) enclitic-(yj (Ill-y roots, viz., {y'ny} = either 
/ya'niyu/, “he answers”, or /ya'ni + ya/, “he answered”).
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53. A męża jaki koniec spotka?
54. Jakie spotka męża przeznaczenie?
55. Wyleją szkliwo na moją głowę,
56. Potaż na moją czaszkę130.
57. Umrę zatem jak wszyscy,
58. I ja z pewnością umrę.
59. Powiem jeszcze rzecz jedną:
60. Łuk bronią jest wojowników -
61. Czy teraz polują niewiasty?
62. Zmieszana głośno zaśmieje się Anat,
63. A w sercu swym skrywa zajadłość:
64. Przemyśl to, Aąhacie Bohaterze,
65. Przemyśl to ze względu na mnie!
66. Gdy tylko cię spotkam na drodze występku,
67. Dosięgnę cię na drodze pychy,
68. Rzucę cię pod swoje stopy,
69. Szczęśliwcze, najmocniejszy z ludzi!

130 Jak się wydaje, mamy tu do czynienia z elementami obrządku pogrzebowego (Aitken 1990:47; 
Broadribb 2000:61). Termin potaż oznacza węglan potasu, białą substancję drobnokrystaliczną, stosowaną 
m.in. w przemyśle ceramicznym, dawniej otrzymywaną z popiołu drzewnego (Kamińska-Szmaj 2002:629). 
Moscati (w przekładzie Czerwińskiego) podaję bardziej metaforyczną i niezgodną z tekstem oryginalnym 
wersję: Na mej głowie pojawi się siwizna / Biały włos ją otoczy (...) (Moscati 1966:159). Nicolas Wyatt 
proponuje inne tłumaczenie, zakładając, że forma ¡5-TT hrs „potaż” jest błędnym zapisem słowa fS>-TT 
hrs „złoto”. W ten sposób zamiast szkliwa pojawiłby się postulowany przez niego paralelizm „srebro - 
złoto”. Nie wyjaśnia jednak zadowalająco próby zastąpienia wyrazu Yt=YT spsg „potaż” słowem b-Y^ 
ksp „srebro", choć nawiązuje do tego samego miejsca w Biblii, co wzmiankowane w naszym słowniku pod 
hasłem spsg (Watson-Wyatt 1999:252; cf. Wyatt 1998:274). Pozostajemy więc przy słownictwie przyjętym 
również przez Simona B. Parkera (UNP 1997:61).

W oryginale każdy wers tworzy całość intonacyjno-zdaniową, a typową formę 
stychiczną tworzy dwuwiersz z paralelizmem syntaktycznym. Aby zachować formę 
poetycką eposu, zaproponowaliśmy tłumaczenie nawiązujące, podobnie jak w przy
padku „Gilgamesza”, do tradycji wiersza intonacyjno-zdaniowego. Ponieważ w poezji 
ugaryckiej nie stosowano rymu jako wyznacznika klauzuli, zrezygnowaliśmy z niego 
w tłumaczeniu.

Powyższe tłumaczenie ma następującą budowę prozodyczną:
1. 3 [7]
2. 3 [9]
3.  4 [11]
4.  4 [10]
5. „---------------------------- 3 [9]
6. _2.______ 4 [11]
7. 3 [9]
8.  2 [7]
9. _____________________ 4 [10]
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Rozkład akcentów w tłumaczeniu polskim przypomina ugarycki oryginał: domi
nują wersy trzy- i czteroakcentowe, wersy dwuakcentowe natomiast pojawiają się 
trzykrotnie (w oryginale ugaryckim występują, jeśli rekonstrukcja jest trafna, dzie
sięciokrotnie). Dominują wersy siedmio-, ośmio-, dziewięcio-, dziesięcio- i jedenasto- 
sylabowe (w proporcjach 12:12:16:12:9, łącznie 90% całości, z czego wersy dziewięcio-, 
dziesięcio- i jedenastosylabowe stanowią łącznie 67% całości).

Aqhat I. vi 2-45 - słownictwo"

[i]131 131 132

131 Niektóre rekonstrukcje gramatyczne, dotyczące przyimków, zaimków i partykuł, oparliśmy 
na rekonstrukcjach Segerta i Sivana (Segert 1984; Sivan 1997) z uzupełnieniami Schniedewinda i Hunta 
(Schniedewind-Hunt 2007), choć tutaj wybraliśmy tylko udokumentowane zmiany. W ostatniej pracy 
formy przyimków w słowniku nie zawsze pokrywają się z ich odpowiednikami w tekście (np. Schniede- 
wind-Hunt 2007:179, 195-196), co zaznaczyliśmy kilkakrotnie w słowniku.

132 Cyfry w nawiasach odnoszą się do naszego podziału na wersety, cyfry bez nawiasów - do wersji 
de Moora i Spronka.

2 Ihm [lahamu] 3 pl. m. pf. Ihm [lahama] G jeść (Gesenius 1921:383-384; Gordon 
1955:223, 284; Segert 1965:53; de Moor-Spronk 1987:148)

b- [bi-] praep. w, z, na (Gesenius 1921:79; Gordon 1955:75-78 - [ba-], 245; Se
gert 1965:48 - [ba-]; Segert 1984:137 - [bi-]; de Moor-Spronk 1987:130; Tropper 
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2000:187133; Tronina 2006:82 - [bi-]; Schniedewind-Hunt 2007:67, 89 - 
bycky “in Akko”, 178 - [bi-] Written sylabically as [« ^E] bi-i, Ug. 5 130 iii 6a)

133 „Ob diese Pieneschreibungen [bi-i] auf eine Vokallängung hinweisen, ist umstritten. (...) Die 
Tatsache, daß dieselben Formen auch alph. teilweise plene geschrieben werden, spricht jedoch für eine 
langvokalische Aussprache: Ibil = [bi] „in“ (...)” (Tropper 2000:187).

Ihm [lahmi] gen. sg. Ihm [lahmu] chleb, ziarna, jedzenie, jadło, strawa (Gesenius 
1921: 384; Gordon 1955:284; Segert 1965:93; de Moor-Spronk 1987:148; Sivan 1997:283; 
Tropper 2000:251; Tronina 2006:99)

ay payyi] gen. sg. ay [°ayyu] jakikolwiek, każdy, cokolwiek (Gesenius 1921:28; Gor
don 1955:235; de Moor-Spronk 1987:124; Tropper 2000:172; Tronina 2006:77; Schniede
wind-Hunt 2007:158)

[2]

3 w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 
Moor-Spronk 1987:136)

sty [śatiyu] 3 pl. m. pf. G pić (Gesenius 1921:866; Gordon 1955:331; Segert 1965:67; 
de Moor-Spronk 1987:173; Tropper 2000:665; Tronina 2006:30)

b- [bi-] praep. w, z, na (Gesenius 1921:79; Gordon 1955:75-78 - [ba-], 245; Segert 
1965:48 - [ba-]; Segert 1984:137 - [bi-]; de Moor-Spronk 1987:130; Tropper 2000:755; 
Schniedewind-Hunt 2007:67, 89 - TA-b-bycky “in Akko”, 178 - [bi-] Written 
sylabically as [« =S] bi-i, Ug. 5 130 iii 6a)

hmr[hamri] gen. sg. hmr [hamru] pieniące się, musujące wino (Gesenius 1921:242, 
906; Gordon 1955:267; de Moor-Spronk 1987:140)

yn [yeni] gen. sg. yn [yenu] wino (Gesenius 1921:299; Gordon 1955:272; Se
gert 1965:93; de Moor-Spronk 1987:143; Sivan 1997:260; Tropper 2000:190; Pardee 
2002:63)

ay [3ayyi] gen. sg. ay [9ayyu] jakikolwiek, cokolwiek (Gesenius 1921:28; Gordon 
1955:235; de Moor-Spronk 1987:124; Tropper 2000:172; Schniedewind-Hunt 2007:158)

[3]

cd [cade] conj. ponownie, zanim, aż, do (Gesenius 1921:563; Gordon 1955:303; Se
gert 1965:49; de Moor-Spronk 1987:158; Sivan 1997:244 - [cad(e)]; Tropper 2000:747 - 
‘d /‘ada/2 „lange, immerfort, immerzu”, 797 - ‘d lcadel [praep.]; Schniedewind-Hunt 
2007:120 - [cade], 178 [cadi]!;)

Ihm [lahamu] 3 pl. m. pf. Ihm [lahama] jeść (Gesenius 1921:383-384; Gordon 
1955:223; Segert 1965:53; de Moor-Spronk 1987:148)

4 śty [śatiyu] 3 pl. m. pf. G pić (Gesenius 1921:866; Gordon 1955:331; Segert 1965:67; 
de Moor-Spronk 1987:173; Tropper 2000:665; Tronina 2006:30)

ilm piluma] m. pl. U [9ilu] bóg, bóstwa, potężny, mocny, Ilu, najstarszy z bogów, 
patron władców (Gesenius 1921:36-37; Gordon 1955:223, 236-237; Segert 1965:31; Ro- 
słon 1985:11, 135 - Imię Boże bywa używane jako element wzmacniający lub intensy
fikujący treść jakiegoś wyrazu, czy też jako odpowiednik stopnia najwyższego przy
miotników [...]; w ugaryckim: tlhn U [tulhanu 9ili] „wspaniały stół”; de Moor-Spronk 
1987:127; Pardee 2002:15; Tobola 2008:65)
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[4]
b- [bi-] ргаер. w, z, na (Gesenius 1921:79; Gordon 1955:75-78 - [ba-], 245; Segert 

1965:48 - [ba-]; Segert 1984:137 - [bi-]; de Moor-Spronk 1987:130; Tropper 2000:755; 
Schniedewind-Hunt 2007:67, 89 - bycky “in Akko”, 178 - [bi-] Written
sylabically as [« =E] bi-i, Ug. 5 130 iii 6э)

hrb [harbi] hrb f. [harbu] nóż; miecz (Gesenius 1921:256; Gordon 1955:264; Se
gert 1965:63; de Moor-Spronk 1987:138; Sivan 1997:263; Pardee 2003/2004:228; Tronina 
2006:91)

mlht [malihati] gen. sg. f. mlht [malihatu] ostry (Gordon 1955:288; Segert 1965:33; 
Tropper 2000:251)

bhrb mlht [bi-harbi malihati] ostrym mieczem (Segert 1965:33; Schniedewind- 
Hunt 2007:89 - Д-^TA-h-f? bycky “in Akko”, 178 - [bi-] Written sylabically as [« =£] 
bi-i, Ug. 5 130 iii 6э)

qs [qassû] 3 m. pl. pf. qs G pokroić (Gesenius 1921:720; Bergsträsser 1963:198: 
In qs mri, Anat I, 8, das Gordon (7, 7, S. 39) mit “the cutting of a failing” übersetzt, 
sieht Aistleitner, ZATW 1939, 209, mit Recht ein Verb mit Obj.: „schlachtete das 
Mastvieh“, da ein Inf. durch den Zusammenhang ausgeschlossen ist (...). Hier wäre 
also schon eine Störung der Flexion anzuerkennen (...); 3Ibn Manzür 1981:3650; de 
Moor-Spronk 1987:167; Śifman 1987:33 - qs 'отрезать, отрубать’; Aitken 1990:43; 
Wyatt 1998:406)

5 mri [marFi] gen. sg. mru [marPu] cielę, cielec (Gesenius 1921:458; Gordon 
1955:291; Segert 1965:36; de Moor-Spronk 1987:152; Sifman 1987:34-35; Sivan 1997:254; 
Tropper 2000:38; Schniedewind-Hunt 2007:162)

[5]
śty [śatiyu] 3 pl. m. pf. G pić (Gesenius 1921:866; Gordon 1955:331; Segert 1965:67; 

Tropper 2000:665; Tronina 2006:30)
krpn [karpäni] st. cstr. gen.-acc. pl. lub gen. sg. [karpäni] krpn [karpänu] kubek; 

kielich, czara, puchar (Gordon 1955:49: krótkie a, 223; Segert 1965:93; AHW 1972- 
1981:449-450; de Moor-Spronk 1987:147; Sivan 1997:250 - [karpänu]; Tropper 2000:327- 
-328, 331)

-m [-mä] encl. - part., często dodawana do imion w konstrukcji dopełniaczowej, 
przy czym ortograficznie formy du. i m. pl. wyglądają jak ich odpowiedniki w st. abs. 
(Gordon 1955:64; Segert 1965:38, 46-47; Blommerde 1969:32; Tropper 2000:825-832; 
Schniedewind-Hunt 2007:179)

yn [yëni] gen. sg. yn [yënu] wino (Gesenius 1921:299; Gordon 1955:272; Segert 
1965:93; de Moor-Spronk 1987:143; Tropper 2000:190; Pardee 2002:63)

krpnm yn [karpänima yëni] czary, puchary wina (Gordon 1955:49: krótkie a, 223; 
Segert 1965:93; AHW 1972-1981:449-450; Sivan 1997:250 - [karpänu])

[6]
b- [bi-] praep. w, z, na (Gesenius 1921:79; Gordon 1955:75-78 - [ba-], 245; Segert 

1965:48 - [ba-]; Segert 1984:137 - [bi-]; de Moor-Spronk 1987:130; Schniedewind-Hunt 
2007:67, 89 - JL^TA.t>-^ bycky “in Akko”, 178 - [bi-] Written sylabically as [« =S] 
bi-i, Ug. 5 130 iii 6э; Tropper 2000:755)
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ks [kasl] st. cstr. gen.-acc. pl. lub gen. sg. [kasi] ks [kasu] kielich, puchar (Gese- 
nius 1921:339; Gordon 1955:223, 279; Segert 1965:93; de Moor-Spronk 1987:146; Sivan 
1997:246 - [käsu]; Trapper 2000:46, 249, 331)

hrs [huräsi] gen. sg. hrs [huräsu] złoto (Gesenius 1921:258; Gordon 1955:268; Se
gert 1965:93 - [harüsi]; de Moor-Spronk 1987:140; Sifman 1987:193 - hrs-hurasu; Si
van 1997:245 - [huräsu]; Tronina 2006:14; Schniedewind-Hunt 2007:162)

bks hrs [bi-käsi huräsi] ze złotych kielichów (Gordon 1955:223; Segert 1965:37, 93; 
Segert 1984:137 - [bi-]; Schniedewind-Hunt 2007:89 - bycky“m Akko”,
162, 178 - [bi-] Written sylabically as [¡=¡ =E] bi-i, Ug. 5 130 iii 6a)

dm [dama] acc. sg. dm [damu] krew, sok (Gesenius 1921:164; Gordon 1955: 223, 
255; Segert 1965:93; de Moor-Spronk 1987:134; Pardee 2003/2004:146; Schniedewind- 
Hunt 2007:161)

6 csm [cisslma] gen.-acc. pl. cs [cissu] drzewo; winorośl (Gesenius 1921:608-609; 
Gordon 1955:78, 223; Segert 1965:93; de Moor-Spronk 1987:160; Trapper 2000:255)

dm csm [dama cissima] krew / drzew/winorośli = czerwone wino (Gordon 1955:255; 
Segert 1965:93; Sivan 1997:250 - dm csm [dama cissima] “the blood of the trees” (parallel 
to yn [yénu] “winę”); cf. Biblical Hebrew □'□ISTB'’! (Gen. 49:11) also parallel to ]* “winę”)

[7]

ks [käse] st. cstr. gen.-acc. pl. ks [kasu] kielich, puchar (Gesenius 1921:339; Gordon 
1955:279; Segert 1965:93; de Moor-Spronk 1987:146; Sivan 1997:246 - [käsu]; Trapper 
2000:46, 249)

ksp [kaspi] gen. sg. ksp [kaspu] srebro (Gesenius 1921:357; Gordon 1955:223, 280; 
AHW 1972-1981:454; de Moor-Spronk 1987:146; Sivan 1997:244; Trapper 2000:251; Tro- 
nina 2006:98; Schniedewind-Hunt 2007:107)

ymlun [yamallPüna] D 3 pl. m. impf. mF [malPa] G być napełnionym, pełnym; D 
napełnić (Gesenius 1921:423-424; Gordon 1955:66-67, 225-226, 288; de Moor-Spronk 
1987:150; Trapper 2000:545-546 - die D-PK l.c.sg. als l’aqattil-l, die 3.m.sg. (historisie
rend) als lyuqattil-l vokalisiert (analog andere Personen), 553 - nmlu /numalli’u/; cf. 
Pardee 2003/2004:4-5134)

134 “At the other extreme, T. chooses (pp. 543-46 [§74.41-74.412.15]) to ignore the data provided by 
the 'alifm 1 c.s. /YQTL/ verbal forms of the D-stem and the S-stem, all of which indicate that the vowel 
of the preformative was /a/, in favor of those from the participle (D-stem /muqattil/) and from other Se
mitic languages (Akkadian and Arabic), in favor of a vocalization /yuqattil/; he explains the 1 c.s. form 
as arising from vowel harmony but only when following 'alif (i.e., the prefix - 5 - vowel assimilates to 
the first stem vowel: /’uqattil/ —> /’aqattil/). Some would consider it more plausible that the participle 
and the finite forms may have had different preformative vowels and that the data from the 1 c.s. forms 
should outweigh those from other languages”. Zarówno Gordon, jak i Segert przyjmowali, że samogłoską 
prefiksalną wzorca D jest /a/ (Tropper 2000:545). W pracy przyjmujemy hipotezę Troppera.

[8]

krpn [karpana] acc. sg. krpn [karpänu] kubek; kielich, czara, puchar (Gordon 1955: 
49: krótkie a, 223; Segert 1965:93; AHW 1972-1981:449-450; de Moor-Spronk 1987:147; 
Sivan 1997:250 - [karpänu])

cl [calé] praep. na, po (Gesenius 1921:585-586; Gordon 1955:81, 304; Segert 1965:49; 
de Moor-Spronk 1987:159; Trapper 2000:766 - 7/"alé/áJ; Schniedewind-Hunt 2007:178)
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krpn [karpâni] gen. sg. krpn [karpânu] kubek-, kielich, czara, puchar (Gordon 
1955:49: krótkie a, 223; Segert 1965:93; AHW 1972-1981:449-450; de Moor-Spronk 
1987:147; Sivan 1997:250 - [karpânu])

[9]

7 w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 
Moor-Spronk 1987:136)

hn [hanna] oto! (Gesenius 1921:185; Gordon 1955:90 - hinne; de Moor-Spronk 
1987:136; Sivan 1997:276 - hn [hinni] “behold”; Tropper 2000:747 - Iha/innV/-, Pardee 
2003/2004:134-137)

tttnyn [tattanniyûna] 3 pl. m. impf. ttny Dt zrobić ponownie, powtórzyć (Gordon 
1955:225-229, 337; Segert 1965:81: t- często zastępuje y-; de Moor-Spronk 1987:176)

śqym [sâqiyûma] pl. of śqy [saqiyu] podczaszy, pt. śqy G napoić, poić (Gesenius 
1921:860; Gordon 1955:229, 330; de Moor-Spronk 1987:172; Tropper 2000:195)

[10]

w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 
Moor-Spronk 1987:136)

fl [tucallü] 3 m. sg. praet. cly D przynieść (Gesenius 1921:589; Gordon 1955:229; de 
Moor-Spronk 1987:159; Tropper 2000:661 - Person unsicher)

trt [tirâta] acc. sg. trt [tîrâtu] młode wino, moszcz (Gesenius 1921:877; Gordon 
1955:50, 334; Margalit 1980:259; Dahood 1981:293-294; de Moor-Spronk 1987:174; Sivan 
1997:282 - trt [tîrâtu?] “new wine”; Pardee 2002:19; Pardee 2003/2004:169)

8 bt [beta] acc. sg. bt [betu] dom (Gesenius 1921:95-96; Gordon 1955:223, 246; 
Segert 1965:23; de Moor-Spronk 1987:131; Tropper 2000:189; Pardee 2002:228; Schnie- 
dewind-Hunt 2007:162)

bcl [bacli] gen. sg. bcl [baclu] pan-, Baclu, bóg burzy i pan niebios (Gesenius 1921:106- 
107; Gordon 1955:223, 247; Segert 1965:29; de Moor-Spronk 1987:131; Sivan 1997:246; 
Tropper 2000:169; Pardee 2002:15)

[U]

bt [beta] acc. sg. bt [betu] dom (Gesenius 1921:95-96; Gordon 1955:75, 223, 246; 
Segert 1965:23; de Moor-Spronk 1987:131; Tropper 2000:189; Pardee 2002:228; Schnie- 
dewind-Hunt 2007:162)

U [’iii] gen. sg. il [°ilu] bóg, bóstwa, potężny, mocny, Ilu, najstarszy z bogów, pa
tron władców (Gesenius 1921:36-37; Gordon 1955:223, 236-237; Segert 1965:31; Rosłon 
1985:11, 135 - Imię Boże bywa używane jako element wzmacniający lub intensyfi
kujący treść jakiegoś wyrazu, czy też jako odpowiednik stopnia najwyższego przy
miotników [...]; w ugaryckim: tlhn il [tulhânu °ili] „wspaniały stół”; de Moor-Spronk 
1987:127; Pardee 2002:15; Toboła 2008:65)

/- [le-] praep. do, na, z, dla (Gesenius 1921:370-373; Gordon 1955:282 - [la-]; Segert 
1965:48 - [la-]; Segert 1984:137 - [le-]; de Moor-Spronk 1987:147; Smith 1994:159 - 
[le-]; Tropper 2000:172, 187; Tronina 2006:19 - [le]; Schniedewind-Hunt 2007:70, 177 
- [le-] The syllabic writing [-SI =11] le-e indicates the pronunciation, Ug. 5 130 iii 5a)

/- [la-] part, assert, rzeczywiście, na pewno, z pewnością (de Moor-Spronk 1987:147; 
Smith 1994:160)
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1- [1Ü-] part, jeśli (Gesenius 1921:380; Gordon 1955:61, 282 - [lu-]; Blommerde 
1969:31; Schniedewind-Hunt 2007:195 - [lu] „jeśli tylko, niech”)

in pena] nie ma (Gesenius 1921:31; Gordon 1955:236; Segert 1965:47; de Moor- 
Spronk 1987:127; Sivan 1997:244 - pena] “not, there is not”; Tropper 2000:665 - in I 
'en-/;Tronina 2006:78 - pen]; Schniedewind-Hunt 2007:149)

yn [yenu] wino (Gesenius 1921:299; Gordon 1955:272; Segert 1965:93; de Moor- 
Spronk 1987:143; Tropper 2000:190; Pardee 2002:63)

[12]
yn [yenu] wino (Gesenius 1921:299; Gordon 1955:272; Segert 1965:93; de Moor- 

Spronk 1987:143; Tropper 2000:190; Pardee 2002:63)
csy [casuyu] part. pass. cśyG uczynić, zrobić (Gesenius 1921:622; Gordon 1955:308

- za Virolleaudem: fertile (field); Segert 1965:63; de Moor-Spronk 1987:160-161; Trop
per 2000:665 - yn rSy „frisch gepreßter Wein”)

I- [le-] praep. do, na, z, dla (Gesenius 1921:370-373; Gordon 1955:282 - [la-]; Se
gert 1965:48 - [la-]; Segert 1984:137 - [le-]; de Moor-Spronk 1987:147; Smith 1994:159
- [le-]; Tropper 2000:172, 187, 758; Tronina 2006:19 - [le]; Schniedewind-Hunt 2007:70, 
177 - [le-] The syllabic writing pSI =11] le-e indicates the pronunciation, Ug. 5 130 iii 5a)

hbś [habśi] gen. sg. hbś [habśu] pas, torba, sakwa (Gesenius 1921:212; Gordon 
1955:262; de Moor-Spronk 1987:137)

[13]
9 aqht paqhatu] n. propr., syn Dani’ila (Gordon 1955:241; Segert 1965:14; Aitken 

1990:43)
ynhtn [yunahhitan] 3 sg. m. energ. nhtD zdjąć, ściągnąć, znieść (Gordon 1955:225- 

227, 295; de Moor-Spronk 1987:154; Tropper 2000:549 - ynht / yunahhit)
qn [qanä] acc. sg. qn [qanü] strzała; trzcina (Gesenius 1921:717; Gordon 1955:320; 

AHW 1972-1981:898; de Moor-Spronk 1987:167; Sivan 1997:258 - qn [qanü] “reed"; 
Tropper 2000:198 - qn /qanü/ <*qanayu „(Schilf-)Rohr, Schaft”)

[14]
ysbt [yusabat] 3 f. pf. Gp być, zostać załadowanym, nałożonym G ysb [yasaba] 

(Gesenius 1921:311; Gordon 1955:65, 298; de Moor-Spronk 1987:144)
qśt[qaśtu] łuk (Gesenius 1921:733; Gordon 1955:322; de Moor-Spronk 1987:168)
10 bnt [banütu] twór, stworzenie (Gesenius 1921:104; Gordon 1955:51, 247; AHW 

1972-1981:103, 127; de Moor-Spronk 1987:130)
ktr [kötari] gen. sg. ktr [kötaru] zdolny, ktr [Kötaru] n. propr., bóg powszechnie 

znany jako ktrwhss [Kötaru-wa-Hasisu] (Gordon 1955:282; Segert 1965:29; Blommer
de 1969:110 - w may be understood as waw-explicativum [...], and be rendered by 
“who”, cf. ktr whss“Kothar who is Hasis”; de Moor-Spronk 1987:147; Smith 1994:159; 
Pardee 2002:15, 152; Tronina 2006:14)

[15]
b- [bi-] praep. w, z, na (Gesenius 1921:79; Gordon 1955:75-78 - [ba-], 245; Segert 

1965:48 - [ba-]; Segert 1984:137 - [bi-]; de Moor-Spronk 1987:130; Tropper 2000:755; 
Schniedewind-Hunt 2007:67, 89 - bycky “in Akko”, 178 - [bi-] Written
sylabically as [= =£] bi-i, Ug. 5 130 iii 6a)
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nśi [nuśu°i] gen. inf. cstr. ns G podnieść, wznieść (Gesenius 1921:522-523; Gordon 
1955:63, 223, 227; Segert 1965:62; de Moor-Spronk 1987:156)

bnśi [bi-nuśu3i] podnosząc, podniósłszy (Gordon 1955:63, 102; Segert 1965:62; Se
gert 1984:137 - [bi-]; Schniedewind-Hunt 2007:89 - JLffTA-b-ff bycky “in Akko”, 178 
- [bi-] Written sylabically as [« bi-i, Ug. 5 130 iii 6a)

cn [cene] gen. du. st. cstr. cn [cenu] oko (Gesenius 1921:582; Gordon 1955:223, 304; 
Segert 1965:34-35; de Moor-Spronk 1987:160; Sivan 1997:268; Tropper 2000:189; Pardee 
2003/2004:393)

-h [-ha] suff. pron. pers. 3 f. sg. (Gordon 1955:221 - [-ha]; Schniedewind-Hunt 
2007:65)

w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 
Moor-Spronk 1987:136; Tropper 2000:488 - tph-n /tipha-nna/)

tph [tiphi] 3 f. sg. praet. phy G ujrzeć, zobaczyć (Gordon 1955:74, 229, 312; de 
Moor-Spronk 1987:163; Tropper 2000:488 - tph Itiphel ?; Pardee 2003/2004:227 - yipha)

-n [-na] suff. pron. pers. 3 f. sg. (Gordon 1955:32-33 - [-na], 221), względnie -n, 
part, encl., dodawana do wszystkich części mowy (Hetzron 1998:141; Schniedewind- 
Hunt 2007:65)

bnśi cnh[]wtphn - podniósłszy swe oczy ujrzała (Gordon 1955; Segert 1965:83 - praes.) 
[16]
11 k- [ki] part, na pewno, pewnie; conj. kiedy, mimo że; ponieważ; że (Segert 

1965:51; de Moor-Spronk 1987:145; Sivan 1997:261; Tropper 2000:795, 800 - /ki/)
ncmt [naTmatu] adj. f. urocza, wspaniała, przyjemna (Gesenius 1921:509-510; Gor

don 1955:297; Sivan 1997:277 - ncmt [naTmatu] “pleasant”)
ncmt [nacmatu] wdzięk, powab, urok (Gesenius 1921:509-510; Gordon 1955:297; de 

Moor-Spronk 1987:155)
ncm [naTmu] adj. uroczy, wspaniały, przyjemny (Gordon 1955:297; Margalit 

1980:253; de Moor-Spronk 1987:155; Tronina 2006:106 - [nacemu])
ncm [nucmu] wdzięk, powab, urok (Gordon 1955:297; Dahood 1981:296 - dk ncm 

cnt ncmh “whose loveliness is as the loveliness of Anath” (UT, Krt: 145); de Moor- 
Spronk 1987:155; Sivan 1997:258 - ncm [nucmu] “pleasantness”; Tropper 2000:256; Par
dee 2003/2004:156; Tronina 2006:106)

sml [samlu] kształt (Gesenius 1921:547; de Moor-Spronk 1987:157; Jastrow 
1996:1002)

ksl [kasli] gen. sg. ksl [kaslu] grzbiet (Gesenius 1921:356; Gordon 1955:280; de 
Moor-Spronk 1987:146)

-h [-ha] suff. pron. pers. 3 f. sg. (Gordon 1955:221 - [-ha]; Schniedewind-Hunt 
2007:65)

[17]
k- [ka-] praep. jak, jako (Gesenius 1921:329-330; Gordon 1955:276; Segert 1965:48; 

de Moor-Spronk 1987:145; Tropper 2000:760; Schniedewind-Hunt 2007:178 - [ki-])
brq [barqi] gen. sg. brq [barqu] błyskawica (Gesenius 1921:119; Gordon 1955:47, 

249; AHW 1972-1981:122; de Moor-Spronk 1987:131; Sivan 1997:253 - brq [bar(a)qu] 
“lightning”)
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qn [qana] acc. sg. qn [qanu] strzała; trzcina (Gesenius 1921:717; Gordon 1955:320; 
AHW 1972-1981:898; de Moor-Spronk 1987:167; Sivan 1997:258 - qn [qanu] “reed”; 
Tropper 2000:198 - qn /qanu/ <*qanayu „(Schilf-)Rohr, Schaft”)

-h [-ha] suff. pron. pers. 3 f. sg. (Gordon 1955:221 - [-ha]; Schniedewind-Hunt 
2007:65)

12 hm G drżeć (de Moor-Spronk 1987:136)135

135 hm może też oznaczać spójnik rozłączny „albo” (Tropper 2000:793), który teoretycznie pasowałby 
do kontekstu.

136 Edward Lipiński podaję logograficzny zapis imienia bogini jako przykład zamiany dyftongu / 
aj/ na /a/: użycie logogramu IGI = ‘ayn „oko”, w pisowni imienia dIGI-at [■+ 4- =0] = 'an-at (Lipiński 
2008:302).

mtn [matnu] cięciwa (AHW 1972-1981:633; de Moor-Spronk 1987:153; Jastrow 
1996:863; Tronina 2006:105)

-h [-ha] suff. pron. pers. 3 f. sg. (Gordon 1955:221 - [-ha]; Schniedewind-Hunt 
2007:65)

[18]
k- [ki] part, na pewno, pewnie; conj. kiedy, mimo że; ponieważ; że (Segert 1965:51; 

de Moor-Spronk 1987:145; Tropper 2000:795, 800 - /ki/)
ygd [yaguddu] 3 m. sg. impf. hD G wstrząsać, trząść (Margalit 1980:66; de Moor- 

Spronk 1987:161; Tropper 2000:674)
thmt [tahamati] gen.-acc. pl. f. thm [taham] / thmt [tahamatu] otchłań, głębina 

(Gesenius 1921:871; de Moor-Spronk 1987:173; Smith 1994:160; Sivan 1997:249 - the 
proposed reconstruction is based on the syllabic attestation: [tSII II 3 ^E] ta-a-ma- 
tu4 [tahamatu] “deep, primordial sea” [CJg 5 137 III, 34]; Tropper 2000:175; Schniede
wind-Hunt 2007:154 - Syllabic transcriptions attest other vowels changes in Ugari- 
tic: [...] Vowel harmony, where the second vowel regressively assimilates the qua
lity of the preceding vowel; this may be conditioned by gutturals [...] /*tihamatu > 
tahamatu/“sea”)

brq [barqu] błyskawica (Gesenius 1921:119; Gordon 1955:47, 249; AHW 1972- 
-1981:122; de Moor-Spronk 1987:131)

[19]
13 cnt [canatu] n. propr., cAnatu, bogini zmysłowej miłości i wojny, córka Ila i sio

stra Bacla (Gordon 1955:306; Budge 1978:123 - egipskie —л__cnt, Sivan 1997:247;
Eerdmans 2000:59 - hebrajskie П2У canat; Pardee 2002:14 - ugaryckie klinowe 4- Ił Л

da-na-tu4; Pardee 2002:15)136
tnht [tunahhitu] 3 sg. f. impf. nht D zdjąć, ściągnąć, znieść (Gesenius 1921:499; 

Gordon 1955:295; de Moor-Spronk 1987:154; Tropper 2000:549)
qn [qana] acc. sg. qn [qanu] strzała; trzcina (Gesenius 1921:717; Gordon 1955:320; 

AHW 1972-1981:898; de Moor-Spronk 1987:167; Sivan 1997:258 - qn [qanu] “reed”; 
Tropper 2000:198 - qn /qanu/ <* qanayu „(Schilf-)Rohr, Schaft”)

-h [-hu] [-ha] suff. pron. pers. 3 m. f. sg. (Gordon 1955:221 - [-hu], [-ha]; Schniede
wind-Hunt 2007:65)
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[20]
tşb [taşibu] 3 f. sg. impf. yşb G napiąć (łuk), załadować (Gesenius 1921:311; Gor

don 1955:65, 298; de Moor-Spronk 1987:144)
qśt [qasta] acc. sg. qśt [qaśtu] łuk (Gesenius 1921:733; Gordon 1955:223, 322; de 

Moor-Spronk 1987:168)
bnt [banüta] acc. sg. bnt [banütu] twór, stworzenie (Gesenius 1921:104; Gordon 

1955:51, 223, 247; AHW 1972-1981:103, 127; de Moor-Spronk 1987:130)
14 ktr [kötari] gen. sg. ktr [kótaru] adj. zdolny, ktr [Kótaru] n. propr., bóg po

wszechnie znany jako ktr-whss [Kótaru-wa-Hasisu] (Gordon 1955:282; Segert 1965:29; 
Blommerde 1969:110 - w may be understood as waw-explicativum [...], and be ren
dered by “who”, cf. ktr whss“Kothar who is Hasis”; de Moor-Spronk 1987:147; Smith 
1994:159; Pardee 2002:15, 152;Tronina 2006:14)

w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 
Moor-Spronk 1987:136)

hss [haşişi] gen. sg. hss [hasişu], adj. bystry, hs G być bystrym, pamiętać, hss 
pamiętać, imię boga znanego jako ktr whss [Kötaru-wa-Hasışu] (Gordon 1955:267; 
Segert 1965:29; de Moor-Spronk 1987:140; Smith 1994:159; Pardee 2002:152)

[21]
d- [dâ]? acc. sg. [du] pron. rei. - ten, ta, ta, który, która etc. (Segert 1965:84; de 

Moor-Spronk 1987:133; Bergstrasser 1995:55; Sivan 1997:55; Tropper 2000:85; Schnie- 
dewind-Hunt 2007:66 - UgV 137 II, 29a provides the vocalization of the nominative 
du-û [^J 4TTe=], 156)

qrn [qamu] róg (Gesenius 1921:729; Gordon 1955:322; AHW 1972-1981:904; de 
Moor-Spronk 1987:167; Sivan 1997:283; Tropper 2000:251; Tronina 2006:112)

-h [-hu] [-ha] suflf. pron. pers. 3 m. f. sg. (Gordon 1955:221 - [-hû], [-ha]; Schniede- 
wind-Hunt 2007:65)

km [kama] praep. jak, jako (Gesenius 1921:350; Gordon 1955:278; Segert 1965:49; de 
Moor-Spronk 1987:146; Sivan 1997:247 - [kamâ/kimâ]; Tropper 2000:760)

btn [batni] gen. sg. btn [batnu] wąż (Gesenius 1921:669; Gordon 1955:250; AHW 
1972-1981:112; de Moor-Spronk 1987:131; Sivan 1997:255 - btn [batnu?] “snake” (Akka
dian baśmu, Biblical Hebrew ]riB [Ps. 58:5])

yqr [yaqüru] 3 m. sg. impf. qr G wić się, skręcać się (Gesenius 1921:709; Gordon 
1955:228, 321; °Ibn Manzur 1981:3771; de Moor-Spronk 1987:167)

[22]
15 krpn [karpana] acc. sg. krpn [karpanu] kubek-, kielich, czara, puchar (Gor

don 1955:49: krótkie a, 223; Segert 1965:93; AHW 1972-1981:449-450; de Moor-Spronk 
1987:147; Sivan 1997:250 - [karpânu])

-h [-hu] [-ha] suff. pron. pers. 3 m. f. sg. (Gordon 1955:221 - [-hû], [-hâ]; Schniede- 
wind-Hunt 2007:65)

tdy [tadiyu] 3 f. sg. impf. ydy G usunąć, wyrzucić (Gesenius 1921:285-286; Gordon 
1955:228-229; AHW 1972-1981:705; de Moor-Spronk 1987:142)

/- [le-] praep. do, na, z, dla (Gesenius 1921:370-373; Gordon 1955:282 - [la-]; Segert 
1965:48 - [la-]; Segert 1984:137 - [le-]; de Moor-Spronk 1987:147; Smith 1994:159 - [lê-];
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Tropper 2000:172, 187, 758;Tronina 2006:19 - [le]; Schniedewind-Hunt 2007:70, 177 - [le-] 
The syllabic writing [-31 =11] le-e indicates the pronunciation, Ug. 5 130 iii 5a)

arş [°arşi] gen. sg. arş [°arşu] ziemia (Gesenius 1921:67-68; Gordon 1955:47, 223; 
Segert 1965:21; de Moor-Spronk 1987:126; Sivan 1997:253 - arş parşu] “earth, land”; 
Tropper 2000:92; Pardee 2002:15; Schniedewind-Hunt 2007:152, 161; Tobola 2008:65)

[23]
ks [kasa] acc. sg. ks [kâsu] kielich (Gesenius 1921:339; Gordon 1955: 223, 279; Se

gert 1965:93; de Moor-Spronk 1987:146; Sivan 1997:246 - [kâsu]; Tropper 2000:46, 249)
-h [-hu] [-ha] suff. pron. pers. 3 m. f. sg. (Gordon 1955:221 - [-hu], [-ha]; Segert 

1965:92; Schniedewind-Hunt 2007:65)
tśpk [taśpuku] 3 f. sg. impf. śpkG wylać (Gesenius 1921:857; Gordon 1955:224-225; 

de Moor-Spronk 1987:172)
-m [-mâ] encl. - part., często dodawana do imion w st. cstr., przy czym ortograficz

nie formy du. i m. pl. wyglądają jak ich odpowiedniki w st. abs. (Gordon 1955:64; Segert 
1965:38, 46-47; Blommerde 1969:32; Tropper 2000:825-832; Schniedewind-Hunt 2007:179)

16 l- [le-] praep. do, na, z, dla (Gesenius 1921:370-373; Gordon 1955:282 - [la-]; Smith 
1994:159 - [le-]; Segert 1965:48 - [la-]; Segert 1984:137 - [le-]; de Moor-Spronk 1987:147; 
Tropper 2000:172, 187, 758; Tronina 2006:19 - [le]; Schniedewind-Hunt 2007:70, 177 - 
[le-] The syllabic writing [-^1 di] le-e indicates the pronunciation, Ug. 5 130 iii 5a)

cpr [capari] gen. sg. cpr paparu] proch, pył (Gesenius 1921:608; Gordon 1955:306; de 
Moor-Spronk 1987:160; Daniels-Bright 1996:102; Sivan 1997:258 - cpr paparu] “dirt”; 
Pardee 2003/2004:228)

[24]
tsu [tiśśa°u] 3 f. sg. impf. ns G podnieść, wznieść (Gesenius 1921:522-523; Gordon 

1955:227; Segert 1965:92; de Moor-Spronk 1987:156; Tropper 2000:144; Tronina 2006:43; 
Schniedewind-Hunt 2007:177)

g [gâ] acc. sg. g [gü] głos (Gordon 1955:250; Segert 1965:92; de Moor-Spronk 
1987:132; Sivan 1997:249-250)

-h [-ha] suff. pron. pers. 3 m. f. sg. (Gordon 1955:221 - [-hâ]; Segert 1965:92; Schnie
dewind-Hunt 2007:65)

w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 
Moor-Spronk 1987:136)

tşh [taşühu] 3 sg. f. impf. şh G krzyczeć, wołać (Gesenius 1921:677; Gordon 1955:71, 
1626: taşıhu; Segert 1965:76; de Moor-Spronk 1987:165; Tropper 2000:645 - tşh /taşı/ 
ûh-/ 3.f.sg.; Pardee 2003/2004:228-229; Tronina 2006:43)

[25]
śmc [śamac] imp. śmc G słyszeć, słuchać (Gesenius 1921:845; Gordon 1955:55; Se

gert 1965:60; de Moor-Spronk 1987:171; Tronina 2006:37)
mc [mac] part, confirm, post imp. (Gordon 1955:62, 290; Blommerde 1969:129; de 

Moor-Spronk 1987:151; Tropper 2000:813)
17 l- [la-] part. voc. O! (Gordon 1955:90; Rosłon 1985:1, 263; de Moor-Spronk 

1987:147; Sivan 1997:254 - /- [lü/la]“O!” (vocative particie); Tropper 2000:804; Schnie
dewind-Hunt 2007:179 - [lü!], 196 - [la-])
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aqht [°aqhatu] n. propr., syn Dani’ila (Gordon 1955:241; Segert 1965:14; Aitken 
1990:43)

gzr [gazziru] bohater, wojownik (Gordon 1955:309; DIbn Manzür 1981:3251; Roslon 
1985:11, 155; de Moor-Spronk 1987:162; Sivan 1997:278 - [gaziru?]; Wyatt 1998:443; 
Tronina 2006:88 - [gaziru]?; Schniedewind-Hunt 2007:29; Toboła 2008:66 - [gáziru])137

137 Edward Lipiński proponuje wymowę gazziru przez analogię do onomastyki amoryckiej i arab
skiego gaziru" (Lipiński 2008:305-306).

[26]

irś piras] imp. ’rś G prosić, żądać (Gesenius 1921:68; Gordon 1955:69, 243; Segert 
1965:65; Blommerde 1969:82; de Moor-Spronk 1987:129)

ksp [kaspa] acc. sg. ksp [kaspu] srebro (Gesenius 1921:357; Gordon 1955:223, 280; 
AHW 1972-1981:454; de Moor-Spronk 1987:146; Sivan 1997:244; Tropper 2000:251; Tro
nina 2006:98; Schniedewind-Hunt 2007:107)

w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 
Moor-Spronk 1987:136)

atn patinu] 1 sg. impf. ytn G [yatana] dać (Gordon 1955:57, 276; Segert 1965:53, 66; 
de Moor-Spronk 1987:145; Tropper 2000:450; Pardee 2003/2004:291)

-k [-ka] suff. pron. pers. 2 m. sg. (Gordon 1955:221 - [-ká]; Schniedewind-Hunt 
2007:65)

[27]

hrs [hurasi] gen. sg. hrs [hurásu] złoto (Gesenius 1921:258; Gordon 1955:268; Se
gert 1965:93 - [harüsi]; de Moor-Spronk 1987:140; Sifman 1987:193 - hrs-hurasu; Si
van 1997:245 - [hurásu]; Tronina 2006:14; Schniedewind-Hunt 2007:162)

18 w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 
Moor-Spronk 1987:136)

aślh paśallihu] 1 sg. impf. ślh D obdarować, G wysłać (Gesenius 1921:831; Gordon 
1955:223, 328; de Moor-Spronk 1987:171; Tropper 2000:449, 551 - D aslhk/’asallihu- 
kal, 590)

-k [-ka] suff. pron. pers. 2 m. sg. (Gordon 1955:221 - [-ká]; Schniedewind-Hunt 
2007:65)

[28]

w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 
Moor-Spronk 1987:136)

tn [tin] imp. 2 sg. m. ytn [yatana] G dać (Gordon 1955:57, 276; Segert 1965:65, 66; 
de Moor-Spronk 1987:145; Tropper 2000:636)

qst [qasta] acc. sg. qst [qastu] hik (Gesenius 1921:733; Gordon 1955:223, 322; de 
Moor-Spronk 1987:168; Tronina 2006:112)

-k [-ka] suff. pron. pers. 2 m. sg. (Gordon 1955:221 - [-ká]; Schniedewind-Hunt 
2007:65)

cm [cimma] praep. z; praep. dat. (Gesenius 1921:594-595; Gordon 1955:305; Se
gert 1965:49, 91 - [cimma]; Blommerde 1969:24-25; de Moor-Spronk 1987:159; Sivan 
1997:240 - [cimma?]; Tropper 2000:763; Pardee 2003/2004:129; Schniedewind-Hunt 
2007:178)
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19 btlt [batulati] gen. sg. btlt [batulatu] dziewica, dziewczyna niezamężna, 
młoda dziewczyna (Gesenius 1921:122 Gordon 1955:48, 223, 249; de Moor-Spronk 
1987:131; Smith 1994:8-920 - “Adolescent Anat”; Sivan 1997:247 - [batul(a)tu], 263 - 
the combination rhm cnt [rahmu canatu] [“the Girl, Lass Anat”] parallels btlt cnt 
[batul(a)tu canatu] “the Virgin Anat”)138

138 Edward Lipiński sugeruje tłumaczenie dziewoja, odrzucając tłumaczenie dziewica (Lipiński 
2008:305).

cnt [canati] gen. sg. cnt [canatu] n. propr., cAnatu, bogini zmysłowej miłości i woj
ny, córka Ila i siostra Ba‘la (Gordon 1955:306; Budge 1978:123 - egipskie —o—cnt, 
Sivan 1997:247; Eerdmans 2000:59 - hebrajskie PIŁ? canat; Pardee 2002:14 - ugaryckie 
klinowe ■+ Tf da-na-tu4, 15)

[29]
qsft [qascata] qsct [qascatu] łęczysko; łuk, prawdopodobnie określenie słowa qst 

łuk o znaczeniu miażdżący, wg innych: strzała (Gordon 1955:320; Margalit 1980:258; 
°Ibn Manzur 1981:3653-3654; 3A1-Mungid 1984:634; de Moor-Spronk 1987:167)

-k [-ka] [-ki] suff. pron. pers. 2 m. f. sg. (Gordon 1955:221 - [-ka], [-ki]; Schniede- 
wind-Hunt 2007:65)

ybmt [yabamati] gen. sg. ybmt [yabamatu] wdowa, mająca być poślubiona najbliż
szemu krewnemu, zgodnie z prawem lewiratu; rozwiązła wdowa (Gesenius 1921:281; 
Gordon 1955:223, 270-271; de Moor-Spronk 1987:142; Sifman 1987:88, 186; Tropper 
2000:154)

limm [lPmima] ludy, narody, gen.-acc. pl. of lim [li°mu] lud, naród (Gesenius 
1921:374-375; Gordon 1955:283; Dahood 1981:277 - Ebla: [4H ^11 -£SI <sHł] ri-da-li-im 
“Come down, O Lim!”; de Moor-Spronk 1987:147; Śifman 1987:88, 186; Sivan 1997:258 
- lim [lu3mu?] “nation”; Tropper 2000:173; Pardee 2002:21; Ćech 2004:11)

[30]
w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 

Moor-Spronk 1987:136)
20 y^n [yacni] 3 m. sg. praet. cny G odpowiedzieć, rzec (Gesenius 1921:603; Gor

don 1955:15, 305-306; Segert 1965:61; de Moor-Spronk 1987:160; Sivan 1997:54; Tropper 
2000:661; Pardee 2003/2004:219)

aqht [°aqhatu] n. propr., syn Dani’ila (Gordon 1955:241; Segert 1965:14; Aitken 
1990:43)

gzr [gazziru] bohater, wojownik (Gordon 1955:309; 3Ibn Manzur 1981:3251; Rosłon 
1985:11, 155; de Moor-Spronk 1987:162; Sivan 1997:278 - [gaziru?]; Wyatt 1998:443; 
Tronina 2006:88 - [gaziru]?; Schniedewind-Hunt 2007:29; Toboła 2008:66 - [gaziru])

[31]
adr [3addira] acc. sg. adr [°addiru] adj. potężny, mocny (Gesenius 1921:9; Gordon 

1955:48, 233; Rosłon 1985:11, 153; de Moor-Spronk 1987:124; Tropper 2000:313; Schnie
dewind-Hunt 2007:183)

tqbm pl. of tqb jesion (de Moor-Spronk 1987:176)
21 b- [bi-] praep. w, z, na (Gesenius 1921:79; Gordon 1955:75-78 - [ba-], 245; Segert 

1965:48 - [ba-]; Segert 1984:137 - [bi-]; de Moor-Spronk 1987:130; Tropper 2000:755;
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Schniedewind-Hunt 2007:67, 89 - by-cky “in Akko”, 178 - [bi-] Written
sylabically as [« sE] bi-i, Ug. 5 130 iii 6a)

łbnn [libnani] gen. sg. łbnn [libnanu] Liban, góry Libanu (Gesenius 1921:378; Gor
don 1955:49, 283 - dyptota [?];de Moor-Spronk 1987:147)

[32]
adr [°addira] acc. sg. adr paddiru] adj. potężny, mocny (Gesenius 1921:9; Gordon 

1955:48, 233; Rosłoń 1985:11,153; de Moor-Spronk 1987:124; Tropper 2000:174 - a-du-rii 
(...) basiert nicht auf einem MphT {qattul}, sondern auf einem MphT {qatul}; Schniede
wind-Hunt 2007:183)

gdm [gidima] gen.-acc. pl. gd [gidu] ścięgno (Gesenius 1921:138; Gordon 1955:223, 
de Moor-Spronk 1987:132; 251; Tropper 2000:254)

b- [bi-] praep. w, z, na (Gesenius 1921:79; Gordon 1955:75-78 - [ba-], 245; Segert 
1965:48 - [ba-]; Segert 1984:137 - [bi-]; de Moor-Spronk 1987:130; Tropper 2000:755; 
Schniedewind-Hunt 2007:67, 89 - JL^yA.b-by-cky “in Akko”, 178 - [bi-] Written 
sylabically as [«¡€] bi-i, Ug. 5 130 iii 6a)

rumm [ru’mima] gen. pl. rum [rumu] bawół (Gesenius 1921:736-737; Gordon 
1955:322; Segert 1965:30; de Moor-Spronk 1987:168; Tropper 2000:36, 295, 341)

[33]
22 adr paddira] acc. sg. adr [°addiru] adj. potężny, mocny (Gesenius 1921:9; Gor

don 1955:48, 233; Rosłon 1985:11, 153; de Moor-Spronk 1987:124; Schniedewind-Hunt 
2007:183)

qrnt [ąaranati] pl. (więcej niż dwa) qrn [qarnu] róg (Gesenius 1921:729; Gordon 
1955:322; Segert 1965:35; AHW 1972-1981:904; de Moor-Spronk 1987:167; Tropper 
2000:251, 298, 341)

b- [bi-] praep. w, z, na (Gesenius 1921:79; Gordon 1955:75-78 - [ba-], 245; Segert 
1965:48 - [ba-]; Segert 1984:137 - [bi-]; de Moor-Spronk 1987:130; Tropper 2000:755; 
Schniedewind-Hunt 2007:67, 89 - by-cky “in Akko”, 178 - [bi-] Written
sylabically as [« =E] bi-i, Ug. 5 130 iii 6a)

y/m [yacilima] gen.-acc. pl. of y/ [yacilu] dziki kozioł (Gesenius 1921:307; Gor
don 1955:223, 274; de Moor-Spronk 1987:143; Sivan 1997:261 - y/ [yacilu] “wild goat”; 
Tropper 2000:258)

[34]
mtnm [matnima] gen.-acc. pl. mtn [matnu] więzadło; cięciwa(AHW 1972-1981:633; 

de Moor-Spronk 1987:153; Jastrow 1996:863; Tronina 2006:105)
23 b- [bi-] praep. w, z, na (Gesenius 1921:79; Gordon 1955:75-78 - [ba-], 245; Segert 

1965:48 - [ba-]; Segert 1984:137 - [bi-]; de Moor-Spronk 1987:130; Tropper 2000:755; 
Schniedewind-Hunt 2007:67, 89 - TA.b-by-cky “in Akko”, 178 - [bi-] Written 
sylabically as [«=E] bi-i, Ug. 5 130 iii 6a)

cqbt [caqibati] gen.-acc. pl. st. cstr. cqb [caqibu] pięta; pędna (Gesenius 1921:613; 
Gordon 1955:223, 307; de Moor-Spronk 1987:160; Tropper 2000:259)

tr [tóri] gen. sg. tr [toru] byle, epitet Ila (Segert 1965:94; Sivan 1997:247; Tropper 
2000:252)
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[35]
adr [Daddlra] acc. sg. adr [3addiru] adj. potężny, mocny (Gesenius 1921:9; Gor

don 1955:48, 233; Rosłon 1985:11, 153; de Moor-Spronk 1987:124; Schniedewind-Hunt 
2007:183)

b- [bi-] praep. w, z, na (Gesenius 1921:79; Gordon 1955:75-78 - [ba-], 245; Segert 
1965:48 - [ba-]; Segert 1984:137 - [bi-]; de Moor-Spronk 1987:130; Schniedewind- 
Hunt 2007:67, 89 - JJ-^TA-b-bycky “in Akko”, 178 - [bi-] Written sylabically as [= 
=S] bi-i, Ug. 5 130 iii 6a)

gl [gili] gen. sg. gl [gilu?] moczary, mokradła (Gordon 1955:309 - glil: perhaps 
place n. in bglilqnm ‘reeds from Glil’; is glil from gl + 17?; de Moor-Spronk 1987:162; 
Tropper 2000:254 - gl I gilt „Dickicht“)

U [3ili] gen. sg. U [°ilu], bóg, bóstwa, potężny, mocny, Ilu, najstarszy z bogów, 
patron władców (Gesenius 1921:36-37; Gordon 1955:236-237; Segert 1965:31; Rosłon 
1985:11, 135 - Imię Boże bywa używane jako element wzmacniający lub intensyfiku
jący treść jakiegoś wyrazu, czy też jako odpowiednik stopnia najwyższego przymiot
ników [...]; w ugaryckim: tlhn U „wspaniały stół”; de Moor-Spronk 1987:127; Pardee 
2002:15; Toboła 2008:65)

qnm [qanima] pl. of qn [qanu] trzcina; strzała (Gesenius 1921:717; Gordon 1955:320; 
AHW 1972-1981:898; de Moor-Spronk 1987:167; Sivan 1997:258 - qn [qanu] “reed”; Trop- 
per 2000:198 - qnlqanul <*qanayu „(Schilf-)Rohr, Schaft“, 258;Tronina 2006:112)

[36]
24 tn [tini] imp. 2 sg. f. ytn [yatana] G dać (Gordon 1955:62, 276; Segert 1965:65, 66; 

de Moor-Spronk 1987:145; Tropper 2000:636)
l- [le-] praep. do, na, z, dla (Gesenius 1921:370-373; Gordon 1955:282 - [la-]; Segert 

1965:48 - [la-]; Segert 1984:137 - [le-]; de Moor-Spronk 1987:147; Smith 1994:159 - [le-]; 
Tropper 2000:172, 187, 758; Tronina 2006:19 - [le]; Schniedewind-Hunt 2007:70, 177 - 
[le-] The syllabic writing [-S1 eff] le-e indicates the pronunciation, Ug. 5 130 iii 5a)

ktr [kótari] gen. sg. ktr [kótaru] adj. zdolny, ktr [Kotara] n. propr., bóg powszech
nie znany jako ktrwhss [Kótaru-wa-Hasisu] (Gordon 1955:282; Segert 1965:29; Blom- 
merde 1969:110 - w may be understood as waw-explicativum [...], and be rendered by 
“who”, cf. ktr whss “Kothar who is Hasis”; de Moor-Spronk 1987:147; Smith 1994:159; 
Pardee 2002:15, 152; Tronina 2006:14)

w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 
Moor-Spronk 1987:136)

hss [hasisi] gen. sg. hss [hasisu] adj. bystry, hs G być bystrym, pamiętać, hss pa
miętać, imię boga znanego jako ktr whss [Kótaru-wa-Hasisu] (Gordon 1955:267; Se
gert 1965:29; de Moor-Spronk 1987:140; Smith 1994:159; Pardee 2002:152)

[37]
ybcl [yibcala] 3 m. volit. du. bcl G zrobić, wykonać (Gesenius 1921:106, 652; Gor

don 1955:248; Blommerde 1969:116; de Moor-Spronk 1987:131; Watson-Wyatt 1999:97; 
Tropper 2000:137 - yb'l /yib'alu/; Schniedewind-Hunt 2007:170-172)

qśt [qasta] acc. sg. qśt [qaśtu] łuk (Gesenius 1921:733; Gordon 1955:223, 322; de 
Moor-Spronk 1987:168)
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I- [le-J praep. do, na, z, dla (Gesenius 1921:370-373; Gordon 1955:282 - [la-]; Smith 
1994:159 - [le-]; Segert 1965:48 - [la-]; Segert 1984:137 - [le-]; de Moor-Spronk 1987:147; 
Tropper 2000:172, 187, 758;Tronina 2006:19 - [le]; Schniedewind-Hunt 2007:70, 177 - 
[le-] The syllabic writing [-SI ¡Tf] le-e indicates the pronunciation, Ug. 5 130 iii 5a)

cnt [canati] gen. sg. cnt [canatu] n. propr., cAnatu, bogini zmysłowej miłości i woj
ny, córka Ila i siostra Ba‘la (Gordon 1955:306; Budge 1978:123 - egipskie —o—cnt, 
Sivan 1997:247; Eerdmans 2000:59 - hebrajskie n3J? canat; Pardee 2002:14 - ugaryckie 
klinowe "+ IlJl da-na-tu4; Pardee 2002:15)

[38]
25 qft [qascata] qsct [qascatu] łęczyska, łuk; prawdopodobnie określenie słowa qst 

łuk o znaczeniu miażdżqcy, wg innych: strzała (Gordon 1955:320; Margalit 1980:258 
DIbn Manzur 1981:3653-3654; °A1-Mungid 1984:634; de Moor-Spronk 1987:167)

l- [le-] praep. do, na, z, dla (Gesenius 1921:370-373; Gordon 1955:282 - [la-]; Smith 
1994:159 - [le-]; Segert 1965:48 - [la-]; Segert 1984:137 - [le-]; de Moor-Spronk 1987:147; 
Tropper 2000:172, 187, 758;Tronina 2006:19 - [le]; Schniedewind-Hunt 2007:70, 177 - 
[le-] The syllabic writing [-SI 41] le-e indicates the pronunciation, Ug. 5 130 iii 5a)

ybmt [yabamati] gen. sg. ybmt [yabamatu] wdowa, mająca być poślubiona najbliż
szemu krewnemu, zgodnie z prawem lewiratu; rozwiqzia wdowa (Gesenius 1921:281; 
Gordon 1955:223, 270-271; de Moor-Spronk 1987:142; Sifman 1987:88, 186; Tropper 
2000:258)

limm [lPmima] ludy, narody, gen.-acc. pl. of lim [li3mu] lud, naród (Gesenius 
1921:374-375; Gordon 1955:283; Dahood 1981:277 - Ebla: [4H SI -HSI ¿41] ri-da-li-im 
“Come down, O Lim!”; de Moor-Spronk 1987:147; Śifman 1987:88, 186; Pardee 2002:21; 
Cech 2004:11)

[39]
w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 

Moor-Spronk 1987:136)
fn [tacnl] 3 f. sg. praet. cny G odpowiedzieć, rzec (Gesenius 1921:603; Gordon 

1955:15, 305-306; Segert 1965:61; de Moor-Spronk 1987:160; Sivan 1997:54; Tropper 
2000:661)

btlt [batulatu] dziewica, dziewczyna niezamężna, młoda dziewczyna (Gesenius 
1921:122; Gordon 1955:48, 223, 249; de Moor-Spronk 1987:131; Smith 1994:8-920 - “Ad
olescent Anat”; Sivan 1997:247 - [batul(a)tu], 263 - the combination rhm cnt [rahmu 
canatu] [“the Girl, Lass Anat”] parallels btlt cnt [batul(a)tu canatu] “the Virgin Anat”)

26 cnt [canatu] n. propr., cAnatu, bogini zmysłowej miłości i wojny, córka Ila 
i siostra Ba‘la (Gordon 1955:306; Budge 1978:123 - egipskie —o—cnt, Sivan 
1997:247; Eerdmans 2000:59 - hebrajskie rW canat; Pardee 2002:14 - ugaryckie kli
nowe ■+ I! -4 da-na-tu4; Pardee 2002:15)

[40]
irś [°iraś] imp. 2 sg. m.’rśG prosić, żqdać (Gesenius 1921:68; Gordon 1955:69, 243; 

Segert 1965:65; Blommerde 1969:82; de Moor-Spronk 1987:129)
hym [heyyima] gen.-acc. pl. hym [heyyuma] życie (Gesenius 1921:225; Gordon 

1955:223, 229; de Moor-Spronk 1987:138; Tropper 2000:171; Schniedewind-Hunt 
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2007:154 - Syllabic transcriptions attest other vowels changes in Ugaritic: [...] a shifts 
before w and y [...] /‘hayyüma > heyyüma/, “life”)

/- [la-] part. voc. O! (Gordon 1955:90; Roslon 1985:1, 263; de Moor-Spronk 
1987:147; Sivan 1997:254 - I- [lü/la]“O!” (vocative particle); Tropper 2000:804; Schnie- 
dewind-Hunt 2007:179 - [lü!], 196 - [la-])

aqht [Jaqhatu] n. propr., syn Dani’ila (Gordon 1955:241; Segert 1965:14; Aitken 
1990:43)

gzr [gazziru] bohater, wojownik (Gordon 1955:309; DIbn Manzür 1981:3251; Roslon 
1985:11, 155; de Moor-Spronk 1987:162; Sivan 1997:278 - [gaziru?]; Wyatt 1998:443; 
Tronina 2006:88 - [gäziru]?; Schniedewind-Hunt 2007:29; Tobola 2008:66 - [gäziru])

[41]
27 irś [3iraś] imp. 2 sg. m. ’rś G prosić, żądać (Gesenius 1921:68; Gordon 1955:69, 

243; Segert 1965:65; Blommerde 1969:82; de Moor-Spronk 1987:129)
hym [heyyima] gen.-acc. pl. hym [heyyüma] życie (Gesenius 1921:225; Gor

don 1955:223, 229; de Moor-Spronk 1987:138; Tropper 2000:171; Schniedewind-Hunt 
2007:154 - Syllabic transcriptions attest other vowels changes in Ugaritic: [...] a shifts 
before w and y [...] /*hayyüma > heyyüma/,“life”)

w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 
Moor-Spronk 1987:136)

atn [3atinu] 1 sg. impf, ytn [yatana] G dać (Gordon 1955:57, 276; Segert 1965:53, 66; 
de Moor-Spronk 1987:145; Tropper 2000:450; Pardee 2003/2004:228, 291)

-k [-ka] suff. pron. pers. 2 m. sg. (Gordon 1955:221 - [-kä]; Schniedewind-Hunt 
2007:65)

[42]
bl [bal] praep./part. nie-, bez (Gesenius 1921:99; Gordon 1955:246; Segert 1965:50; 

de Moor-Spronk 1987:130; Sivan 1997:254 - bl [bal] “not” or “verily”; Tropper 
2000:771 - bl Ibali/ul [praep.], 817 bl - Ibaltl? [part, neg.]139; Schniedewind-Hunt 
2007:178)

139 „Es ist denkbar, daß ug. bl - entsprechend he. ₺e/i und bal - in zwei morphologischen Varianten 
auftritt, in einer „Langform“ / ball/(primär als Wortnegation) und einer phonetisch verkürzten Form /ball 
(primär als Satznegation)“ (Tropper 2000:817).

mt [mötu] śmierć, n. propr., Motu, bóg śmierci i świata podziemnego (Gesenius 
1921:410; Gordon 1955:287; Segert 1965:63; de Moor-Spronk 1987:153; Smith 1994:19 - 
Ugaritic mt seems to have been a demon, associated epecially with pestilence [...] Mot 
signifies death in its cosmic proportions [...]; Sivan 1997:255; Tropper 2000:188; Pardee 
2002:212; Schniedewind-Hunt 2007:162; cf. Tobola 2008:64)

blmt [bal-möta] acc. sg. blmt [bal-mótu] nieśmiertelność (Gordon 1955:246; Segert 
1965:29; de Moor-Spronk 1987:130)

28 w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 
Moor-Spronk 1987:136)

aślh [3aśallihu] 1 sg. impf, ślh D obdarować, G wysłać (Gesenius 1921:831; Gordon 
1955:223, 328; de Moor-Spronk 1987:171; Tropper 2000:449, 551 - D aslhk /’asallihu- 
kat, 590)
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-k [-ka] stiff, pron. pers. 2 m. sg. (Gordon 1955:221 - [-ka]; Schniedewind-Hunt 
2007:65)

[«]
asspr paśaspiru] 1 sg. impf. spr Ś skłonić do liczenia (Gesenius 1921:550-551; Gor

don 1955:67, 301; de Moor-Spronk 1987:157; Tropper 2000:587 - Die PK des S-Stammes 
folgt dem MphT {yusaqtil} oder {yasaqtil}, 591)

-k [-ka] suff. pron. pers. 2 m. sg. (Gordon 1955:221 - [-ka]; Schniedewind-Hunt 
2007:65)

cm [cimma] praep. z; praep. dat. (Gesenius 1921:594-595; Gordon 1955:305; Segert 
1965:49, 91 - [cimma]; de Moor-Spronk 1987:159; Sivan 1997:240 - [cimma?]; Tropper 
2000:763; Pardee 2003/2004:129; Schniedewind-Hunt 2007:178)

bcl [bacli] gen. sg. bcl [baclu] pan; Baclu, bóg burzy i pan niebios (Gesenius 1921:106- 
107; Gordon 1955:223, 247; Segert 1965:29; de Moor-Spronk 1987:131; Sivan 1997:246; 
Tropper 2000:169; Pardee 2002:15)

29 śnt [śanati] gen.-acc. pl. of śnt [śanatu] rok (Gesenius 1921:850-851; Gordon 
1955:47, 223; Segert 1965:35; de Moor-Spronk 1987:172; Tropper 2000:185; Pardee 
2003/2004:77-78, 101-102, 107)

[44]
cm [cimma] praep. z; praep. dat. (Gesenius 1921:594-595; Gordon 1955:305; Segert 

1965:49, 91 - [cimma]; de Moor-Spronk 1987:159; Sivan 1997:240 - [cimma?]; Tropper 
2000:763; Pardee 2003/2004:129; Schniedewind-Hunt 2007:178)

bn [bini] gen. sg. bn [binu] syn (Gesenius 1921:103; Gordon 1955:47, 247; de Moor- 
Spronk 1987:130; Daniels-Bright 1996:102; Sivan 1997:241 - [bunu/binu/banu]; Pardee 
2003/2004:146; Schniedewind-Hunt 2007:100; Tobola 2008:65)

U pili] gen. sg. U [3ilu] bóg, bóstwa, potężny, mocny, Ilu, najstarszy z bogów, patron 
władców (Gesenius 1921:36-37; Gordon 1955:236-237; Segert 1965:31; Rosłon 1985:11,135 - 
Imię Boże bywa używane jako element wzmacniający lub intensyfikujący treść jakiegoś 
wyrazu, czy też jako odpowiednik stopnia najwyższego przymiotników [...]; w ugary- 
ckim: tlhn //„wspaniały stół”; de Moor-Spronk 1987:127; Pardee 2002:15;Toboła 2008:65)

tspr [taspiru] 2 m. sg. impf. sprG liczyć (Gesenius 1921:550-551; Gordon 1955:223, 
301-302; de Moor-Spronk 1987:157)

yrhm [yarihima] gen.-acc. pl. yrh [yarihu] miesiąc (Gesenius 1921:319; Gordon 
1955:275; Segert 1965:22; de Moor-Spronk 1987:144; Sivan 1997:263 - yrh [yar(i)hu] 
“month”; Tropper 2000:258; Pardee 2002:15; Schniedewind-Hunt 2007:162)

[45]
30 k- [ka-] praep. jak, jako (Gesenius 1921:329-330; Gordon 1955:276; Segert 1965:48; 

de Moor-Spronk 1987:145; Tropper 2000:760; Schniedewind-Hunt 2007:178 - [ki-])
bcl [bacli] gen. sg. bcl [baclu] pan; Baclu, bóg burzy i pan niebios (Gesenius 1921:106- 

107; Gordon 1955:223, 247; Segert 1965:29; de Moor-Spronk 1987:131; Sivan 1997:246; 
Tropper 2000:169; Pardee 2002:15)

k- [ki] part, na pewno, pewnie; conj. kiedy, mimo że; ponieważ; że (Gesenius 
1921:341-343; Gordon 1955:276; Segert 1965:51; de Moor-Spronk 1987:145; Tropper 
2000:795, 800 - /ki/)
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y hwy [yuhawwayu] 3 m. sg. impf. hwy Dp być, zostać ożywionym, przywróconym 
do życia (Gordon 1955:229, de Moor-Spronk 1987:137 - D ożywić, 263; Smith 1994:65; 
Tropper 2000:550 - D yhwy /yuhawwiyu/; Schniedewind-Hunt 2007:175)

yśr [yiccaśiru] 3 m. sg. cśr N być ugoszczonym (Gordon 1955:308; Segert 1965:54; 
de Moor-Spronk 1987:161)

hwy [huwwiya] 3 m. sg. pf. Dp być, zostać ożywionym, przywróconym do życia 
(Coogan 1978:37; de Moor-Spronk 1987:137 - D ożywić, Smith 1994:65; UNP 1997:61; 
Tropper 2000:665-666 - Partizip aktiv lhâwiy-1 m.sg., 569 - Die Vokalisation der SK 
des Dp-Stamms ist ebenfalls nicht gesichert. In Frage kommen die MphTT (quttil} (vgl. 
ar. fu'hl) oder {quttal} (vgl. he quttal; Tronina 2006:25; Schniedewind-Hunt 2007:175)

[46]
31 yfsr [yiccasiru] 3 m. sg. cśr N być ugoszczonym (Gordon 1955:308; Segert 1965:54; 

de Moor-Spronk 1987:161)
w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 

Moor-Spronk 1987:136)
ysqyn [yasqiyanna] 3 m. sg. energ. sqyG napoić (Gordon 1955:73; de Moor-Spronk 

1987:172; Tropper 2000:662; Pardee 2003/2004:334)
-h [-hu] suff. pron. pers. 3 m. sg. (Gordon 1955:28, 32-33 - [-hù], 221; Segert 1965:60; 

Schniedewind-Hunt 2007:65)
[47]
ybd [yabdî] 3 m. sg. praet. bdy G śpiewać, nucić (Gesenius 1921:84; Gordon 

1955:245; Blommerde 1969:136 - Hiob 39, 25 “lDÎttf ’TI? baddê sôpâr “the trumpet 
call”; de Moor-Spronk 1987:130 - bdy G “improvise”; Pardee 2003/2004:334)

w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 
Moor-Spronk 1987:136)

yśr [yasïr] (P""1), 3 m. sg. praet. śr G śpiewać (Gesenius 1921:823; Gordon 1955:71; 
de Moor-Spronk 1987:172)

cl [calë] praep. na, po (Gesenius 1921:585-586; Gordon 1955:81, 304; Segert 1965:49; 
de Moor-Spronk 1987:159; Tropper 2000:766 - ‘ll‘alê/âl; Schniedewind-Hunt 2007:178)

-h suff. pron. pers. 3 [-hu] m. [-ha] f. sg. (Gordon 1955:28, 32-33 - [-hü], [-hâ], 221; 
Segert 1965:60; Schniedewind-Hunt 2007:65)

[48]
32 ncmn [nacmânu] adj. uroczy, wspaniały, przyjemny (Gesenius 1921:510; Segert 

1965:30; 3Ibn Manzûr 1981:4484; de Moor-Spronk 1987:155; Sivan 1997:271 - ncmn 
[nucmânu/nacmânu or naTmânu] “nice, beloved”; Tronina 2006:106)

d- [dû] pron. rel. - ten, ta, to; który, która etc. (Segert 1965:84; de Moor-Spronk 
1987:133; Bergstrâsser 1995:55; Sivan 1997:55; Tropper 2000:85; Schniedewind-Hunt 
2007:66 - UgV 137 II, 29a provides the vocalization of the nominative du-ti [r^J 
3II=], 156)

yfny [yacniyu] 3 m. sg. impf. cn [canâ] G odpowiedzieć, rzec (Gesenius 1921:603; 
Gordon 1955:15, 305-306; Segert 1965:61; de Moor-Spronk 1987:160; Sivan 1997:54)

-nn [-nnu] suff. pron. pers. 3 m. sg. (Gordon 1955:28, 32-33 - [-nnü], 221; Schnie
dewind-Hunt 2007:65)
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[49]
ap pappa] part, zatem, również, także (Gesenius 1921:57; Gordon 1955:86 - pap]; 

Segert 1965:51 - pap]; de Moor-Spronk 1987:126; Sivan 1997:240 - pappa?]; Tropper 
2000:791 - apl’appVI; Pardee 2003/2004:380; Tronina 2006:32 - pappa]; Schniedewind- 
Hunt 2007:77 - pappa])

ank [3anaku] pron. pers. 1 sg. ja (Gesenius 1921:54; Gordon 1955:221, 240; Segert 
1965:43 - panaki]?; de Moor-Spronk 1987:125; Sivan 1997:240 panaku?]; Tropper 
2000:134 - a-na-ku = 1’anąkul; Schniedewind-Hunt 2007:154 - syll. [Ii IS] a-na-ku, 
185 -UgV:130:III:12)

ahwy pahawwiyu] 1 sg. impf. hwy D ożywić (Gordon 1955:74; Segert 1965:68; de 
Moor-Spronk 1987:137; Tropper 2000:550)

33 aqht paqhata] acc. sg. aqht paqhatu] n. propr., syn Dani’ila (Gordon 1955:241; 
Segert 1965:14; Aitken 1990:43)

gzr [gazzira] acc. sg. gzr [gazziru] bohater, wojownik (Gordon 1955:309; °Ibn 
Manzur 1981:3251; Rosłon 1985:11, 155; de Moor-Spronk 1987:162; Sivan 1997:278 - 
[gaziru?]; Wyatt 1998:443; Tronina 2006:88 - [gaziru]?; Schniedewind-Hunt 2007:29; 
Tobola 2008:66 - [gaziru])

[50]
w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 

Moor-Spronk 1987:136)
yn [yacni] 3 m. sg. praet. cny G odpowiedzieć, rzec (Gesenius 1921:603; Gordon 

1955:15, 305-306; Segert 1965:61; de Moor-Spronk 1987:160; Sivan 1997:54; Tropper 
2000:661; Pardee 2003/2004:219)

aqht paqhatu] n. propr., syn Dani’ila (Gordon 1955:241; Segert 1965:14; Aitken 
1990:43)

gzr [gazziru] bohater, wojownik (Gordon 1955:309; DIbn Manzur 1981:3251; Rosłon 
1985:11, 155; de Moor-Spronk 1987:162; Sivan 1997:278 - [gaziru?]; Wyatt 1998:443; 
Tronina 2006:88 - [gaziru]?; Schniedewind-Hunt 2007:29; Toboła 2008:66 - [gaziru])

[51]
34 al pal] part, prohib. nie; neg. imp. et neg. juss. (Gesenius 1921:36; Gordon 1955:236; 

Segert 1965:50; Blommerde 1969:27; de Moor-Spronk 1987:125; Sivan 1997:254 - al pal] 
“don’t” or “verily”; Tropper 2000:816 - all’all; Schniedewind-Hunt 2007:178)

tśrg [tuśarrigi] 2 f. sg. juss. śrg D okłamywać, oszukiwać, zmyślać (Gordon 
1955:330-331; de Moor-Spronk 1987:172; Schniedewind-Hunt 2007:175)

-n [-ni] suff. pron. pers. 1 sg. (post vb.) (Gordon 1955:231; Segert 1965:43; Schnie
dewind-Hunt 2007:65)

y [ya] part. voc. O/(Gordon 1955:270; Segert 1965:37, 75; de Moor-Spronk 1987:142; 
Tropper 2000:804; Schniedewind-Hunt 2007:179)

btlt [batulatu] dziewica, dziewczyna niezamężna, młoda dziewczyna (Gese
nius 1921:122; Gordon 1955:48, 223, 249; de Moor-Spronk 1987:131; Smith 1994:8-920 
-“Adolescent Anat”; Sivan 1997:247 - [batul(a)tu], 263 - the combination rhm cnt 
[rahmu canatu] [“the Girl, Lass Anat”] parallels btlt cnt [batul(a)tu canatu] “the 
Virgin Anat”)
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-m [-ma] encl. - part., często dodawana do imion w st. cstr., przy czym ortogra
ficznie formy du. i m. pl. wyglądają jak ich odpowiedniki w st. abs.; tutaj - part. voc. 
(Gordon 1955:64; Segert 1965:38, 46-47; Blommerde 1969:32; Wyatt 1998:421; Tropper 
2000:825-832; Schniedewind-Hunt 2007:179)

[52]
dm [dam] part, ponieważ; oto, więc (Gordon 1955:47, 255; de Moor-Spronk 

1987:134; Tropper 2000:809)
/- [le-] praep. do, na, z, dla (Gesenius 1921:370-373; Gordon 1955:282 - [la-]; Segert 

1965:48 - [la-]; Segert 1984:137 - [le-]; de Moor-Spronk 1987:147; Smith 1994:159 - [le-]; 
Tronina 2006:19 - [le]; Tropper 2000:172, 187, 758; Schniedewind-Hunt 2007:70, 177 - 
[le-] The syllabic writing [-S1 ^1] le-e indicates the pronunciation, Ug. 5 130 iii 5a)

gzr [gazziri] gen. sg. gzr [gazziru] bohater, wojownik (Gordon 1955:309; °Ibn 
Manzur 1981:3251; Roslon 1985:11, 155; de Moor-Spronk 1987:162; Sivan 1997:278 - 
[gaziru?]; Wyatt 1998:443; Tronina 2006:88 - [gaziru]?; Schniedewind-Hunt 2007:29; 
Tobola 2008:66 - [gaziru])

35 Srg [śaragu] pl. m. st. cstr. śrg [śaragu] zmyślenie, wymysł (Gordon 1955:223, 
330-331; de Moor-Spronk 1987:172)

-k [-ki] suff. pron. pers. 2 f. sg. (Gordon 1955:221 - [-ki]; Schniedewind-Hunt 
2007:65)

hhm [hóhuma] n. pl. hh [hóhu] brud, maź; pułapka, pl. sidła (Gesenius 1921:217; 
Gordon 1955:223, 266; Margalit 1980:248; de Moor-Spronk 1987:139)

[53]
mt [mutu] mąż, mężczyzna (Gesenius 1921:474; Segert 1965:31; de Moor-Spronk 

1987:153; Tropper 2000:249; Pardee 2003/2004:146; Schniedewind-Hunt 2007:161) w 
tekście prawdopodobnie błąd pisarski: mmt „miejsce śmierci” (Gordon 1955:183, 235; 
de Moor-Spronk 1987:151; UNP 1997:61, 79)

uhryt [3uhrayata] acc. sg. uhryt puhrayatu] koniec, przyszłość, przeznaczenie, 
los (Gesenius 1921:27; Gordon 1955:223, 235; Segert 1965:31; Blommerde 1969:94; de 
Moor-Spronk 1987:128; Tropper 2000:196)

mh [mahu] part./pron. interrog. co?jaki?(Gesenius 1921:401; Segert 1965:45 - [mah]; 
de Moor-Spronk 1987:149; Sivan 1997:263 - [mah]; Tropper 2000:198 - mh /mah(a)/; 
Pardee 2003/2004:139-141; Schniedewind-Hunt 2007:157)

yqh [yiqqahu] 3 m. sg. impf. lqh G wziąć, brać (Gesenius 1921:389; Gordon 1955:69; 
Segert 1965:24; de Moor-Spronk 1987:148; Tropper 2000:626; Schniedewind-Hunt 
2007:176)

[54]
36 mh [mahu] part./pron. interrog. co? jaki? (Gesenius 1921:401; Segert 1965:45 

- [mah]; de Moor-Spronk 1987:149; Sivan 1997:263 - [mah]; Tropper 2000:198 - mh / 
mah(a)/; Pardee 2003/2004:139-141; Schniedewind-Hunt 2007:157)

yqh [yiqqahu] 3 m. sg. impf. Iqh G wziąć, brać (Gesenius 1921:389; Gordon 1955:69; 
Segert 1965:24; de Moor-Spronk 1987:148; Tropper 2000:626 Schniedewind-Hunt 2007:176)

mt [mutu] mąż, mężczyzna (Gesenius 1921:474; Gordon 1955:293; Segert 1965:31; 
de Moor-Spronk 1987:153; Tropper 2000:249; Schniedewind-Hunt 2007:161)
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atryt [°atnyata] acc. sg. atryt [’atriyatu] przyszłość, los, przeznaczenie (Gordon 
1955:244; Segert 1965:31; Blommerde 1969:52; de Moor-Spronk 1987:126; Tropper 
2000:197, 273)

[55]

spsg [sapsagu] szkliwo; białe szkliwo (Gordon 1955:301; Dahood 1981:310; de 
Moor-Spronk 1987:157; BHS 1997:1311 - Prov. 26:23: □’TO > D^ODDO; Tropper 
2000:44; Schniedewind-Hunt 2007:29)

ysk [yussaku] 3 m. sg. impf. pass. nskG lać, wylać (Gesenius 1921:507-508; Gordon 
1955:65, 227; °Ibn Manzur 1981:4412; de Moor-Spronk 1987:155; Tropper 2000:628)

37 /- [le-] praep. do, na, z, dla (Gesenius 1921:370-373; Gordon 1955:282 - [la-]; Segert 
1965:48 - [la-]; Segert 1984:137 - [le-]; de Moor-Spronk 1987:147; Smith 1994:159 - [le-]; 
Tropper 2000:172, 187, 758; Tronina 2006:19 - [le]; Schniedewind-Hunt 2007:70, 177 - 
[le-] The syllabic writing [-S1 df] le-e indicates the pronunciation, Ug. 5 130 iii 5a)

riś [ra’si] gen. sg. riś [ra3śu] głowa; szczyt(Gesenius 1921:737-738; Gordon 1955:17, 
322; Segert 1965:18, 35; de Moor-Spronk 1987:168; Sivan 1997:255; Tropper 2000:36; 
Pardee 2002:63; Tronina 2006:113; Schniedewind-Hunt 2007:161)

[56]

hrs [harsu] potaż (Gordon 1955:265 - seems to mean ‘hoariness’ [siwizna]; °Ibn 
Manzur 1981:836-837; de Moor-Spronk 1987:139)

/- [le-] praep. do, na, z, dla (Gesenius 1921:370-373; Gordon 1955:282 - [la-]; Segert 
1965:48 - [la-]; Segert 1984:137 - [le-]; de Moor-Spronk 1987:147; Smith 1994:159 - [le-]; 
Tropper 2000:172, 187, 758; Tronina 2006:19 - [le]; Schniedewind-Hunt 2007:70, 177 - 
[le-] The syllabic writing [-S1 dl] le-e indicates the pronunciation, Ug. 5 130 iii 5a)

zr [zari] gen. sg. zr [żaru] tył (Gesenius 1921:675-676 - hebrajskie "IHS sóhar, 
kanaaneizm w tekstach z Al-Amarna, zuhru; Gordon 1955:29, 223, 270; Rosłon 1985:11, 
143; de Moor-Spronk 1987:142; Sivan 1997:273 - zr [zuru/zaru] “back”; Tropper 2000:779 
- / zr Hi zari/; Schniedewind-Hunt 2007:120 - Normally, elision would lead to com
pensatory lengthening)

qdqd [qudqudi] gen. sg. qdqd [qudqudu] czaszka (Gesenius 1921:702; Gordon 
1955:49, 318; Segert 1965:31; de Moor-Spronk 1987:166; Sivan 1997:258 - qdqd [qadqa- 
du/qudqudu] “head, top of head”; Tropper 2000:275 - qadqadu/qudqudu; Pardee 
2003/2004:393; Schniedewind-Hunt 2007:163)

-y [-ya] suff. pron. pers. 1 sg. (w przypadku zależnym) (Gordon 1955:221; Schnie
dewind-Hunt 2007:65)

[57]

38 ap [9appa] part, zatem, również, także (Gesenius 1921:57; Gordon 1955:86 - 
[3ap]; Segert 1965:51 - [3ap]; de Moor-Spronk 1987:126; Sivan 1997:240 - [°appa?]; 
Tropper 2000:791 - apl’appVI; Pardee 2003/2004:380; Tronina 2006:32 - [Dappa]; Schnie
dewind-Hunt 2007:77 - [9appa])

mt [mota] acc. sg. mt [mótu] śmierć, n. propr., Motu, bóg śmierci i świata pod
ziemnego (Gesenius 1921:410; Gordon 1955:287; Segert 1965:63; de Moor-Spronk 
1987:153; Smith 1994:19 - Ugaritic mt seems to have been a demon, associated epe- 
cially with pestilence (...) Mot signifies death in its cosmic proportions (...); Sivan 
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1997:255; Tropper 2000:252; Pardee 2002:212; Schniedewind-Hunt 2007:162; cf. Tobo- 
ła 2008:64)

kl [kulli] gen. sg. kl [kullu] wszystko, wszyscy, każdy (Gesenius 1921:344-345; 
Gordon 1955:278; Segert 1965:42; de Moor-Spronk 1987:145; Sivan 1997:258; Tropper 
2000:244; Schniedewind-Hunt 2007:157)

amt pamütu] 1 sg. mt G umrzeć (Gesenius 1921:409; Gordon 1955:287; Segert 
1965:63; de Moor-Spronk 1987:153; Sivan 1997:255; Tropper 2000:450; Tronina 2006:30)

[58]
w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 

Moor-Spronk 1987:136)
an [°aná] pron. pers. 1 sg. ja (Gesenius 1921:53; Gordon 1955:221, 239; Segert 

1965:43 - pani]; de Moor-Spronk 1987:125; Sivan 1997:250 - pana]; Tropper 2000:207 - / 
’anaJ, 208; Schniedewind-Hunt 2007:154)

mt [mótu] inf. abs. mtG umrzeć (Gesenius 1921:409; Gordon 1955:64, 287; Segert 
1965:63; de Moor-Spronk 1987:153; Tropper 2000:649 - mt-m /mat-/; dubiosus, cf. Par
dee 2003/2004:10-13, 310-311)

-m [-ma] encl. - part., często dodawana do imion w st. cstr., przy czym ortogra
ficznie formy du. i m. pl. wyglądają jak ich odpowiedniki w st. abs. (Gordon 1955:64; 
Segert 1965:38, 46-47; Blommerde 1969:32; Tropper 2000:825-832; Schniedewind-Hunt 
2007:179)

mtmamt [mótu-ma ’amútu] (Gordon 1955:64), [mótum Damütu] (Segert 1965:63) 
amt pamütu] 1 sg. mt G umrzeć (Gesenius 1921:409; Gordon 1955:287; Segert 

1965:63; de Moor-Spronk 1987:153; Sivan 1997:255; Tropper 2000:450; Tronina 2006:30)
[59]
39 ap pappa] part, zatem, również, także (Gesenius 1921:57; Gordon 1955:86 - 

pap]; Segert 1965:51 - pap]; de Moor-Spronk 1987:126; Sivan 1997:240 - pappa?]; 
Tropper 2000:791 - ap PappV/; Pardee 2003/2004:380; Tronina 2006:32 - pappa]; 
Schniedewind-Hunt 2007:77 - pappa])

mtn [matnü] powtórzenie-, inna, jeszcze jedna sprawa (Gordon 1955:49; de Moor- 
Spronk 1987:153; Sivan 1997:245 - [matnü]; Tronina 2006:106 - [matü])

rgm [rigma] acc. sg. rgm [rigmu] słowo (Gordon 1955:323; Segert 1965:79, 98; 
de Moor-Spronk 1987:168; Sivan 1997:240 - [rigmu?]; Schniedewind-Hunt 2007:78)

-m [-ma] encl. - part., często dodawana do imion w st. cstr., przy czym ortogra
ficznie formy du. i m. pl. wyglądają jak ich odpowiedniki w st. abs. (Gordon 1955:64; 
Segert 1965:38, 46-47; Blommerde 1969:32; Tropper 2000:825-832; Schniedewind-Hunt 
2007:179)

argm pargumu] 1 sg. impf. rgm G powiedzieć, mówić (Gordon 1955:323; Segert 
1965:53, 97; de Moor-Spronk 1987:168; Tropper 2000:450)

[60]
ąśt [qasátu] pl. of qst [qaśtu] łuk (Gesenius 1921:733; Gordon 1955:223, 322; de 

Moor-Spronk 1987:168; Tronina 2006:112)
-m [-ma] encl. - part., często dodawana do imion w st. cstr., przy czym ortogra

ficznie formy du. i m. pl. wyglądają jak ich odpowiedniki w st. abs. (Gordon 1955:64;
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Segert 1965:38, 46-47; Blommerde 1969:32; Tropper 2000:825-832; Schniedewind-Hunt 
2007:179)

40 kl [kalu/kale/kali]? wyposażenie, narzędzie, broń (Gesenius 1921:348; AHW 
1972-1981:1, 425; de Moor-Spronk 1987:145)

mhrm [mahirima] gen.-acc. pl. of mhr [mahiru] wojownik, żołnierz (Gesenius 
1921:403; Brockelmann 1928:376; Gordon 1955:223, 287; de Moor-Spronk 1987:149; Ja- 
Strow 1996:737)

[61]
ht [hitta] part./adv. teraz (Gordon 1955:260; Segert 1965:47; de Moor-Spronk 

1987:136; Sivan 1997:261 - ht [hitta?] (< hinta?) “now”; Hetzron 1998:136, 140; Tropper 
2000:742 - lhittVI\ Schniedewind-Hunt 2007:58-59)

tsdn [tasudanna] 3 f. energ. sd G polować (Gesenius 1921:676; Gordon 1955:225, 
315-316; de Moor-Spronk 1987:165; Jastrow 1996:1265-1266, 1274-1275; Tropper 2000:444, 
645; Pardee 2003/2004:228-229)

tintt [taDnitatu] ród niewieści, kobiety (Gesenius 1921:53; Gordon 1955:50; de 
Moor-Spronk 1987:173; Jastrow 1996:88; Tropper 2000:270 - (taętWJ-Bildung tintt 
(PL?) „Frauen” (?); dubiosus, cf. Pardee 2003/2004:169 - wzorzec /taqtilat/)

[62]
41 b- [bi-] praep. w, z, na (Gesenius 1921:79; Gordon 1955:75-78 - [ba-], 245; 

Segert 1965:48 - [ba-]; Segert 1984:137 - [bi-]; de Moor-Spronk 1987:130; Tropper 
2000:755; Schniedewind-Hunt 2007:67, 89 - JJ-JJtA.B-bycky “in Akko”, 178 - [bi-] 
Written sylabically as [« =E] bi-i, Ug. 5 130 iii 6a)

hm [hammi] gen. sg. hm [hammu] zmieszanie (Gesenius 1921:184; 3Ibn Manzur 
1981:4702-4705; de Moor-Spronk 1987:136)

gm [gam] adv. głośno (Segert 1965:47; de Moor-Spronk 1987:132; Sivan 1997:260 - 
gm [gama/gama] “loudly”; Schniedewind-Hunt 2007:179)

g [ga] acc. sg. g [gu] f. głos (Gordon 1955:46, 250; de Moor-Spronk 1987:132; Sivan 
1997:249-250; Tronina 2006:14)

-m [-m] part. encl, adverb. (Gordon 1955:64; Segert 1965:38, 46-47; Blommerde 
1969:32; Tropper 2000:825-832; Schniedewind-Hunt 2007:179)

tshq [tishaqu] 3 f. sg. impf. shq G śmiać się (Gesenius 1921:680; Gordon 1955:316; 
Segert 1965:21; de Moor-Spronk 1987:165)

cnt [canatu] n. propr., ‘Anatu, bogini zmysłowej miłości i wojny, córka Ila i siostra 
Ba‘la (Gordon 1955:306; Budge 1978:123 - egipskie cnt, Eerdmans 2000:59
- hebrajskie rW canat; Pardee 2002:14 - ugaryckie klinowe •+ Ił Ul UJE da-na-tu4, 15; 
Sivan 1997:247)

[63]
w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 

Moor-Spronk 1987:136)
b- [bi-] praep. w, z, na (Gesenius 1921:79; Gordon 1955:75-78 - [ba-], 245; Segert 

1965:48 - [ba-]; Segert 1984:137 - [bi-]; de Moor-Spronk 1987:130; Tropper 2000:755; 
Schniedewind-Hunt 2007:67, 89 - bycky “in Akko”, 178 - [bi-] Written
sylabically as [¡= =5] bi-i, Ug. 5 130 iii 6a)
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lb [libbi] gen. sg. lb [libbu] serce (Gesenius 1921:375; Gordon 1955:223, 283; de 
Moor-Spronk 1987:147; Sivan 1997:241; Pardee 2002:237; Schniedewind-Hunt 2007:163)

tqny [taqniyu] 3 f. sg. impf. qny [qanaya] G stworzyć, zrodzić (Gesenius 
1921:717; Gordon 1955:229, 320; de Moor-Spronk 1987:167; Tropper 2000:662; Tro- 
nina 2006:40)

42 hnp [hanpa] acc. sg. hnp [hanpu] złośliwość, zjadliwość (Gesenius 1921:246; de 
Gordon 1955:223, 267; °Ibn Manzur 1981:1279-1280; Moor-Spronk 1987:140)

[64]
tb [tub] imp. 2 sg. m. tb [taba] G powtórzyć, wrócić (Gesenius 1921:810; Gordon 

1955:72, 228, 335; de Moor-Spronk 1987:174)
/- [le~] praep. do, na, z, dla (Gesenius 1921:370-373; Gordon 1955:282 - [la-]; Segert 

1965:48 - [la-]; Segert 1984:137 - [le-]; de Moor-Spronk 1987:147; Smith 1994:159 - [le-]; 
Tropper 2000:172, 187, 758; Tronina 2006:19 - [le]; Schniedewind-Hunt 2007:70, 177 - 
[le-] The syllabic writing [-S1 =11] le-e indicates the pronunciation, Ug. 5 130 iii 5a)

-y [-ya] suff. pron. pers. 1 sg. (w przypadku zależnym) (Gordon 1955:221; Schnie
dewind-Hunt 2007:65)

y [ya] part. voc. 0/(Gordon 1955:270; Segert 1965:37, 75; de Moor-Spronk 1987:142; 
Tropper 2000:804; Schniedewind-Hunt 2007:179)

aqht [3aqhatu] n. propr., syn Dani’ila (Gordon 1955:241; Segert 1965:14; Aitken 
1990:43)

gzr [gazziru] bohater, wojownik (Gordon 1955:309; Tbn Manzur 1981:3251; 
Roslon 1985:11, 155; de Moor-Spronk 1987:162; Sivan 1997:278 - [gaziru?]; Wyatt 
1998:443; Tronina 2006:88 - [gaziru]?; Schniedewind-Hunt 2007:29; Tobola 2008:66 
- [gaziru])

[65]
tb [tub] imp. 2 sg. m. tb [taba] G powtórzyć, wrócić (Gordon 1955:72, 228, 335; de 

Moor-Spronk 1987:174; Tropper 2000:647)
/- [le-] praep. do, na, z, dla (Gesenius 1921:370-373; Gordon 1955:282 - [la-]; Segert 

1965:48 - [la-]; Segert 1984:137 - [le-]; de Moor-Spronk 1987:147; Smith 1994:159 - [le-]; 
Tropper 2000:172, 187, 758; Tronina 2006:19 - [le]; Schniedewind-Hunt 2007:70, 177 - 
[le-] The syllabic writing [-SI =11] le-e indicates the pronunciation, Ug. 5 130 iii 5a)

-y [-ya] suff. pron. pers. 1 sg. (w przypadku zależnym) (Gordon 1955:221; Segert 
1965:43-44; Tropper 2000:219 - l-y = /liya/'; Schniedewind-Hunt 2007:65)

w- [wa-] conj. i, oraz (Gesenius 1921:189; Gordon 1955:260; Segert 1965:50; de 
Moor-Spronk 1987:136)

I- [le-] praep. do, na, z, dla (Gesenius 1921:370-373; Gordon 1955:282 - [la-]; Segert 
1965:48 - [la-]; Segert 1984:137 - [le-]; de Moor-Spronk 1987:147; Smith 1994:159 - [le-]; 
Tropper 2000:172, 187, 758; Tronina 2006:19 - [le]; Schniedewind-Hunt 2007:70, 177 - 
[le-] The syllabic writing [-SI =11] le-e indicates the pronunciation, Ug 5 130 iii 5a)

-k [-ka] suff. pron. pers. 2 m. (Gordon 1955:221 - [-ka]; Segert 1965:43; Schniede
wind-Hunt 2007:65)

43 atb patubu] 1 sg. impf. tb G powtórzyć, wrócić (Gesenius 1921:810; Gordon 
1955:71, 228, 335; de Moor-Spronk 1987:174)
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[66]
hm [him/himma] conj. jeśli, skoro, gdy (Segert 1965:93; de Moor-Spronk 1987:136; 

Sivan 1997:241 - [him(ma)]; Hetzron 1998:138; Tropper 2000:798 - hm /him(ma)/; 
Schniedewind-Hunt 2007:58)

I- [la-] part, assert, rzeczywiście, na pewno, zpewnością(de Moor-Spronk 1987:147; 
Smith 1994:160)

l- [lu-] conj. jeśli (Gesenius 1921:380; Gordon 1955:61, 282 - [lu-]; Blommerde 
1969:31; Schniedewind-Hunt 2007:195 - [lu] „jeśli tylko, niech”)

aqry [°aqriyu] 1 sg. qry G spotkać (Gesenius 1921:727; Gordon 1955:321; 3Ibn 
Manzur 1981:3618; de Moor-Spronk 1987:167; Tropper 2000:451, 662)

-k [-ka] suff. pron. pers. 2 m. sg. (Gordon 1955:221 - [-ka]; Segert 1965:43; Schnie
dewind-Hunt 2007:65)

b- [bi-] praep. w, z, na (Gesenius 1921:79; Gordon 1955:75-78 - [ba-], 245; Segert 
1965:48 - [ba-]; Segert 1984.T37 - [bi-]; de Moor-Spronk 1987:130; Tropper 2000:755; 
Schniedewind-Hunt 2007:67, 89 - JLffTA_t>-bycky “in Akko”, 178 - [bi-] Written 
sylabically as [= sB] bi-i, Ug 5 130 iii 6a)

ntb [natibi] gen. sg. ntb [natibu] ścieżka, droga (Gesenius 1921:528; Gordon 
1955:299; de Moor-Spronk 1987:156; Jastrow 1996:943; Tropper 2000:261 - ntb /natibi; 
Tronina 2006:108 - [natebu])

pśc [paści] gen. sg. pśc [paścu] grzech, występek (Gesenius 1921:665; Gordon 
1955:223, 314; de Moor-Spronk 1987:164; Jastrow 1996:1247)

[67]
44 amgy [3amgiyu] 1 sg. impf. mgy G dotrzeć do, napotkać, dojść (Gordon 

1955:229, 290; Segert 1965:73; de Moor-Spronk 1987:152; Tropper 2000:451; Pardee 
2003/2004:326-328)

-k [-ka] suff. pron. pers. 2 m. sg. (Gordon 1955:221 - [-ka]; Segert 1965:43; Schnie
dewind-Hunt 2007:65)

b- [bi-] praep. w, z, na (Gesenius 1921:79; Gordon 1955:75-78 - [ba-], 245; Segert 
1965:48 - [ba-]; Segert 1984:137 - [bi-]; de Moor-Spronk 1987:130; Tropper 2000:755; 
Schniedewind-Hunt 2007:67, 89 - bycky “in Akko”, 178 - [bi-] Written
sylabically as [» =E] bi-i, Ug 5 130 iii 6a)

ntb [natibi] gen. sg. ntb [natibu] ścieżka, droga (Gesenius 1921:528; Gordon 
1955:299; de Moor-Spronk 1987:156; Jastrow 1996:943; Tropper 2000:261 - ntb Inatlbl; 
Tronina 2006:108 - [natebu])

gan [ga°ani] gen. sg. gan [ga3anu] bezczelność, pycha (Gesenius 1921:123; Gor
don 1955:223, 250; Segert 1965:23; de Moor-Spronk 1987:132; Jastrow 1996:202; Tropper 
2000:196, 272)

[68]
asql [°aśaqilu] 1 sg. impf. ql Ś rzucić, powalić (Gordon 1955:67, 73, 319; de Moor- 

Spronk 1987:166; Tropper 2000:651 - asql- I’asaqilu-I, 593; Tronina 2006:30, 113)
-k [-ka] suff. pron. pers. 2 m. sg. (Gordon 1955:221 - [-ka]; Segert 1965:43; Schnie

dewind-Hunt 2007:65)
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tht [tahta] praep. pod, u stóp (Gesenius 1921:876; Gordon 1955:82, 332-333; Segert 
1965:36; de Moor-Spronk 1987:173; Sivan 1997:267 - i/if [tahtu/tahta?] “beneath”; Trop- 
per 2000:768 - tht/tahta/-, Schniedewind-Hunt 2007:120, 178)

45 pcn [pacne] gen.-acc. du. st. constr. pcn [pacnu] stopa (Gordon 1955:313; Segert 
1965:92; de Moor-Spronk 1987:163; Smith 1994:159; Sivan 1997:239; Tropper 2000:154, 
251;Tronina 2006:109 - [pacnu]; Schniedewind-Hunt 2007:72)

-y [-ya] suff. pron. pers. 1 sg. (w przypadku zależnym) (Gordon 1955:221; Segert 
1965:43-44; Schniedewind-Hunt 2007:65)

ank panaku] pron. pers. 1 sg. ja (Gesenius 1921:54; Gordon 1955:221, 240; Segert 
1965:43 - panaki]?; de Moor-Spronk 1987:125; Sivan 1997:240 - panaku?]; Tropper 
2000:134 - a-na-ku = 1’anakub, Schniedewind-Hunt 2007:154 - syll. [If JI IH] a-na-ku)

[69]
ncmn [nacmanu] adj. uroczy, wspaniały, przyjemny (Gesenius 1921:510; Segert 

1965:30; 3Ibn Manzur 1981:4484; de Moor-Spronk 1987:155; Sivan 1997:271 - ncmn 
[nucmanu/nacmanu or naTmanu] “nice, beloved”; Tronina 2006:106)

cmq pamaqu] adj. mocny (Gesenius 1921:601; Gordon 1955:305; de Moor-Spronk 
1987:159; Tropper 2000:259 - faatul})

nśm [naśima] gen.-acc. pl. nśm [naśuma] nom. pl. ludzie, mężczyźni, mężowie 
(Gesenius 1921:32; Gordon 1955:299; de Moor-Spronk 1987:156; Sivan 1997:55, 263 - 
nśm [naśuma] “people”; Tropper 2000:201; Tronina 2006:108 - [naśema])
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Rozdział trzeci
HIOB 28:12-28

Fragment Księgi Hioba
(Hiob 28:12-28) - tekst

Księga Hioba w swej ostatecznej wersji powstała najprawdopodobniej w VI lub 
V w. p.n.e., w czasach niewoli babilońskiej lub we wczesnym okresie po wygnaniu 
(Pilarczyk 2OO6:93)140 141.

140 “Dates for the composition of Job have ranged from the 10th to the 2nd century B.C.E., although 
most of the scholars contend that it was written during the exilic or early postexilic period (6th or 5th 
century)” (Eerdmans 2000:716).

141 Z greckiego &Jta§ keyÓ|ievov, jednostka występująca w danym korpusie tekstowym tylko jeden 
raz (EJO 2003:233). Encyclopedia Judaica podaję, że Księga Hioba zawiera 145 hapax legomena (na ok. 
1300 w całej Biblii), z czego 60, których nie da się wyprowadzić ze znanych biblijnych rdzeni (“The Book 
of Job, with its special style and many Aramaisms, contains a relatively large proportion of hapax lego
mena, 145 in number, among them 60 without derivation from known biblical roots”, EJ 2008). Notabene, 
liczba hapax legomena w Biblii różni się w zależności od ich definicji: jeśli odrzuci się słowa, które dadzą 
się wyprowadzić od innych rdzeni, wówczas liczba wynosi na przykład 490, jak w wyliczeniach Harolda 
R. Cohena (Mitchel 1984:ix).

Księgę Hioba uważa się za jedną z najpiękniejszych ksiąg Starego Testamentu 
i literatury światowej (Haag 1970:846; Tyloch 1987:298); zaliczana jest ona także do 
najtrudniejszych, z racji licznie występujących hapax legomena'4', zwięzłego języka, 
archaizmów i prawdopodobnie dialektyzmów, niezwykłej morfologii i składni oraz 
pewnego wpływu języka aramejskiego (Haag 1970:846; Eerdmans 1987:584; Saenz- 
-Badillos 1996:115).

Rozdział 28 księgi stanowi tzw. „Hymn o mądrości”, którego główna część, 
wersy 12-28, jest przedmiotem niniejszych rozważań. Hymn ten, „wysławiający 
niezgłębioną mądrość, którą zna tylko Jahwe”, prawdopodobnie jest samoistnym 
utworem, później włączonym do księgi (Haag 1970:847, Eerdmans 1987:584; Tyloch 
1987:303).
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Poniższy fragment pochodzi ze standardowego wydania masoreckiego142 (HOT 
1988:1126). W aparacie krytycznym wykorzystaliśmy wydanie Biblia Hebraica Stutt- 
gartensia (BHS 1997:1255-1256) oraz hebrajsko-angielską edycję Biblii hebrajskiej 
(Holy Scriptures [n.d.]:1494-1495).

142 Z hebrajskiego H”liOę masóret „tradycja” tekstu spółgłoskowego Biblii hebrajskiej, przechowa
na przez uczonych żydowskich (masoretów), którzy rozwinęli system znaków diakrytycznych oznaczają
cych samogłoski, podwojenie spółgłosek etc. (Eerdmans 1987:699).

143 „Das wichtigste System ist das der Gelehrten von Tiberias, das seit dem 8. Jh. n. Chr. im wesent
lichen von drei Gelehrtenfamilien geschaffen wurde“ (Körner 1983:29). “All [main Hebrew diacritic vowel/ 
cantillation Systems] developed between approximately 600 and 1000 C.E.” (Daniels-Bright 1996:492).
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Przy transkrypcji tekstu biblijnego należy wziąć pod uwagę fakt, iż transkry- 
bujemy tekst spółgłoskowy opatrzony znakami samogłoskowymi według systemu 
tyberiadzkiego, stworzonego co najmniej 1300 lat po powstaniu Księgi Hioba143. Sy
stem tyberiadzki odzwierciedlał jakość dźwięków, a nie ich długość, jednakże w tek
ście mamy do czynienia z pewnością z iloczasem, stąd system tyberiadzki, stosowa
ny w tekstach biblijnych (i nie tylko), transkrybowany jest z zachowaniem znaków 
dla długich, krótkich i ultrakrótkich samogłosek (Tyloch 1980:52-53, 60-64; Säenz- 
Badillos 1996:110; Tomal 2000:20-23). Zastosowany przez nas system transkrypcji 
samogłosek różni się w szczegółach dotyczących niektórych samogłosek (np. - e) 
od prac niemieckich (Steuernagel 1967:5-9; Körner 1983:27-35; Gesenius 2006:40-56); 
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przyjęty został system transkrypcji Richarda L. Goerwitza (Daniels-Bright 1996:491- 
492), podobną transkrypcję stosuje Maciej Tomal (Tomal 2000:20-23)144.

144 Oto przykłady transkrypcji samogłosek dokonanej w oparciu o system tyberiadzki; 13 mi, 40 mi, 
13 me, 4I3 me, HO me, 0 me, 'D mę, HO me, 13 ma, 13 mä, 15 mo (qämes hätüp), HD mä, ¡5 mö, 113 mó, 
HO mö, D mu, 10 mü, 13 mä, D mä, 0 mö, 0 m3 (s3wä).

145 BHS proponuje lekcję HJI4] darkäh, zgodnie z greckim öööv onjrfjq (Holy Scriptures [n.d.]:1494; 
Septuaginta 1979:11, 316; BHS 1997:1255). Niektórzy uważają (Gordis 1978:308), iż zmiana ta jest niepo
trzebna, gdyż cerek może też oznaczać miejsce (v. słownictwo).

146 Blommerde sugeruje lekcję THOR 3äm3rä, w przeciwieństwie do tekstu masoreckiego, jako że 
DiHFI t3hóm jest rodzaju żeńskiego. Podkreśla także fakt, że w ten sposób oba stychy liczą po korekcie 
osiem sylab (Blommerde 1969:107). Notabene autor powołuje się na Biblia Hebraica Kittela (BH 1937), ale 
tej sugestii brak w Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS 1997:1255). Cf. Watson 2007:221.

147 BHS proponuje lekcję 1130 3HT zähäb sägür (Gesenius 1921:536; Gesenius-Robinson 1951:689; 
BHS 1997:1255). Septuaginta oddaje dosłownie wersję hebrajską: ov ödioet ovyKkEiopov ¿tvr’ auriję 
(1979:11, 316).

148 Mimo że w hebrajskim żaden wyraz nie zaczynał się od samogłoski, istnieje jeden wyjątek: 
przejście półsamogłoski 1 w3 przed spółgłoskami wargowymi 3 b D m 9 p oraz przed spółgłoską ze 
ś*wa mobile (3) w samogłoskę 1 ü (Steuernagel 1967:16, 108-109; Tyloch 1980:79; Körner 1983:29; Tomal 
2000:30).

149 W niektórych tekstach masoreckich występuje tu st. cstr. pl.: “'b? b\ (Holy Scriptures 
[n.d.]:1494).

150 Biblia Hebraica Stuttgartensia proponuje szyk D’OEZH IHTFl bś köl tahat hassämayim (BHS 
1997:1256).

151 Niektóre teksty masoreckie mają formę HT3H hebinäh (Holy Scriptures [n.d.]:1495; v. słow
nictwo 23).

152 Niektóre teksty masoreckie mają we frazie krótką samogłoskę a: P3D merac (Holy Scriptures 
[n.d.]:1495).

12 w’hahokmä me’ayin timmäse
13 lö-yädac °enóś cerkäh145
14 t3höm °ämar146 lö bi-hi
15 lö-yuttan s3gór147 148 tahtehä
16 lö t3sulle b’ketem °ópir
17 lö-yacar3kennä zahab üz3kökit
18 rämöt w3gäbis lö yizzäker
19 lö-yacar3kennä pit3dat-küs
20 w^hahokmä me’ayin täbö
21 w3necelmä mecene kol-häy
22 3äbaddön wämäwet 3äm3rü
23 3elöhim hebin darkäh
24 ki-hü liq3söt-hä3äres yabbit
25 lacäsöt läruah misqäl
26 bacäsötö lammätär höq
27 3äz rä3äh way3sapp3räh
28 wayyömer lä3ädam

vr’sür meräc152 binä

w33e ze m3qöm binä
w3lö timmäse b33eres hahayyim 
w3yäm °ämar 3en cimmodi 
w3lö yissäqel kesep m3hiräh 
b3söham yäqär w3sappir 
üt3mürätäh148 k3li149-päz 
ümesek hokmä mipp3nmim 
b’ketem tähör lö t’sulle 
w33e ze m3qöm binä 
ümecöp hassämayim nistärä 
b33oznenü sämacnü simcäh 
w3hü yädac 3et-m3qömäh 
tahat kol-hassämayim150 yir’e 
ümayim tikken b3middä 
w3derek lahäziz qölöt 
hekinäh151 152 w3gam-häqaräh 
hen yir9ät ’ädönäy hi hokmä
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Fragment Księgi Hioba - 
zagadnienia stylistyczno-prozodyczne

Mimo że pełny system zapisywania samogłosek, spółgłosek zwartych i spiran- 
tów oraz akcentów i znaków melodycznych jest stosunkowo młody - wpływ na jego 
tworzenie wywarł, wcześniejszy niż żydowski, system ich notowania, powstały na 
gruncie języka syryjskiego (Tyloch 1980:50) - na jego podstawie można ustalić z dużą 
dokładnością, jak wyglądała prozodia biblijnego języka hebrajskiego w interesującym 
nas okresie, czyli ok. VI-V w. p.n.e.

W okresie po niewoli babilońskiej w języku hebrajskim istniał wciąż podział na 
długie i krótkie samogłoski (Tyloch 1980:53), czyli jednym z elementów prozodycznych 
języka hebrajskiego biblijnego Księgi Hioba mógł być iloczas.

Samogłoski hebrajskie dzieli się na cztery typy: ultrakrótkie (np. - é), krótkie (np. 
- e), średnie (np. - e) i długie (np. é). Dodatkowo jako alofon występuje samogłos
ka zredukowana sowa (7 3), tzw. PD ś3wa nac = mobile, czyli ruchome a (Tyloch 
1980:61-62; Tomal 2000:22-23). Występowanie tych samogłosek w sylabach otwartych 
lub zamkniętych wiąże się z zagadnieniem akcentu wyrazowego, któremu należy po
święcić nieco miejsca. Po zaniku samogłosek wygłosowych ok. 1000 lat p.n.e. akcent 
wyrazowy ustabilizował się przeważnie na ostatniej sylabie lub rzadziej na przed
ostatniej (Kórner 1983:47; Lipiński 2000:189)153. Ostatecznie wszelkie zmiany długości 
samogłosek związane z miejscem akcentu dokonały się prawdopodobnie w okresie po 
wygnaniu, czyli w VI w. p.n.e. (Sáenz-Badillos 1996:72).

153 Wcześniej akcent padał głównie na przedostatnią sylabę (penúltima), gdy była długa, względnie 
na trzecią od końca (antepenúltima). Formy pauzalne i niektóre formy sufigowane zachowują akcent 
i wokalizację wcześniejszego okresu (Moscati 1968:98; Kómer 1983:47; Sáenz-Badillos 1996:72). Cf. tzw. 
nomina segolata - CeCeC, CéCeC, CóCeC etc., z akcentem na przedostatniej sylabie, powstałe z pierwot
nych form typu CaCC, CiCC, CuCC (Tyloch 1980:141-143).

154 Gesenius 1921:533-534; Steuernagel 1967:149.

W hebrajskim sylaby otwarte mogły być zarówno krótkie, jak i długie, tzn. oparte 
na konstrukcji spółgłoska plus dowolna samogłoska (ultrakrótka, krótka, średnia lub 
długa), ale ich występowanie było ściśle określone. W środku lub na początku wyrazu 
akcentowane sylaby otwarte mogły być zakończone na samogłoski długie, np. !I5**DTX 
3oznénú, średnie, np. FllD máwet, i krótkie, np. ^03 kesep. Na końcu wyrazu akcen
towane sylaby otwarte mogły być zakończone tylko na samogłoski długie, np. llDK 
°ám3rü, lub średnie, np. KJJDF) timmaęć.

W środku lub na początku wyrazu nieakcentowane sylaby otwarte mogły być za
kończone na samogłoski długie, np. Hr? bina, średnie, np. OnK ’ádám, lub ultrakrót
kie, np. ’SHK ’adónay. Na końcu wyrazu nieakcentowane sylaby otwarte mogły być 
zakończone tylko na samogłoski długie, np. 13S7I3E? śamacnu, lub średnie, np. 
yacar'kenna.

Jeśli chodzi o sylaby zamknięte, w środku lub na początku wyrazu akcentowane 
sylaby zamknięte mogły zawierać samogłoski średnie, np/SOFl tásébbi154, lub krótkie, 
np. H3D“lir ya'ur’kenná. Na końcu wyrazu akcentowane sylaby zamknięte mogły
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zawierać samogłoski długie, np. E712K °enóś, średnie, np. miśqal, lub krótkie,
np. PT yadac.

W środku lub na początku wyrazu nieakcentowane sylaby zamknięte mogły tylko
zawierać samogłoski krótkie, np. HDZn hokmä. Na końcu wyrazu nieakcentowane 
sylaby zamknięte mogły tylko zawierać samogłoski krótkie, np. ^]T1 derek155.

155 Opracowaliśmy na podstawie gramatyki Tylocha (Tyloch 1980:62).
156 Cjin dageś, kropka umieszczona w literze (np. 13), dla oznaczenia podwojenia spółgłoski lub jej 

zwartej wymowy (np. 1); p’BIŞ mappiq, kropka umieszczona w końcowej literze TT -h dla odróżnienia 
jej od końcowej 71 -h jako znaku graficznego; 71BT râpe, kreska nad spółgłoską, oznaczająca jej spiran- 
tyzację, względnie w przypadku X oraz 71 - to, że są niewymawianymi znakami graficznymi (znaki 
niestosowane w HOT 1988 oraz BHS 1997, występujące za to regularnie w Holy Scriptures [n.d.]); ^pO 
maqqep, pozioma górna kreska, łącząca dwa, trzy lub cztery wyrazy dla zaznaczenia, iż stanowią całość 
akcentową; 3Tlt3 meteg, mała pionowa kreska umieszczona z lewej strony znaku samogłoskowego dla 
zachowania jego wymowy (niedopuszczenia do skrócenia samogłoski), oznaczająca też akcent drugorzęd
ny; pDB paseq, pionowa kreska rozdzielająca dwa wyrazy.

157 Poetyckie znaki akcentowo-melodyczne, występujące w wybranym fragmencie Księgi Hioba. 
Znaki rozdzielające: - pl*?D sillûq, pod ostatnią sylabą zdania, przed plDB '"pO sóp pâsûq (:); - TCTIK 
’atnâh, oznacza podział mniejszych wierszy; - bita ?'□-) r3bîac gadói; — eńap ?-ą-i raVîac 
mugraś; - 'HH dahî, z reguły poprzedza ’atnah. Znaki łączące: - X0"TI3 mer’kâ; - 713113 mûnâh; 
- XnnÇD tarha, identyczny w kształcie z dahî, występuje jednak przy sylabie akcentowanej; - 7]B7113 
m’huppâk; - R^TŞ 3azlâ. Cf. Carmi 1981:61, 63; Leatherman 1998:211.

158 Cf. Carmi 1981:61, 63; Leatherman 1998:211.
159 Po uwzględnieniu propozycji Antona Blommerdego i przyjęciu lekcji THISR âmarâ (Blommerde

1969:107) pierwszy półwiersz wyglądałby następująco: __z..
160 Po uwzględnieniu propozycji Biblia Hebraica Stuttgartensia ”1130 O7IT zâhâb sâğûr (BHS

1997:1255) pierwszy półwiersz wyglądałby następująco:__

Opracowany przez masoretów tekst Księgi Hioba zawiera, oprócz pięciu znaków 
diakrytycznych156, specjalne znaki akcentowe - akcenty melodyczne, występujące 
poza tym jeszcze w dwu księgach poetyckich Biblii: Psalmach i Księdze Przysłów157. 
Znaki te określają zarówno akcenty melodyczne, jak i akcent wyrazowy, oraz peł
nią funkcję interpunkcyjną (Binder 1963:20-31; Steuernagel 1967:9-13, 32-34; Tyloch 
1980:65-71; Körner 1983:36-41; Daniels-Bright 1996:492-493; Gesenius 2006:56-65).

W celu utworzenia schematu prozodycznego omawianego fragmentu zapropono
waliśmy następujący podział sylab otwartych i zamkniętych:

- sylaby otwarte krótkie (Cv), zakończone na samogłoski ultrakrótkie i krótkie,
- sylaby otwarte długie (Cv), zakończone na samogłoski średnie i długie,
- sylaby zamknięte długie z natury (CvC) i hiperdługie (CvC)158 159 160.
Oto proponowany przez nas schemat prozodyczny tekstu, stworzony w oparciu 

o dane dotyczące iloczasu samogłosek hebrajskich oraz akcentów:
(3+3)
(3+3)
(3+3)
(3+3)
(3+3)
(3+3)
(3+3)

12 x .—— — O.

13 X , ,

14 , ,159

15 , 160_ ____x_z.

16 _ ___
17 x

_

18 __x_,

\_Z______________

--------- ________ O.

__________ O__ O_____

_____

__ ________OO__ —.

.S_A
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19 x_ ooo —— __ ___ _____ (2+3)
20 X , ,X_/X_Z___X_2_____ ___ w______ (3+3)
21 , , (3+3)
22 , , (3+3)
23 , , , __ ______ (3+3)
24 , , , , , , 161—X-/—— (3+3)
25 x , , — Ó— ——— (3+3)
26 x oo_x_/w___ (3+3)
27 v , x_ __— X_/X_Z_X_7__ <7 O (3+2)
28 , v ,

2____ _______. (2+3+3)

Na dość wysokie uporządkowanie stylistycznej organizacji brzmieniowej oma
wianego tekstu wpływa fakt, iż w wersach161 162 hymnu występują głównie po trzy ak
centy dynamiczne w półwierszu; wersy dwuakcentowe pełnią funkcję zamykających 
strofę, np. drugi półwiersz wersu 17 i 27, względnie wprowadzających mowę niezależ
ną - pierwszy element wersu 28 (co zaznaczyliśmy w powyższym podziale prozodycz- 
nym przez wyodrębnienie początkowego elementu i połączenie w wers paralelnych 
półwierszy). Odpowiada to stwierdzeniu, iż „najczęstszymi wierszami występującymi 
w poezji biblijnej są zestawienia dwóch członów po 3 akcenty (3+3) lub po dwie syla
by akcentowane (2+2) oraz z nierówną liczbą sylab akcentowanych (3+2)” (Feinberg 
1946:285-289; Haag 1970:1394; Carmi 1981:58-61; Eerdmans 1987:838-839; Stachowiak 
1990:350). Gramatyczny akcent wyrazowy jest więc podstawą biblijnej poezji hebraj
skiej, choć nie wydaje się przekonywające twierdzenie, iż wers uzyskuje anapestyczny 
(^<>_) lub jambiczny rytm (<,_), jak twierdzili niektórzy badacze (Feinberg 1946:286; 
Haag 1970:1394-1395). Nieliczne półwiersze uzyskują rzeczywiście postać jambiczną 
(np. pierwszy i ostatni element wersu 28) lub anapestyczną (drugi półwiersz wersu 
22), ale nie można tu mówić o regularności, zwłaszcza że owe postulowane stopy mie
szają się w innych półwierszach lub nawet trzeba by się w omawianym fragmencie 
doszukać innych stóp (Eerdmans 2000:1066-1067). Poza tym liczba nieakcentowanych 
sylab, występujących obok sylaby akcentowanej w postulowanej stopie, nie jest ściśle 
określona (wynosi 0-5) (Haag 1970:1395; Leatherman 1998:33,155). Możemy co najwy
żej mówić o wygłosie jambicznym poszczególnych wersów, na co wpływa oczywiście 
akcent na ostatniej sylabie.

161 Po uwzględnieniu propozycji korekty: D'DEin nnFl bś kol tahat haśśamayim (BHS 1997:1256),
drugi półwiersz wyglądałby następująco: _ó___ ó__ i.

162 Wers oznacza tu podstawową jednostkę intonacji wierszowej, oddzieloną od innych wersów 
przez pauzę i wzmocnienie akcentu wyrazowego w klauzuli, wyodrębnioną graficznie jako samodzielna 
linijka tekstu (STL 2008:609).

Wersy nie są izosylabiczne, w przytoczonym fragmencie półwersy liczą od sześciu 
do dwunastu sylab, przy czym półwersy sześciosylabowe występują wyłącznie w wer
secie 28. Nie wydaje się, by liczba sylab nieakcentowanych miała znaczenie metrycz
ne (Feinberg 1946:285; Stachowiak 1990:350; Leatherman 1998:125, 334). Nie mamy 
również do czynienia z podziałem metrycznym na stopy. Brak przerzutni sprawia, iż 
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każdy wers tworzy całość intonacyjno-zdaniową (Leatherman 1998:345). Typową for
mę stychiczną tworzy wers (dwuwiersz) z paralelizmem syntaktycznym, opierającym 
się na identyczności zdań lub zespołów zdaniowych, lub podobieństwie ich budowy 
(Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:356-357; STL 2008:372).

Paralelizm jest głównym środkiem stylistycznym występującym w poezji biblijnej. 
W „Hymnie o mądrości” występuje paralelizm synonimiczny, którego najprostszym przy
kładem jest „równoważność podmiotu i orzeczenia, uzupełniana (...) równoważnością 
innych części zdania” (Stachowiak 1990:349; Haag 1970:1394; Eerdmans 2000:1066), np.

PK “II3Ń EHr t • I j" - t /tj 
t3hóm 3amar ló bi-hi

: HOipDTK PI' K1H1 
iT I v / • t

3elöhim hebin darkäh

tema «5 no« Birm
*• J - T\ J

w3yäm 3ämar 3en cimmodi (28:14)

H3”n ranat : _ I j* •• • v:\

w3hü yädac 3et-m3qómah (28:23).

Przykładem odmiany paralelizmu jest chiazm, zestawiający paralelne wyrażenia 
w obu członach w odwrotnym porządku - na kształt greckiej litery „chi” y (Szlaga 
1986:202; Stachowiak 1990:349), którego piękne przykłady podajemy niżej:

lö-ya'^ar’kennä pit3dat-kuś
Eń3-H“TtDB n3ZHP'“l6

a - : • ty: —\ i
b3ketem tähor ló t3sulle (28:19)

:7nFlD3t rr : • t - i \

w3necelmä mecene kol-häy
Tt5d TPD hb5p3iat Tj” •• i” T : 7 71

umecóp haśśamayim nistärä (28:21).

W poezji biblijnej stosuje się również elipsę, zazwyczaj w drugim półwersie, np.

:TSD1 ")ps D7TO3 TD1N DDD3
ló t3sulle b3ketem 3ópir / b3śóham yaqar w3sappir (28:16)

Kolejnym środkiem stylistyczno-składniowym jest powtórzenie całych konstruk
cji zdaniowych163:

163 Różnica między nimi polega na synonimicznym użyciu czasowników w pierwszym półwierszu.

:H3’3 nipa nf "KI K313FI PKD HDZNim
w3hahokma me3ayin timmase / w33e ze m3qóm bina (28:12)

:H3'3 nipo ht K13F1 pkd na^nni
w3hahokma me3ayin tabó / w33e ze m3qóm bina (28:20).

Bogactwo środków stylistycznych użytych w powyższym hymnie podkreśla zastoso
wanie anafory, polegającej na powtarzaniu słów znajdujących się na początku poszcze
gólnych jednostek syntaktycznych (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:358-359):
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" :tsdi ng; anem 
nriniajpi 

¡□^ęą nópn'^pi 
n^on ¿6 lirioDnźa

iv j t v / v :

HTinri "1130 jrr"«1? 
TDIK opoo n*ppn lÓ 

rrpioTi om nao")»!“#1? 
ipr k1? erzDwipKn 

tm-nnos H3oip,“Kl7 
a “ : • t v : — \ i

Ió-yuttan s3gór tahtęha 
ló t3sulle b3ketem 'Jópir 
ló-yacar3kenna zahab uz3kókit 
ramot w3gabiś ló yizzaker164 
ló-yacar3kenna pit3dat-kuś

164 Konstrukcję tego półwiersza można potraktować jako chiastyczne odwrócenie poprzedzającego 
pierwszego półwiersza, rozpoczynającego się anaforą.

w3ló yiśśaąel kesep m3hirah 
b3śóham yaqar w3sappir 
ut3muratah k3li-paz 
umeśek hokma mipp3mnim 
b3ketem tahór ló t3sulle (28:15-19)

W wierszach 17 i 19 mamy do czynienia z anaforą głęboką, gdyż powtórzone zo
stają nie tylko słowa na początku wersu, ale i wyrazy po nich następujące:

:TS_,l?3 FirHlOpi npiSTl H3:HSr_Ki?
: H^On ¿6 HinD OriDS P13THtDS H33")P,_K1i?

IV : j t v / v : a - : • t v : - - \ i

ló-yacar3kenna zahab uz3kókit / ut3muratah k3li-paz
ló-yacar3kenna pit3dat-kuś / b3ketem tahór ló t3sulle (28:17, 19).

Paralelizm składniowy wymaga zastosowania, podobnie jak w ugaryckich utwo
rach poetyckich, znacznej liczby synonimów, wyrazów bliskoznacznych, odnoszących 
się do jednego desygnatu głównie na zasadzie tożsamości (Miodońska-Brookes-Kula- 
wik-Tatara 1978:313), np.

- złoto:
□J13 ketem (28:16)
□HT zahab (28:17)
TD paz (28:17)

- miara i waga:
miśqal (28:25) 

rnÓ midda (28:25)

- otchłań i morze:
□lTlFl t3hóm (28:14) 

yam (28:14)

- zagłada i śmierć:
3abaddón (28:22) 

ril.12 mawet (28:22)
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- wiedza i poznanie:
HDpn hokma (28:12, 20, 28) 

bina (28:12, 20, 28)

- człowiek:
Denóś (28:13) 

□HŃ 3adam (28:28)

-Bóg:
3elóhim (28:23)165 

°adónay (28:28)

165 W wersie 23 rolę synonimu słowa Bóg może odgrywać też zaimek osobowy N171 hu On (par 
excellance). Zaimek prawdopodobnie wyraża tu emfazę (Jakubiec 1974:184).

- zapłacić (dosłownie: odważyć):
/PET yiśśaąel (28:15) 
H yDFl t3sulle (28:16, 19)

- być ukrytym:
necelma (28:21) 

rnFlÓ? nistara (28:21)

- poznać:
hebin (28:23)

PT yadac (28:23)

- patrzeć i widzieć:
yabbit (28:24)

HKT yirJe (28:24).

Tropem stylistycznym, który powtarza się w powyższym „Hymnie o mądrości , 
jest personifikacja, czyli uosobienie - „Taki mechanizm przeniesienia znaczeń, który 
polega na nadawaniu przedmiotowi, zjawisku cech ludzkich” (Miodońska-Brookes-
Kulawik-Tatara 1978:340). Chodzi tu

:Hjpp "ióń
t3hóm ’amar ló bi-hi /

WDKŻ irá.TK?'
°ábaddón wámáwet ’ám’rú /

następujące przykłady:

KTT’D «5 -|»K DÍHF1
w3yam ’amar °én Tmmodi (28:14)

no« niDTjną»
b”oznénú śamacnu śimcah (28:22).
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Propozycja tłumaczenia fragmentu Księgi Hioba 
(Hiob 28:12-28)

Dokonanie przekładu Księgi Hioba jest zadaniem trudnym. Kunsztowność ory
ginału, bogactwo synonimiki i środków stylistycznych stanowią dla tłumacza duże 
wyzwanie. Dochodzi do tego balast tradycji przekładu tekstu biblijnego oraz zagad
nienie stylizacji biblijnej, przejawiającej się „we wszystkich warstwach językowego 
ukształtowania tekstu: w leksyce (zwięzłej i dosadnej, nasyconej konkretem, łączącej 
wzniosłość z potocznością, często archaizującej), we frazeologii proweniencji biblijnej, 
w szyku wyrazów i składni (m.in. posługiwanie się zdaniami krótkimi, współrzęd
nie złożonymi, często rozpoczynanymi przez spójniki), w płaszczyźnie intonacyjno- 
-brzmieniowej (podział na wersety166 167 168), wyrazistym obrazowaniu (...)” (STL 2008:539).

166 Werset to „wyodrębniony graficznie odcinek tekstu, obejmujący zazwyczaj kilka zestawionych 
podrzędnie lub współrzędnie zdań, składających się z reguły na dwudzielną (rzadziej trójdzielną lub inną) 
całość znaczeniową i rytmiczno-intonacyjną” (STL 2008:609). Jako że podział na wersety charakterystycz
ny jest dla prozy biblijnej i utworów na nią stylizowanych (Ibidem), terminu tego używać będziemy dla 
określenia podziału polskich tłumaczeń Księgi Hioba dokonanych prozą lub prozą rytmiczną.

167 Jest to utarty zwrot frazeologiczny w polskiej tradycji literackiej, cf. tytuł tomiku poezji Leopolda 
Staffa „Ptakom niebieskim” (1905).

168 Dosłownie: Nie zna człowiek (śmiertelnik) drogi do niej (z uwzględnieniem lekcji BHS).

Nie wszystkie te tradycyjne elementy są jednak cechami charakterystycznymi 
oryginału - szyk języka hebrajskiego determinuje gramatyka: w zdaniach imiennych 
mamy do czynienia z szykiem podmiot-orzeczenie, zdania czasownikowe charakte
ryzuje szyk orzeczenie-podmiot-dopełnienie (Tomal 2000:131, 134). Szyk w tych wy
padkach nie jest więc nacechowany stylistycznie (o innych przypadkach wspomnieli
śmy wyżej). Spójniki często nie powinny być tłumaczone (podobnie jak to ma miejsce 
w języku arabskim), to samo dotyczy zaimków dzierżawczych, których użycie w pol- 
szczyźnie jest ograniczone.

W językach semickich przymiotnik z reguły występuje po wyrazie określanym, co 
nie wnosi waloru stylistycznego. Stosowanie stylizacji biblijnej, zakorzenionej w pol
skiej tradycji literackiej (np. „Kazania sejmowe” Skargi, utwory Kochowskiego, „An- 
helli” Słowackiego, „Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego” Mickiewicza), często 
kończy się niewolniczym naśladowaniem oryginału, tym bardziej, gdy tekst tłumaczy 
się jako natchniony, a więc gdy tłumacz stara się nie utracić żadnego wyrazu orygi
nału. Szerzej na ten temat, w odniesieniu głównie do tłumaczeń biblijnych ksiąg pisa
nych prozą, piszę Marek Piela (Piela 2001; Piela 2003).

Omawiany fragment jest utworem poetyckim. W tłumaczeniu staraliśmy się od
dać składniowe i stylistyczne środki organizacji tekstu. Archaizacja ogranicza się do 
użycia wyrazów zakorzenionych w tradycji poetyckiej (np. wszech, rzecze, ptactwem 
niebieskim'67).

Oto nasze tłumaczenie powyższego fragmentu:
12 Gdzież można znaleźć mądrość? Jakaż siedziba rozumu?
13 Nie dotrze do niej śmiertelnik'66; nie znajdą jej w żywych krainie.
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14 Otchłań rzecze: Nie we mnie!
15 Za szczere złoto'70 jej nie zyskają,
16 Nie spłacą jej złotem Ofiru,
17 Nie zrówna jej szkło ani złoto,
18 Korali, kryształu nie wspomnieć,
19 Nie zrówna jej topaz kuszycki'75,
20 Mądrość skąd więc pochodzi?
21 Skryta przed okiem wszech żywych,
22 Zagłada i śmierć powiadają: 

169 W obu półwierszach użyte jest słowo mówi “IDK 3amar. Ze względów stylistycznych i biorąc pod 
uwagę poprawkę Antona Blommerdego z BH (Blommerdego 1969:107), użyliśmy wyrazów synonimicz
nych. Cf. tekst Wulgaty: abyssus dicit non est in me et mare loquitur non est mecum (Vulgata 1994:753; 
podkreślenia - PWT).

170 Uwzględniliśmy lekcję BHS.
171 Dosłownie: Nie zostanie odważone srebro za jej wartość.
172 Termin hebrajski, oznaczający kamień szlachetny (prawdopodobnie onyks lub sardonyks, 

względnie inne), w Septuagincie oddany został przez słowo onyks (Septuaginta 1979:11, 316 - Övvyi) - 
dlatego przyjęliśmy tę formę. Jest to jedno z nielicznych miejsc (Hiob 28), w których można się powołać 
na Septuagintę, gdyż grecki przekład „jest raczej opracowaniem niż tłumaczeniem Księgi Hioba. (...) prze
kład ten jest krótszy od tekstu hebrajskiego o jedną piątą w skali całej księgi. (...) Jeśli chodzi o wierność 
przekładu, jest on bardziej parafrazą tekstu hebrajskiego niż tłumaczeniem” (Jakubiec 1974:47).

173 Możliwe tłumaczenie: naczynie, względnie, za niektórymi tekstami masoreckimi, w liczbie mno
giej: naczynia.

174 Dosłownie: a zdobycie mądrości (cenniejsze) od pereł. Notabene Czesław Jakubiec słowo "‘JEJI? 
meśek tłumaczy: skóra (zdjęta ze zwierzęcia), być może jako środek płatniczy (Jakubiec 1974:183), co 
miałoby pasować do jego tłumaczenia cena mądrości. Już samo jednak uważne przestudiowanie odpo
wiednich haseł u Geseniusa (Gesenius 1921:468, 469), z którego korzystał ów tłumacz (Jakubiec 1974:15), 
pozwoliłoby na stwierdzenie, iż wspomniane słowo hebrajskie pochodzi od rdzenia tJEŻD mśk, oznacza
jącego ciągnąć (w znaczeniu coś i dokądś), wyciągać (v. słownictwo), i ten rdzeń autor niniejszej pracy 
uznaje za podstawowy (podobnie Gordis 1978:309), a przytoczone przykłady z innych języków chamito- 
semickich, gdzie ten rdzeń nie zawsze oznacza skórę, nie wiążą się na pewno z ceną. Według słownika 
Koehlera, Baumgartnera i Stamma ma to być „skóra, skóra wyprawiona, > torba skórzana (...) na ziarna 
Ps 1266, na perły i metaf. na mądrość Hi 2818” (Koehler-Baumgartner-Stamm 2008:1, 608).

175 W związku z faktem, iż termin Kh3 kuś oznaczał geograficznie krainę na południe od Egiptu 
(Nubię? - v. słownictwo), tłumacz zrezygnował z terminu: etiopski, popularnego w polskich tłumacze
niach Księgi Hioba (np. BP 2009:899), a zapoczątkowanego przez Septuagintę. Cf. nowe tłumaczenie cze
skie: Nedá se srovnat s ktiśskym toposem (Bibie 1995:436). Niektóre tłumaczenia słowiańskie zachowują 
formę rzeczownikową, np. chorwackie: Ne dobije se za topaze iz Kusa (Biblija 2007:561), gómołużyckie: 
Też topas z Kusa njeje jeje runja (Swjate Pismo 2006:612). W V wydaniu Biblii Tysiąclecia użyto formy 
rzeczownikowej nieodmiennej: Złocisty topaz z Kusz nie da się z nią zestawić (BT 2000:649). Tak też 
jest w najnowszym tłumaczeniu Biblii paulistów: Z topazem z Kusz nie da się jej zestawić (BŚP 
2008:1100).

176 Dosłownie: Usłyszeliśmy wieść o niej na własne uszy. Poza względami metrycznymi (trzy zestro
je akcentowe w tłumaczeniu) użyto zwrotu uszu mych zamiast uszu naszych, by nadać indywidualizacji 
wypowiedzi każdego z personifikowanych pojęć abstrakcyjnych (zamiast wrażenia chóralnej wypowiedzi 
obu jednocześnie). Notabene Biblia Tysiąclecia (wydanie III, textus receptus) tłumaczy niezgodnie z teks
tem: Podziemie i Śmierć oświadczają: / «Nie doszło tu echo jej sławy» (BT 1980:556). Podobnie tłumaczy 
Jakubiec: Zagłada i śmierć powiadają: „Do uszu naszych nie doszła wieść o niej!" (Jakubiec 1974:184). 
Tłumaczenie protestanckie jest wierne: Otchłań i śmierć mówią: / Słyszałyśmy wieść o niej na własne 
uszy (BW 1975:569). Podobnie jest z tłumaczeniem biblistów poznańskich: „Tylko do naszych uszu dotar-

morze powiada: Nie u mnie!169 170 171 172 
na wagę srebra jej nie nabędą'71, 
ni cennym onyksem'72, szafirem, 
ni wartość czar173 174 175 176 szczerozłotych, 
bo mądrość - cenniejsza niż perły!'74 
nie spłacą jej czystym złotem.
Jakaż siedziba rozumu? 
przed ptactwem niebieskim schowana. 
„Wieść o niej uszu mych doszła”.'76
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23 Bóg wie, jak do niej dotrzeć171,
24 Gdyż patrzy na krańce ziemi
25 Gdy nadał wiatrowi wagę
26 Gdy dżdżowi ustalił granicę
27 Wówczas ją ujrzał, wycenił,
28 Następnie rzekł człowiekowi: 

„Mądrością więc - bojaźń Pana, 

ła wieść o niej” (BP 2009:899). Żadna z wersji starożytnych nie różni się od oryginału: cf. wersję Targumu 
Hioba z Qumran (llQtgJob): HSJDü] K1SJDÜ b’dnyn3 śmcn'J smch (Fitzmyer-Harrington
1978:20); Septuaginty: f| djubketa Kat ó Oävatog elnav / ’AKT]KÓapev öe aurflę tó ickśoę (Septua
ginta 1979:11, 316); Wulgaty: perditio et mors dixerunt auribus nostris audivimus famam eius (Vulgata 
1994:753); wersję syryjską: chajax. oiaorf <<kcóio rńMre'’abdänä wmawtä 3emar dfcednayn
sma'n semcäh (Biblia Syriaca 1988:1, 179). Dopiero wydanie V Biblii Tysiąclecia zbliża się do oryginału: 
Zagłada i Śmierć oświadczają: / «Do naszych uszu doszedł odgłos jej sławy» (BT 2000:649). Podobnie jest 
z tekstem Biblii paulistów: Zagłada i śmierć mówią: / «Tylko pogłoska o niej doszła do naszych uszu» 
(BŚP 2008:1100).

177 Dosłownie: Bóg zna drogę do niej. Słowo hebin, należące do grupy czasowników ozna
czających wiedzę, uczucia oraz stany, ma znaczenie czynności przeszłej, której rezultaty związane są 
z teraźniejszością (Tomal 2000:59).

178 Szyk zgodnie z lekcją BHS.

On tylko zna jej siedzibę.
i wszystko pod niebem widzi1™.
i wód rozległość wymierzył,
i szlak - błyskawicy grzmotów, 
ustalił, a także zgłębił.

a zła unikanie - rozumem”.

Powyższe tłumaczenie ma następującą budowę prozodyczną:
12 (7+8)
13 __l__ j.__ (8+9)
14 (7+8)

____ _z_z__________________ _i_ (10+10)
16 -Z__z__ Z— —Z——Z—Z— (9+9)
17   (9+8)
18 _±—Z.__z_ _z__ Z—Z_ (9+9)
19 _j.__j.__.l_ (9+8)
20 z_z__z_ z__ z__ J._ (7+8)
21 Z—Z—Z_ _z__Z—Z_ (8+9)
22 z__z__ z_ z__ z___ z_ (8+9)
23 -z-z-z- -z-z—z- (7+8)
24 _Z—Z_z_ _z—z_z_ (8+8)
25 _z—z_z_ _z_z__z_ (8+8)
26 _z__z__z— _z__ z_z_ (9+8)
27 z__z__z_ _z__ z-z- (8+8)
28 (8)

z_z_ _z__z__z_ (8+9).

Wersy proponowanego przekładu są asylabiczne, podobnie jak w oryginale. 
Dominujący w hebrajszczyźnie biblijnej wygłos oksytoniczny nie odpowiada pol
skiej tradycji poetyckiej oraz regułom akcentuacyjnym polszczyzny (akcent paro- 
ksytoniczny). 177 178
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W związku z faktem, iż niemal każdy wers zachowuje identyczną liczbę akcentów 
(3+3), tę samą zasadę utrzymaliśmy w przekładzie - wymogi tłumaczenia sprawiły, iż 
ta regularność w tekście polskim jest zachowana we wszystkich półwierszach. Liczba 
sylab nieakcentowanych pomiędzy akcentami nie przekracza trzech.

Księga Hioba po polsku

Księga Hioba przekładana była na język polski wielokrotnie, jako że stanowi część 
Biblii179. Staropolskich przekładów Biblii, zawierających Księgę Hioba, było w sumie 
pięć180:

179 Opracowaliśmy w oparciu o: Szlaga 1986:181-182. Więcej informacji o przekładach i parafrazach 
Księgi Hioba podajemy w rozdziale „Przekłady poezji semickiej na język polski”.

180 Właściwie było ich sześć; pierwszym pełnym przekładem Starego Testamentu na język polski 
była Biblia królowej Zofii (szaroszpatacka) z II połowy XV w. - przekład dokonany z Wulgaty, z silnymi 
wpływami języka czeskiego. Z I tomu, kończącego się na Księdze Hioba, ocalało 185 kart z pierwotnej 
liczby 470 (BKZ 1965-1971:691; Wydra-Rzepka 1995:60).

181 Pełny tytuł: Biblia To ieft. Xięgi Stharego y Nowego Zakonu/ na Polfki ięzyk / z pilnością według 
Łaćińfkiey Bibliey od Kościoła Krześćiańfkiego powITechnego przyięthey / nowo wyłożona. Cum Gratia 
& Priuilegio. S. R. M. W Krakowie. W Drukami Szarffenbergerow. 1561.

182 Nota bene przekład ten nie jest oryginalnym tekstem, który wyszedł spod pióra doktora Jakuba 
Wujka. Jedynie pierwsze i drugie wydanie Nowego Testamentu z 1593 i 1594 r. oraz Psałterz Dawidowy 
z 1594 r. są oryginalnymi dziełami jezuity. Całość przekładu, która ukazała się po jego śmierci, została 
poddana cenzurze zakonnej, skontrolowana, poprawiona i dostosowana przez pięcioosobową komisję 
jezuicką bardziej dosłownie do wersji łacińskiej na niekorzyść estetyki przekładu (SLS 1990:84; Ziomek 
2001:64-66).

183 Szeruda 1985.

• Biblia Leopolity w przekładzie Jana Nicza, Kraków 1561 - przekład z Wulgaty, 
z wpływami czeskimi181;

• Biblia brzeska albo Radziwiłłowską, Brześć Litewski 1563 - przekład kalwiński 
z języków oryginalnych;

• Biblia nieświeska w przekładzie Szymona Budnego, Zasław 1572 - przekład 
ariański;

• Biblia ks. Jakuba Wujka, Kraków 1599 - przekład katolicki z Wulgaty182;
• Biblia gdańska w przekładzie Daniela Mikołajewskiego, Gdańsk 1632 - przekład 

protestancki, poprawiona wersja Biblii brzeskiej, dokonany z języków oryginalnych183.
Z przekładów staropolskich największy wpływ kulturowy i językowy wywarła 

wersja Jakuba Wujka. Podkreśla się „niezrównane piękno i wytworność stylu Wujko- 
wego” (Szlaga 1986:181), tworzącego wzorzec stylizacji biblijnej. Podstawą tłumacze
nia była łacińska Wulgata. Tekst łaciński, pióra świętego Hieronima, powstał w latach 
390-420, przy czym Stary Testament przetłumaczony został prawie w całości z ory
ginału hebrajskiego. W przekładzie Hieronima mamy do czynienia z troską o zrozu
miałość i piękno języka i niechęć do dosłowności (Szlaga 1986:168; Piela 2003:33), co 
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z jednej strony spełnia wymogi przekładu literackiego, z drugiej jednak powoduje, że 
przekład ten w omawianym „Hymnie o mądrości” odbiega w niektórych miejscach od 
oryginału, zmieniając zwłaszcza sens tekstu hebrajskiego w wersecie 18 (staje się on 
bardziej „ezoteryczny”).

Interesujący nas fragment Księgi Hioba brzmi w wersji łacińskiej następująco 
(podkreśliliśmy wyrazy nie wy stępujące w oryginale hebrajskim):

12. sapientia vero ubi invenitur et quis est locus intellegentiae
13. nescit homo pretium eius184 nec invenitur in terra suaviter185 viventium
14. abyssus dicit non est in me et mare loquitur non est mecum
15. non dabitur aurum obrizum™6 pro ea nec adpendetur argentum in commutatione eius
16. non conferetur tinctis Indiae coloribus187 188 nec lapidi sardónico pretiosissimo vel sapphyro
17. non adaequabitur ei aurum vel vitrum nec commutabuntur pro ea vasa auri
18. excelsa et eminentia non memorabuntur conparatione eius trahitur autem sapientia 

de occultism

184 Zwrot pretium eius oddaje hebrajskie НЭПУ cerkâh (v. słownictwo).
185 Słowo suaviter przyjemnie, mile, rozkosznie (Korpanty 2003:775) pojawia się w łacińskim prze

kładzie prawdopodobnie pod wpływem słowa pretium cena, wartość, zapłata, nagroda-, skarb (Korpanty 
2003:517).

186 Zwrot aurum obrizum czyste złoto (Jougan 1992:456) potwierdza lekcję H1JÇ ЭПТ zâhâb sàgûr.
187 Zwrot tinctis Indiae coloribus można przetłumaczyć jako nakrapianymi farbami indyjskimi

(Korpanty 2001:350; Korpanty 2003:856). Różnica między oryginałem hebrajskim a tłumaczeniem łaciń
skim polega na tym, że wyraz ПГ1Э ketem złoto (v. słownictwo) powiązano z aramejskim i syryjskim 
rdzeniem ОГ1Э ktm pokropiony krwią; pokryty plamami (Gesenius 1921:368; Brockelmann 1928:352; 
Jastrow 1996:681). Ponieważ co do lokalizacji Ofiru istniały różne opinie, m. in. brano pod uwagę Indie, 
stąd ten region geograficzny w wersji łacińskiej (Gesenius 1921:17; Haag 1970:1270; Eerdmans 1987:783; 
EB 1999:865). Jednoznaczny zwrot złoto Ofiru (w stosownej konstrukcji gramatycznej) występuje za
równo w tłumaczeniu greckim: xpuoío) ’Q<j>tp (Septuaginta 1979:11, 316; Hatch-Redpath 2005:App. 1, 
162 - ’Q0eip [hapax legomenon]), jak i w wersji syryjskiej гй=тл= bdahfcà d'Jópir (Biblia Syria-
ca 1988:1, 178).

188 Werset ten różni się diametralnie od oryginału hebrajskiego: wyraz ГПОКП râmôt oznaczający
korale (v. słownictwo) został przez tłumacza powiązany z rdzeniem D1H wznosić się, być wysokim, stąd 
pl. nÍDH râmôt wyżyny - właściwie pt. czasownika DH ram wznosić się, być wysokim etc. (Gesenius 
1921:750, 761); jego łacińskim odpowiednikiem jest pl. excelsa wyniosłe, wysokie (Korpanty 2001:696). 
Podobnie hebrajskie ЕГЭЗ gabiś kryształ (v. słownictwo) przez tłumacza powiązane zostało ewidentnie 
z rdzeniem aramejskim (У23 gbś być wysokim, ułożonym w stos (Gesenius 1921:128; Jastrow 1996:209); 
jego łacińskim odpowiednikiem jest pl. eminentia wysokie, wyniosłe, strzeliste (Korpanty 2001:647). 
Występujący na końcu wersetu wyraz D'Í'ID p’nînîm perły (v. słownictwo), powiązany został najprawdo
podobniej z rdzeniem '2D, H2D oznaczającym odwrócić się, usunąć (Gesenius 1921:645-646), stąd być może 
łacińskie pl. occulta ukryte, schowane, niedostępne (Korpanty 2003:359-360). Wersja łacińska tego wersetu 
zbliżona jest do przekładu greckiego, niezbyt jasnego i znacznie odbiegającego od oryginału hebrajskiego: 
jiETÉwpa Kai yafkg oùtivTjoOtjoETai, / Kai ïXkwov ao0íav vnèp là ёаштата- (Septuaginta 1979:11, 
316): Nie wspomnieć o (rzeczach) wyniosłych i gabis [nieprzetłumaczony wyraz hebrajski ЙГЭЗ gabiś, no
tabene hapax legomenon (Hatch-Redpath 2005:233 - yapiç/yaPEÎç, Арр. 3, 240)], a zdobędziesz mądrość 
przez (rzeczy) najskrytsze. Wersja syryjska (Biblia Syriaca 1988:1,178) bliższa jest oryginałowi hebrajskiemu: 
rćalsiluo 1=0 . rCoàloblb <rA . т^К=^ rĆBrtS г^Ьияол*
tâbâ hekmtâ men kêpê tâbâtâ. la pham lâh ptawtkâ dahyâ wbazmaragdê (o|i.àpayôoç) wabqarkednê 
(Kapxqôôvioç) là methalpâ. Mądrość lepsza jest od kamieni szlachetnych. Nie dorówna jej błyszczący 
klejnot [lub: lśniąca tkanina], ani nie da się jej wymienić za szmaragdy i chalcedony.
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19. non adaequabitur ei topazium de Aethiopia nec tincturae mundissimae189 190 conponetur
20. unde ergo sapientia veniet et quis est locus intellegentiae
21. abscondita est ab oculis omnium viventium volucres quoque caeli latet
22. perditio et mors dixerunt auribus nostris audivimus famam eius
23. Deus intellegit viam eius et ipse novit locum illius
24. ipse enim fines mundi intuetur et omnia quae sub caelo sunt respicit
25. qui fecit ventis pondus et aquas adpendit mensura
26. quando ponebatpluviis legem et viam procellis sonantibus™
27. tunc vidit illam et enarravit et praeparavit et investigavit et dixit homini ecce timor 

Domini ipsa est sapientia et recedere a malo intellegentia

189 Określenie tinctura mundissima można przetłumaczyć jako najczystszy, najwytworniejszy 
barwnik (Korpanty 2003:292, 855), względnie jako najczystsza, najwytworniejsza purpura (Jougan 
1992:453, 686). Ponownie wspomniany hebrajski wyraz Dn3 ketem złoto powiązano z aramejskim i sy
ryjskim rdzeniem DD3 ktm pokropiony krwią; pokryty plamami (Gesenius 1921:368; Brockelmann 
1928:352; Jastrow 1996:681) i przetłumaczono jako tinctura. Hebrajskie "liHB tahór czysty przetłumaczo
no jako łaciński superlativus: mundissimus.

190 Zwrot procellis sonantibus można przetłumaczyć jako głośnym zawieruchom, hałaśliwym bu
rzom (Korpanty 2003:529, 748). Odpowiadać ma on hebrajskiemu ni1?? lahaziz qolót błyskawicy
grzmotów (v. słownictwo).

191 Tak w oryginale.

(Vulgata 1994:753).

Jak widać, łacińska wersja analizowanego fragmentu Księgi Hioba w kilku miej
scach istotnie odbiega znaczeniowo od hebrajskiego oryginału. Jak wygląda oparte 
na Wulgacie tłumaczenie Wujka? Oto transliteracja XVI-wiecznego wydania tekstu 
(uwagi, dotyczące oryginału hebrajskiego, autorstwa najprawdopodobniej doktora Ja
kuba Wujka, umieszczone na marginesie, tutaj podaliśmy pod tekstem):

12. A mądrość gdzie bywa naleźiona / y które ieft mieyfce rozumu?
13. Niewié człowiek cény iéy / âni bywa naleźiona w źiemi i_rofkofznie* żyiących.
14. Otchłań mówi: Niémâfz iéy we mnie: â morze powiada: Niémâfz iéy zemną.
15. Nie dadzą złota fczérégo zâ nie [!] / âni odważą frébrâ zâ odmianę iéy.
16. Nie będzie porównana z „nâkrapiânémi farbami Indyfkimi’ / âni z kamieniem Sârdo- 

nychem nadrożfzym / âbo z Sâphirem.
17. Nie zrówna z nią złoto âni kryfztał / âni będą zamienione zâ nię naczynia złote.
18. „Wyfokié y wyniofłć rzeczy’ nie będą fpomienioné ku przyrównaniu iéy: âle 

wyciągana bywa mądrość z fkrytości.
19. Nie zrówna z nią „Topâzius z Æthyopiiéy / âni iéy przyrownaią do naczyftfzéy farby’.
20. Zkądże tedy mądrość pochodzi / y które ieft mieyfce rozumu?
21. Skryta ieft od oczu wfzytkich żywiących / ptacy też niebiefcy nie wiedzą o niéy.
22. Zatracenie y śmierć rzékly: Vfzymâ nâfzémi fłyfzelifmy fławę iéy.
23. Bóg rozumie drogę iéy / y ón wié mieyfce iéy.
24. On bowiem widźi krâie świata: y nâ wfzytko / co ieft pod niebiem191 / patrzy.
25. Który uczynił wiatrom wagę / y wody zawiesił pod miarą.
26. Gdy ftanowił dżdżom prâwâ / y drogę „nawałnośćiam fzumiącym’.
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27. Tedy ią widział y opowiedział / y nagotował y wyfzladował192.
28. Y rzćkł człowiekowi; Oto boiaźń Páñfka / tá ieft mądrość: á wiárowác fie złego rozum.

192 Wyszladować = wyśladować wybadać, wyśledzić (Reczek 1968:590-591).
193 Jak to ujął Jerzy Ziomek: „W sytuacjach konfliktowych między literą oryginału a duchem ję

zyka polskiego szukał on [tj. Wujek - PWT] rozwiązań takich, które by nie kolidowały z estetycznym 
poczuciem językowym. Komisja zakonna przeciwnie - wątpliwości rozstrzygała na rzecz dosłowności 
przekładu, nawet za cenę pozostawienia zbytecznej hebrajskiej kalki czy wyraźnego latynizmu” (Zio
mek 2001:66). Dlatego zarzut niejasności przekładu, postawiony Wujkowi przez Czesława Miłosza: „Jeżeli 
księga Hioba jest mało przejrzysta, to u Wujka, zmuszonego trzymać się Wulgaty, jest nieprzejrzysta 
szczególnie” (Miłosz 1998:48), dotyczy raczej pracy członków komisji.

194 Rydzy rudy, ryży, płowy (o koniu) (Reczek 1968:432).
195 Tak w druku.

Przypisy Wujka („—’)
13 r- H. [tj. w hebrajskim brak - PWT]
16 ze złotem Ofirfkim. H.
18 Korale y drogie kamienie. H.
19 Złoto. H.
26 błyfkaniu gromowemu. H.

(Wujek 1599:540).

Jeśli porównamy przekład świętego Hieronima z polskim przekładem Wujka, dopa
sowanym do wersji łacińskiej, a następnie przeanalizujemy przypisy autora polskiego, 
zauważymy, iż świadom był on różnic między oryginałem a tłumaczeniem łacińskim; 
dysponował poza tym materiałami, które pozwalały mu na interpretację tekstu hebraj
skiego tak, jak czynią to współcześni badacze. Zaznaczone miejsca w tekście łacińskim 
odpowiadają ściśle uwagom tłumacza, który albo zaznacza emendację w tekście, albo 
podaję znaczenie wyrazu lub frazy w oryginale hebrajskim. Wersety są dwu-, trój-, 
a nawet czwórdzielne. Nie naśladują one rozkładu akcentowego oryginału. Miejscami 
niewolnicze dostosowanie tłumaczenia do wersji Wulgaty, dokonane przez cenzorów 
zakonnych po śmierci doktora Jakuba Wujka, nie wyszło więc na dobre przekładowi193.

Przytoczymy teraz odpowiedni fragment Księgi Hioba z Biblii Leopolity. Mimo 
trzydziestu ośmiu lat, które dzielą oba katolickie wydania, wiele rozwiązań przekłado
wych, zawartych w Biblii wydanej przez Szarffenbergów, wywodzących się przecież 
z Wulgaty, musiało znaleźć uznanie, jeśli nie w oczach Wujka, to w oczach jezuickiej 
komisji cenzorskiej. Oto interesujący nas tekst podany in extenso, jak w oryginale:

A mądrość zaś gdzie bywa naleźiona: y które ieft miefce rozumności:’ Nie wie człowiek 
ceny iey / áni fie náyduie w ziemi rof koffnie żywiących. Przepaść mówi / Nie máfz iey we mnie: 
A Morze też powiada / nie máfz iey przy mnie. Nie będzie dano złotho rydze194 zá nię / áni 
będzie odważone frebro ná zamianę iey. Nie będze195 przyrównana ku nákrapiánym bárwam 
Jndiyfkim / áni kamieniowi Sárdyowi nadrofzíTemu / albo Száffirowi. Nie zrówna fie fnią 
złoto albo fkło / áni iey zamienią zá kleynoty złote. Wyfokie y przednieyfze rzecży nie będą 
y námienione ku przyrównaniu iey. Ale wyciągana bywa mądrość z fkrytych rzecży. Nie 
będzie iey przyrownan Thopáziuz z ziemie Murzyńskiey / áni iey przyłożą ku nacżyfthfTey 
barwie.
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Skądże tedy mądrość przychodzi: y które iefth miefce rozumności:’ Zákrytha ieft ocżom 
wfzech którzy żywą / y ptakom theż niebiefkim nie wiadoma ieft. Zatracenie y fmierć rze- 
kli:’ Słyflelichmy uíTymá náfTemi powieść iey. Bog rozumie drogę iey / y on wie miefce iey. 
Abowiem on ná granice fwiátá pátrzy : á wíTyftko co iefth pod niebem widzi / Który ucżynił 
wiatrom wagę / y wody zawiesił w mierze. Gdy ftanowił dżdżom práwá / y drogę nawał- 
nośćiam iTumieiącym: Tedy ią widział y wypowiedział / y nagotował y wyfladował. Y rzekł 
cżłowiekowi / Oto bać fie Boga / toć iefth mądrość: y odftąpić odezłego / to ruzum196.

196 Tak w druku.
197 Zwróćmy uwagę na tłumaczenie zwrotu łacińskiego: de Aethiopia. Biblia Wujka tłumaczy go 

dosłownie: z yEthyopiićy, w Biblii Leopolity występuje: z źiemie Murzyńskiey - nawiązanie do pierwot
nego znaczenia greckiego ó Al0ioi|) (aí0w, an|>) „o opalonym, ciemnym obliczu” (Benseler 1904:18).

198 Frymark - tu: wymiana, zamiana (Reczek 1968:100).
199 Wspomionąć wspomnieć (Reczek 1968:568).
200 Tłumacz dodał uwagę: „Jest niektóry kamień kosztowny o którym rozmaicie rozumieią”.
201 Sztychować (sztychnąć) przewyższać, porównać (Reczek 1968:489; Wysocka 2003:326).

(BL 1561: Jop. Cap 28).

Gdy porównamy oba fragmenty, już z pobieżnych obliczeń wyniknie, że w tłu
maczeniu „Wujkowym” wykorzystano dwie trzecie tekstu Leopolity. Odsetek ten się 
zwiększy, gdy weźmiemy pod uwagę również te same formy występujące w innym 
przypadku. Niektóre zdania (wersety) z tłumaczenia Leopolity przejęto w całości do 
tłumaczenia z 1599 r. Są to wersety 23 i 26. Prawie identyczne są wersety 13, 22 i 25. 
Pozostałe różnią się dwoma, trzema lub czterema leksemami197.

Wersja łacińska wywarła wpływ na wszystkie staropolskie tłumaczenia (prozą!), 
nawet jeśli dokonywane one były z oryginału, jak Biblia brzeska lub Biblia gdańska 
(która wciąż stanowi protestancki textus receptus, nawet po wydaniu nowego tłu
maczenia w 1975 r.). Zwrócił na to uwagę Czesław Miłosz w swojej przedmowie do 
tłumaczenia Księgi Hioba: „Przekłady szesnastowieczne stosują prozę wszędzie. (...) 
Tym niemniej w polskich przekładach Biblii wyczuwa się wpływ kadencji rytmicz
nych Wulgaty, jeżeli nie bezpośrednio oryginału” (Miłosz 1998:49).

Biblia brzeska jest jednym z pierwszych na świecie nowożytnych przekładów ca
łej Biblii z języków oryginalnych: hebrajskiego i greckiego (przy czym tłumacz posił
kował się również Wulgatą). Przytaczamy poniżej tekst z Księgi Hioba w transliteracji 
z pominięciem (poza jednym) komentarzy, jako nieodnoszących się do tekstu, lecz 
mających charakter egzegetyczny:

12. Y z kądże fzukać mądrofći / á kędy ieft mieyfce rozumu?
13. Człowiek nie wie iáka ieft droga / áni iey mogą naleść w źiemi żywiących.
14. Przepafć powieda iż iey w fobie nie ma / morze theż powieda iż iey w nim nie mafz.
15. Nie może być kupiona zá złoto / áni może być odważone frebro zá iey frymárk198.
16. Nie może być ofzácowaná zá złoto Ofir / áni za Onix kofztowny / áni zá Száfir.
17. Złoto áni kryfztał nie porownaią z nią / áni frymárk iey może być zá klenot złota 

fzczerego.
18. Nie wfpomioną199 áni koralu / áni DGábifa200 / ábowiem mądrofć kofztowniejfza ieft 

niźli perły.
19. Nie fztychnie201 iey Thopázyus z źiemie Ethyopfkiey / áni iey zaważy złoto naczyftfze.
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20. Skądże tedy prziydzie [!] mądrość? abo gdzie ieft mieyfce zrozumienia?
21. Zakrytać ieft od oczu wfzech ludzi żywych / a nie wiedzą o niey y ptacy powietrzni.
22. Zginienie y śmierć powiedaią / fłyfzelifmy vfzyma nafzemi o iey fławie.
23. Bogći fam zrozumiewa drogę iey / a fam wie mieyfce iey.
24. Abowiem on patrza na kończyny202 źiemie / a wfzytko co ieft pod niebem widźi.
25. Gdy vczynił pod wagą wiatry / a wody zawiefił pod miarą.
26. Poftanowił prawa dżdżom / a drogę błyfkawicam gromow.
27. Tedyć ią oglądał Bog / y okazał ią / zgotował y wybaczył203.
28. Y rzekł człowiekowi / Oto boiaźń Boża ieft mądrofć / a wiarować204 fię złego / ieft 

zrozumienie.

202 Kończyna granica, koniec, kraniec, kres (Reczek 1968:164).
203 Wybaczyć wymiarkować, wynaleźć, wypatrzeć, wyśledzić (Reczek 1968:573; Wysocka 2003:360).
204 Wiarować się chronić się, strzec się, wystrzegać się (Reczek 1968:542).
205 „Z objaśnień liter i znaków niektórych, na brzegach w tej księdze używanych, wynika, że korzysta

no 1) z przekładu greckiego Biblii, czyli tzw. Septuaginty z 3 i 2 w. przed Chrystusem, może w wydaniu tzw. 
sykstyńskim z r. 1586, lub bazylejskim z r. 1545, ponadto z Biblii antwerpijskiej «Królewskiej» z r. 1569-1572, 
do Nowego Testamentu z r. 1606 brano do pomocy różne wydania tekstu greckiego w Biblii lorańskiej, kom- 
pluteńskiej, głównie z 3 wydania N.T. Roberta Stefana z r. 1550 w Paryżu i Bezy. 2) z przekładu chaldejskiego 
tzn. z parafrazy aramejskiej Starego Testamentu, Pięcioksięgu i Proroków, czyli tzw. Targumu, 3) z przekładu 
łacińskiego, urzędowego tekstu Kościoła Katolickiego tzw. Wulgaty, prawdopodobnie według edycji klemen- 
tyńskiej z r. 1593, z której korzystał także Wujek. 4) z innych przekładów polskich, Leopolity z 1561 r. Bud
nego z 1572 r. i Wujka z 1599 r. Korzystano także 5) z Biblii czeskiej tzw. kralickiej, która co do piękna i ści
słości przekładu należy do najlepszych, 6) z francuskiej; istniało opracowanie katolika Lefevre’a d’Etaples, 
ukończone w r. 1530; prawdopodobnie używano przekładu Olivetana z r. 1535, zrewidowanego w r. 1588. 
7) z Biblii Lutra, 8) z łacińskiej Biblii Pagninusa (zm. w r. 1541) dawnego przekładu oryginału, który przed 
r. 1632 miał kilka wydań i wreszcie 9) z przekładu łacińskiego Biblii Fr. Juniusa i Im Tremelliusa z 1579 r. 
Obaj autorowie dosłownie tłumaczyli tekst biblijny, umieszczając objaśnienia na marginesie. Tekst hebrajski 
Starego Testamentu istniał wówczas w specjalnych wydaniach Biblii hebrajskiej i w tzw. poliglotach, czyli 
Bibliach wielojęzycznych. Tłumacz polski przypuszczalnie posługiwał się edycją antwerpijską z r. 1569-1572 
opracowaną przez Ariasa Montana, z której korzystali tłumacze Biblii czeskiej. Biblie łacińskie brano pod 
uwagę głównie przy tłumaczeniu trudniejszych wyrazów w Starym Testamencie” (Szeruda 1985).

206 Przypisy tłumacza z marginesów przenieśliśmy w transliteracji pod tekst główny.

(BB 1563:[300j).

Biblia brzeska uważana jest za wspaniałe osiągnięcie literackiej polszczyzny, naj
piękniejsze przedsięwzięcie przekładowe epoki (SLS 1990:84; Ziomek 2001:64). Tekst 
powyższy charakteryzuje się bogactwem słownictwa staropolskiego, którego część jest 
już całkiem niezrozumiała dla czytelnika z XXI w. Zwrócić uwagę należy na podobne 
rozwiązanie, które zastosowano w tłumaczeniu Septuaginty - w związku z faktem, 
iż w tekście hebrajskim występował wyraz oznaczający kamień szlachetny, którego 
nazwy tłumacze Biblii brzeskiej nie zdołali ustalić, użyto transliteracji wyrazu hebraj
skiego na wzór grecki (werset 18).

Niektóre zwroty i całe konstrukcje powtarzają się w tłumaczeniu Biblii gdańskiej, 
która była poniekąd poprawioną wersją Biblii brzeskiej. Poza tym w Biblii gdańskiej 
wykorzystano również tłumaczenie Wujka205. Oto transliteracja fragmentu Księgi Hio
ba z wydania Biblii gdańskiej z 1632 r. Kursywą w tym wydaniu zaznaczono wyrazy 
dodane przez tłumacza, a niewystępujące w oryginale206:
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12. Ale mądrość gdźież może bydź znaleźiona: a / kędy jeft miejfce roftropnośći?
13. Nie wie człowiek śmiertelny ceny jey : ani bywa znaleźiona w ziemi żywiących.
14. Przepaść mówi; Niemafz jey we mnie: y morze też powiada ; Niemafz jey u mnie.
15. Nie dawają fzczerego złotab za nię / ani odważają srebra za odmianę jey.
16. Niemoże być ofzacowana za złoto Ofir / ani za Onychin drogi / ani za Safir.
17. Nieporowna z nią złoto ani kryfztał / ani odmiana jey może być za klenot złota 

fzczerego.
18. Koralow y pereł nie wfpominać bo nabycie mądrości kofztowniejfze jeft nadc perły.
19. Niezrowna z nią fzmaragd d z ziemie Etyopfkiey : ani za złoto nacżyftfze fzacowana 

bydź może.
20. Zkądże tedy mądrość pochodźi ? albo gdźie jeft miejfce rozumu ?
21. Gdyż zakryta jeft od oczu wfzyftkich żywiących : y przed ptaftwem niebiefkim 

zatajona jeft.
22. Zginienie y śmierć rzekły ; Vfzyma fwymi fłyfzałyfmy fławę jey.
23. Bog fam rozumie drogę jey : a on wie miejfce jey.
24. Bo on na kończyny e źiemie patrzy : a wfzyftko co jeft pod niebem / widźi.
25. Wiatrom ucżynił wagę : a wody odważył pod miarą.
26. On też prawo dżdżom poftanowił: a drogę błyfkawicam gromow.
27. W ten cżas ją widźiał y głosił ją : zgotował ją / y dofzedł jey.
28. Ale cżłowiekowi rzeki: Oto / Bojaźńf Pańfka jeft mądrością : a warować śię złego / jeft 

rozumem.

Przypisy

b Przyp. 3. 14. y 8. 11. y 16. 16. Mądr. 7. 9.
c I207. Karbunkuły.

207 I. - i.e. „Inni tłumaczą”.

d I. Topazius. 
e 1 Kron. 16. 9. 
f Pfalm 111. 10. Przyp. 1. 7. y 9. 10. Syrac. 1. 16.

(BG 1632:541).

Obydwa tłumaczenia: Wujka i Mikołajewskiego, cechuje wierne trzymanie się 
tekstu, który posłużył za podstawę przekładu: w pierwszym przypadku Wulgaty, 
w drugim - oryginału. Ówczesna wierność dla nas oznacza dosłowność, która cechuje 
i inne tłumaczenia biblijne, dokonane w XX w. „Gdańska także tłumaczy wiernie, lecz 
często niewolniczo trzyma się tekstu. Dlatego ma często naleciałości hebrajskie i gre
ckie (...) tłumaczy dosłownie tekst oryginalny nieraz ze szkodą dla piękna i jasności ję
zyka” (Szeruda 1985). Z drugiej strony „Wprawdzie Biblia brzeska ma przepiękną szatę 
językową, lecz język gdańskiej jest prosty, styl płynniejszy: dobierano wyrazów uży
wanych, wprowadzono nową ortografię” (Szeruda 1985). Podobne zdanie ma Miłosz: 
„Stosując kryteria przejrzystości i wyrazistości, wyżej należy postawić Biblie Brzeską 
i Gdańską” (Miłosz 1998:48). Przy porównaniu obu fragmentów „Hymnu o mądrości” 
można się zgodzić, że „cechuje ją [Biblię gdańską - PWT] powaga i umiar, głębia 
i pokój, obca jest jej spekulacja racjonalistyczna lub mętny mistycyzm” (Szeruda 1985).
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Cytat ten pasuje do wersetu 18, który, w wersji Wujka, z winy tłumacza Septuagin- 
ty i postępującego najwyraźniej za tą tradycją świętego Hieronima, cechuje właśnie 
„mętny mistycyzm”.

Biblia gdańska zamyka okres tłumaczeń Biblii na polszczyznę na dwa wieki. 
W tym okresie, zwłaszcza w twórczości pisarzy związanych z katolicyzmem, pojawią 
się parafrazy i adaptacje wybranych tekstów biblijnych. Omawiany fragment Księgi 
Hioba w parafrazie Kazimierza Brodzińskiego z I połowy XIX w. przyjął następującą 
postać:

(...)
Ale gdzie szukać mądrości pobytu,
Gdzie jest rozumu siedlisko?

Próżno człowiek o nią bada,
Nie u ludzi jej mieszkanie,
Nie masz jej we mnie! morze odpowiada;
Nie masz jej u nas wołają otchłanie.

Próżne za nią ludzkie żądze,
Nie kupić jej za pieniądze.
My jej tu w sobie nie mamy!
Wołają góry i jamy.

Pytać się o nią u Pana,
Bo jemu droga jej znana;
Bo on na wskroś przejdzie słońce,
On okrąży świata końce.

On kiedy wiatrom wydzielał wagi,
Gdy morze brzegiem osaczał,
Kiedy deszczowe rozwieszał flagi,
Piorunom drogi oznaczał;

Wtedy ją widział, wybadał,
Rozpoznał i imię nadał;
Wtedy rzekł: „Bojażń Boga, mądrość śmiertelnego;
A rozum: „chronić się złego. ” -

(Brodziński 1872:11, 115-116).

Brodziński stosuje w swoim poemacie (gdyż tak go musimy nazwać) wiersz nie
regularny: dominujące wersy ośmiozgłoskowe przeplatane są dziesięcio-, jedenasto-, 
a nawet trzynastozgłoskowcem (cf. Pszczołowska 2001:191-194). Całość parafrazy, cze
go nie ukazuje powyższy fragment, jest polimetryczna, czyli zawiera strofy trzynasto-, 
ośmio-, dziesięcio- i jedenastozgłoskowe, pisane wierszem nieregularnym (Brodziński 
1872:11, 83, 86, 91 etc.; Pszczołowska 2001:159-160 et passim). Aby uniknąć monotonii, 
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Brodziński przeplata strofy o rymie aabb etc. rymami abab, względnie (niewystępują- 
cymi w powyższym fragmencie) abba (Brodziński 1872:11, 90-91, 103 etc.). Jest to, jak 
widać, interesująca próba oddalenia się od oryginału hebrajskiego, posługującego się 
paralelnymi półwersami i nieużywającego rymu.

Treściowo tekst parafrazy odpowiada dwunastu wersetom oryginału - odrzucone 
zostały przez poetę wersety 16-20, a treść wersetu 15 oddana bardziej ogólnie, z usu
nięciem paralelizmu: złoto - srebro. O ile zrozumieć można ten skrót - wyliczanie 
kosztownych kamieni i metali jest nieco monotonne dla wychowanego na klasykach 
preromantyka, to zatarcie znaczenia wersetu 22 jest już zbyt daleko idącą licentia 
poetica: zagłada i śmierć zamieniają się w przyziemne góry i jamy w czwartym wersie 
trzeciej zwrotki.

Nie miejsce tu na omawianie wszystkich XX-wiecznych tłumaczeń Księgi Hioba; 
większość z nich znajduje się we wspomnianych wielokrotnie w naszym tekście pol
skich wersjach Biblii, będących przekładami z oryginału208. W przypadku Księgi Hioba 
przekłady te najczęściej209 rezygnują z wersetu, oddawanego prozą rytmiczną, i doko
nują podziału na wersy (a właściwie półwiersze w słupku, w przeciwieństwie do tra
dycyjnego układu, przyjętego w oryginale)210. Zabieg ten miał podkreślić poetyckość 

208 Oprócz modernizowanego przekładu Wujka pojawiły się następujące przekłady, zawierające 
Księgę Hioba: katolicka Biblia Tysiąclecia 1965, w pierwszym wydaniu uzależniona od wersji greckiej 
i łacińskiej, jeśli chodzi o Stary Testament, stopniowo dostosowywana do oryginału (ostatnie wydanie - 
piąte, ukazało się w 2000 r.); katolicka Biblia poznańska 1973-1975 (ostatnie wydanie - czwarte, ukazało 
się w 2004 r.); protestancka Biblia warszawska 1975; katolicka Biblia warszawsko-praska 1997, wydanie 
II, poprawione - 1998, pierwszy od czasów Wujka przekład dokonany przez jedną osobę - biskupa Ka
zimierza Romaniuka; najnowsze pełne tłumaczenie - tzw. Biblia paulistów 2008; nieukończone jeszcze 
wielotomowe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, w którego skład weszła również Księga Hioba 
w przekładzie Czesława Jakubca 1974.

209 Cf. Jakubiec 1974; BW 1975:569; BT 2000:648-649.
210 Podajemy najnowszą (poprawioną) wersję przekładu Biblii Tysiąclecia:

12 A gdzie znaleźć mądrość!
I gdzie jest siedziba wiedzy?

13 Człowiek nie zna tam drogi,
nie ma jej w ziemi żyjących.

14 Otchłań mówi: «Nie we mnie».
«Nie u mnie» - mówi morze.

15 Za czyste złoto jej się nie wymienia,
zapłaty za nią nie waży się w srebrze,

16 nie zrównoważy jej złoto z Ofiru
ani rzadki onyks czy szafir.

17 Złoto i szkło jej nierówne,
nie wymienisz jej na złote naczynie;

16 nie warte wspomnienia kryształ ani koral;
perły przewyższa posiadanie mądrości.

19 Złocisty topaz z Kusz nie da się z nią zestawić,
czyste złoto nie dorówna jej wagą.

20 Skąd więc pochodzi mądrość
i gdzie jest siedziba wiedzy?

21 Zakryta dla oczu wszystkich, co żyją,
i ptakom podniebnym nieznana.



tłumaczonych tekstów (nawet tych tłumaczonych dosłownie). Żadne z wspomnianych 
tłumaczeń nie zachowuje liczby akcentów oryginału. Czesław Miłosz, tłumaczący 
teksty biblijne prozą rytmizowaną, odrzucił zdecydowanie ten model211. Zauważyć 
jednak należy, iż jego rozważania odnoszą się częściowo do budowy poetyckiej orygi
nału, a częściowo do właściwości utrwalonego przez przekłady staropolskie łacińskie
go wzorca wersetu212.

22 Zagłada i śmierć oświadczają:
«Do naszych uszu doszedł odgłos jej sławy».

23 Droga tam Bogu wiadoma,
On tylko zna jej siedzibę;

24 On krańce ziemi przenika,
bo widzi wszystko, co jest pod niebem.

25 Gdy wagę wiatru ustalał,
wodom miarę określał,

26 wyznaczył prawo deszczowi
i drogę - błyskawicy gromów,

27 wtedy ją widział i zmierzył,
wtenczas ją zbadał dokładnie.

28 A do człowieka powiedział:
«Bojaźń Boża - zaiste mądrością, 

roztropnością zaś - zła unikanie».
(BT 2000:648-649).

211 „W ostatnich czasach przyjęło się drukować poezję biblijną «słupkiem», co wydaje się logiczne, 
ale moim zdaniem nie jest, bo jeżeli druk «prozą» może prowadzić do zatarcia akcentów, to «słupek», na 
odwrót, łatwo prowadzi do zapomnienia o wersecie jako jednostce intonacyjnej” (Miłosz 1998:50).

212 Wystarczy porównać dalszy ciąg wypowiedzi poety z naszymi rozważaniami, dotyczącymi ory
ginału i tłumaczenia łacińskiego: Jak wiadomo, werset biblijny składa się z dwóch, niekiedy trzech, rzad
ko czterech fraz czy - jeżeli kto woli - stychów. Są one niejako symetryczne. Jest to tak zwany paralelizm. 
(...) Z kolei każda fraza, czyli stych, zawiera wzór metryczny: trzy «uderzenia» («akcenty»), którym 
odpowiadają trzy «jednostki myśli». Tak więc sens i metryka wspierają się wzajemnie i dlatego tłumacze, 
dbając o odtworzenie sensu, intuicyjnie wprowadzali pulsowanie rytmu" (Miłosz 1998:49).

213 Wiesław Felski w nawiązaniu przez Brandstaettera i Miłosza do tradycji biblijnej widzi nowa
torstwo: Jako nowatorzy zrezygnowali z rygorów sylabicznych i rymotwórczych zgodnych z pojęciami 
o poezji śródziemnomorskiego kręgu kulturowego. Do swoich tłumaczeń wprowadzili zasadę paralelizmu 
rządzącego poezją hebrajską. Przekład Miłosza jest przy tym wierniejszy wobec budowy wersetu biblij
nego niż tłumaczenie Brandstaettera” (Felski 2004).

Poza tłumaczeniami biblijnymi, dokonanymi przez duchownych katolickich i pro
testanckich, literackiego przekładu, odstępującego od wzorca wersetu, dokonał Roman 
Brandstaetter213. Tłumacz pozwolił sobie na większą swobodę w doborze synonimiki, 
odstępując, jak w pozostałych przypadkach, od ścisłej liczby akcentów (3+3) w wer
sach, które poza tym zachowują typowy paralelizm:

12 Ale gdzie mądrość, gdzie mądrość znaleźć?
I gdzie jest stolica poznania?

13 Człowiek śmiertelny
Nie zna dróg mądrości,
Ani nie umie jej znaleźć w krainie żyjących.

14 Przepaść krzyczy: «Nie ma jej we mnie!»
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Morze krzyczy: «Nie ma jej we mnie!»
15 Nie można jej nabyć za wagę szczerego złota,

Ani nie można jej kupić za cenę srebra,
16 Nie można jej porównać z kruszcem Ofiru

Ani z bezcennym akwamarynem, ani z szafirem,
17 Ani ze złotem, ani ze szkłem,

Ani jej nie wymienisz za złote naczynie!
18 Cóż tam korale, kryształy!

Zdobycie mądrości cenniejsze jest od pereł!
19 Nie dorówna jej topaz z Etiopii

Ani nie zdołasz jej odważyć najczystszym złotem!

20 Skąd zatem mądrość pochodzi
I gdzie jest stolica poznania?

21 Ukryta jest mądrość przed istotami żyjącymi
I zatajona jest przed ptactwem niebieskim.

22 Abadon i Śmierć wyznają:
«Tylko uszami słyszeliśmy o niej wieść».

23 Jeden Bóg zna drogę do niej prowadzącą,
On jeden zna jej stolicę.

24 Albowiem Jego wzrok sięga aż do granic ziemi,
I widzi wszystko, co jest pod niebiosami.

25 Gdy zważył wiatry i odmierzył morza,
26 Gdy ustanowił prawa deszczów,

I wytyczył drogę światłu piorunów,
27 Wówczas zobaczył Mądrość i opowiedział o niej,

Sprawdził ją i umocnił.
281 rzekł do człowieka:

«Mądrością jest bojaźń Pańska,
A unikanie zła jest poznaniem».
(Brandstaetter 1984:90-91)

Jeśli przyjrzymy się słownictwu dobranemu przez Brandstaettera, zauważymy, 
iż tłumacz umiarkowanie archaizował tekst, używając właściwie jednego wyrazu, 
którego znaczenie zmieniło się z biegiem wieków - chodzi tu o słowo stolica, ozna
czające siedzibę (wiersz 12 i 20). Co do terminu przepaść - v. komentarz do tłuma
czenia Miłosza poniżej. W wersie 15 użyto zbyt dramatycznie brzmiącego określe
nia krzyczy, podczas gdy w oryginale występuje słowo "II2K °amar rzecze, mówi, 
powiada (v. słownictwo)214. Zwrot uszami słyszeliśmy (wiersz 22) jest hebraizmem, 
występującym we wszystkich tłumaczeniach staropolskich, a wcześniej w Wulgacie: 

214 W słownictwie biblijnym występuje wiele czasowników, których można użyć w znaczeniu krzy
czeć (w różnych odcieniach znaczeniowych) - HP3 gaca, pPJJ sacaq, rĄS Sarah, K"lp qara i inne (Ge- 
senius 1921:987).
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auribus nostris audivimus215. Wyraz tłumaczony zazwyczaj jako zagłada, hebrajskie 
3abaddón, potraktowany został jako nazwa własna (Ibidem)216.

Osobne miejsce zajmuje przekład Księgi Hioba dokonany przez rabina Izaaka Cyl- 
kowa, pierwszego znakomitego żydowskiego tłumacza wielu ksiąg Biblii hebrajskiej 
(w tym Pięcioksięgu i Psalmów) na język polski. Postać ta przywołana została z mro
ków zapomnienia przez Czesława Miłosza, który dokonując swoich przekładów biblij
nych, odwoływał się zarówno do przyjętej przez Cylkowa postaci wersetu, jak i do 
jego propozycji przekładu (Cylkow 2006:I)217.

Przytoczmy odpowiedni fragment przekładu Cylkowa, by porównać go z tłuma
czeniem Miłosza (przypomnieć należy, iż wydania Cylkowa były dwujęzyczne: he- 
brajsko-polskie)218:

12. Ale mądrość - gdzież ją znaleźć? a kędy siedlisko poznania?
13. Nie zna śmiertelny ceny jej, ani znaleźć jej na ziemi żyjących.
14. Otchłań woła niemasz jej we mnie, a morze powiada niemasz jej przy mnie!
15. Nie można jej opłacić złotem szczerem, ani wagą srebra jej nabyć.
16. Nie zrównoważy jej złoto Ofiru, ani beryl kosztowny lub szafir.
17. Nie zrówna jej ani złoto ani klejnot szklisty, ani jest ceną jej naczynie szcze

rozłote.
18. O perłach i krysztale nie wspomnieć przy niej, a naszyjnik mądrości droższy 

niż z korali.
19. Nie zrówna jej topaz etjopski, najszczersze złoto nie zrównoważy jej.
20. Mądrość tedy zkąd ona przychodzi, a gdzież miejsce poznania?
21. Zakryta jest od oczu wszystkich żyjących, a przed ptactwem nieba utajona.
22. Przepaść i śmierć powiadają: uszyma naszemi zasłyszałyśmy wieść tylko o niej.
23. Bóg jeden świadom drogi do niej, On jeden zna siedzibę jej.
24. Bo sięga On wzrokiem aż po krańce ziemi, co pod całem niebem widzi.

215 W Septuagincie występuje czasownik dicr|KÓapev (1 pl. ind. pf. ÓKOlicu) oznaczający usłyszeli
śmy (na własne uszy) (Septuaginta 1979:316; Marinone-Guala 1988:30; Jurewicz 2000:23).

216 Podobnie postąpili thimacze Biblii poznańskiej, stosując wyraz: Abaddon (BP 2009:988). W tra
dycji staro-cerkiewno-słowiańskiej wyraz jest tłumaczony, jako że przekładano z Septuaginty, stąd forma 
пигоука (Biblija 2001:ход; Staroslayjanskij slovar’ 1999:440). Co ciekawe, forma hebrajska pojawia się 
natomiast w rosyjskim synodalnym wydaniu Biblii jako Аваддон (Biblija 2008:558). Tłumacze Biblii 
warszawskiej przetłumaczyli ten wyraz jako otchłań [sic!], podobnie jak w wierszu 14 (BW 1975:569). 
Nadużyciem znaczeniowym wydaje się przetłumaczenie przez Kazimierza Romaniuka terminu ]i^5K 
3abaddón jako zaświaty (BWP 1998:991).

217 Cylkow tłumaczył również inne fragmenty poetyckie prozą rytmizowaną, podobnie jak frag
menty prozatorskie, dzieląc je na wersety, bez graficznego zaznaczenia wewnętrznych podziałów i bez 
zachowania regularnego rozkładu akcentów, np. w tłumaczeniu Tory (Pwt 32:7) z 1895 r.:

"пг"п niaę? irs □‘pip nitr ■тэт
Tiri

z3kór y3mót cólam binu ś’nót dór-w’dór
śr,al Jabika w3yagged3ka z3qenęka w’yóm3ru-lak

Wspomnij na dni starodawne, rozważcie łata od pokolenia do pokolenia; zapytaj ojca twojego a oznajmi 
ci, starszych twoich a powiedzą tobie (Cylkow 2006:V, 148-149).

218 Zachowaliśmy pisownię oryginału.
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25. Gdy nadał wiatrowi wagę, a wody urządzał miarą;
26. Gdy zakreślił prawo deszczowi, a szlak błyskowi gromów.
27. Wtedy obejrzał ją i sprawdził, ustanowił ją i wypróbował.
28. I oświadczył człowiekowi: Oto bojaźń Boża jest prawdziwą mądrością, a wy

mijanie złego rozumem!
(Cylkow 2008:115, 117).

Dość wierny przekład Cylkowa charakteryzuje się właściwie jednym odstęp
stwem, bardzo poetyckim, w wersecie 18. Używa on tam określenia naszyjnik mądro
ści. W przypisie do wersetu 18 tłumacz wyjaśnia swoją decyzję następująco: ,,"|W0 to 
co objąć można albo co obejmuje, np. szyję (...)” (Cylkow 2008:116). Słowniki hebraj
skie i aramejski podają jednak znaczenie "|W mśq qal (w zależności od kontekstu) jako 
ciągnąć, wyciągnąć, rozciągnąć, przyciągnąć (Gesenius 1921:468; Jastrow 1996:853; 
Koehler-Baumgartner-Stamm 2008:1, 607-608).

Czesław Miłosz, zgodnie ze swoimi staropolskimi upodobaniami, w tłumaczeniu 
zachował formę wersetu, naśladując również przekłady Izaaka Cylkowa.

Oto przekład Miłosza:
12. Ale mądrość, gdzież ją odnaleźć? Gdzież jest miejsce zrozumienia?
13. Nie zna śmiertelny drogi do niej, ani znaleźć jej w ziemi żyjących.
14. Przepaść mówi: „nie ma jej we mnie”. Morze mówi: „Nie ma jej przy mnie".
15. Nie dostać jej w zamian za złoto, nie odważyć jej ceny srebrem.
16. Nie opłaci jej złoto Ofiru, ani onyks drogocenny ni szafir.
17. Nie dorówna jej złoto ni szkło, mniej są warte dzbany szczerozłote.
18. O koralu i krysztale ani wspomnieć, kosztowniejsza jest mądrość nad perły.
19. Nie dorówna jej topaz Etiopii, ni najczystsze złoto nie opłaci.
20. Ale mądrość skąd pochodzi? Gdzież jest miejsce zrozumienia?
21. Skryła się sprzed oczu wszystkiego, cożyje, utajona jest przed ptactwem niebios.
22. Zagłada i śmierć mówią: „Nasze uszy słyszały o jej sławie”.
23. Jeden Bóg jest świadom drogi do niej, i On jeden zna miejsce jej.
24. Gdyż ogarnia wzrokiem krańce ziemi i cokolwiek jest pod niebem, widzi.
25. Kiedy wiatrowi ustanawiał wagę i wody układał pod miarą,
26. Kiedy wyznaczał prawo deszczowi i drogę błyskawicom,
27. Wtedy widział ją i sprawdził, rozeznał ją i przebadał.
28. A człowiekowi rzekł: „Oto bojaźń Pańska jest mądrością, i wystrzegać się zła 

rozumieniem".
(Miłosz 1998:133-134).

W wersecie 14 Miłosz, naśladując przekład Biblii brzeskiej i gdańskiej, stosuje 
słowo przepaść, które w oryginale hebrajskim brzmi DinFl Uhóm i wiąże się zna
czeniowo z otchłaniami morskimi, pierwotnym oceanem219. Słowo przepaść ma za

219 Cf. Księga Rodzaju 1:2 (BHS 1997:1): DW w3hóśek cal-p3ne t3hóm mrok pa
nował nad otchłanią. W Biblii królowej Zofii przetłumaczono to jako: aczmi bili natwarzy I przepafzczy 
[a ćmy były na twarzy przepaści] (BKZ 1965-1971:1; Wydra-Rzepka 1995:60), ale w Biblii Leopolity: 
y ciemności były nad głębokojciami wod (BL 1561: Genezis. Cap 1).
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wężone znaczenie semantyczne i nie kojarzy się z głębinami morskimi (prędzej już 
można mówić przymiotnikowo o przepastnych głębinach). Tego samego słowa użył 
również w swoim tłumaczeniu Brandstaetter. Wspominany wielokrotnie przez Mi
łosza Cylkow stosuje bliższe oryginałowi określenie otchłań, które znalazło sobie 
miejsce zarówno w tradycji poetyckiej, jak i teologicznej. W wersecie 17 dzbany 
wydają się inwencją tłumacza, w oryginale mowa jest o naczyniach, sprzęcie ’’b? 
k3li - i również można tu mówić o zawężeniu znaczeniowym220. Werset 22 przynosi 
odmianę hebraizmu, odnotowanego wcześniej w innych przekładach, w postaci syn- 
ekdochy: nasze uszy usłyszały, w nawiązaniu do tradycyjnego biblizmu - hebraizmu 
oczy moje ujrzały221. W wersecie 28 poprawniejsze (nawet gramatycznie) byłoby uży
cie formy odsłownej, czyli wystrzeganie się zła jest rozumieniem, zamiast wystrzegać 
się zła jest rozumieniem, tym bardziej że w oryginale hebrajskim występuje również 
forma odsłowna. Poeta podążył tu ponownie śladem przekładów staropolskich oraz 
Wulgaty, stosujących bezokolicznik.

220 W hebrajskim biblijnym oczywiście występuje wyraz oznaczający dzban - jest to np. słowo 13 
kad (Gesenius 1921:972).

221 Np. Łukasz 2:30 - quia viderunt oculi mei salutare tuum (Vulgata 1994:1609) gdyż ujrzałem Twe 
zbawienie, dosłownie: moje oczy ujrzały Twe zbawienie, w oryginale: óri elóov ol 6<|>0aX.jioi poi) ró 
OOJTtjpiOV 001) (GNT 1984:209); cf. Micheasz 7:10 - 13 ilD'KIfl I'll cenay tiręnna bah (BHS 1997:1043) 
będę patrzeć na nią, dosłownie: moje oczy będą patrzeć na nią.

Hiob 28:12-28 - słownictwo

12
1 w3 conj. i; a; wraz; więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 

2008:1, 245-246)
H ha artic. def. (Gesenius 1921:171-172; Koehler-Baumgartner-Stamm 2008:1, 

224-225) Hlppn hokma f. mądrość (Gesenius 1921:230; Davidson 2007:257; Koeh
ler-Baumgartner-Stamm 2008:1, 298)

13 me praep. przed gutt. i “1 < min z, od etc. (Gesenius 1921:433-435)
J'K 3ayin adv. gdzie?(Gesenius 1921:32; Koehler-Baumgartner-Stamm 2008:1,41-42) 
№ me°ayin skąd? (Gesenius 1921:32; Koehler-Baumgartner-Stamm 2008:1, 41-42) 
KS13FI timmase 2 f. sg. impf. N [K2113] zostać znalezionym; znaleźć się (Gesenius 

1921:451; Davidson 2007:764)
1 w3 conj. i; a; wraz; więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 

2008:1, 245-246)
’’K °e gdzie? (Gesenius 1921:28; Koehler-Baumgartner-Stamm 2008:1, 37-38)
nr ze pron. demonstr. 3 m. sg. ten; adv. tu; teraz; funkcja wzmacniająca pytanie 

(Gesenius 1921:193-194)
□lj^ m3qóm st. cstr. DlpD maqom m. miejsce; siedziba (Gesenius 1921:455-456) 

binaf. zrozumienie; rozum (Gesenius 1921:95)
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13
xb lo part. neg. nie (Gesenius 1921:373-374)
PH’ yädac 3 m. sg. pf. (po)znać, doświadczyć, potrafić, umieć, wiedzieć (Gesenius 

1921:287-288)
tfijx °enóś m. ludzkość, ludzie, śmiertelnicy, śmiertelnik, człowiek (Gesenius 

1921:53)
cerkah st. cstr. c. pron. suff. 3 sg. f. cerek m. wartość, oszacowanie; 

pozycja społeczna (Gesenius 1921:619 - Hi 2813 wo zB. Del[itzsch].: Äquivalent, über
setzt, ist wohl n. LXX: den Weg zu ihr, Gordis 1978:308; Davidson 2007:614)

1 w3 conj. i; a; wraz; więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 
2008:1, 245-246)

lo part. neg. nie (Gesenius 1921:373-374)
KŚ12FI timmäse 3 f. sg. impf. N [XH13] zostać znalezionym; znaleźć się (Gesenius 

1921:451; Davidson 2007:764)
□ b3 praep. w, z (instr.); wśród; nad, u (loc.) (Gesenius 1921:79-81)

3eres f. ziemia; kraj, kraina (Gesenius 1921:67-68)
H ha artic. def. (Gesenius 1921:171-172)
¡□’’.n hayyim pl. 'Jl hay adj. m. żywy, żyjący (Gesenius 1921:225; Davidson 

2007:256)
14
□inri t3hóm m./f. ocean, otchłań, głębiny morskie (Gesenius 1921:871; Davidson 

2007:173)
3amar 3 m. sg. pf. powiedzieć, rzec, mówić, rozkazać (Gesenius 1921:50-51)

X1? lo part. neg. nie (Gesenius 1921:373-374)
■’S bi praep. w; z (instr.), c. pron. suff. 1 sg. (Gesenius 1921:79-81)
X’H hi pron. 3 f. sg. ona (Gesenius 1921:175-176)

1 w3 conj. i; a; wraz; więc(Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 
2008:1, 245-246)

□’ yäm m. morze (Gesenius 1921:302; Davidson 2007:319)
"IÓK 3amar 3 m. sg. pf. powiedzieć, rzec, mówić, rozkazać (Gesenius 1921:50-51) 
r* 3en st. cstr. r« °ayin nic, part. neg. (Gesenius 1921:31-32)
: ’nipĘ cimmodi praep. c. pron. suff. 1 sg. ze mną, przy mnie, u mnie (Gesenius 

1921:594-595)
15
>6 lo part. neg. nie (Gesenius 1921:373-374)
JFT yuttan 3 m. impf. Hoph. (qal pass.) []D2] być danym, ofiarowanym, obdaro

wanym (Gesenius 1921:531; Davidson 2007:363, 569)
“I12D s3gór m. zamknięcie [!], proponowana lekcja: “1120 DHT zähäb sägür 

czyste złoto (Gesenius 1921:536; Septuaginta 1979:11, 316 - ODYKZ.eiO|lóv, acc. sg. 
ó cruYKkEicqxóę zamknięcie, miejsce zamknięte, skarb [Jurewicz 2001:11, 327]; David
son 2007:573; Koehler-Baumgartner-Stamm 2008:1, 696)

iTFirtFI tahtehä praep. c. pron. suff. 3 f. sg. nnFl tahat pod; zamiast, za (Gesenius 
1921:876)
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1 w3 conj. i; a; wraz; więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 
2008:1, 245-246)

łÓ lo part. neg. nie (Gesenius 1921:373-374)
yissaqel 3 m. sg. impf. N zostać odważonym (o srebrze) (Gesenius

1921:861; Davidson 2007:359)
kesep m. srebro; srebro jako środek płatniczy, pieniądze, zapłata (nie mone

ty) (Gesenius 1921:357; Davidson 2007:388)
:HTnp m3hiräh c. pron. suff. 3 f. sg. "TTO m3hir m. cena; zapłata (Gesenius 

1921:413; Davidson 2007:479, 481)
16

lo part. neg. nie (Gesenius 1921:373-374) 
t3sulle 3 f. sg. impf. Pu. [h5d] zostać (od)ważonym złotem (Gesenius 

1921:544; Davidson 2007:767)
2 b3 praep. w, z (instr.); wśród; nad, u (loc.) (Gesenius 1921:79-81)
□riD ketem m. złoto (Gesenius 1921:368; Davidson 2007:398)
"PSIK °ôpîr m. propr.; kraj lub miasto na południe lub południowy wschód od Pa

lestyny skąd statki Salomona, wypływające z Ecjon Geber, przywoziły złoto (Gesenius 
1921:17; Koehler-Baumgartner-Stamm 2008:1, 24-25; Davidson 2007:13)

2 b3 praep. w, z (instr.); wśród; nad, u (loc.) (Gesenius 1921:79-81)
śóham m. kamień szlachetny, onyks? sardonyks? chryzopraz? (Gesenius 

1921:809; Davidson 2007:703)
yäqär adj. m. cenny, rzadki, szlachetny (Gesenius 1921:314-315)

1 w3 conj. i; a; wraz; więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 
2008:1, 245-246)

:"TED sappir m. szafir (i.e. prawdopodobnie lapis lazuli) (Gesenius 1921:549)
17

lo part. neg. nie (Gesenius 1921:373-374)
HSpnST yacar*kennâ 3 m. sg. impf. c. pron. suff. 3 f. sg. [TpV] wyrównać, porów

nać, dorównać (Gesenius 1921:619; Davidson 2007:333)
□HT zahab m. złoto (Gesenius 1921:194)
1 û conj. i; a; wraz; więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 

2008:1, 245-246)
rvpiZT z3kôkît wariant —> rPpiDÏ z3kûkît f. szkło (Gesenius 1921:197; Davidson 

2007:238)
1 û conj. i; a; wraz; więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 

2008:1, 245-246)
t3mûrâtâh c. pron. suff. 3 f. sg. FTTIBFl t3mûrâ f. zamiana, wymiana; 

odszkodowanie (Gesenius 1921:881; Davidson 2007:475, 762)
k3li m. naczynie, przedmiot, sprzęt (Gesenius 1921:348; Davidson 2007:379) 

: TB paz forma pauzalna TB päz m. szczere złoto (Gesenius 1921:638; Davidson 2007:623)
18
nipri ramot f. pl. niepewne znaczenie, zwykle: korale (Gesenius 1921:737; Da

vidson 2007:671)
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1 w3 conj. i; a; wraz-, więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 
2008:1, 245-246)

ET33 gabiś m. kryształ, kryształ górski (Gesenius 1921:126; Davidson 2007:130)
lo part. neg. nie (Gesenius 1921:373-374)

“IBP yizzäker 3 m. sg. impf. Niph. [”DT] być wspominanym, pamiętanym; c. neg. 
zostać zapomnianym (Gesenius 1921:198; Gesenius-Robinson 1951:270 - not to be 
thought of [others, be mentioned] in comparison with wisdom; Davidson 2007:305)

1 ü conj. i; a; wraz; więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 
2008:1, 245-246)

^]K2I3 meśek m. zdobycie, posiadanie (Gesenius 1921:469; Gesenius-Robinson 
1951:604 - the drawing up (fishing up, i.e. securing after effort) of wisdom is beyond 
corals; Gordis 1978:309; Davidson 2007:520)

nbsn hokrna f. mądrość (Gesenius 1921:230; Davidson 2007:257; Koehler-Baum- 
gartner-Stamm 2008:1, 298)

13 mi praep. assim. < ]?3 min z, od etc. (Gesenius 1921:433-435) 
p3nmim f. pl. zwykle: perły (Gesenius 1921:650 - aber eher: Korallen; 

Davidson 2007:628)
19

lo part. neg. nie (Gesenius 1921:373-374)
7125.“!?- yacar3kennä 3 m. sg. impf. c. pron. suff. 3 f. sg. [7]IV] dorównać, porównać 

(Gesenius 1921:619; Davidson 2007:333)
rntDB pit3dat st. cstr. 7HĘB pit3dä f. kamień szlachetny, topaz (Gesenius 1921:639; 

Davidson 2007:624)
kuś n. pr., określenie doliny Nilu na południe od Egiptu; jako niezależne 

państwo prawdopodobnie od ok. 1000 p.n.e.; w Septuagincie tłumaczone zwykle jako 
Etiopia (Gesenius 1921:339; Gesenius-Robinson 1951:604 - land and people of sou
thern Nile-valley, or Upper Egipt, extending from Syene indefinitely to the south; 
Septuaginta 1979:11, 316 - TOJta^iov AlfiiOJliag; Briks 1999:162 - Kusz = Etiopia; 
Koehler-Baumgartner-Stamm 2008:1, 441; Davidson 2007:374)

2 b3 praep. w, z (instr.); wśród; nad, u (loc.) (Gesenius 1921:79-81)
ketem m. złoto (Gesenius 1921:368; Davidson 2007:398)

linę tähor adj. m. czysty, szczery (o złocie) (Gesenius 1921:271; Davidson 
2007:282)

>6 ló part. neg. nie (Gesenius 1921:373-374) 
n t3sulle 3 f. sg. impf. Pu. [H^D] być (od)ważonym w złocie, złotem (Gese-

nius 1921:544; Davidson 2007:767)
20
1 w3 conj. 1; a; wraz; więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 

2008:1, 245-246)
H ha artic. def. (Gesenius 1921:171-172)
Hlppn hokma f. mądrość (Gesenius 1921:230; Davidson 2007:257; Koehler-Baum- 

gartner-Stamm 2008:1, 298)
13 me praep. przed gutt. i “) < ]I3 min z, od etc. (Gesenius 1921:433-435)
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r« °ayin adv. gdzie? (Gesenius 1921:32)
IW me’ayin skąd? (Gesenius 1921:32)
KSI3FI timmâşe 2 f. sg. impf. ni [K2I3] zostać znalezionym; znaleźć się (Gesenius 

1921:451; Davidson 2007:764)
1 w3 conj. i; a; wraz; więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 

2008:1, 245-246)
■’X °e gdzie? (Gesenius 1921:28)
FIT ze pron. demonstr. 3 m. sg.; ten; adv. tu; teraz; funkcja wzmacniająca pytanie 

(Gesenius 1921:193-194)
m3qóm st. cstr. DİpD maqom m. miejsce; siedziba (Gesenius 1921:455-456)

¡Hr? bînâf. zrozumienie; rozum (Gesenius 1921:95)
21
1 w3 conj. i; a; wraz; więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 

2008:1, 245-246)
necelmâ 3 f. sg. pf. N [□ba] być ukrytym (Gesenius 1921:539; Davidson 

2007:555 - tu błędnie: m.!)
□ me praep. przed gutt. i ") < JO min z, od etc. (Gesenius 1921:433-435)
’ra cene st. cstr. pl. pa cayin f. oko (Gesenius 1921:582)
ba kol wszystko, wszyscy, każdy (Gesenius 1921:344-345)

’n hay adj. m. TI hay żywy, żyjący (Gesenius 1921:225)
1 û conj. i; a; wraz; więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 

2008:1, 245-246)
Q me praep. przed gutt. i 1 < ]D min z, od etc. (Gesenius 1921:433-435)
₽]ia cóp coli, ptactwo; ptaki, stworzenia latające (Gesenius 1921:573)
H ha artic. def. (Gesenius 1921:171-172)
□’□K? śamayim m. pit. niebo (Gesenius 1921:842; Briks 1999:364 - m. du. niebiosa; 

niebo)
nistarâ 3 f. sg. pf. N. [“IDO] ukryć się; być schowanym, ukrytym (Gesenius 

1921:553; Davidson 2007:554)
22
ppDK 3abaddón f. zatracenie, zniszczenie, zagłada; miejsce zagłady, kraina 

umarłych (Gesenius 1921:3; Gesenius-Robinson 1951:2 - Place of ruin in She’ol for 
lost or ruined dead, as development of earlier distinction of condition in She’ol; Briks 
1999:17 - zatracenie-, podziemie-, otchłań; Abaddon; Koehler-Baumgartner-Stamm 
2008:1, 4: miejsce zagłady, otchłań; Davidson 2007:2)

1 wâ conj. i; a; wraz; więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 
2008:1, 245-246)

niD mawet m. śmierć, kraina umarłych, świat podziemny (Gesenius 1921:410)
inOK °âm3rû 3 m./f. pl. pf. [1I3K] powiedzieć, rzec, mówić, rozkazać (Gesenius 

1921:50-51; Davidson 2007:34)
□ b3 praep. w, z (instr.); wśród; nad, u (loc.) (Gesenius 1921:79-81)
IDP.TN °oznenû du./pl. st. cstr. c. pron. suff. 1 pl. ]TŃ °ozenf. ucho (Gesenius 1921:21)
WÓta sâmacnû 1 m./f. pl. pf. [ai2E7] usłyszeć (Gesenius 1921:845)
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: FtPOKj simcah st. cstr. c. pron. suff. 3 f. sg. śemac m. wieść, wiadomość (Ge- 
senius 1921:846)

23

□’ri^ 3elohim m. pl. (Hlbx 3elóah), w znaczeniu sg. Bóg (Gesenius 1921:39-40) 
pZlH hebin 3 m. sg. pf. Hiph. []’□] znać się na czymś, znać (Gesenius 1921:94; 

Davidson 2007:162)
FD'I'n darkah st. cstr. c. pron. suff. 3 f. sg. derek m. droga (Gesenius 1921:168)
1 w3 conj. i; a; wraz; więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 

2008:1, 245-246)
Kill hu pron. 3 m. sg. on (Gesenius 1921:175-176)
SfT yadac 3 m. sg. pf. (po)znać, doświadczyć, potrafić, umieć, wiedzieć (Gesenius 

1921:287-288)
FIK 3et (c. maqqep ”) TK 3et part. acc. det. (Gesenius 1921:76)
: HHlpP m3qómah st. cstr. c. pron. suff 3 f. sg. DlpO maqóm m. miejsce, siedziba 

(Gesenius 1921:455)
24

"O ki conj. ponieważ, bowiem; że (Gesenius 1921:341-342)
K1H hu pron. 3 m. sg. on (Gesenius 1921:175-176)
5 li praep. dla, do, w odniesieniu da, praep. nota dat.; c. vb. żeby, w celu etc. (Ge

senius 1921:370-373)
ni2ip q3sót st. cstr. pl. nSj? qasa f. koniec, kraniec (Gesenius 1921:720; Davidson 

2007:663)
H ha artic. def. (Gesenius 1921:171-172)

3ares c. artic. def. y""lK Deres f. ziemia; kraj, kraina (Gesenius 1921:67-68)
D’S1. yabbit 3 m. sg. impf. Hiph. [C2D3] spoglądać, patrzeć na coś (Gesenius 

1921:479; Davidson 2007:290)
nriFI tahat praep. pod; zamiast, za (Gesenius 1921:876)

kol wszystko, wszyscy, każdy, cały (Gesenius 1921:344-345)
H ha artic. def. (Gesenius 1921:171-172)
□’Dtp śamayim m. pit. niebo (Gesenius 1921:842; Briks 1999:364 - m. du. niebiosa; 

niebo)
:t1K"T yir3e 3 m. sg. impf. [HK"I] widzieć, oglądać (Gesenius 1921:734-735)
25

5 la praep. dla, do, w odniesieniu da, praep. nota dat.; c. vb. żeby, w celu etc. (Ge
senius 1921:370-373)

nićw caśót inf. cstr. (n. vb.) [7WP] (u)czynić, (z)robić, wykonać, spełnić, przygoto
wać, nadać, określić (Gesenius 1921:622-623)

5 la praep. dla, do, w odniesieniu da, praep. nota dat.; c. vb. żeby, w celu etc. (Ge
senius 1921:370-373)

nn ruah f. tchnienie, oddech; wiatr, powiew, duch (Gesenius 1921:748-750) 
misqal m. waga (Gesenius 1921:473)

1 u conj. i; a; wraz; więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 
2008:1, 245-246)
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D’Ç mayim pit. wody, woda (Gesenius 1921:418)
JBFl tikkën 3 m. sg. pf. Pi. []2n] zmierzyć, wymierzyć, określić miarę (Gesenius 

1921:878; Davidson 2007:759)
3 b3 praep. z (instr.); wśród-, nad, u (loc.) (Gesenius 1921:79-81)

middâ f. wymiar, miara, wielkość, objętość, pojemność (Gesenius 1921:399; 
Davidson 2007:468)

26
3 ba praep. w, z (instr.); wśród-, nad, u (loc.) (Gesenius 1921:79-81)
into; câsotô inf. cstr. (n. vb.) c. pron. suff. 3 sg. m. jego [HŻ7P] (u)czynić, (z)robić, 

wykonać, spełnić, przygotować, nadać, określić (Gesenius 1921:622-623)
b la praep. dla, do, w odniesieniu da, praep. nota dat.; c. vb. żeby, w celu etc. (Ge

senius 1921:370-373)
")DB matar m. deszcz (Gesenius 1921:418)
pn hôq m. granica, kres (Gesenius 1921:254 - ph ein Ziel stetzen; Davidson 

2007:273)
1 w3 conj. i; a; wraz-, więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 

2008:1, 245-246)
derek m. droga (Gesenius 1921:168)

b Îa praep. dla, do, w odniesieniu da, praep. nota dat.; c. vb. żeby, w celu etc. (Ge
senius 1921:370-373)

TTn hazîz m. chmura burzowa, burza (Gesenius 1921:221)
:nibp qôlôt pl. bip qôl m. głos, dźwięk; grzmot (Gesenius 1921:168 - nibp rrri 

Blitz [błyskawica, piorun, grom] Hi 2826)
27
TK 3az adv. wtedy, wówczas (Gesenius 1921:20)
HK"1 ra9ah 3 m. sg. pf. c. pron. suff. 3 f. sg. [HK1] widzieć, oglądać (Gesenius 

1921:734-735)
1 wa conj. i; a; wraz; więc, tu: waw consecutivum (Gesenius 1921:189-190; Koeh

ler-Baumgartner-Stamm 2008:1, 245-246)
rî^BD' y3sapp3rah 3 m. sg. impf. c. pron. suff. 3 f. sg. Pi. [HDD] policzyć, wyliczyć, 

opowiedzieć (Gesenius 1921:551; Davidson 2007:327)
HTÇH hëkînâh 3 m. sg. pf. c. pron. suff. 3 f. sg. Hiph. []12] postawić, ustanowić, 

założyć (Gesenius 1921:338; Davidson 2007:185)
1 w3 conj. i; a; wraz; więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 

2008:1, 245-246)
□3 gam adv. także, nawet (Gesenius 1921:143)
: HHpn hâqarâh 3 m. sg. pf. c. pron. suff. 3 sg. f. [Ipn] zgłębić, badać (Gesenius 

1921:255)
28
1 wa conj. i; a; wraz; więc, tu: waw consecutivum (Gesenius 1921:189-190; Koeh

ler-Baumgartner-Stamm 2008:1, 245-246)
“1DK’ yômer 3 m. sg. impf. powiedzieć, rzec, mówić, rozkazać (Gesenius 1921: 

50-51)
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7 la praep. dla, do, w odniesieniu da, praep. nota dat.; c. vb. żeby, w celu etc. (Ge- 
senius 1921:370-373)

3adam m./coll. ludzkość, ludzie; człowiek (Gesenius 1921:10)
hen ad./interj. oto (Gesenius 1921:185)

HiO' yir’ât st. cstr. HK“T yir3â f. strach, bojaźń (Gesenius 1921:316)
°âdönây c. pron. suff. 1 sg. (w formie używanej wyłącznie w odniesieniu do

Boga): mój Pan st. cstr. jlHK °adón m. pan (Gesenius 1921:9)
KTT hi pron. 3 f. sg. ona (Gesenius 1921:225)
flOOn hokmâf. mądrość (Gesenius 1921:230; Davidson 2007:257; Koehler-Baum- 

gartner-Stamm 2008:1, 298)
l w3 conj. i; a; wraz; więc (Gesenius 1921:189-190; Koehler-Baumgartner-Stamm 

2008:1, 245-246)
"11D sûr inf. cstr. (n. vb.) [110] uniknąć, odstąpić, zejść (Gesenius 1921:539-540; 

Davidson 2007:574)
O me praep. przed gutt. i 1 < ]O min z, od etc. (Gesenius 1921:433-435)

rac m. zło, nieprawość (Gesenius 1921:764; Davidson 2007:686)
:HT3 bînâ f. zrozumienie, rozum (Gesenius 1921:95)
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Rozdział czwarty
GINZA RABB A Gy 64:10-65:11

99Fragment „Wielkiego Skarbu” 
(Ginza Rabba: Gy 64:10-65:11) - tekst

Ginza Rabba, Wielki Skarb (*vh oL ginza rba), względnie Sidra Rabba, Wiel-
ka Księga (a^-i sidra rba), jest jedną z najważniejszych świętych ksiąg religii
mandajskiej222, zredagowaną ostatecznie w Babilonii na przełomie VII i VIII w. n.e. 
(Rudolph 1960:23). Ginza podzielona jest na dwie części: „Ginzę Prawą” oraz „Ginzę

222 Mandajczycy, wywodzący się z Palestyny, zamieszkują teren obecnego Iraku oraz Iranu od co 
najmniej II w. n.e. Są oni wyznawcami gnostyckiej religii zbawienia przez zbawiającą wiedzę, jedyne
go odłamu gnostycyzmu, typu zbliżonego do irańskiego, który przetrwał do naszych czasów. W liturgii 
i w literaturze zachowali własny język, wschodnią odmianę aramejskiego (Rudolph 1960:141-142; Joñas 
1994:55; Bergstràsser 1995:76-89; Turek 2005:59-60).

223 Jak twierdzi Macuch, językiem ojczystym Maniego był mandajski (Macuch 1965a:173nn.; Ma- 
cuch 1976:7-8). Kwestię związków Maniego i manicheizmu z mandaizmem oraz „Psalmów Tomasza” ob
szernie omawia Kurt Rudolph (Rudolph 1960:176-195).

224 Badania te prowadziła Jorunn Jacobsen Buckley (Buckley 1987).
225 Buckley 2002. Podsumowanie prac Jorunn Jacobsen Buckley przyniósł artykuł Charlesa G. Ha

berla (Hàberl 2004:5): “At the présent, she has traced one manuscript tradition, that of the Left Ginza, back

Lewą”. Większa, Ginza Prawa ginza yamina), zawiera traktaty mitolo
giczne, kosmologiczne i etyczne oraz zbiory hymnów i modlitw. W mniejszej, Gin- 
zie Lewej ginza smala), stanowiącej rodzaj księgi liturgicznej, zawarto 
o wiele starsze hymny i modlitwy dotyczące losu pośmiertnego duszy wstępującej do 
świata światłości (Lupieri 1993:80; Rudolph 1995:311). W związku z faktem, że wielu 
uczonych jest zdania, że koptyjsko-manichejskie „Psalmy Tomasza” są adaptacjami 
wcześniejszych hymnów mandajskich, część bogatej literatury mandajskiej, a zwłasz
cza niektóre hymny Ginzy, datowana jest na II w. n.e. lub wcześniej (Lidzbarski 
1925:XII-XIII; Sâve-Sôderbergh 1949:128; Rudolph 1960:26-27; Quispel 1988:60; Turek 
2005:56)223. Dodatkowym poparciem tej tezy mają być rezultaty badań kolofonów, pre
zentujących chronologię tekstu, a zwłaszcza kolejnych kopistów rękopisów224. Jedna 
z tradycji manuskryptu „Lewej Ginzy” sięgać ma przełomu I i II w. n.e.225
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Gnostyckie pojęcia, występujące w poezji mandajskiej, tworzą podstawy świa
topoglądu mandaizmu, stanowiąc według niektórych badaczy materiał, na którym 
oparł się autor prologu do Ewangelii św. Jana. Świadczyć o tym ma wspólnota pojęć 
użytych zarówno w hymnach mandajskich, jak i w tej ewangelii, wykorzystującej nie 
tylko pojęcia związane bezpośrednio z mandaizmem, ale nawet całe frazy, spotykane 
w hymnach mandajskich, choć z chrześcijańskimi wstawkami226.

to a single woman, Slama, daughter of Qidra. The tradition begins several generations before a famous 
Mandaean contemporary of Mani, and therefore probably belongs to the period straddling the tum of the 
second Century. The basie chronological framework provided by such studies are fundamental for any sort 
of historical research, and given the paucity of information about the region during this period of time, 
Buckley’s inquiries into the Mandaean colophons are crucial".

226 „Der Evangelist hat das ihm Vorliegende zwar erweitert und darin seine eigenen theologi
schen Gedanken (so schon Verse 2-3) eingefügt; doch müssen wenigstens die Verse 1 und 4 aus einem 
Kreise stammen, der dem urmandfäischen]. nahe stand, wenn er nicht geradezu damit identisch war. 
Bultmann vermutet, daß dieses poetische Stück als ein Hymnus auf Leben und Licht in der baptisti
schen Gemeinschaft in Palästina im Gebrauch war. Alle seine Ausdrücke außer Oeóę, nämlich kóyoę 
= manda, ^coi) = hiia, rpćoę = nhura und sein Gegenteil cucoiia = hśuka sind schon vollkommen 
mand[äisch). und bilden als wesentliche Grundbegriffe des Mandäismus das Fundament seiner Welt
anschauung. (...) Der Evangelist mußte betonen, daß alle Dinge durch Gott bzw. seinen Demiurgen 
gemacht sind, und daß ohne ihn überhaupt nichts gemacht wurde, damit sich jemand diese Welt nicht 
als bloße Emanation des Lebens vorstelle. Durch seine Änderung von Ttpóę *t,wrjv in Jtpóę tóv 0eóv 
und die folgende nachdrückliche Interpolation gelang es dem Evangelisten, die beiden Teile des Namens 
manda d-hiia auf zwei voneinander getrennte Verse zu verteilen. Trotzdem bleibt immer noch klar, 
daß ein kóyoę (V. 1), in dem (V. 4) war, ursprünglich kóyoę rfję ^tofjq = manda d-hiia heißen 
müßte. Auch der Gedanke Ka'l 1) ^ülf) i) TÓ «poję Tlbv ävöpdijtwv (V. 4) ist kein christlicher, sonder ein 
mand[äischer]., in dem atar hiia „Ort des Lebens“ mit dem atar nhur „Ort des Lichtes“ identisch sind“ 
(Macuch 1965a:108-109).

227 Dotychczas używanym wydaniem oryginału jest dwutomowa edycja Petermanna, Thesaurus 
sive Liber Magnus, vulgo „Liber Adami” appellatus, opus Mandaeorum summi ponderis. Tomus I textum 
continens. Tomus II lectiones Codd. Additamenta et corrigenda continens. Berlin-Leipzig 1867. Kolejne 
wydanie z nowym wstępem Charlesa G. Häberla ukazało się w 2007 r. (Lidzbarski 1925:XIV; Rudolph 
1960:13; Lupieri 1993:80; Petermann 2007).

228 Alfabet mandajski składa się z 22 liter wzorca północnosemickiego (podobnie jak hebrajski i sy
ryjski) oraz specjalnego znaku na oznaczenie zaimka względnego „d" (Bergsträsser 1995:241; Daniels- 
Bright 1996:512). Mandajczycy traktują swój alfabet jako 24-literowy, wliczając wspomniany znak dla 
„d” oraz powtarzając znak pierwszej litery o „a” na końcu - w ten sposób litery alfabetu odpowiadają 
pełnej dobie i wykorzystywane są do celów magicznych (Drower 1937:240; Macuch 1965:1).

Ponieważ nie istnieje współczesne krytyczne wydanie Ginzy227, poniższy frag
ment „Ginzy Prawej” przejęliśmy z pracy Rudolfa Macucha (Macuch 1965:481-482). 
Jest to pierwsza część hymnu znanego jako „Posłaniec Życia”. Tekst zapisany jest w 
języku mandajskim, stanowiącym odmianę wschodnioaramejskiego, spokrewnione
go z językiem Talmudu babilońskiego (Rudolph 1960:13; Nóldeke 2005:XXV-XXVI). 
Mandajczycy posiadają własne pismo, o kształcie zbliżonym do pisma nabatejskiego 
(Rudolph 1960:29-30) - poniższy tekst zapisany jest w tymże piśmie228.
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Powyższy tekst, w powszechnie stosowanej transliteracji229, wygląda następująco:

229 Drower 1950:passim; Drower 1960a:7-10 (z kursywą zamiast podkreślenia dla d- oraz -h) Macuch 
1965:1; Daniels-Bright 1996:511, et al. We wcześniejszych gramatykach i opracowaniach alfabet mandaj- 
ski oddawano przez litery hebrajskie (Sundenberg 1953:passim; e.g. Nöldeke 2OO5:passim). Przyjęte zasady 
transliteracji Rudolf Macuch uzasadniał następująco: „Eine richtige und einfache Regel ist leicht einzuprä
gen, wenn man sich nicht von dem Vorurteil verleiten läßt, daß sogar vollständig plene geschriebene semi
tische Texte nur mit Konsonanten umschrieben werden dürften, auch wenn statistisch die Halbvokalbuch
staben w und y viel mehr zum Ausdruck des Vokals dienen als in ihrer ursprünglichen konsonantischen 
Funktion vorkommen und ’ seinen ursprünglichen konsonantischen Wert überhaupt aufgegeben hat, so daß 
sein Beibehalten in der Umschrift nur als überflüssiger Ballast betrachtet werden könnte. Schon aus diesem 
einfachen Grund mußte auf den Gebrauch der ursprünglichen konsonantischen Symbole für die Vokale bei 
der Umschrift des Mandäischen verzichtet werden. Ein aleph findet da keinen Platz, wenn das Zeichen von 
den Mandäem selbst ä genannt wird (...). Die wenigen Ausnahmen, wie z. B. die männl. Pl.-Endung -ia, 
die noch historisch geschrieben, aber einfach Tgeklesen wird, bestätigt nur die Regel“ (Macuch 1976:14-15).

230 Nöldeke w swojej gramatyce podaję wersję dwu pierwszych wersów tekstu po apostrofie z cza
sownikiem atit po kd: rab rriDK RT17IJ ]Ö7 rabtW Kmmi RTTbw KIR DTIR 7D [kd atit ana śliha d-nhura 
malka d~mn nhura asgit lka - transkr. PWT] (Nöldeke 2005:457).

1. bśumaihun d-hiia rbia kd ana śliha d-nhura
2. malka d-mn nhura asgit lka atit laupa uziua
3. bcdai nhura utuśbihta clai sauta clai
4. ucruta uqala ukaluza clai umasbuta
5. umanhrana lilbia haśkia bqalai ukaluzai qala
6. qribh balma qala balma qribh mn riś C1
7. riśih d-alma qala balma qribh kul cniś bnapśh
8. nczdahar kul man d-nczdahar bnapśh nitparaq
9. mn nura akia tubaihun labdia kuśta śalmania

10. umhaimnia tubaiun lśalmania d-mitrahqia mn
11. kul d-biś śliha ana d-nhura d-rba śadran
12. lhazin alma śliha ana kuśtana d-kadba litbh
13. kuśtana d-litbh kadba ulaiit bgauh hasir
14. ubsir śliha ana d-nhura kul man d-arha
15. brihih hia kul man d-qabil śuth ainh nhura
16. ctmlia ainh ctmlia nhura upumh tuśbihta
17. mla pumh mla tuśbihta ulibh hukumta ct
18. mlia arhubh gaiaria samar gauraiun uatin
19. brihai mitkarkia uamria kd lacdanin gamin
20. gaura hasta d-cdanin lanigar śliha ana
21. kuśtana d-kadba litbh kuśtana d-litbh kadba
22. ulaiit bgauh hasir ubsir kul man d-arha
23. brihh hia ukuł man d-arhabh ainh bnhura
24. ctmlia arhubh kadabia samar kadbaiun uatin brihai
25. mitkarkia uamria maran kd lacdanin
26. amarnin kadba hasta d-cdanin lanimar (...)

Tekst hymnu zapisany został, podobnie jak znane nam odpisy innych dzieł man- 
dajskich, w sposób ciągły, bez wydzielania struktury poetyckiej utworu230. Ponieważ 
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mandajczycy nie stosowali interpunkcji, fragmenty poetyckie nie są oddzielane od 
prozy. Piśmiennictwo mandajskie charakteryzuje się podniosłym stylem, co sprawia, 
że teksty prozaiczne nie różnią się istotnie w swej zawartości od tekstów poetyckich 
(Lidzbarski 1920:VIII).

Odtworzenie struktury poematu jest możliwe dzięki analizie syntaktycznej utworu. 
Składnia mandajska zachowuje starszą fazę aramejszczyzny, niepodlegającą wpływom 
składni greckiej, jak to się zdarzało w klasycznym syryjskim (Nóldeke 2005:297-298)231.

231 Język mandajski jest zresztą jednym z dowodów na zachodnie (palestyńskie) pochodzenie 
mandaizmu i jego wczesne rozprzestrzenienie się w Mezopotamii, sięgające I stulecia chrześcijańskiego 
(Macuch 1973:255). Więcej szczegółów na ten temat przynoszą rozważania Rudolfa Macucha (Macuch 
1965a:82-109). W skrócie powtórzone zostały one w późniejszej pracy (Macuch 1973:255-257). Cf. frag
ment dotyczący głównych pojęć religijnych mandajczyków: „[Das sprachlich-inhaltliche Argument] 
zwingt sich aber besonders deshalb auf, weil es gerade bei den Zentralbegriffen der mand[äischen]. 
Religion manda, naęuraia und iardna, ohne die man sich den Mandäismus überhaupt nicht vorstel
len kann, hinsichtlich ihres westlichen Ursprungs als unerschütterlich erweist. Ebenso auffällig ist es 
aber, daß diese Taufsekte nicht die östlichen, syrischen Termini technici cmad „taufte“ und macmöditä 
„Taufe“, sondern die westlichen, christlich],-palästinensischen]. fbac and masböcita mand. a$ba (...) 
und maębuta (...) gebraucht, obwohl ihr auch der syrische], Terminus macmöditä bekannt und von 
ihr in mamiduta d-hizda (Gj 362, 1) „schandhafte (christliche) «Taufe»“ umgebildet wurde“ (Macuch 
1973:255-256).

232 Używamy tu rozróżnienia wers (jako jednostka nadrzędna, złożona z dwu hemistychów) oraz 
wiersz (jako jednostka składowa, zazwyczaj tworząca ze swym odpowiednikiem parę - wers).

Podobnie jak w utworach poetyckich innych języków semickich, strukturę poety
cką utworu da się wyodrębnić dzięki temu, że każdy wers232 (względnie hemistych) 
tworzy logiczną całość intonacyjno-zdaniową. Brak przerzutni w poezji mandajskiej 
uwypukla dodatkowo dział składniowo-intonacyjny. Zdania współrzędnie złożone, 
liczne środki stylistyczne oraz czytelna struktura prozodyczna są elementami po
zwalającymi na przywrócenie formy graficznej poematu. Ponieważ struktura utwo
ru wiąże się z zastosowaniem środków składniowych, szczegółowo tę problematykę 
omówimy niżej.

Poniższy podział na wiersze, zaproponowany przez Rudolfa Macucha (Macuch 
1965:483-484), przejęty został przez nas jako w pełni oddający strukturę poetycką 
utworu:

1 bśumaihun d-hiia rbia
kd ana śliha d-nhura
2 malka d-mn nhura asgit
lka atit laupa uziua
3 bcdai nhura utuśbihta clai 5
sauta clai4 ucruta
uqala ukaluza clai
ruśuma clai umasbuta
5 umanhrana lilbia haśkia
bqalai ukaluzai 10
qala 6 qribh balma
qala balma qribh
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mn riś C17 riśih d-alma
qala balma qribh
kul cniś bnapśh 8 nczdahar 15
kul man d-nczdahar bnapśh 
nitparaq9 mn nura akia 
tubaihun labdia kuśta 
śalmania 10 umhaimnia 
tubaiun lśalmania 20
d-mitrahqia mn 11 kul d-biś 
śliha ana d-nhura
d-rba śadran 12 lhazin alma
śliha ana kuśtana
d-kadba litbh 25
13 kuśtana d-litbh kadba 
ulaiit bgauh hasir 14 ubsir 
śliha ana d-nhura 
kul man d-arha 15 brihih hia 
kul man d-qabil śuth 30
ainh nhura 16 ctmlia 
ainh ctmlia nhura 
upumh tuśbihta 17 mla 
pumh mla tuśbihta
ulibh hukumta ct18 mlia 35
arhubh gaiaria 
samar gauraiun uatin 
19 brihai mitkarkia uamria 
kd lacdanin garnin 20 gaura 
hasta d-cdanin lanigar 40
śliha ana 21 kuśtana
d-kadba litbh 
kuśtana d-litbh kadba
22 ulaiit bgauh hasir ubsir
kul man d-arha 23 brihh hia 45
ukuł man d-arhabh 
ainh bnhura 24 ctmlia 
arhubh kadabia 
samar kadbaiun uatin 
brihai25 mitkarkia uamria maran 50
kd lacdanin 26 amarnin kadba 
hasta d-cdanin lanimar...

Transliteracja nie oddaje jednak postaci fonetycznej utworu. Klasyczny język 
mandajski jest językiem martwym. Forma klasyczna pojawia się już w okresie reda
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gowania „Ginzy Prawej” i pozostałej literatury (rok 272 n.e.)233. Okres klasyczny koń
czy się w I połowie VII w. (Macuch 1965:LXV). Ten etap rozwoju języka mandajskiego 
uważany jest za szczytowy okres literatury mandajskiej234.

233 “Classical Mandaic already appears in the oldest liturgical songs and prayers when Zazai 
d-Gawazta, in the year 272 AD, redacted the Ginza Rba and other literature” (Macuch 1965:LXV).

234 “As a language of this old Mandaean poetry represents a fully developed Babylonian-Aramaic 
idiom and poetic skill which has been neither surpassed nor equaled in Mandaean literature...” (Macuch 
1965:LXV).

235 W przypadku samogłosek chodzi tu o znaki: o transliterowany jako (a), oznacza zarówno [a], 
jak i [a:]; t transliterowany jako (i), oznacza [i] oraz [i:], w śródgłosie oddaje również [e], w wygłosie 
zestawienie ol oznacza [i:]; j transliterowany jako (u), oznacza [u] oraz [u:], a także [o]; oznacza [e] 
oraz pojawia się w nagłosie jako grafem przed każdą samogłoską inną niż (a). Jest to uproszczone przed
stawienie za Peterem T. Danielsem (Daniels-Bright 1996:512; cf. Bergstrasser 1995:244; Voigt 2007:151). 
Szerzej o oznaczaniu samogłosek pisał Theodor Nóldeke (Nóldeke 2005:3-12). Wymowie poświęca też 
nieco miejsca Ethel Stefana Drower (Drower 1960a:6-9).

236 „The spirantization of the non-emphatic occlusives (the so called bgadkpat) is very probable and 
in fact supported by the traditional pronunciation of Mandaic” (Voigt 2007:150).

237 Turek 2008:57. Lady Drower uważała wymowę kapłanów edukowanych w środowiskach, w któ
rych język nowomandajski pozostawał językiem mówionym, za wymowę klasyczną (Drower 1960a:6).

238 “At very Mandaean religious ceremony numerous prayers are recited, many of them lengthy, 
and the result is that they are gabbled. (...) There was carelessness: a word was sometime slipped or pro
nounced like another slightly resembling it (...)” (Drower 1960a:6).

239 W naszej transkrypcji zastosowaliśmy jednolite oznakowanie spirantów, czyli b, d, k, p, t, 
w miejsce używanych przez Macucha 0, 8, y, f, 9.

240 “A second radical consonant is sometimes pronounced as if it were doubled, e.g. rba (...) pr. 
Rabba” (Drower 1960a:7).

241 “There is also a tendency to place an unwritten, short and lightly enunciated vowel sound before 
an initial consonant. This sound is sometimes well defined as in the word nhura, pr. anhura (and also thus 
written occasionally)” (Drower 1960a:7).

Jak w większości języków semickich, system zapisu mandajskiego nie jest dosko
nały. Uważa się wprawdzie, iż alfabet mandajski najpełniej przeprowadził proces za
pisu samogłosek, wykorzystując, podobnie jak np. hebrajski i syryjski, niektóre znaki 
spółgłoskowe, ale nie zawsze oddają one iloczas samogłosek235. Poza tym w piśmie 
brak oznaczenia podwojenia spółgłosek lub ich spirantyzacji (jak to miało miejsce na 
przykład w hebrajskim lub syryjskim)236. Stąd rekonstruowana wymowa klasycznego 
mandajskiego oparta była przeważnie na przekazie duchownych mandajskich, których 
recytacje były nagrywane. Wymowa tekstu mogła być również uwarunkowana wpły
wem języka nowomandajskiego, którym w latach dziewięćdziesiątych XX w. władało 
jeszcze około tysiąca osób w Iranie237. Badacze zdawali więc sobie sprawę, iż wymowa 
danego tekstu może się różnić w zależności od przekaziciela238.

Transkrypcję omawianego przez nas fragmentu oparliśmy na propozycji Rudolfa 
Macucha (Macuch 1965:483-484)239. Znajduje ona odzwierciedlenie w uwagach Lady 
Drower, dotyczących rejestrowanych przez nią tekstów (Drower 1960a:6-7):

buśmeyhdn ad-heyyl rabbi240
kad aria śllha danhura
malka ad-men anhura241 azgit
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elka atit lópa2U uziwa
5 abide anhura utośbata elle

sóta elle u-iruta 
uqala ukaluza elle 
ruśuma elle umasbetta 
umanhirana lilbi haski

10 abąale ukaluze
ąala aąribi abalma
ąala abalma aqribi
men ris el riśi ad-alma
ąala abalma aąribi

15 kul ineś abnapsi nizdahhar
kul man ad-nizdahhar abnapsi 
nitparraą men nura akia 
tubeyhón elabdl kuśta 
śalmani uemhaymoni

20 tubeyhón elśalmani 
ad-mitrabqi men kol ad-biś 
sliha ana danhiira 
ad-rabba sadran el-hazen alma 
sliha ana kuśtana

25 ad-kadba letbi
kuśtana ad-letbi kadba
ulayet abguwwi hasir ubosir 
sliha ana danhura 
kul man ad-arha brihi ahya

30 kul man ad-qabbel śuti
eyni anhura itemli
eyni itemli anhura 
upommi tośbata amla 
pommi amla tośbata

35 ulebbi hukemta itemli 
arhubi gayari 
śammar góreyyón uaten 
abrihe mitkarki uamri 
kad la-idannin garnin góra

40 hasta ad-idannin laniggar 
sliha ana kuśtana 
ad-kadba letbi 
kuśtana ad-letbi kadba 
ulayet abguwwi hasir ubosir *

242 Co do kwestii zachowania dyftongów w otwartych sylabach, względnie ich uproszczenia w syla
bach zamkniętych, cf. Nóldeke 2005:21-24.
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45 kul man ad-arhâ brïhï ahyâ 
ukul man ad-arhâbï 
eynï banhùra ïtemlï 
arhübîkadâbï 
sammar kadbeyyôn uàten

50 abrîhê mitkarkï uâmrï mâran 
kad la-ïdannïn amarnïn kadbâ 
hastâ ad-ïdannïn lanimmar...

Fragment „Wielkiego Skarbu” - 
zagadnienia stylistyczno-prozodyczne

Według Lady Drower akcent w mandajskim pada niezmiennie na drugą sylabę od 
końca, z wyjątkiem kilku słów, w których może padać na ostatnią i na przedostatnią 
sylabę od końca243. Nie należy jednak zapominać, że jest to akcent ustalony w oparciu 
o współczesną autorce recytację tekstów. Podobne informacje podaję również Joseph 
Malone (Malone 1971:394-415; Malone 1997:149-160).

243 “(...) accent invariably falls on the penultimate syllable, da-da-da, except in the case of very few 
words in which accent is apparently even, e.g. simat (pronounce si-mat). The vowel in an accented syl
lable is broadened in sound” (Drower 1960a:7).

244 Symbolem - zaznaczamy możliwość, że akcent padać może na poprzednią sylabę. Akcent po
boczny 2. oznacza te części zestrojów akcentowych, które wymawia się dobitniej we współczesnej re
cytacji (np. na podstawie nagrania: Die einleitenden Worte der Ginza, der heiligen Schrift der Mandaer, 
gesprochen von einem mandaischen Priester [Xalaf cAbd Rabba] 2001 in Bagdad. http://semarch.uni-hd. 
de/tondokumente.php4?&GR_ID=&ORT_ID=9&DOK_ID=69).

Oto nasza propozycja schematu prozodycznego 52 wierszy omawianego fragmen
tu (pierwsza cyfra oznacza liczbę akcentów w wierszu; w nawiasach kwadratowych 
podaliśmy liczbę sylab):

1. 3 [8]
2. 3 [8]
3. i.______ _L__"244 3 [9]
4. 4 [9]
5.       4 [12]
6.  3 [8]
7.  3 [9]
8. ___ j._ 3 [9]
9.  3 [9]

10. _2.____2 [7]
11. 3 [8]
12. 3 [8]
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13. _2_2__2_ 3 [8]
14. 2__ 2__ 2_ 3 [8]
15. _2__2__2_ 3 [9]
16. 22__2__2_ 3 [9]
17. _2__2_2_ 3 [8]
18. _2__2_2_ 3 [8]
19. _.l_____________________ 2 [7]
20. _.L___________________2 [7]
21.    __2 2 [8]
22. 2_2_________________ 3 [7]
23. _2__2_2_2_ 4 [10]
24. 2_2__2_ 3 [7]
25. _2_2_ 2 [5]
26. _2__ 2_2_ 3 [8]
27. _2__ 2__ 2__ 2 4 [11]
28. 2_2__2_ 3 [7]
29. 22_2_2_2_ 4 [9]
30. 22_2_2_ 3 [7]
31. 3 [8]
32. 2__2__2_ 3 [8]
33. _2__2_2_ 3 [8]
34. 2_2__ 2_ 3 [7]
35.  3 [9]
36. _2__2_ 2 [6]
37. 2__2__2_ 3 [8]
38. _2___2___ 2_ 3 [9]
39. _2__2_22_ 3 [9]
40. 2____ 222- 3 [9]
41. 2_2__ 2_ 3 [7]
42. _2_2_ 2 [5]
43. _2__ 2_2_ 3 [8]
44. _2___2___ 2___ 2 4 [11]
45. 22—2—2—2— 4 [9]
46. _22__ 2— 2 [7]
47. 2__ 2___ 2_ 3 [8]
48. _2__2_ 2 [6]
49. _2—2—_2— 3 [8]
50. _2__2—_2__2 4 [11]
51. _2__2__22_ 3 [10]
52. 2____ 222— 3 [9]

Na wysokie uporządkowanie stylistycznej organizacji brzmieniowej tekstu wpły
wa fakt, iż w wierszach omawianego hymnu mandajskiego występują głównie trzy 
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akcenty dynamiczne - w 36 wierszach. Dziewięć wierszy ma dwa akcenty dynamicz
ne, osiem - cztery245. Wiersze nie są izosylabiczne, w przytoczonym fragmencie liczą 
od pięciu do dwunastu sylab; dominują jednak wiersze ośmio-, dziewięcio- i siedmio- 
sylabowe (odpowiednio 19, 14 i 9 wierszy).

245 Na dość regularne występowanie zazwyczaj trzech akcentów w hemistychu zwrócił już uwagę 
Mark Lidzbarski: „DieserVers ist der herrschende in der mandaischen Dichtung“ (Lidzbarski 1920:XII). Jak 
ukazuje analizowany przez nas fragment, wystąpić mogą też inne rozkłady akcentów, cf. opinię Jonasa C. 
Greenfielda: “(...) one must be careful not to fit all of Mandaic poetic writing into this procrustean bed. 
Rather, alongside of the dominant 3:3 one finds also 2:2 and 4:4 and many other combinations such as 4:3 
and 3:2 and on rare occasions 2:3 and 3:4. This conforms with earlier West Semitic practice and may have 
behind it rhythmic and melodic reasons that escape us” (Greenfield 2001:433-434).

246 “Iteration or repetition is frequent in Mandaic writing. Thus we frequently find the pattern AB 
B’C with the difference between B and B’ being simply a slight difference in word order (...)” (Greenfield 
2001:430).

247 Tutaj definicja apostrofy jako „bezpośredniego, patetycznego zwrotu do osoby, bóstwa, uperso- 
nifikowanej idei (...)” (STL 2006:40) idealnie oddaje istotę modlitewnego kontaktu ze Światem Światła. 
Zakończenie hymnu zaznaczane jest graficznie w manuskryptach (cf. Turek 2008:62-63).

248 Dosłownie: mówcie wprawdzie, a nie kłamcie wargami kłamstwa.

Liturgiczne zastosowanie hymnów mandajskich sprawia, że ich struktura charak
teryzuje się licznymi, nieomal litanijnymi, powtórzeniami246, np.

qala balma qribh (12, 14)
śliha ana d-nhura (22, 28)
śliha ana kuśtana (24, 41).

Każdy hymn rozpoczyna się zazwyczaj, podobnie jak części prozaiczne traktatów, 
apostrofą do Wielkiego Życia:

bśumaihun d-hiia rbia247 248 (1).

Podobnie jak w innych językach semickich, ważną rolę w poezji mandajskiej od
grywa paralelizm syntaktyczny, opierający się na identyczności zdań lub zespołów 
zdaniowych lub podobieństwie ich budowy (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 
1978:356-357; STL 2008:372), czy to łącząc dwa półwiersze, np.

kd ana śliha d-nhura
malka d-mn nhura asgit (2-3)

pnp^TI XIpTH tTSD'D *61 5^12 ’’KHK
(Lidzbarski 1920:218)

ahai bkuśta malil / ula bispia d-śiqra tisiqrun

Bracia, mówcie prawdę i nie głoście kłamstwa?™
czy też w formie nawiązania do następującej sytuacji, np.

bqalai ukaluzai
qala qribh balma 
qala balma qribh 
mn riś C1 riśih d-alma (10-13).
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Paraleine są też całe fragmenty utworu, np.:

arhubh gaiaria
samar gauraiun uatin
brihai mitkarkia uamria
kd lacdanin garnin gaura
hasta d-cdanin lanigar (36-40)

arhubh kadabia
samar kadbaiun uatin
brihai mitkarkia uamria maran
kd lacdanin amarnin kadba
hasta d-cdanin lanimar (48-52).

Wersy tworzą większe jednostki - łatwe do wyróżnienia strofy, wprowadzane 
przez powtarzane zdania, np.

śliha ana d-nhura (22, 28)
śliha ana kuśtana (41).

Szczególnym przypadkiem powtórzenia jest anafora, „chwyt stylistyczny pole
gający na powtarzaniu słów znajdujących się na początku poszczególnych jednostek 
syntaktycznych” (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:358-359), np.

kul man d-arha brihih hia
kul man d-qabil śuth
ainh nhura ctmlia
ainh ctmlia nhura
upumh tuśbihta mla
pumh mla tuśbihta (29-34).

Paralelizm składniowy, typowy dla utworów poetyckich wielu języków chamito- 
semickich, wymaga zastosowania synonimów (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 
1978:313), np.

qala - kałuża (7, 10)
nhura - ziua - cruta (2 et passim, 4, 6).

Powyższe synonimy w poezji mandajskiej występują albo parami, albo (jak 
w przypadku naszego tekstu) są rozdzielone hemistychem lub nawet całym wersem 
(Greenfield 2001:429-430), choć w przypadku omawianego hymnu synonimika ta jest 
dość ograniczona ze względu na ścisłe powiązanie poszczególnych słów z symboliką 
religijną.

W tekście mamy zatem do czynienia z licznymi personifikacjami, czyli przedsta
wieniami pojęć abstrakcyjnych jako działających lub przemawiających postaci ludz
kich (STL 2006:381), w przypadku mandaizmu - boskich bytów, np.
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hiia (1)
kuśta (18)
nhura (2, 22, 28)
rba (23)
ziua (4)249.

249 „Da aber die Mandaer den Glanz, das Wasser, das Wort selber ais Emanationen ansehen, so kann 
man sich auch KTT, KDETCi und xbxbxO alsWesen denken (...)“ (Lidzbarski 1906:538).

250 „(...) this use of parallel phrases is very much like parallelism, but it diverges from it by usually 
not advancing the action or complementing it in any way. In a future study I hope to show that this fea
ture has its origin in a widespread rhetorical feature found in both Akkadian prose and poetry, and is also 
a constant of Aramaic rhetoric to be found in Mandaic as well as Syriac prose and poetry” (Greenfield 
2001:429).

Paralelne wyrazy w poezji mandajskiej, np. XII7121 KTT ziua unhura blask i świat
łość, KnilK^KHl KtD2?lD kuśta uhaimnuta prawda i szczerość, ^KiKHPl "|K23'T3 
bzibnak ucdanak w twoim czasie i o twej porze (Lidzbarski 1920:3, 77, 158), stanowią 
zazwyczaj odrębną cechę retoryczną, gdyż w przeciwieństwie do paralelizmu jako 
środka organizacji tekstu nie przyspieszają akcji ani jej nie dopełniają. Dotyczy to 
również całych fraz i zdań250. Frazy i zdania mogą być powtarzane z niewielką zmianą 
szyku, np.

KVT 7lbl2 Jl^WI □’’DK3 fT'KH
(Lidzbarski 1920:219)

lturia amarnalun / haizin rihaikun basim
haizin basim rihaikun / ugauaikun kulh ziua mlia
Górom mówię: Jakże zapach wasz jest miły!
Jakże miły jest wasz zapach; wnętrze wasze pełne blasku!

Mogą one również pozostawać w związku przeciwstawnym, np.

prrKrarab Kb^aKbo xnxb,:,oi x'bie?3
KorbiTD anzrra xnxbToi «'bwaKb

]irrxrarab «■’■fhd «b^ab KniaKa^m Kta^iza xbva'n 
(Lidzbarski 1920:219)

bśulia uminilata / mlagtila biśia lnisbtaihun 
labśulia uminilata / nisibta d-hiia mitligta 
hincla bkuśta uhaimanuta / lgitila bhiria lnisbtaihun 
Źli podtrzymują swoją sadzonkę słowami i pytaniami; 
Nie pytaniami i słowami podtrzymasz sadzonkę życia, 
Lecz prawością i wiarą utrzymają się wybrani przy swej sadzonce.

Ważnym elementem organizacji znaczeniowej hymnu mandajskiego jest styli
styczna organizacja składni. Często mamy do czynienia ze zmianą układu niektórych 
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elementów zdania, czyli inwersja (STL 2006:221), zwłaszcza w wierszach paralelnych 
i powtórzeniach, np.

qala qribh balma
qala balma qribh (11-12)

ainh nhura ctmlia
ainh ctmlia nhura (31-32).

Poezję mandajską cechuje więc szyk swobodny, w którym części zdania ułożone 
zostały według ich znaczenia.

Propozycja tłumaczenia fragmentu hymnu 
Gy 64:10-65:11

Tekstów mandajskich nie tłumaczono dotychczas na język polski z oryginału. 
Pewne fragmenty ksiąg mandajskich, tłumaczone z drugiej ręki (z niemieckiego lub 
angielskiego), znaleźć można w polskich przekładach prac Kurta Rudolpha (Rudolph 
1995) oraz Hansa Jonasa (Jonas 1994).

W związku z faktem, że powyższy fragment ma charakter asylabiczny, propo
nujemy nawiązanie do tradycji wiersza intonacyjno-zdaniowego, najstarszego pol
skiego systemu wersyfikacyjnego (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:462). 
Podobieństwa do tego systemu (główną różnicę stanowi niewystępowanie rymu jako 
wyznacznika klauzuli) wskazaliśmy wyżej.

Ponieważ oryginał zawiera wiele odniesień do symboliki mandajskiej gnozy, ko
nieczne było opatrzenie pozornie prostego tekstu przypisami.

Oto nasze tłumaczenie:

W imię Wielkiego Życia251!

251 oii- hiia Życie lub oll- hiia rbia Wielkie Życie, najwyższy Byt w gnozie mandajskiej,
boska prajedność Życia, niepoznawalny, pozbawiony wszelkich cech, w tekstach mandajskich występuje 
wyłącznie w postaci liczby mnogiej (Drower 1937:xxi; Drower 1960b:l-2; Rudolph 1995:313).

252 śliha posłaniec, apostoł Światła, zbawiciel, mający obudzić duszę (Rudolph 1960:149, 
157-158).

253 nhura - żeński aspekt Światła (Drower 1960a:16; Drower 1960b:6).
254 malka król (Światła), istota ze świata Światłości, pełniąca również rolę posłańca (Ru

dolph 1961:210-211; cf. Lidzbarski 1906:544-545: „In jungen Pariser Diwan (Code Sabeen 16) ist der Ge
brauch von R’Dbo zur Bezeichnung der himmlischen Wesen sehr ausgedehnt. Vereinzelt werden diese ja 
auch in den älteren Schriften „Könige“ genannt; von Rmiljn Robo und K'nR’R'n Rzbl3 abgesehen, vgl. 
Ginza R 193, 2; 194, 19 (HX'TIW); 272, 2, 23; 344, 16f.; Johanneb. 12, 8; 20, 11; 24, 1; 30ff.)“.

Gdy jako posłaniec252 Światła253 254,
KróF54, który ze Światła zstąpił,
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Przyniosłem tu związek255 i blask256,

255 laupa związek, komunia, czyli wspólnota ze światem Światła i Życiem, oznacza również 
spożycie sakramentalnego posiłku na wspomnienie zmarłych, duchową komunię ze zmarłymi (Drawer 
1937:180, 182, 186, 204; Drawer 1960a:12; Drawer 1960b:51, 68, 78, 104; Rudolph 1961:148-154).

256 a_il| ziwa blask, czynna, męska siła Światła w gnozie mandajskiej (Drawer 1960a:16). Cf. komen
tarz AlfTrisar Śuialia: tum halin trin razia d-ziwa unhura aba u'ma qdimia qadmaiia hinun zahba dkia 
raza d-aba hu ziwa sum ukasa d-raza d-cma hu (hc) unhura sumb’Now as to these two mysteries of ziwa 
and nhura (radiant light an diffused light): know that they are the ancient primal Father and Mother. 
Pure gold is the mystery of the Father, its name is Radiance: silver is the Mother’s mystery and its name 
is Light’ (Drawer 1960a:64, 201; Drawer 1960b:l, 6). Większość symboliki, np. blask, światło etc., związana 
jest ze zjawiskami przyrody (Lidzbarski 1906:538).

257 tuśbihta pochwała, element mandajskiego obrządku, odzwierciedlenie sytuacji nie
biańskiej, jako że światy Światła wychwalają przez cały dzień wielkie Życie (Rudolph 1961:210-211).

258 “l/“1-1 ruśuma znak, czyniony trzykrotnie wodą przez kapłana (prawą ręką) w czasie chrztu 
na czole chrzczonego, znak wspólnoty Życia (Rudolph 1961:82, 155).

259 “-y masbuta - jeden z naważniejszych rytuałów, sakramentów mandaizmu. Oznacza od
nawialne połączenie ze świętością. Dokonywany w bieżącej wodzie - Jordanie ( iardna). Bieżąca
woda - ott- oćcżri mia hiia żywa woda - jest ściśle związana z przedstawieniem mandajskiego królestwa 
Światła, w którym włada Życie. Ziemski chrzest jest odzwierciedleniem chrztu niebiańskiego i zarazem 
symbolem przynależności duszy do świata Światłości (Rudolph 1960:121-122; Rudolph 1961:61-62, 74-76, 
93; Turek 2008:55-56).

260 Dosłownie: bqalai ukaluzai mym głosem i mym ogłoszeniem.
261 Dosłownie: mn riś C1 risi d-alma od początku do krańca ziemi (świata).
262 Dosłownie: qala głos: wołanie, mające obudzić duszę i uświadomić jej przynależność do

świata Światła, jest jednym z klasycznych motywów gnozy (Rudolph 1960:149).
263 kuśta - byt, boska moc, uosobienie prawdy, prawości, a zarazem ideału religii man

dajskiej (Lidzbarski 1915:XVII; Drawer 1960a:12, 293; Drawer 1960b:24, 65; Rudolph 1961:140-144; Pallis 
1974:169; Jonas 1994:111).

264 o<^Ł*rdo^ śalmania - gnostycki odpowiednik greckiego tćLeioi, oznacza zarówno gnostyckich 
Doskonałych, jak i doskonałych w znaczeniu eschatologicznym, to znaczy zmarłych (Rudolph 1961:24-25).

5 W dłoniach niosąc światło i chwałę251, 
Splendor na sobie i lśnienie, 
Wezwanie i obwieszczenie, 
Znak?55 na sobie oraz chrzest59, 
Rozświetlenie mrocznych serc.

10 Głosząc i obwieszczając260 
Wysłałem wezwanie do świata. 
Wysłałem do świata wezwanie 
Po wszystkie krańce ziemi26'. 
Wysłałem do świata wezwanie262:

15 Niech każdy się troszczy o siebie. 
Kto się troszczy o siebie, 
Uwołnion będzie z trawiącego ognia. 
Chwała bądź sługom Prawdy263 264, 
Doskonałym26'1 i wierzącym.

20 Chwała bądź doskonałym, 
Unikającym wszelkiego złego. 
Jestem posłańcem Światła,
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Na świat ten posłany przez Wielkość265. 
Jestem prawdziwym posłańcem,

265 Dosłownie: rba wielki, również Nauczyciel(Drower 1960a:15).
266 a riha zapach, woń (Życia), pochodząca z Drzewa Życia (w świecie Światła), stanowi ważne 

przedstawienie w mandaizmie. W kulcie ziemskim jego symbolicznym odpowiednikiem jest zapach ka
dzidła (Rudolph 1961:41-42).

267 Dosłownie: lanigar nie będziemy cudzołożyć.
268 W oryginale zwrot a^a*>| maran Panie/według podziału prozodycznego i wersji Macucha koń

czy wers 50. W przekładzie polskim przesunęliśmy go do następnego wiersza ze względów rytmicznych 
oraz by podkreślić powtórzenie całej frazy.

269 Dosłownie: lanimar nie będziemy mówić (kłamstw).

25 Którego nie ima się kłamstwo. 
Prawym, którego się kłamstwo nie ima, 
Nie masz w nim braku ni niekompletności. 
Jestem posłańcem Światła; 
Kto poczuje woń266 jego, ożyje.

30 Kto przyjmie jego naukę,
Tego oczy się światłem napełnią.
Jego oczy napełnią się światłem,
Usta zaś pełne będą pochwał.
Usta będą pełne pochwał,

35 A serce mądrością się wypełni.
Gdy ją poczuli cudzołożnicy, 
Cudzołóstwo porzucili i przyszli. 
Mą wonią otoczeni rzekli: 
Cudzołożyliśmy nieświadomi,

40 Gdyśmy świadomi, przestaniemy267 268.
Jestem prawdziwym posłańcem, 
Którego nie ima się kłamstwo. 
Prawym, którego się kłamstwo nie ima, 
Nie masz w nim braku ni niekompletności.

45 Kto poczuje woń jego, ożyje.
Ktokolwiek ją poczuje,
Tego oczy się światłem napełnią.
Gdy ją poczuli kłamcy, 
Kłamstwo porzucili i przyszli.

50 Mą wonią otoczeni rzekli:
Panie! Kłamaliśmy nieświadomi265, 
Gdyśmy świadomi, przestaniemy269.

Powyższe tłumaczenie ma następującą budowę prozodyczną:
1. 3 [7]
2. 3 [8]
3. 3 [8]
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47.
48.
49.
50.
51.
52.

4 [10]
2 [7]
3[9]
3[9]
3 [10]
3[9]

Wersy proponowanego przekładu są asylabiczne, podobnie jak w oryginale. Udało 
się utrzymać zbliżoną do oryginału liczbę sylab w poszczególnych wierszach; w prze
kładzie w przytoczonym fragmencie liczą od siedmiu do jedenastu sylab; dominu
ją jednak wiersze siedmio- i dziewięciosylabowe (odpowiednio 12 i 15 wierszy, czyli 
łącznie 71% naszego tłumaczenia).

Typowy wygłos żeński oryginału odpowiada polskiej tradycji poetyckiej oraz 
regułom akcentuacyjnym polszczyzny (akcent paroksytoniczny). Rozkład akcentów 
w tłumaczeniu polskim przypomina mandajski oryginał: głównie od trzech (34 wier
sze) do czterech w wierszu.

Mandajski „Posłaniec Życia” (Gy 64:10-65:11) - słownictwo

1
b praep. w, nota instr. (Nóldeke 2005:193)
sum st. cstr. suma n. m. imię + aihun pron. suff. 3 pl. m. (Pognon 1898:304; 

Drower-Macuch 1963:454-455; Nóldeke 2005:33, 88, 97)
d- pron. rei., nota gen. (Nóldeke 2005:92, 313-316)
hiia n. m. plt. życie, Życie, pierwotne bóstwo religii mandajskiej (Pognon 1898:265; 

Drower-Macuch 1963:143; Nóldeke 2005:10)
rbia pl. of rba adj. m. wielki (Pognon 1898:299; Nóldeke 2005:10, 108)
2
kd conj. kiedy (Pognon 1898:272; Nóldeke 2005:93)
ana pron. pers. 1 sg. ja (Pognon 1898:286; Nóldeke 2005:86) 
śliha n. m. posłaniec (Nóldeke 2005:321, 408) 
d- pron. rei., nota gen. (Nóldeke 2005:92, 313-316) 
nhura n. m. światło (Pognon 1898:287; Nóldeke 2005:118)
3
malka n. m. król; kapłan; istota duchowa (Pognon 1898:282; Nóldeke 2005:100) 
d- pron. rei., nota gen. (Nóldeke 2005:92, 313-316)
mn praep. z, od (Pognon 1898:283; Nóldeke 2005:10, 193-194) 
nhura n. m. światło (Pognon 1898:287; Nóldeke 2005:118) 
asgit 1 sg. pf. Af. asgia iść, pójść (Pognon 1898:290; Macuch 1965:485; Nóldeke 

2005:260-261)
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4
lka adv. tutaj (Nóldeke 2005:204)
atit 1 p. sg. pf. ata przybyć, przyjść (Pognon 1898:306-307; Nóldeke 2005:257, 431) 
laupa n. m. związek, zjednoczenie-, komunia (święty posiłek) (Drower 1960a:12) 
u conj. i, a (Nóldeke 2005:207)
ziua n. m. blask, splendor, wygląd (Pognon 1898:270; Nóldeke 2005:4, 396)
5
b praep. w, nota instr. (Nóldeke 2005:193)
cdai - (sg./pl.) cda n. f. ręka, ramię; moc + pron. poss. suff. 1 sg. (Pognon 1898:262; 

Nóldeke 2005:4, 97, 157, 176, 184)
nhura n. m. światło (Pognon 1898:287; Nóldeke 2005:118) 
u conj. i, a (Nóldeke 2005:207)
tuśbihta n. f. chwała, pochwała (Nóldeke 2005:133)
clai - C1 praep. do, dla; nota obj. def. + pron. suif. 1 sg. (Pognon 1898:277; Nóldeke 

2005:193, 198, 353-357)
6
sauta n. f. splendor (Brockelmann 1928:625 - socius; Macuch 1965:484; Nóldeke 

2005:417 - towarzysz1., 418 - towarzystwo, 437 - porządek; Sokoloff 2009:1282)
clai - C1 praep. do, dla; nota obj. def. + pron. suif. 1 sg. (Pognon 1898:277; Nóldeke 

2005:193, 198, 353-357)
u conj. i, a (Nóldeke 2005:207)
cruta n. f. blask (Nóldeke 2005:62)
u conj. i, a (Nóldeke 2005:207)
qala n. m. głos (Pognon 1898:296; Nóldeke 2005:108)
7
u conj. i, a (Nóldeke 2005:207)
kałuża n. m. głos, ogłoszenie (Nóldeke 2005:55)
clai - C1 praep. do, dla; nota obj. def. + pron. suff. 1 sg. (Pognon 1898:277; Nóldeke 

2005:193, 198, 353-357)
8
ruśuma n. m. znak, symbol (Drower-Macuch 1963:432; Nóldeke 2005:32, 104)
clai - C1 praep.; nota obj. def. + pron. suff. 1 sg. (Pognon 1898:277; Nóldeke 2005:193, 

198, 353-357)
u conj. i, a (Nóldeke 2005:207)
masbuta n. f. chrzest; mandajski chrzest w żywej, tj. bieżącej, wodzie (Pognon 

1898:284; Drower-Macuch 1963:250-251; Nóldeke 2005:180)
9
u conj. i, a (Nóldeke 2005:207)
manhrana n. agentis m. pt. Af. oświeciciel (Macuch 1965:485; Nóldeke 2005:138 - 

manharana, manhirana)
lilbia pl. liba n. m. serce (Pognon 1898:277; Nóldeke 2005:77)
haśkia pl. haska adj. m. ciemny, mroczny (Nóldeke 2005:426)
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10
b praep. w, nota instr. (Nôldeke 2005:193)
qalai - qal st. cstr. qala n. m. głos + pron. suff. 1 sg. -ai (Pognon 1898:296; Nôldeke 

2005:88, 108)
u conj. i, a (Nôldeke 2005:207)
kaluzai - kaluz st. cstr. kałuża n. m. głos, ogłoszenie + pron. suff. 1 sg. -ai (Nôldeke 

2005:55, 88)
11
qala n. m. głos (Pognon 1898:296; Nôldeke 2005:108)
qribh - qri270 1 sg. pf. qra wołać + b praep. w, nota instr. + pron. suff. 3 sg. m. (Pog

non 1898:297; Nôldeke 2005:177-178, 193, 257)

270 Z zanikiem -t przed enklitykami (Nôldeke 2005:257).
271 Ut supra (Nôldeke 2005:257).
272 Ut supra (Nôldeke 2005:257).

b praep. w, nota instr. (Nôldeke 2005:193)
aima n. m. świat (Pognon 1898:279; Drower-Macuch 1963:20; Nôldeke 2005:112)
12
qala n. m. głos (Pognon 1898:296; Nôldeke 2005:108)
b praep. w, nota instr. (Nôldeke 2005:193)
aima n. m. świat (Pognon 1898:279; Drower-Macuch 1963:20; Nôldeke 2005:112) 
qribh - qri271 1 sg. pf. qra wołać + b praep. w, nota instr. + pron. suff. 3 sg. m. (Pog

non 1898:297; Nôldeke 2005:177-178, 193, 257)
13
mn praep. z, od (Pognon 1898:283; Nôldeke 2005:10, 193-194)
riś st. abs. riśa n. m. głowa, szczyt, początek, koniec, kraniec (Pognon 1898:301; 

Brockelmann 1928:728; Costaz 1963:345; Drower-Macuch 1963:20; Nôldeke 2005: 
70, 303)

C1 - clai - C1 praep. do, dla + pron. suff. 1 sg. -ai (Pognon 1898:277; Nôldeke 2005:88, 
193, 353-357)

riśih - riś st. cstr. riśa n. m. głowa, szczyt, początek, koniec, kraniec + h pron. suff. 
3 sg. m. (Pognon 1898:301; Brockelmann 1928:728; Costaz 1963:345; Drower-Macuch 
1963:20; Nôldeke 2005:70)

d- pron. rei., nota gen. (Nôldeke 2005:92, 313-316)
aima n. m. świat (Pognon 1898:279; Drower-Macuch 1963:20; Nôldeke 2005:112)
14
qala n. m. głos (Pognon 1898:296; Nôldeke 2005:108)
b praep. w, nota instr. (Nôldeke 2005:193)
aima n. m. świat (Pognon 1898:279; Drower-Macuch 1963:20; Nôldeke 2005:112) 
qribh - qri272 1 sg. pf. qra wołać + b praep. w, nota instr. + pron. suff. 3 sg. m. (Pog

non 1898:297; Nôldeke 2005:177-178, 193, 257)
15
kul n. m. wszystko, każdy (Pognon 1898:274; Nôldeke 2005:105)
cniś st. abs. n. m. człowiek (Pognon 1898:289; Nôldeke 2005:151, 302)
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b praep. w, nota instr. (Nöldeke 2005:193)
napśh - napś st. cstr. n. f. napśa dusza, jestestwo, (ja, on etc.) sam + h pron. suff. 3 

sg. m. (Pognon 1898:288; Nöldeke 2005:68, 88, 100, 177-178)
nczdahar - 3 sg. m. impf. Ethpa. ZHR zaopiekować się, troszczyć się o, uważać na 

(Lidzbarski 1925:58; Macuch 1965:485)
16
kul n. m. wszystko, każdy (Pognon 1898:274; Nöldeke 2005:105, 323-325) 
man pron. m. kto (Pognon 1898:283; Nöldeke 2005:94, 299, 341, 344) 
d- pron. rei., nota gen. (Nöldeke 2005:92, 313-316)
nczdahar - 3 sg. m. impf. Ethpa. ZHR zaopiekować się, troszczyć się o, uważać na 

(Lidzbarski 1925:58; Macuch 1965:485)
b praep. w, nota instr. (Nöldeke 2005:193)
napśh - napś st. cstr. n. f. napśa dusza, jestestwo, (ja, on etc.) sam + h pron. suff. 3 

sg. m. (Pognon 1898:288; Nöldeke 2005:68, 88, 100, 177-178)
17
nitparaq 3 sg. m. impf. ctparaq Ethpa. PRQ zostać uwolnionym, uratowanym (Lidz

barski 1925:58; Macuch 1965:485)
mn praep. z, od (Pognon 1898:283; Nöldeke 2005:10, 193-194) 
nura n. f./m. ogień (Pognon 1898:289; Nöldeke 2005:105, 317) 
akia pt. act. m. akal jeść, konsumować, pochłaniać (Pognon 1898:274; Nöldeke 

2005:241, 317)
18
tubaihun - tub st. cstr. tuba n. m. chwała, błogosławieństwo + aihun pron. suff. 3 

pl. m. (Pognon 1898:272; Brockelmann 1928:269; Macuch 1965:485; Nöldeke 2005:33, 88, 
97, 299, 482-483)

1- praep. do, dla; nota obj. def. (Nöldeke 2005:193, 198, 353-357)
abdia pl. n. m. abda273 sługa (Nöldeke 2005:325, 395)

273 “according to the pronunciation an act. pt. pe. Not a nominal form fa‘l, hence lit. “facientes", 
although“servants” conveys a morę adequate meaning” (Macuch 1965:485).

274 „Bei kuś(a (qustä) „Wahrheit“ (...) handelt sich zwar um einen Zentralbegriff der man[äischen], 
Gnosis. (...) kuśfa ist derselbe Begriff wie ÖkljOeta des Johannesevangeliums. Sie wird zwar im Mandä- 
ischen hypostasiert und kann wegen ihres komplizierten Inhalts nur selten genau übersetzt werden, so 
daß man sich manchmal mit bloßer Umschrift des Wortes begnügen muß. Trotzdem ist aber das Wort kein 
ursprünglicher Eigenname (...). Die johanneische dkqOEia ist kein bloßer griechischer Gegensatz vom 
Falschen. (...) Kurzum: dkljOEia enthält eine Mannigfaltigkeit von zusammengehörenden höheren Be
griffen, die zu gewiß und zugleich zu kompliziert sind, um eine einfache Antwort auf Pilatus’ realistische 
Frage: ti ¿otiv ÖktjOEia; (Joh. 1837) zuzulassen. (...) Obwohl die mand. kuśfa in einer späteren Redak
tion, in einer erweiterten und vielfältigeren Gestalt angesichts der primitiveren ÖktjOEia des Johannes
evangeliums vorliegt, ist doch eine wesentliche Urverwandschaft zwischen den beiden, die sich besonders 
in der (...) johanneisch-mand[äischen]. Formel (Joh. 832 [Kai yvd>aEO0E Tijv (kktjOEiav, Kal f| dXfjÖEia 
¿Ä.EV0Ep(0OEl ń|iaę]) verrät, keinesfalls zu verneinen“ (Macuch 1965a:103-104).

kuśta n. m. prawda, prawość, personifikacja Prawdy (Pognon 1898:276; Nöldeke 
2005:39)274

19
śalmania - pl. adj. m. śalmana doskonały (Lidzbarski 1925:58; Macuch 1965:484)
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u conj. i, a (Nóideke 2005:207)
mhaimnia - pl. pt. m. mhaiman wierzący (Nóideke 2005:211, 400)
20
tubaihun - tub st. cstr. tuba n. m. chwała, błogosławieństwo + aihun pron. suff. 3 

pl. m. (Pognon 1898:272; Nóideke 2005:33, 88, 97, 299, 482-483)
1- praep. do, dla; nota obj. def. (Nóideke 2005:193, 353-357)
śalmania - pl. adj. m. śalmana doskonały (Lidzbarski 1925:58; Macuch 1965:484)
21
d- pron. rei., nota gen. (Nóideke 2005:92, 313-316)
mitrahqia - pl. pt. m. mitrahąa Ethpa. RHQ trzymać się z dala, unikać (Lidzbarski 

1925:58; Macuch 1965:485)
mn praep. z, od (Pognon 1898:283; Nóideke 2005:10, 193-194)
kul n. m. wszystko, każdy (Pognon 1898:274; Nóideke 2005:105, 323-325)
d- pron. rei., nota gen. (Nóideke 2005:92, 313-316)
bis st. abs. adj. m. biśa zły (Pognon 1898:259; Nóideke 2005:117, 299, 302)
22
śliha n. m. posłaniec (Nóideke 2005:321, 408)
ana pron. pers. 1 sg. ja (Pognon 1898:286; Nóideke 2005:86)
d- pron. rei., nota gen. (Nóideke 2005:92, 313-316)
nhura n. m. światło (Pognon 1898:287; Nóideke 2005:118)
23
d- pron. rei., nota gen. (Nóideke 2005:92, 313-316)
rba adj. m. wielki (Pognon 1898:299; Nóideke 2005:10, 108)
śadran - 3 m. pf. Pa. ŚDR posłać + an pron. suff. 1 sg. (Lidzbarski 1925:58; Macuch 

1965:485; Nóideke 2005:88)
1- praep. do, dla; nota obj. def. (Nóideke 2005:193, 353-357)
hazin pron. demonstr. m. ten (Pognon 1898:266; Nóideke 2005:90, 340)
alma n. m. świat (Pognon 1898:279; Drower-Macuch 1963:20; Nóideke 2005:112)
24
śliha n. m. posłaniec (Nóideke 2005:321, 408)
ana pron. pers. 1 sg. ja (Pognon 1898:286; Nóideke 2005:86)
kuśtana adj. m. prawdziwy (Nóideke 2005:138, 408, 426)
25
d- pron. rei., nota gen. (Nóideke 2005:92, 313-316)
kadba n. m. kłamstwo (Pognon 1898:274; Nóideke 2005:106, 416)
litbh - nie ma w nim, zaprzeczenie egzystencji: la part. neg. nie + cit n. f.275 

byt + pron. suff. 3 sg. m. (Pognon 1898:280; Nóideke 2005:88, 177-178, 203, 293-294, 
401-405)

275 „Dasselbe wird wegen des Fl als Fern, gebraucht“ (Nöldeke 2005:294).

26
kuśtana adj. m. prawdziwy (Nóideke 2005:138, 408)
d- pron. rei., nota gen. (Nóideke 2005:92, 313-316)
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litbh - nie ma w nim, zaprzeczenie egzystencji: la part. neg. nie + cit n. f.276 
byt + pron. suff. 3 sg. m. (Pognon 1898:280; Nôldeke 2005:88, 177-178, 203, 293-294, 
401-405)

276 Ut supra (Nôldeke 2005:294).
277 Ut supra (Nôldeke 2005:294).

kadba n. m. kłamstwo (Pognon 1898:274; Nôldeke 2005:106, 416)
27
u conj. i, a (Nôldeke 2005:207)
laiit - nie ma, zaprzeczenie egzystencji: la part. neg. nie + cit n. f.277 byt (Pognon 

1898:280; Nôldeke 2005:203, 293-294, 401-405)
b praep. w, nota instr. (Nôldeke 2005:193)
gauh - gau st. cstr. n. m. gaua wnętrze + h pron. suff. 3 sg. m. (Pognon 1898:260; 

Nôldeke 2005:88, 100, 177-178)
hasir st. abs. adj. m. niedoskonały (Lidzbarski 1925:58 - Mangel; Macuch 1965:484 - 

imperfection; Nôldeke 2005:304)
u conj. i, a (Nôldeke 2005:207)
bsir st. abs. adj. m. niekompletny (Lidzbarski 1925:58 - Fehl; Macuch 1965:484 - 

deficiency; Nôldeke 2005:304)
28
śliha n. m. posłaniec (Nôldeke 2005:321, 408)
ana pron. pers. 1 sg. ja (Pognon 1898:286; Nôldeke 2005:86)
d- pron. rel., nota gen. (Nôldeke 2005:92, 313-316)
nhura n. m. światło (Pognon 1898:287; Nôldeke 2005:118)
29
kul n. m. wszystko, każdy (Pognon 1898:274; Nôldeke 2005:105, 323-325)
man pron. kto (Pognon 1898:283; Nôldeke 2005:94, 341, 344)
d- pron. rel., nota gen. (Nôldeke 2005:92, 313-316)
arha 3 m. sg. pf. czuć, wąchać (Nôldeke 2005:254)
b praep. w, nota instr. (Nôldeke 2005:193)
rihih - rih st. cstr. n. m. riha zapach + h pron. suff. 3 sg. m. (Pognon 1898:299; 

Nôldeke 2005:88, 108, 169, 177-178, 339)
hia 3 m. sg. pf. żyć, ożyć (cf. Nôldeke 2005:268)
30
kul n. m. wszystko, każdy (Pognon 1898:274; Nôldeke 2005:105, 323-325)
man pron. kto (Pognon 1898:283; Nôldeke 2005:94, 341, 344)
d- pron. rel., nota gen. (Nôldeke 2005:92, 313-316)
qabil 3 m. sg. pf. Pa. przyjąć, wziąć (Pognon 1898:296; Nôldeke 2005:221)
śuth - śut st. cstr. suta mowa, nauczanie + h pron. suff. 3 sg. m. (Nôldeke 2005:88, 

177-178, 437)
31
ainh - ain st. cstr. n. f. aina oko; źródło + h pron. suff. 3 sg. m. (Pognon 1898:286; 

Nôldeke 2005:88, 157, 177-178)
nhura n. m. światło (Pognon 1898:287; Nôldeke 2005:118)
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ctmlia 3 m. sg. pf. Ethpe. być pełnym, wypełnionym (Pognon 1898:282; Nóldeke 
2005:263, 396)

32
ainh - ain st. cstr. n. f. aina oka, źródło + h pron. suff. 3 sg. m. (Pognon 1898:286;

Nóldeke 2005:88, 157, 177-178)
ctmlia 3 m. sg. pf. Ethpe. być pełnym (Pognon 1898:282; Nóldeke 2005:263) 
nhura n. m. światło (Pognon 1898:287; Nóldeke 2005:118)
33
u conj. i, a (Nóldeke 2005:207)
pumh - pum st. cstr. puma usta + h pron. suff. 3 sg. m. (Pognon 1898:293; Nóldeke

2005:88, 97, 177-178) 
tuśbihta n. f. chwała, pochwała (Nóldeke 2005:133) 
mla 3 m. sg. pf. wypełnić (Pognon 1898:282; cf. Nóldeke 2005:257, 263)
34
pumh - pum st. cstr. puma usta + h pron. suff. 3 sg. m. (Pognon 1898:293; Nóldeke

2005:88, 97, 177-178)
mla 3 m. sg. pf. wypełnić (Pognon 1898:282; cf. Nóldeke 2005:257, 263) 
tuśbihta n. f. chwała, pochwała (Nóldeke 2005:133)
35
u conj. i, a (Nóldeke 2005:207)
libh - lib st. cstr. liba n. m. serce + h pron. suff. 3 sg. m. (Pognon 1898:277; Nóldeke

2005:77, 88, 177-178)
hukumta n. f. mądrość (Pognon 1898:267; Nóldeke 2005:105) 
ctmlia 3 m. sg. pf. Ethpe. być pełnym (Pognon 1898:282; Nóldeke 2005:263)
36
arhubh - 3 m. pl. pf. arha czuć, wąchać + b praep. w, nota instr. + h pron. suff. 3 

sg. m. (Nóldeke 2005:88, 193, 254)
gaiaria pl. n. m. gaiara cudzołożnik (Brockelmann 1928:110; Sokoloff 2009:230; cf. 

Nóldeke 2005:120)
37
samar 3 m. pf. opuścić, porzucić (Macuch 1965:484, 485; cf. Lidzbarski 1925:58; 

Nóldeke 2005:427 - kontynuować.)
gauraiun - gaur st. cstr. gaura n. m. cudzołóstwo + aiun pron. suff. 3 pl. m. (Nóldeke 

2005:88, 382)
u conj. i, a (Nóldeke 2005:207)
atin278 3 m. pl. pf. ata przybyć, przyjść (Pognon 1898:306-307; Nóldeke 2005:257, 

431)

278 Właściwie atun (Nóldeke 2005:258), co wynika z kontekstu. Forma atin jest krótszą formą 1 pl. 
pf. (Ibidem).

38
b praep. w, nota instr. (Nóldeke 2005:193)
rihai - rih st. cstr. n. m. riha zapach + ai pron. poss. suff. 1 sg. (Pognon 1898:299; 

Nóldeke 2005:88, 108, 169, 339)
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mitkarkia pl. pt. m. mitkarka Ethpa. być otoczonym (Pognon 1898:275-276; Lidzbar
ski 1925:58; Macuch 1965:485; cf. Nóldeke 2005:132, 230)

u conj. i, a (Nóldeke 2005:207)
amria pl. amar pt. act. amar mówić, powiedzieć (Pognon 1898:284-285; Nóldeke 

2005:242)
39
kd conj. kiedy (Pognon 1898:272; Nóldeke 2005:93)
la part. neg. nie (Pognon 1898:276; Nóldeke 2005:203)
cdanin 1 pl. pf. cda (w) znać, wiedzieć (Pognon 1898:262; Nóldeke 2005:245) 
gamin 1 pl. pf. gar cudzołożyć (Nóldeke 2005:245) 
gaura n. m. cudzołóstwo (Nóldeke 2005:382)
40
hasta adv. teraz (Nóldeke 2005:202)
d- pron. rei., nota gen. (Nóldeke 2005:92, 313-316)
cdanin 1 pl. pf. cda (yT) znać, wiedzieć (Pognon 1898:262; Nóldeke 2005:245)
la part. neg. nie (Pognon 1898:276; Nóldeke 2005:203)
nigar 1 pl. impf. gar cudzołożyć (Nóldeke 2005:245-246)
41
śliha n. m. posłaniec (Nóldeke 2005:321, 408)
ana pron. pers. 1 sg. ja (Pognon 1898:286; Nóldeke 2005:86)
kuśtana adj. m. prawdziwy (Nóldeke 2005:138, 408, 426)
42
d- pron. rei., nota gen. (Nóldeke 2005:92, 313-316)
kadba n. m. kłamstwo (Pognon 1898:274; Nóldeke 2005:106, 416)
litbh - nie ma w nim, zaprzeczenie egzystencji: la part. neg. nie + cit n. f.279 byt + 

pron. suff. 3 sg. m. (Pognon 1898:280; Nóldeke 2005:88, 177-178, 203, 293-294, 401-405)

279 „Dasselbe wird wegen des n ais Fem. gebraucht“ (Nóldeke 2005:294).
280 Ut supra (Nóldeke 2005:294).
281 Ut supra (Nóldeke 2005:294).

43
kuśtana adj. m. prawdziwy (Nóldeke 2005:138, 408)
d- pron. rei., nota gen. (Nóldeke 2005:313-316)
litbh - nie ma w nim, zaprzeczenie egzystencji: la part. neg. nie + cit n. f.280 

byt + pron. suff. 3 sg. m. (Pognon 1898:280; Nóldeke 2005:88, 177-178, 203, 293-294, 
401-405)

kadba n. m. kłamstwo (Pognon 1898:274; Nóldeke 2005:106, 416)
44
u conj. i, a (Nóldeke 2005:207)
laiit - nie ma, zaprzeczenie egzystencji: la part. neg. nie + cit n. f.281 byt (Pognon 

1898:280; Nóldeke 2005:203, 293-294, 401-405)
b praep. w, nota instr. (Nóldeke 2005:193)
gauh - gau st. cstr. n. m. gaua wnętrze + h pron. suff. 3 sg. m. (Pognon 1898:260; 

Nóldeke 2005:88, 100, 177-178, 294)
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hasir st. abs. adj. m. niedoskonały (Lidzbarski 1925:58 - Mangel; Macuch 1965:484
- imperfection; Nóldeke 2005:304)

u conj. i, a (Nóldeke 2005:207)
bsir st. abs. adj. m. niekompletny (Lidzbarski 1925:58 - Fehl; Macuch 1965:484 - 

deficiency; Nóldeke 2005:304)
45
kul n. m. wszystko, każdy (Pognon 1898:274; Nóldeke 2005:105, 323-325) 
man pron. kto (Pognon 1898:283; Nóldeke 2005:94, 341, 344) 
d- pron. rei., nota gen. (Nóldeke 2005:92, 313-316) 
arha 3 m. sg. pf. czuć, wąchać (Nóldeke 2005:254) 
b praep. w, nota instr. (Nóldeke 2005:193)
rihh - rih st. cstr. n. m. riha zapach + h pron. suff. 3 sg. m. (Pognon 1898:299; 

Nóldeke 2005:88, 108, 169, 177-178, 339)
hia 3 m. sg. pf. żyć, ożyć (cf. Nóldeke 2005:268)
46
u conj. i, a (Nóldeke 2005:207)
kul n. m. wszystko, każdy (Pognon 1898:274; Nóldeke 2005:105, 323-325) 
man pron. kto (Pognon 1898:283; Nóldeke 2005:94, 341, 344) 
d- pron. rei., nota gen. (Nóldeke 2005:92, 313-316)
arhabh - arha 3 m. sg. pf. czuć, wąchać + b praep. w, nota instr. + h pron. suff. 3 

sg. m. (Nóldeke 2005:88, 193, 254)
47
ainh - ain st. cstr. n. f. aina oko; źródło + h pron. suff. 3 sg. m. (Pognon 1898:286; 

Nóldeke 2005:88, 157, 177-178)
b praep. w, nota instr. (Nóldeke 2005:193)
nhura n. m. światło (Pognon 1898:287; Nóldeke 2005:118)
ctmlia 3 m. sg. pf. Ethpe. być pełnym (Pognon 1898:282; Nóldeke 2005:263)
48
arhubh - 3 m. pl. pf. arha czuć, wąchać + b praep. w, nota instr. + h pron. suff. 3 

sg. m. (Nóldeke 2005:88, 193, 254)
kadabia - pl. kadaba n. m. kłamca (Pognon 1898:274; Nóldeke 2005:120)
49
samar 3 m. pf. opuścić, porzucić (Macuch 1965:484, 485; cf. Lidzbarski 1925:58; Nól

deke 2005:427 - kontynuować!)
kadbaiun - st. cstr. kadb n. m. kadba kłamstwo + aiun pron. suff. 3 pl. m. (Pognon 

1898:274; Nóldeke 2005:88, 106, 416)
u conj. i, a (Nóldeke 2005:207)
atin282 3 m. pl. pf. ata przybyć, przyjść (Pognon 1898:306-307; Nóldeke 2005:257, 

431)

282 Właściwie atun (Nóldeke 2005:258), co wynika z kontekstu. Forma atin jest krótszą formą 1 pl. 
pf. (Ibidem).

50
b praep. w, nota instr. (Nóldeke 2005:193)
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rihai - rih st. cstr. n. m. riha zapach + ai pron. poss. suif. 1 sg. (Pognon 1898:299; 
Nôldeke 2005:88, 108, 169, 339)

mitkarkia pi. pt. m. mitkarka Ethpa. być otoczonym (Pognon 1898:275-276; Lidzbar
ski 1925:58; Macuch 1965:485; cf. Nôldeke 2005:132, 230)

u conj. i, a (Nôldeke 2005:207)
cdanin 1 pl. pf. cda (PT) znać, wiedzieć (Pognon 1898:262; Nôldeke 2005:245)
maran - mar st. cstr. n. m. mara pan + -an pron. suff. 1 pl. (Pognon 1898:285; Nôl

deke 2005:88, 112, 179)
51
kd conj. kiedy (Pognon 1898:272; Nôldeke 2005:93)
la part. neg. nie (Pognon 1898:276; Nôldeke 2005:203)
cdanin 1 pl. pf. cda (yT) znać, wiedzieć (Pognon 1898:262; Nôldeke 2005:245) 
amarnin 1 pl. pf. amar mówić, powiedzieć (Pognon 1898:284-285; Nôldeke 2005:241) 
kadba n. m. kłamstwo (Pognon 1898:274; Nôldeke 2005:106, 416)
52
hasta adv. teraz (Nôldeke 2005:202)
d- pron. rel„ nota gen. (Nôldeke 2005:92, 313-316)
cdanin 1 pl. pf. cda (PT) znać, wiedzieć (Pognon 1898:262; Nôldeke 2005:245)
la part. neg. nie (Pognon 1898:276; Nôldeke 2005:203)
nimar 1 pl. impf. amar mówić, powiedzieć (Pognon 1898:284-285; Nôldeke 2005:242)
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Rozdział piąty
CARMEN NISIBENUM XIII

Święty Efrem - „Pieśń pouczająca 
na cześć biskupa Jakuba i towarzyszy" - tekst

Pieśń pouczająca, mâdrâsâ2*3, którą tu prezentujemy, jest autorstwa św. Efre
ma Syryjczyka, -ui mâr 3aprem süryäyä (ok. 306-373). Uznany teolog był
zarazem jednym z najwybitniejszych przedstawicieli poezji syryjskiej IV w.; określano 
go mianem Loi, IÜ2 kennärä d-rühä d-qudśa „Harfy Ducha Świętego” (Wright 
1894:33; cf. Starowieyski 1999:60)283 284.

283 Cf. kwestię tłumaczenia terminu mädräsä poniżej.
284 „Seculo IV0 floruit magnus Ecclesiæ et nationis Syrae doctor et lumen et gloria, S. Ephraem Edes- 

senus dictus per autonomasiam Syrus, quem licet appellare primum, eminentiorem ac sublimiorem Syro- 
rum poetam. Eum imitati sunt sed non attigerunt eminentes poetæ qui postea apud Syros innotuerunt” 
(David 1896:708 [W tekstach łacińskich zachowujemy oryginalną pisownię - PWT]).

285 Pigulewska 1989:154-155; Brock-Kiraz 2006:xii.
286 Syryjskie nsibin, greckie Niaißiq, miasto w północnej Mezopotamii, nad rzeką Mygdonios; 

obecnie tureckie Nusaybin, należące do prowincji Mardin. W swoim czasie jedna z najpotężniejszych 
twierdz na Wschodzie. Od początku IV w. istniało tu biskupstwo (Starowieyski 1999:56; EKB 2002:377).

287 Nisibis zostało przekazane władcy perskiemu Szapurowi II przez cesarza Jowiana w 363 r. po 
klęsce i śmierci cesarza Juliana Apostaty - był to jeden z warunków traktatu pokojowego zawartego przez 
Rzymian z Persami. W tymże roku mieszkańcy (wśród nich również Efrem) opuścili miasto na rozkaz 
władz rzymskich. Data ta jest więc terminus ad quem powstania utworu (cf. Bickell 1866:8 - Carmfina]. 
13-14 (...) anno 358 scripta sunt; Gwynn 1898:151).

288 Co do numeracji pieśni, cf. Ephram 1919.

Madraśa należy do grupy 77 pieśni nisibińskich (carmina Nisibena)285. Tematem 
utworu jest pochwała trzech biskupów Nisibis, rodzinnego miasta poety (Baumstark 
1922:34)286. Pieśń pouczająca powstała najprawdopodobniej ok. roku 3 5 8 287.

Tekst XIII pieśni nisibińskiej288 podaliśmy za opatrzoną znakami samogłoskowymi 
wersją zawartą w chrestomatii Brockelmanna (Brockelmann 1981:44*-47*), przy wy
korzystaniu edycji krytycznej Becka (Ephraem 1961) oraz wydania Bickella (Bickell 
1866:20-22). Brockelmann posłużył się popularną w kręgu europejskim późniejszą, za-
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chodniosyryjską odmianą pisma, tzw. serto289, Beck stosował najstarszą, niewoka- 
lizowaną postać pisma syryjskiego, 3estrangela290.

289 Wytworzenie się nowych odmian pisma syryjskiego związane było ze schizmą w Kościele sy
ryjskim wV w., dotyczącą zagadnień chrystologicznych, i utworzeniem jakobickiej, zachodniej, oraz 
nestoriańskiej, wschodniej, wspólnoty syryjskiej. Pisma dla obu odseparowanych od siebie społeczności 
ukształtowały się później - serio ok. VI-VII w., nestoriańskie ok. IX w. System samogłoskowy dla sertö, 
graficznie wyrażany przez małe literki samogłoskowe greckie, powstały ok. 700 r., oddawał późniejszą ich 
wymowę. System zastosowany następnie do pisma nestoriańskiego pojawił się wcześniej, w VII w. (Du
val 1881:67-79; Jensen 1969:311-312; Cereteli 1979:15-16; Brockelmann 1981:3-4, 12-15; Cereteli 1982:117- 
-118; Pigulewska 1989:124-125; Daniels-Bright 1996:499-502; Nöldeke 2003:8). „Die nestorianische Schrift 
hat sich erst ganz allmählich von der Estrangelo differenziert; bis etwa 900 ist kaum ein Unterschied von 
letzterer erkennbar. (...) Die Jacobiten (...) benutzten fortan eine besondere Schrift, die wir in einer älteren 
Form aus Manuskripten des 6. oder 7. Jahrhunderts und in einer jüngeren Form aus dem 11. bis 14. Jahr
hundert kennen“ (Jensen 1969:310-311).

290 Cf. uwagę wydawców wyboru poezji Efrema: “The excellent standard edition of his [Ephrem’s - 
przyp. PWT] poetry, by Edmund Beck, remains daunting to all but the morę expert Syriacist, seeing that 
the text is unvocalized and in the estrangela script” (Brock-Kiraz 2006:ix). Coraz częściej stosuje się jednak 
Jestrangelä. Przykładem jest nowa wersja słownika Brockelmanna, opracowana przez Michaela Sokoloffa: 
“Following an increasing academic trend of the last few years, the present work has utilized Estrangelo 
fonts and ESy vocalization” (Sokoloff 2009:xxii).
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Przy transkrypcji tekstu zapisanego sertd zachowaliśmy, zgodnie z tradycją, star
szą postać większości fonemów samogłoskowych291.

291 W zachodniosyryjskim zaszły następujące zmiany: a > o, ę > i oraz ó > u. W transkrypcji zacho
waliśmy podwojenie spółgłosek, które zanikło w odmianie zachodniosyryjskiej (Duval 1881:43-50, 107- 
111; David 1896:202-208, 620-621; Cereteli 1979:21-22, 23-24; Brockelmann 1981:10, 42).

292 Samogłoski i oraz u są z natury długie. Ulegają skróceniu w zamkniętej sylabie, która nie kończy 
słowa (Arayathinal 1957:8; cf. Nóldeke 2003:27-29).

293 Jest to responsorium, zwrot powtarzany po każdych trzech wersach (sześciu półwierszach), za
chowujący 7 sylab.

294 Podwojenie spółgłosek coraz h było przedmiotem sporu u badaczy (Duval 1881:109); w większo
ści wypadków wokalizacja tekstów wskazywałaby na wystąpienie podwojenia (Nóldeke 2003:14).

tub madraśa dslm Itubana тагэаргёт cal mar yacqób wcal habraw

1.
tlâtâ kâhnë nassïhë 
yabbel waslem lahdâdë 
dsaggï lan 2eblâ datrën 
[cônïtâ] lâk subhâ dagbayt 'Jennôn‘ 
2.
haw dabrâ trën nahhîrîn29'' 
waqbac 3ennôn batlâtâ 
dadcek zawgâ dnahhïrë 
3.
tlâtâ kâhnïn gizzabrë

btupsa292 293 294 datrën nahhîrë 
kursyâ wïdâ wmar^ïtâ 
kulleh hrâyâ büyâ^aw

,293

gbâ leb tlâtâ nahhïrê 
hesôkë hbîsë dahwaw 
hrâyâ kulleh zallïqaw

dahhtdin baśrarayhon
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qlïdâh datlïtâyütâ 
had had mention baqlïdeh

bqadmâyâ ptah wâ tar^â 
bmeşcâyâ ptah wâ tar^â 
bahrâyâ ptah wâ tar^â
5.

bqadmâyâ tar^â ptah wâ 
bmeşcâyâ tar^ê ptah wâ 
batlïtâyâ ptah tar^â
6.

bqadmâyâ petah295 tar^â 
bmefâyâ petah tafâ 
bahrâyâ petah tafâ

295 W formach —Ks ptah w strofie 6 ze względów prozodycznych pojawia się po pierwszej spółgło
sce rdzennej samogłoska e, w tekście zapisanym sertó oznaczona specjalnym znakiem, małą kreską pod 
spółgłoską (—Ks), zwaną mhaggyânâ (Uhlemann 1857:11-12, 264-266; Duval 1881:125-128; David
1896:219-221; Arayathinal 1957:21; 1959:387-389). Jest to środek prozodyczny znany jako diaeresis (Bur
gess 1853:LI-LII; Zschokke 1870:133).

296 Ze względów prozodycznych spójnik o w- opatrzony został samogłoską dla uzyskania równej
liczby sylab: jLmśo^ó wa-fupsa zamiast w-tupsa (Uhlemann 1857:266; Arayathinal 1959:387-390).

297 Ze względów prozodycznych spójnik « w- opatrzony został samogłoską dla uzyskania równej liczby
sylab: wa-bassim zamiast w-bassim (Uhlemann 1857:266; Bickell 1866:34; Arayathinal 1959:387-
390). Notabene Bickell zwokalizował spójnik znakiem dla samogłoski e. we-basslm (Bickell 1866:21).

7.

hâ batlâtâ yubbâlïn 
ruğzâ Isemsâ 3eddammï 
wetgabbar sèd me$câyâ
8.

3âp semsâ tupsê tlâtâ 
harrîp wazhê surrâyeh 
wak labrîtâ detgamrat
9.

qallïl wazhê surrâyeh 
hammïmâ wqasyâ mşacteh 
rahhïm wbassïm sullâmeh
10.

man hây bartâ bat nedrê 
redaw hâkan yubbâlêh 
wasleq hâkan durrâgêh 
11.

Ibarteh balhod dabrâhâm 
3ô lek bartâ bat nedrê 
3ak zabnâh gêr cudrânâh 

tar^e tlata ptah waw lan 
bzabneh tar^eh pâtah wa

Imardütâ detât celayn 
Imalkütâ dnehtat şedayn 
lasbartâ dselqat şedayn

laqraba dkense trayhön 
Imalke drühe tartayhen 
dîzgadde dğabbe trayhön

laqraba mettul hawbe 
Imalke mettul taktûsâ 
lîzgadde mettul rahme

3ak dabrâzâ watupsa296 
sarri men şed qadmaya 
cmad wettallaq bahrâyâ

mhawwe batlâtpenyâtâ 
cazzîzâ wqasya mşacteh 
nth wabassim297 sullâmeh

daldamkew 3âte dancır 
dpere 3âte danbassel 
damtâ leh lağmîrütâ

hsîmat men kul neqbâtâ 
wasğîw hâkan tukkâseh 
wanşah hâkan rabbâneh

hway way hâlen demwâtâ 
dluqbal suprâh taşbltâh 
wak cudrânâh sammâsâh
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12.

luqbal husrân sunqânâh 
3abbâhêh 3ak mawlâdêh 
tarbîtâh 3ak rubbâyâh
13.

teqlat yehbat taybwâtâ 
sâmat 3ennèn bpuhhâmâ 
negdat 3ennên byubbâlâ
14.

byawmâteh dhaw qadmâyâ 
byawmâteh dhaw mescâyâ 
byawmâtâ dên dahrâyâ
15.

bqadmâyâ cal tukkâsê 
bmescâyâ qreb wetrahhaq 
bahrâyâ dên denhat lan
16.

luqbal rugzâ qadmâyâ 
luqbal sawbâ dabtahrâ 
luqbal saynâ tâlômâ
17.

lhabbâsâ qadmâ 3arceh 
lhabbâsâ datrên 3arceh 
slawâtâ dên dahrâyâ
18.

nsïbïn nsïbat cal mayyâ 
nebcê hayyê Igaw mennâh 
nahrâ dalbar daggel bâh
19.

kâhnâ qadmâ pallâhâh 
hâ2W mît waqbîr begawwâh* 299 300 
badgûn detaw pâsôqê

258 W wydaniu Bickella: lie» hwâ (Bickell 1866:22).
299 Ze względów prozodycznych przyimek o b- opatrzony został samogłoską e dla uzyskania rów

nej liczby sylab: begawwâh, w tekście zapisanym serfo oznaczoną specjalnym znakiem, małą kres
ką pod spółgłoską (-Ką), zwaną mhaggyânâ (Uhlemann 1857:11-12, 264-266; Duval 1881:125-128;
David 1896:219-221; Arayathinal 1957:21; 1959:387-389). Jest to środek prozodyczny znany jako diaeresis 
(Burgess 1853:LI-LII; Bickell 1866:34; Zschokke 1870:133).

300 Diaeresis w formie <>Ąx cleh: «Ąj. caleh (Bickell 1866:22, 34).

20.

mtâ wâ zabnâ dapsâqâh 
dlâ nehwê calèh30° bâcyâ 
sâmteh bcubbâh Ipallâhâh 

tâ leh mullây sunqânâh 
wrabbânêh 3ak pursânèh 
walbüsêh 3ak qawmâtâh 

kulhên 3ak dabmasatâ 
dnehwè menhên cudrânâ 
dnehwê menhên Suklâlâ 

sgi saynâ wagmar saynâ 
nhet malkè wasleq malkè 
tkeb gaysè wapsaq gaysë 

cal cammeh wanpaq cammeh 
tâgâ dhaddï cêdâtan 
taybütâ dlâ metpar^â

3aqreb camleh dqadmâyâ 
qâm tellâleh dmefâyâ 
3asgî hrâyâ zuhhârâ

kâhnâ qadmâ wnassthâ 
kâhnâ datrên rahmânâ 
sâg tur^âtan kasya’it

mayyâ ksayyâ waglayyâ 
nahrâ gayâ Ibar mennâh 
mabbôcâ dalgaw natrâh 

sawkèh rabbï basmayyâ 
hwâ leh pèrâ bgaw cubbâh 
pêrâ dabgawwâh natrâh 

cal haw dabreh Ipallâhâh 
rehtat hî basnfütah 
dtetpassè byad pallâhâh
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21.
demâyëri301 mallâlâtâ 
dsâmatpağrâ lğaw mennâh 
sïmën bkën pağrâ hayyâ 

301 Diaeresis w formie dmâyën: demàyën (Uhlemann 1857:266; Bickell 1866:22; Arayathi
nal 1959:387-390).

302 Diaeresis w formie MS bnât Mş benât (Bickell 1866:22, 34).
303 «Mais les Syriens ne connaissaient pas ce terme; ils appelaient ces poésies des instructions 

(U^i)» (Duval 1907:14).
304 „Wiadomo, iż Efrem (...) był dyrygentem chóru dziewcząt, które śpiewały jego wierszowane 

hymny, o czym informuje Ja‘köb z Serüg” (Pigulewska 1989:153; Brock 1999:[6], Appendix I - utwór 
Ja'qôba z Serüg pochodzi sprzed 521 r.). Potwierdza to również żywot św. Efrema z VI w.: LSLo
■SİS—«* Jóo, IœLsoo ^.o^. (...) Lśi ^*1 00,0 (...)

)Kko (Ephrem 1743:LII) waqïm bnât qyâmâ wallep enën madrâsë (...) whü ’ak ’abâ bamşacthen qâ’em wâ 
(...) wamtakkes bqinâtâ msahlpâtâ lahën wamhawë wâ wmallep suhlâp qïnâtâ założył grupę dziewcząt 
i nauczył je pieśni (...) niczym ojciec, stojąc pośrodku nich(..j układał dla nich rozmaite śpiewy i nauczał 
różnych melodii. Melodie się jednak nie zachowały i wciąż brak szczegółów dotyczących instrumentacji 
i wykonania większości pieśni, cf. XIX-wieczną wypowiedź Burgessa: “On the nature of the tunes, the 
musical instruments employed, and other interesting particulars, we are profoundly ignorant” (cf. Burgess 
1853:LVII), oraz XX-wieczną Ibrahima i Kiraza: “To the disappointment of the modem cleric, the vast 
majority of Ephrem’s qole are not présent in the abridged Beth Gazo and, hence, their mélodies cannot be 
recognized” (Ibrahim-Kiraz 1999:14).

305 Ks. Wojciech Kania używa określenia pieśń dydaktyczna (Kania 1980:6).
306 Np. przez Becka (Ephraem 1961, 1963).
307 Baumstark 1922:39. Efrem był także autorem utworów z gatunku męmra, poezji narracyj

nej lub homilii, skomponowanej z dwuwierszy (lub wersów złożonych z dwu półwierszy) o strukturze 

benât302 nşıbîn lanşîbîn 
wahwâ sürâ Ibar mennâh 
dnehwë sürâ lhayyaykën

Carmen Nisibenum XIII - 
zagadnienia stylistyczno-prozodyczne

Kilka słów należy poświęcić gatunkowi, jaki stanowi utwór. Syryjskie 
madraśa tłumaczy się najczęściej jako pieśń, hymn. Syryjczycy nie stosowali jednak 
wobec niego terminu hymn i nazwa powyższego gatunku miała inny wydźwięk dla 
rodzimych użytkowników tego języka303. Słowo pochodzi od rdzenia *.{, draś rozwa
żać, rozprawiać, dyskutować, głosić (Zschokke 1870:130; Brockelmann 1928:168; Soko- 
loff 2009:325, 718). Utwory te były zazwyczaj śpiewane, o czym świadczą zachowane 
tytuły melodii (Arayathinal 1959:423; Brock 1997:5, Brock-Kiraz 2006:ix, xii, xiv-xv)304.

Tekst tej pieśni śpiewany był na melodię: KMoi -ui ^’1 tehra 3enen mar kul 
dasbalt Cudem jest wszystko, co zniosłeś, Panie/(Ephram 1919; Ibrahim-Kiraz 1999:14).

Z powyższych względów stosujemy nazwę gatunkową: pieśń pouczająca305, gdyż 
określenie to oddaje zarówno liryczny charakter utworu (cf. łacińskie określenie car
men, stosowane przez wydawców306), jak i jego stronę teologiczno-dydaktyczną307.
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W wersji Brockelmanna madraśa ma postać stroficzną, podkreślaną przez 
występowanie refrenu po stosownej ilości wersów, złożonych z półwierszy - w na
szym przypadku po trzech wersach występuje refren - responsorium308. Podkreślić 
należy, iż pieśni złożone są z izosylabicznych wersów - w powyższym utworze każdy 
półwiersz ma 7 sylab. Siedmiosylabowiec znany jest jako „metrum Efremowe”, gdyż tą 
miarą poeta przeważnie się posługiwał (Uhlemann 1857:263; Wright 1894:34)309. Stro- 
ficzna budowa pieśni uwidacznia się, gdy zrezygnujemy z tradycyjnego układu wer
sowego i ułożymy wiersze pierwszej zwrotki zgodnie z metrum310:

sylabicznej 7+7 (Zschokke 1870:130: It-Lkai, [mêmrë d-mushâtâ] orationes metricae sunt carmina, 
quae stropharum distinctione carent; Brock-Kiraz 2006:xiii), naśladowanej w postaci greckiej jako 
Xôyoç éjtTaoiikXaPoç, czyli mowa, opowieść siedmiozgłoskowa - nawiązanie do terminu syryjskiego, 
pochodzącego od rdzenia jól ’emar rzec, powiedzieć (Brockelmann 1928:26; Dłuska-Strzelecki 1959:153; 
Jurewicz 2000:302, 331, 2001:18).

308 W manuskryptach syryjskich poezja nie była dzielona na linijki, lecz zapisywana w sposób ciąg
ły, a metryczne przerwy zaznaczane były kropkami. W przypadku mâdrâsâ oddzielano zwrotki za pomo
cą znaku », ale wewnętrzna sylabiczna struktura strofy, złożona z różnych jednostek sylabicznych, nie 
zawsze była oznaczana precyzyjnie (Burgess 1853:LII-LIII; David 1896:712 - „Sciendum est Syros cum 
poesim scribunt, versus per lineas haud separare ut est usus ceterorum populorum et ipsorum Arabum, 
sed continuo eos scribere ad instar prosæ; attamen omnem versum a sequenti séparant per punctum; 
strophæ autem invicem separantur per quatuor puncta hac forma » vel hac Arayathinal 1957:44-45; 
Brock-Kiraz 2006:xiv).

305 „Hoc metro maxima pars poematum S. Ephræmi composita est, ideoque ejus nomine distinguitur 
ut diximus; eodem metro scripsit etiam Cyrillona et Isaac nuncupatus Magnus qui seculo V° floruere” 
(David 1896:719). Układ wierszy siedmiosylabowych (wprawdzie ciągły, ze znakami interpunkcyjnymi, 
oddzielającymi wiersze) zaprezentował wcześniej Bickell (Bickell 1866:31 - schema eorum metricum indi- 
cabimus (...) carm. 13-14. schema 777777).

310 Metoda stosowana zarówno przez Becka, jak i innych współczesnych wydawców poezji 
Efrema, cf. Brock-Kiraz 2006:xiii; więcej informacji na temat strofiki syryjskiej przynosi Arayathi
nal 1959:408-422, cf. etiam David 1896:719-727. Można przyjąć, że układ stroficzny generowany był 
przez wzorzec sylabiczny, występujący w stosownej ilości wersów: „In ceteris autem generibus [e.g. 
mâdrâsâ] hoc metrum [i.e. septenarium] potest habere strophas constantes quatuor, quinque, sex, octo 
vel decern versibus” (David 1896:720). Wykorzystaliśmy w omówieniu tekstu oba układy: propozycja 
Brockelmanna okazała się bardziej przejrzysta przy omawianiu niektórych figur słownych typu anafora 
lub anadiploza.

jLToo

JJLcDęoD 

ri'-? -Jss?5’
o« 111 oś oCSori

[)KJox] 
G^ojI JLLso*.

tldtâ kâhnë nassïhë 7 sylab
btupsâ datrën nahhîrë 7 sylab
yabbel waślem lahdâdë 7 sylab
kursyâ wïdà wmafïtà 7 sylab
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7 sylabdsaggt lan Debla datren 
kulleh hraya buyaPaw 
(cónita - refren): 
lak Subha dagbayt ’■‘ennon 7 sylab

W tym układzie uzyskujemy strofę sześciowierszową, po której występuje re- 
sponsorium311.

311 Był to albo zwrot pochwalny, albo modlitewny (Duval 1907:15-16). Przykłady na zastosowanie 
wiersza jako responsorium - v. Burgess 1853:LIV-LV.

312 Cf. Martin 1879:11, 18 — + , mśuhta 3îtëh
pëtgâmë dsâlmïn lahdàdë bmenyànütâ dhegyânëhôn On appelle vers une série de mots qui se correspon
dentpar l’agencement de leur syllabes (traktat Jakuba zTikritu ¿sont. yacqôb dtagritâ zm. 1241).

313 “The memra form is already found in one of the earliest surviving examples of Syriac poetry, the 
gnosticizing “Hymn of the Soul,” preserved in the Acts of Thomas (6+6 syllables)" (Brock 1980:6); v. etiam 
Beyer 1990:234 i nn. Cf. jednak wypowiedź Kathleen Mcvey: “Although Beyer’s reconstructed east Aramaic 
version achieves precise adherence to the isosyllabic pattern, some doubt remains, as for all reconstruc
tions, whether this rigorous pattern was in the poet’s mind or only the scholar’s” (Mcvey 1999:197^). Co do 
szczegółów dotyczących datowania oraz innych rekonstrukcji struktury sylabicznej, cf. Turek 2002:113-116.

314 V. opinię Greenfielda, powołującego się na wydanie Poiriera (Poirier 1981): “It is often stated 
that this“hymn” is written in six syllable couplets (...). However, careful analysis by POIRIER shows that 
although the couplet often takes this form, in the majority of cases there is a great diversity in the syllable 
count. It is therefore better to see a basic 3:3 stress count at work in these couplets, with the usual varia
tions: see POIRIER, pp. 194-195” (Greenfield 2001:4286).

315 Greckie to Kibkov - człon, klauzula rytmiczna; część strofy, wiersza, zazwyczaj dłuższego (Dłu
ska-Strzelecki 1959:153; Jurewicz 2000:568).

316 Wytworzenie się wiersza izosylabicznego z pewnością poprzedziło teorię, ale jak się wydaje, 
Syryjczycy znali Arystotelesowskie pojęcie sylaby: St)XXaPf| ó’ êott 4>U)vf| aorąioę, owSerf) fij 
à<|)ci)vou teal <J>œvf|v ëyovTOg (Arystoteles 1837:262) Sylaba jest dźwiękiem nie posiadającym samo
dzielnego znaczenia, złożonym ze spółgłoski i samogłoski (...) (Arystoteles 2001:608). W języku syryjskim 
występuje zresztą kilka określeń na sylabę: 11L^» hegyânâ, sylaba; samogłoska (Sokoloff 2009:329); 
TÓvoi sylaby (w metrum) (Nóldeke 2003:61; Sokoloff 2009:518); JA^oœ sullâbâ aoXXaPtj sylaba (Sokoloff 
2009:979-980); lia», sqâlà sylaba (termin gramatyczny) (Sokoloff 2009:1597).

Izosylabizm jest zjawiskiem charakterystycznym dla poezji syryjskiej312; wystę
puje już w „Pieśni o perle”, pochodzącej najprawdopodobniej z II połowy III w., w 
której (po dokonaniu niezbędnych korekt metrycznych) wyróżnić się da wersety 
złożone z izosylabicznych półwierszy (6+6)313. „Pieśń o perle” charakteryzuje wy
stępowanie paralelizmu składniowego, a dochowane wersje zakładają przynajmniej 
częściowy izosylabizm, jeszcze nieosiągający doskonałości wzorca Efremowego 
(Harris-Mingana 1920:126)314.

Utwory poetów syryjskich, przetłumaczone na grecki, a następnie na łacinę, 
przyczyniły się do przejęcia przez grecką i łacińską poezję chrześcijańską nowego 
systemu wersyfikacyjnego, w którym iloczas nie odgrywał żadnej roli, „konstantą 
zaś metryczną była równa ilość zgłosek w następujących po sobie kolonach315, któ
rych połączenia tworzyły wiersze” (Dłuska-Strzelecki 1959:150-153; cf. Pigulewska 
1989:158; Brock 1997:6)316.

Wszystkie samogłoski w języku syryjskim: krótkie lub długie, w pozycji początko
wej, środkowej lub końcowej, w sylabie zamkniętej lub otwartej, traktowane są w poezji 
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jednakowo i mają tę samą wartość317. Półsamogłoska (y’wâ) nie jest brana pod uwagę 
(Arayathinal 1959:391)318.

317 Wpływa! na to fakt, że syryjski rzadko zachowywał krótką samogłoskę w sylabie otwartej, stąd 
słowa składały się z wyrazistych sylab, mających tę samą wartość prozodyczną. Było więc naturalne, 
że fraza rytmiczna zawierała określoną liczbę sylab - «La langue syriaque (...) ne maintient que très 
rarement la voyelle brève dans une syllabe ouverte; par suite, les mots se décomposent en syllabes bien 
tranchées qui ont la même valeur prosodique. Il était donc naturel qu’une phrase rythmée comprît un 
nombre déterminé de syllabes» (Duval 1907:11).

318 „Omnis igitur vocabuli Syriaci, quamquam longissimi, omnes syllabæ, sive initiales, sive mediae 
sive finales, qualicumque numéro litterarum constent, eandem omnino habent metrice quantitatem; unde 
ex.gr. monosyllaba .pai .L—KS eundem metrice valorem inter se habent ac quaecumque syllaba verbi

(David 1896:712).
319 Cf. stwierdzenie Wincentego Myszora we wstępie do przekładów Wojciecha Kani: „Pod tym wzglę

dem wiersz syryjski podobny jest metrycznie do wiersza sylabicznego w języku polskim” (Kania 1973:13).
320 Dziewiętnastowieczny thimacz poezji Efrema, Henry Burgess, domniemywał istnienia pewnych 

zasad regulujących układ metryczny: “Although neither accent nor quantity are at present recognized, we 
feel persuaded this must arise from ignorance of the subject, and not from the neglect of them by the Syrians 
themselves. It is scarcely conceivable that among any people such important aids to melody should be unk
nown, or that being known they should not be used. Traces of an arrangement of the syllables on some system 
are discernable in Ephraem, as in the frequent use of metathesis, by which words are transposed in a manner 
which in some cases obscures the sense and violates logical order" (Burgess 1853:XLIII-XLIV). Według Uh- 
lemanna akcent wyrazowy jest brany pod uwagę przy ustalaniu linii metrycznej (Uhlemann 1857:252-253).

321 Według Nöldekego nestorianie (używający dialektu wschodniosyryjskiego) akcentowali przed
ostatnią sylabę wyrazu (penultima), natomiast maronici (mówiący odmianą zachodniosyryjską) akcento
wali ostatnią sylabę wyrazu, gdy była zamknięta lub była dwugłoską (dyftongiem), prawie zawsze akcen
towali natomiast przedostatnią sylabę wyrazu, gdy kończył się na samogłoskę (Uhlemann 1857:13, 264; 
Duval 1881:135-137 - wyłącznie penultima; David 1896:209 - „(...) ultima enim syllaba apud Syros, vocali 
terminata, semper retrahit accentum ad præcedentem syllabam”; Nöldeke 2003:40; cf. Cereteli 1979:31).

322 „(...) der angehângte Artikel’â zog den Druck auf sich (...). Endlich wirkte der Accent im Syr. den 
Abfall der unbetonten auslautenden langen Vokale und Diphtonge (...). Dadurch war der alte freie Akc- 
cent ganz durch die Ultimabetonung ersetzt, die wâhrend der klassischen Période der syr. Literatur die 
herrschende blieb” (Brockelmann 1981:43, 45, 46). „(...) w syryjskim akcent zawsze spoczywa na ostatniej 

Mimo że zgodnie z tradycyjnym przekonaniem metrum syryjskie nie bazuje na 
akcencie ani na iloczasie, lecz na stałej liczbie sylab (Uhlemann 1857:252; Martin 
1879:18-21; Wright 1894:344; David 1896:712; Arayathinal 1959:391; Kania 1973:12-13; 
Pigulewska 1989:156; Brock-Kiraz 2006:xiii)319, pozostaje do rozpatrzenia zagadnie
nie rytmu. W systemie izosylabicznym „intonacja zdaniowa zeszła (...) na drugi plan 
wobec nadrzędnej dla organizacji rytmu ilości sylab” (Miodońska-Brookes-Kula- 
wik-Tatara 1978:420). Samo metrum jest rozumiane niekiedy jako „zorganizowany 
rytm, który wynika z ustalonej wymiany sylab o różnym charakterze i wartości” 
(Arayathinal 1959:390). Jakkolwiek by rozumieć tę wypowiedź, na rytm wpłynąć 
musi rozkład akcentów wyrazowych w danym półwierszu320. Kwestia akcentu w ję
zyku syryjskim jest nieco skomplikowana, gdyż inne są reguły akcentuacji w od
mianie zachodnio- i wschodniosyryjskiej, których tradycja wpływa na współczesną 
recytację (względnie odśpiewanie) pieśni Efrema321. Przyjąć należy, iż w czasach 
Efrema i w ogóle w klasycznym okresie literatury syryjskiej główny akcent wy
razowy padał na ostatnią sylabę (Brockelmann 1981:43-46; Cereteli 1982:138; Beyer 
1990:242; Nöldeke 2003:40)322.
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Gdy uwzględnimy więc akcent wyrazowy jako czynnik regulujący metrum 
syryjskie oparte na równej liczbie sylab, otrzymamy następujący schemat prozodyczny 
pieśni pouczającej Efrema:

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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sylabie. (...). Po zakończeniu okresu klasycznego (ok. r. 700 n.e.) końcowe sylaby otwarte tracą swój ak
cent, np.: néhwé „on jest” w maronickim. Nestorianie akcentują przedostatnią nawet wtedy, kiedy koń
cowa sylaba jest zamknięta, np.: kétbat „ona napisała” (Moscati 1968:96-97). Cf. akapit dotyczący akcen
towania wygłosowego -a we wschodniosyryjskim przez posługujących się nim Żydów: „Judaei in dialec
to Syriaca Chaldaica quam ipsi conservant, A finale semper cum accentu efferunt, dicentes, e.g. 
jkká ‘íjo'i calbá, audá. Incertum est tamen utrum veteres Babylonii ita pronunciaverint. Certe nulla dia- 
lectus Syriaca ex viventibus talem accentum habet” (David 1896:2091).
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Na uporządkowanie stylistycznej organizacji brzmieniowej omawianego tekstu, 
oprócz ścisłego izosylabizmu, wpływa fakt, iż w każdym wersie pieśni występują trzy 
akcenty dynamiczne323. Pauzy współgrają z rytmem wersów (wyznaczanym przez ak-

323 Propozycja oznaczenia akcentów dynamicznych zakłada występowanie zestrojów akcentowych, 
wymuszonych recytacją - stąd dość regularne namiastki stóp jambicznych (_ i) i anapestycznych (__ i),
występujących zazwyczaj w układzie:_ _____ •_ lub__Termin „namiastki” przejęto za Myśliw
cem (Dłuska-Strzelecki 1959:153).
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cent gramatyczny), a brak przerzutni sprawia, iż każdy wers tworzy całość intonacyj- 
no-zdaniową (Arayathinal 1959:408).

Można się oczywiście zastanawiać, czy w wierszach Efrema mamy do czynienia 
z rzeczywistą klauzulą rytmiczną. Argumentem przeciwko jej występowaniu ma 
być fakt, że „pochodzące z przełomu IV i V wieku greckie parafrazy syryjskich poe
matów Efrema nie wykazują klauzul rytmicznych” (Dłuska-Strzelecki 1959:156)324. 
Jak wiadomo, „klauzula jest miejscem, w którym zbiegają się sygnały delimitacyjne 
wersu wyodrębniające go jako podstawową wierszową jednostkę i nadające mu sa
modzielną intonację wierszową” (STL 2008:244). W ramach strofy rozróżnić możemy 
sześć wierszy, które tworzą trzy nadrzędne jednostki: wersy, złożone z dwu półwier- 
szy. Podział pomiędzy półwierszami występuje zawsze na granicy wyrazów i w 
miejscu naturalnego rozczłonkowania ze względu na logikę wypowiedzi. Sygnała
mi klauzuli są zatem: dział składniowo-intonacyjny oraz układ logiczny i graficzny 
tekstu (STL 2008:244). Zakładamy więc istnienie wyraźnej kadencji w syryjskich 
wierszach Efrema325.

324 Nie mamy w tym przypadku żadnej gwarancji, że tłumacz grecki zachowałby stały układ akcen
towy, naginając reguły indoeuropejskiego języka greckiego (o swobodnym akcencie) do oddania właści
wości semickiego języka syryjskiego. Efrem pisał wyłącznie po syryjsku, jego znajomość greki była praw
dopodobnie ograniczona (Schaff-Wace 1969:129), a większość utworów znanych jako „Ephraim Graecus” 
i przypisywanych Efremowi pochodzi raczej spod pióra innych autorów IV-VI w. Cf. wypowiedź Davida 
Taylora: “In addition to the numerous authentic Syriac writings which survive (Ephrem wrote exclusively 
in Syriac and is not thought to have known more than the bare rudiments of Greek), there are a number 
of accounts of the saint’s life written in Greek and Syriac; a large collection of Greek writings attributed 
to him and conventionally termed “Ephraim Graecus”; and a variety of Greek writers of the 4th to 6th cen
turies with whom connections have been posited. The difficulty is that although a figure conventionally 
identified as St. Ephraim came to occupy a position of great importance and influence within the Greek- 
-speaking Church, it is far from clear how this figure can be connected with the Syrian “Harp of the Spirit” 
and his genuine theological writings” (Taylor 1998:1).

325 W świetle powyższych rozważań kontrowersyjna wydaje się teza wiernego odtworzenia 
prozodii syryjskiego oryginału w postaci greckiej, jak zakłada Herbert Myśliwiec: „Gdyby w poezji 
syryjskiej występowały w zakończeniach sylabowców jakieś swoiste, zgodne z tokiem języka kaden
cje, to dbały o wierne oddanie formy oryginału grecki tłumacz Efrema, korzystający z doświadczenia 
wersyfikacyjnego swoich poprzedników, byłby się niewątpliwie pokusił o uwypuklenie tych zakoń
czeń w swoim przekładzie, oczywiście w postaci dostosowanej do zasad akcentuacji greckiej” (Dłuska- 
Strzelecki 1959:156). W opracowaniach mówi się o zachowaniu rytmu wiersza oryginału w przekładzie 
na język grecki, choć też podaję się przypadki, gdy treść pieśni jest ta sama, ale metryka odmienna 
(Pigulewska 1989:157-158, omawiająca pracę C. Émereau, Saint Éphrem le Syrien, son oeuvre littéraire 
grecque, Paris 1919).

326 Cf. Grimme 1893a, Grimme 1893b oraz dyskusję poświęconą akcentuacji w poezji syryjskiej 
w pracy Gustava Hölschera (Hölscher 1932:1-48). Notabene tenże Hölscher oparł swój wzorzec akcentua- 
cyjny na współczesnym mu sposobie recytacji siedmiozgłoskowca przez Syryjczyków w Rzymie. Zgadza 
się on o tyle z zaproponowanym przez nas wzorcem, że zachowuje akcent na ostatniej sylabie, przynaj
mniej w klauzuli wiersza. Poprzednie propozycje, głównie Grimmego, postulujące przyjęty przez nas 
trzyakcentowy rytm wiersza, krytykowane były zarówno za przyjęcie za klasyczny akcentu wyrazowego 
na przedostatniej sylabie, jak i za arbitralne akcentowanie jednosylabowych czasowników względnie

Pozostaje kwestią sporną, czy rozkład akcentów, generalnie zgodny z akcentem 
wyrazowym, poza przypadkami wyrazów w konstrukcji dopełniaczowej względnie 
partykułami, odpowiadał przyciskowi prozodycznemu wiersza326.
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Kunsztowność poetycką utworu podkreśla zarówno warstwa dźwiękowa języka 
syryjskiego, jak i bogactwo użytych środków stylistycznych.

W formach -Ks ptah w strofie 6 ze względów prozodycznych pojawia się po 
pierwszej spółgłosce rdzennej samogłoska e, w tekście zapisanym sertd oznaczona 
specjalnym znakiem, małą kreską pod spółgłoską (-Ks), zwaną mhaggyana
(Arayathinal 1957:21; 1959:387-389). Mamy tu do czynienia z dierezą, wprowadzeniem 
samogłoski pomocniczej, którą na początku słowa jest zazwyczaj 3 = sz’wa mobile 
(Uhlemann 1857:266).

W poezji syryjskiej nie występuje regularny rym327, jednakże w niniejszym 
utworze pojawia się sporadycznie rym półtorazgłoskowy, wynikający ze struktu
ry gramatycznej języka syryjskiego, nieobejmujący regularnie całej strofy, np. w 
strofie 13:

wyrazów w konstrukcji dopełniaczowej (Hólscher 1932:34-38). Zaproponowany przez Hólschera wzorzec 
metryczny siedmiozgłoskowca wygląda następująco: j.xj.xj.xj.. Przy zastosowaniu go do naszej pieśni 
akcent wierszowy padałby oczywiście w większości wypadków na przedostatnią sylabę wyrazu, różniąc 
się od akcentu wyrazowego, postulowanego dla okresu klasycznego poezji syryjskiej. Dla porównania 
podajemy niżej obie propozycje - Hólschera (H) i naszą (PWT):

Chociaż Hólscher przyjął wspomniany sposób recytacji za jedynie możliwy, nie mamy gwaran
cji, że „poważne wykroczenia przeciwko wyrazowemu akcentowi gramatycznemu” (Hólscher 1932:56) 
rzeczywiście charakteryzowały klasyczny model poezji syryjskiej IV w., zwłaszcza że pod przyciskiem 
według tego modelu znajdą się przyimki, zazwyczaj tworzące zestrój akcentowy z wyrazem następu
jącym, podobnie jak pierwszy człon konstrukcji dopełniaczowej. Dlatego też, akceptując spostrzeże
nia Hólschera dla postklasycznej akcentuacji syryjskiej, pozostajemy przy naszej propozycji, w której 
również zachodzą pewne odstępstwa od akcentu wyrazowego, względnie pojawia się poboczny akcent 
rytmiczny.

327 Rym został przejęty przez poezję syryjską w IX lub X w. pod wpływem arabskim (Wright 
1894:34,; Hólscher 1932:6; Arayathinal 1959:397). „Homoeoteleuton seu quod hodie in linguis Romanis 
dicitur rima, ignotum erat antiquis Syris; etenim celebriores epochæ aureæ poetæ, Ephræm, Isaac, Narsaj, 
Jacob ceteri usque ad seculum Chr. DCm vel potius Xm sine rima cecinere musas Syriacas” (David 1896:713).

'■r^sri 
IcoJ,

negdat 3ennen byubbala
dnehwe menhen śuklala

w strofie 7:
riJ <?• “jf-

Iriu3? rij 4^!°
pax

tlätä kühne nassïhë ■ x - x ' x • (H) ■_ ■ ■ (PWT)
btupsü datrën nahhïrë ■ x - x ■ x ' (H) L ' ' (PWT)
yabbel waślem lahdâdë ■ x ' x ' x ' (H) ■ ■ • (PWT)
kursyü wida wmar^ïta 'x'x ' x ' (H) L - - (PWT)
dsaggï lan 3eblâ datrën ■x-x - x - (H) ■. • ■ (PWT)
kulleh hrâya buyiPaw ■ x - x ' x ■ (H) . . . (PWT)
lük Subhâ dagbayt 3ennôn ■ x ■ x - x - (H) . - - - (PWT).
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śarri men sed qadmaya
wetgabbar sed mescdya
cmad wettallaq bahraya

Półtorazgłoskowy rym występuje także w szeregu wyrazów w wierszu, np. 
w strofie 18:

mayya ksayya waglayya

Częstsze niż w polszczyźnie występowanie zaimka dzierżawczego w języku sy
ryjskim powoduje objęcie wygłosu wiersza współdźwięcznością rymową, liczoną od 
ostatniej samogłoski, np. w strofie 10:

redaw hakan yubbâleh 
wasgiw hakan tukkâseh 
wasleq hakan durrâğeh 
wanşah hakan rabbâneh

względnie w strofie 12:

luqbal hüsran sunqandh 
ta leh mullây sunqandh 
3abbaheh 3ak mawladeh 
wrabbaneh 3ak pursâneh 
tarbîtâh 3ak rubbâydh 
walbüseh 3ak qawmatdh

To sporadyczne powtórzenie jednakowych lub podobnych układów brzmienio
wych w zakończeniu wiersza urozmaica dźwiękową stronę utworu, ale stanowi sty
listycznie element wtórny, jako że nie obejmuje całego utworu i wynika najczęściej 
z współzależności potencjalnego rymu, zwłaszcza ubogiego328, ograniczonego do 
ostatniej samogłoski, i elementów morfologicznych, np. postpozycyjnego wykład
nika określoności -a, względnie wspomnianych wcześniej zaimków sufigowanych, 
głównie 3 sg. m. et f.329

328 Definicje i przykłady rymu bogatego i ubogiego - v. STŁ 2008:488.
329 Cf. opinię Gwynna: “There is no systematic rhyme; but the nature of the language which by 
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W poemacie Efrema Znajdziemy wiele tropów stylistycznych i retorycznych. Na
leżą do nich:

- antonomazja330, np.

reason of its uniformity of etymological structure abounds in words of like terminations, often causes 
correspondences of sound amounting to rhyme, or at least to assonance” (Gwynn 1898:148-149).

330 Greckie f| àvTOVopauia, środek stylistyczny, polegający na zastąpieniu imienia własnego osoby 
lub rzeczy innym wyrazem, najczęściej epitetem (Korolko 1990:104-105; Jurewicz 2000:76; STL 2008:34-35).

331 Greckie petovpia, zamiennia, trop polegający na zastąpieniu słowa właściwego innym wyra
zem pokrewnym znaczeniowo, pozostającym w logicznym związku z właściwym. Zamiennia występuje 
też, gdy mówimy o narzędziu zamiast sprawcy (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:333-335; Ko
rolko 1990:103; Jurewicz 2001:44, 110; STL 2008:307-308).

332 Obydwa wyrazy pochodzą od tego samego rdzenia «A, nbac wypływać, wytryskać (Brockelmann 
1928:412; Brockelmann 1981:181*; Sokoloff 2009:704, 885).

ęiuiil koj, malke druhe tartayhen, dosłownie: władcy dwu wiatrów, dla 
określenia konkretnych władców Rzymu i Persji (w strofie 5),

){jj Lio bat nedre oblubienica w znaczeniu Kościół (w strofie 10),
pitoli ©.¡.w» barteh dabraham córka Abrahama, czyli Izrael (w strofie 11);

- metonimia331, np.
l^J. taga diadem, korona, zamiast król (w strofie 15);

- synonimy, np.
U?; nebca

mabbóca
obydwa wyrazy mają znaczenie źródło (w strofie 18)332

o,'i redaw
SglW

(w strofie 10);

- porównanie, np.
12-jj IToio |K^.L

tlata kahne nassihe
btupsa datren nahhlre (w strofie 1)

3abbâhëh 3ak mawlâdëh
wrabbânëh 3ak pursânëh 
tarbîtâh 3ak rubbâyâh
walbûsëh 3ak qawmàtàh (w strofie 12);
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- porównanie homeryckie333, np.

-¿{LI

♦ UU?

ha batlata yubbalin
3ak dabraza watupsa 
rugza Iśemśa 3eddammi 
śarri men sed ąadmaya 
wetgabbar sed mescaya 
cmad wettallaq bahraya

3ap semsa tupse tlata 
mhawwe batlat penyata 
harrip wazhe śurrayeh 
cazziza wqaśya msacteh 
wak labrita detgamrat 
nih wabassim śullameh

qalłil wazhe śurrayeh 
daldamkew 3ate dancir 
hammima wqaśya msacteh 
dpęre 3ate danbaśśel

333 W tej odmianie porównania człon drugi stanowi rozwinięty obraz poetycki, wprowadzający 
w tok opowieści jakby dygresyjny epizod (STL 2008:411).
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rahhim wbassim śullameh
damta leh lagmiruta
(strofy 7-9);

- metafora, np.
oóox hid oX loo«

hwd leh pera bgaw cubbah (w strofie 19);
- apostrofa334, np.

334 Greckie i) dnoorpocj)^, bezpośredni, patetyczny zwrot do osoby, bóstwa, upersonifikowanej idei 
etc. (Korolko 1990:115; Jurewicz 2000:99; STL 2008:40).

335 Cf. Korolko 1990:107-108.
336 Greckie i) Óva<t>Op(i, powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych seg

mentów wypowiedzi: grup składniowych, zdań, wersów, strof etc., zazwyczaj ukształtowanych paralelnie 
(Korolko 1990:108; Jurewicz 2000:54; STL 2008:29).

J'tyj lu> IL^> ..h's ¿1
3o lek barta bat nedre (w strofie 11)

'Ajj 
demayen mallalata 
benat nsibin lansibin
(w strofie 21);

- pytanie retoryczne, np.
t^j llta

|K Art i <■> K «A..

man hay barta bat nedre
hsimat men kul neqbata (w strofie 10)

oil; Vs

ILÓiiŚł «OOi ¿¿OOl

I've•Vh* °! 
¿iK^Sjk Óli-SOA. X\Ar>oXj

Ibarteh balhdd dabraham
hway way halen demwata
3ó lek barta bat nedre
dluqbal suprdh tasbltdh (w strofie 11).

Oprócz wymienionych środków stylistycznych utwór zawiera figury słowne335, 
czyli konstrukcje składniowe użyte zazwyczaj dla uwydatnienia myśli.

Do najczęściej używanych przez Efrema konstrukcji składniowych należą:

- anafora336, np.
Uoo oxij lv>, o
Uoo axil r/iM
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Ihabbaśa qadma Dar£eh kahna qadma wnassiha
Ihabbaśa datren ^ar^eh kahna datren rahmana (w strofie 17)

byawmateh dhaw qadmaya 
byawmateh dhaw mescdya 
byawmata den dahraya

sgi śayna wagmar śayna
nhet malke wasleq malke 
tkeb gayse wapsaq gayse (strofa 14)

luqbal rugza qadmaya 
luqbal śawba dabtahra 
luqbal śayna taloma

3aqreb camleh dqadmaya 
qam tellaleh dmescaya
Dasgi hraya zuhhara (strofa 16);

dsamatpagra Igaw mennah 
wahwa sura Ibar mennah (w strofie 21)

- epifora337
OtLQjQ£D yj

ÓiLÓjOA ChS. |U

luqbal husran sunqanah
ta leh mullay sunqanah (w strofie 12)

OQOJJ

ijsii.

samteh bcubbah Ipallahah 
dtetpasse byad pallahah (w strofie 20)

Óujc

■-■■y* ; -X. Jóoio

337 Greckie i) eni<t>opa, powtarzanie tego samego zwrotu lub słowa na końcu kolejnych segmen
tów wypowiedzi: grup składniowych, zdań, wersów, strof etc. (Korolko 1990:108; Jurewicz 2000:371; STL 
2008:133).

338 Ta fraza przyimkowa (oraz jej poniższe odmiany) powtarza się kilkakrotnie w tekście na począt
ku strof, czyli również ma charakter anaforyczny.

,2^. ILojt^nS 

Lh—J,

MG AsriSmj IliĄm\

|óo* —Ks Kló, ni 

U. i i. |ó» — Ks iKyias

Lkil |ó& -ks

bqadmdya338 ptah wa tar^a 
bmescdyd ptah wa tar^a 
bahraya ptah wa tar^a

Imarduta detat celayn
Imalkuta dnehtat sedayn 
lasbarta dselqat sedayn (strofa 4)
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- anadiploza339

339 Greckie f| dvaói7tXooię, rozpoczynanie zdania lub członu zdania wyrazem znajdującym się na 
końcu poprzedniego zdania lub członu (Korolko 1990:108; STL 2008:29; cf. Jurewicz 2000:45).

340 Greckie tj Ttapoyoiiaaia, figura etymologiczna, zestawienie podobnie brzmiących słów, zarówno 
spokrewnionych etymologicznie, jak i niezależnych (Korolko 1990:110-111; Jurewicz 2001:167; STL 2008:375).

Lao

nşibin nşibat cal mayya mayya ksayya waglayya (w strofie 18);

- paronomazja340

nşibin nşibat cal mayya (w strofie 18).
kap

Typową formę stychiczną tworzy w pieśni Efrema dwuwiersz z paralelizmem syn- 
taktycznym, opierającym się na identyczności zdań lub zespołów zdaniowych lub podo
bieństwie ich budowy (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:356-357; STL 2008:372). 
Podobnie jak w poezji biblijnej, stanowi on jeden z częstych środków stylistycznych, np.

aAokJao k*no Oujok. JoifO

harrip wazhe śurrayeh cazzîza wqasya mşacteh (w strofie 8)

redaw häkan yubbäleh 
wasleq hakan durrägeh

wasgiw hakan tukkâseh 
wanşah hakan rabbâneh (w strofie 10)

li©J Oll»
❖ к i İİOU

nebce hayye lğaw mennâh 
nahrä dalbar daggel bäh

nahrâ ğayâ Ibar mennâh 
mabhçfâ dalgaw natrâh (w strofie 18).

Propozycja tłumaczenia pieśni pouczającej 
autorstwa św. Efrema

Ponieważ w poezji syryjskiej „podstawą konstrukcji wiersza była równa ilość 
zgłosek w następujących po sobie członach, łączących się z kolei w jednolity utwór” 
(Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:454), odpowiednikiem polskim pieśni 
Efrema powinien być stroficzny utwór izosylabiczny. Najbardziej rozpowszechnio
nym systemem wiersza polskiego jest właśnie sylabizm (Miodońska-Brookes-Kula- 
wik-Tatara 1978:468). Brak rymu w poezji syryjskiej (względnie jego przypadkowe 

191



występowanie) sprawia, że można wykorzystać w tłumaczeniu wiersz biały, w którym 
„brak rymowego uwydatnienia klauzul jest zazwyczaj rekompensowany zwiększo
ną wyrazistością innych występujących w klauzuli układów językowych, szczególnie 
składniowo-intonacyjnych i akcentowych” (STL 2008:614).

Problem stanowić może liczba sylab w wierszu (półwierszu). Wers w niniejszej 
pieśni jako jednostka logiczna składa się z 14 sylab (7+7). Wydawać by się więc mogło, 
że oddanie oryginału syryjskiego tą samą liczbą siedmiu sylab w półwierszu nie po
winno sprawić na gruncie języka polskiego żadnego kłopotu. Oryginał syryjski cha
rakteryzuje się jednak znaczną kondensacją sylab, jeśli chodzi o formy gramatyczne: 
większość form czasownikowych metrycznie liczy od jednej do dwu sylab, np. 
ślem (w strofie 1), lA^gba (w strofie 2), —j nih, bassim (w strofie 8), a formy 
imienne najczęściej są dwu- lub trójsylabowe, np. U-Jj U» kahne rtasslhe(w strofie 1). 
Poza tym w syryjskim praktycznie zanikła deklinacja, a odmianie podlega czasownik. 
Siłą rzeczy formy imienne i werbalne języka polskiego będą więc dłuższe.

Oto nasza propozycja tłumaczenia pieśni:

Pieśń pouczająca, którą ułożył święty Efrem 
na cześć biskupa Jakuba i jego towarzyszy

1.
Trzej kapłani znamienici
Pełniąc urząd przekazali
Wielki żal nasz po obydwu,
[Responsorium] Chwała Ci, któryś ich wybrał!343

341 Termin użyty przez Efrema, marTta oznacza: pastwiska, trzoda, stada, zgromadzenie wier
nych; diecezja.

342 Chodzi o trzech biskupów nisibińskich: Jakuba yacqęb (|338), Babu oiś (f359) i Wologeze- 
sa walageś (t361/362), żyjącego jeszcze, gdy powstała pieśń (Gwynn 1898:139; Ephram 1919; Baumstark 
1922; Russel 2005:83).

343 Możliwy też jest układ strofy w postaci graficznej proponowanej przez Becka:
Trzej kapłani znamienici
na dwóch świateł podobieństwo
Pełniąc urząd przekazali
sobie tron, władzę i wiernych.
Wielki żal nasz po obydwu, 
ostatni zaś pocieszeniem. 
[Responsorium] Chwała Ci, któryś ich wybrał!

344 Słońce i księżyc, cf. Genesis 1:16 (Ephram 1919:13, przypis 1).
345 Nisibis było trzykrotnie oblegane przez perskiego króla królów, Szapura II (309-379); chodzi tu 

najprawdopodobniej o daty: 338, 346 i 350 (EKB 2002:377; Brock-Kiraz 2006:222; kontrowersje wokół 
datowania - cf. Gwynn 1898:139; Ephram 1919 oraz Russel 2005:69, 83, 84). „Ex hoc versu et septimo

2.
Ów, który dwa światła344 stworzył, 
I umocnił je w trzech mrokach 
Gdy zgaszono parę świateł,
3.

Trzej kapłani, Stróże skarbu, 

na dwóch świateł podobieństwo 
sobie tron, władzę i wiernych341, 
zaś ostatni pocieszeniem342.

wybrał trzy światła dla siebie 
oblężeniem wywołanych345, 
pełnią blasku lśni ostatnie.

którzy dzięki swojej wierze,

192



Dzierżąc klucze trójjedności, 
Każdy z rzędu swoim kluczem
4.
Pierwszym otworzył był bramę 
Środkowym otwarł był bramę 
Ostatnim otwarł był bramę
5.
Pierwszym bramę był otworzył 
Środkowym bramę był otwarł 
Trzecim bramę zaś otworzył
6.
Pierwszym otworzył on bramę 
Środkowym otwarł on bramę 
Ostatnim otwarł on bramę
7.
Oto w trzech następujących 
Gniew podobny jest do słońca: 
Umocnił u środkowego;
8.
Także słońce trzy postacie 
Jasno świeci na początku,
I wygasa jak pochodnia
9.
Łagodnie lśniące z początku, 
Mocne i palące w środku, 
Przyjemne, miłe na końcu,
10.
Kim jest ta oblubienica346 347 348 349 350, 

decimo apparet, S. Jacobum primae obsessioni adfuisse (338), Babu secundae (346), Vologesen tertiae 
(350)" (Bickell 1866:98).

346 W oryginale jest tu forma pt. —6-s patah z enklitycznym 1» wa, oznaczająca ciągłość w przeszło
ści (Nóldeke 2003:216-217).

347 Aluzja do wizyty cesarza Konstancjusza w Nisibis w 354 r. (Ephram 1919:13, przypis 3). „Cesarz 
Konstancjusz II kilkakrotnie odwiedzał miasto, ale z odsieczą przybył tylko raz, w 346” (EKB 2002:377). 
„4-6 Alludit ad bellum perpetuum 338-350, ad Constantium Nisibin venientem (quod inter alia accidit a. 
345), et ad legationes de pace inter Persas et Romanos a. 358 missas” (Bickell 1866:98).

348 Syryjskie IliAw sbarta f. dobra nowina, radosne posłanie. Wojciech Kania tłumaczy: nadziei (Ka
nia 1973:56). Chodzi tu o rokowania pokojowe w roku 358 (Ephram 1919).

349 W oryginale: rouk«L U.o), lmalke druhe tartayhen, dosłownie: królom dwóch wiatrów, czyli
dwu stron świata, stąd użyliśmy tu, by przybliżyć metaforykę Efrema, określeń Zefir, greckie ó t,e<t)upoę 
wiatr zachodni (Jurewicz 2000:423), oddający tu zachodnią, rzymską stronę świata, oraz Eur, greckie wiatr 
południowo-wschodni, jeden z czterech głównych wiatrów u Homera (Benseler 1904:357), dla wschodniej 
strony świata, czyli monarchii perskiej. Wojciech Kania w swoim przekładzie używa po prostu określenia 
królom obu stron świata (Kania 1973:56).

350 Kościół w Nisibis (Ephram 1919:13, przypis 6). „Sub hac filia ecclesia Nisibena intelligenda est” 
(Bickell 1866:98).

troje wrót nam otworzyli; 
w swoim czasie otwarP*6 bramę.

nauce, co do nas doszła; 
królestwu, co do nas zeszło3*7; 
nowinie3***, co wśród nas wzrosła.

dwóm walczącym zgromadzeniom; 
królom z Zefiru i z Euru3*9; 
posłańcom obydwu stronnictw.

walce, której źródłem winy; 
spierającym się monarchom; 
posłańcom niosącym łaski.

jak w alegorii i wzorze 
wyzwolił się u pierwszego, 
wygasł, znikł u ostatniego.

w trzech przedstawia położeniach: 
mocno pali, gdy pośrodku, 
łagodne, miłe na końcu.

gdy przychodzi budzić śpiących, 
by dojrzały wnet owoce, 
gdy osiąga swe spełnienie.

której zazdroszczą kobiety?
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Kwitną tak jej pokolenia,
Tak też wznoszą się jej stopnie,
11.
Tylko córce Abrahama351

351 Ludowi Izraela, syryjskie piud; »1,^. lbarteh dabráhám, dosłownie: córce Abrahama. „Filia 
Abrahami significat populum judaicum” (Bickell 1866:99).

352 „Tempus S. Jacobi quietum erat, sed, in fine (337-338) bellicosum; tempus Babu totum bello ple
num erat; tempus denique Vologesis in initio tantum (usque ad a. 350) bellicosum erat, postea vero paci- 
ficum” (Bickell 1866:99).

353 Chodzi o ciało świętego biskupa Jakuba. „Fons internus est corpus S. Jacobi” (Bickell 1866:99).
354 Miasto położone było nad rzeką Mygdonios, greckie Moyfidviog (Russell 2005:14). „Docet prae- 

terea, Mygdonium extra urbem fluxisse” (Bickell 1866:99).
355 Podczas trzeciego oblężenia Nisibis w 350 r. wojska perskie spiętrzyły wody rzeki Mygdonios, by 

zalać okolice miasta (Ephrarn 1919; Russell 2005:25, przypis 36; Brock-Kiraz 2006:222).

Czy tobie, oblubienico,
Jaki czas twój, taka pomoc,
12.
Stosownie do niedostatku
Jej ojcowie jak jej dzieci, 
Wychowanie jak jej przyrost,
13.
Dobroć ważąc udzieliła 
Położyła je na równi, 
Umieściła je w przekazie,
14.
Za czasów tego pierwszego
Za czasów znów środkowego
Za czasów zaś ostatniego
15.
Za pierwszego weszły prawa, 
Za środkowego błysł diadem, 
A za ostatniego dobroć
16.
Przeciw pierwszemu gniewowi 
Przeciw skwarowi południa 
Przeciw nieprawej ugodzie
17.
Przed pierwszym oblegającym 
Przed drugim oblegającym 
Ostatniego zaś modlitwy
18.
Nisibis leży na wodach,
Ożywcze źródła są wewnątrz353 354, 
Rzeka z zewnątrz je zawiodła355, 

tak wzrastają jej szeregi, 
tak jaśnieją jej mistrzowie.

wzory te przysługiwały? 
o ozdobie równej pięknu? 
jaka pomoc, taki sługa.

wspomożono ją w potrzebie, 
mistrzowie jak jej zdolności; 
odzienie jak jej postawa.

wszystkiego jako na wadze, 
żeby z nich wynikła korzyść, 
by z nich wyszła doskonałość.

rósł i wzmocnił się dobrobyt; 
przyszli i odeszli władcy; 
wtargnęły i znikły wojska.352

weszły z nim i z nim odeszły; 
radując nasze kościoły; 
nam jaśniała niezrównana.

poszły działania pierwszego; 
podniósł się cień środkowego; 
wzmógł ostatni napomnienia.

pierwszy kapłan stał zwycięski; 
drugi kapłan litościwy;
wyłom skrycie naprawiły.

na wodach skrytych i jawnych: 
wyniosła rzeka3511 na zewnątrz, 
źródło wewnątrz je ustrzegło.
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19.
Pierwszy kapłan to hodowca:
W mieście zmarł i w nim pogrzeban 
Gdy zjawili się zbieracze,
20.
Zbiorów czas przyszedł na miasto:
Miastu wziąć orędownika.
W swoim łonie go złożyło,
21.
Bądźcie więc równie roztropne, 
Ciało w środku położyło,
Złóżcie w sobie żywe ciało, 

gałęzie strzeliły w niebo.
jako owoc w jego łonie356 357, 
owoc ustrzegł miasto wewnątrz.

356 Wojciech Kania błędnie tłumaczy syryjskie U>ol cubba m. łono jako przystań (co nie ma sensu w kon
tekście). Wyraz syryjski rzeczywiście ma drugie znaczenie zatoka (Sokoloff 2009:1076). Błąd z pewnością 
wziął się z faktu, iż Kania korzystał ze słownika syryjsko-łacińskiego Brockelmanna; łacińskim odpowiedni
kiem syryjskiego Uol cubba jest słowo sinus, mające główne znaczenie łono, pierś, serce, wnętrze (Korpanty 
2003:736-737). Słowo łacińskie oznaczało też wygięte wcięcie w linii brzegowej, zatokę (morską) (Ibidem), 
termin spopularyzowany w łacińskich opisach podróży i dziełach geograficznych, stąd pomyłka tłumacza.

357 Władca perski Szapur dążył ponoć do zdobycia szczątków biskupa Jakuba, które strzec miały 
miasta (Ephram 1919:13, przypis 10). „Notum est, Nisibenos corpus S. Jacobi tamąuam palladium urbis 
suae habuisse. Si Gennadio fides adhiberi debet, a Juliano Apostata hic thesaurus Nisibi abductus est, cui 
facinori paulo post traditio urbis successit” (Bickell 1866:100).

358 Wcześniej zastosowaliśmy ośmiosylabowiec jako miarę półwiersza w tłumaczeniu fragmentu 
„Pieśni o perle", oddając dwunastosylabowy wers syryjski (6+6). Oto pierwsze dwa wersy „Pieśni o perle” 
w oryginale i w tłumaczeniu:

. 1 r. _ bl
. K-oó< ..dS; , (LoL^ąo

wszedł ów, by zabrać hodowcę351, 
Postąpiło więc przebiegle: 
by zbawionym być przez niego.

córki Nisibis, jak miasto: 
by na zewnątrz murem było, 
murem by dla żywych było.

Przekładając pieśń Efrema, wybraliśmy wiersz ośmiozgłoskowy, gdyż „swobodnie 
mieści się w nim krótkie zdanie lub jego człon, w przeciwieństwie do krótszych wersów, 
które przeszkadzają naturalnej konstrukcji zdania” (Miodońska-Brookes-Kulawik-Ta- 
tara 1978:475-476). Naśladowanie w wersji polskiej syryjskich wierszy sześcio- lub sied- 
miozgłoskowych wymagałoby albo maksymalnej kondensacji myśli, z uszczerbkiem 
dla jasności wypowiedzi, względnie logiki zdania, albo zaburzenia paralelizmu skła
dniowego (na przykład poprzez zastosowanie dodatkowego wiersza). Ośmiozgłosko- 
wiec zaś, jeden z najstarszych i najpopularniejszych polskich rozmiarów wierszowych, 
pozwala zachować poetycką strukturę pieśni358. Był to najczęstszy rozmiar pieśni śred
niowiecznej. „Popularność w polskiej pieśni religijnej zawdzięcza ten rozmiar przede 
wszystkim częstemu występowaniu w hymnice łacińskiej, z której pochodzi ogromna 
większość naszych pieśni” (Pszczołowska 2001:20). Wiersz ten pozwala na większą swo

kad Jena śbar yallud
wabcotra wabgewta
Kiedy byłem małym chłopcem, 
Radowałem się bogactwem 
(na podstawie: Turek 2002:120-121).

wcamar bmalkut bet ’ab 
damrabbyanay mnah hwet 
w swym królestwie, w domu ojca, 
i przepychem wychowawców.
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bodę w związku z faktem, iż nie wymaga średniówki i umożliwia liczne przekształ
cenia rytmiczne, wywołujące wrażenie znacznej płynności wypowiedzi (Miodońska- 
-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:475-476; Pszczołowska 2001:14, 21; STL 2008:362-363).

W tłumaczeniu nie udało nam się zachować tych środków stylistycznych, których 
zastosowanie wiązało się ze strukturą gramatyczną względnie składniową języka sy
ryjskiego, a więc wymienionych wyżej synonimów, paronomazji i niektórych epifor. 
Pozostałe środki stylistyczne znalazły odzwierciedlenie w przekładzie.

Powyższe tłumaczenie ma następującą budowę prozodyczną:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10.

и.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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20.

21.

W tłumaczeniu zachowaliśmy, podobnie jak w syryjskim oryginale, trzy akcenty 
dynamiczne, rozłożone niekiedy ze znaczną regularnością, np. w strofie 16 i 17.

Powyższa próba miała na celu ukazanie, że kunsztownie skomponowana pieśń po
uczająca Efrema może zachować w wersji polskiej większość środków stylistycznych 
zastosowanych przez poetę oraz postać sylabiczną.

Efrem po polsku

Przekładami poezji Efrema z oryginału zajmował się ks. Wojciech Kania359. Do
konał on również przekładu tego utworu, który w jego tłumaczeniu nosi tytuł „Pieśń 
o biskupach nisibijskich”.

359 Kania 1973; pojedyncze utwory - v. „Literatura” [w:] Kania 1980:21-22.

W swojej wersji Kania zachował liczbę wierszy oryginału w układzie stroficz- 
nym Becka, czyli wraz z responsorium przekład liczy 127 wierszy. Tłumaczenia do
konał wierszem wolnym, liczba sylab w utworze waha się więc od czterech do pięt
nastu w wierszu.

Oto dla porównania wybrane fragmenty naszego przekładu i przekładu Kani 
(w nawiasach podaliśmy liczbę sylab w wierszach tłumaczenia Kani):

1.
Trzej kapłani znamienici na dwóch świateł podobieństwo
Pełniąc urząd przekazali sobie tron, władzę i wiernych.
Wielki żal nasz po obydwu, zaś ostatni pocieszeniem.
[Responsorium] Chwała Ci, któryś ich wybrał!
[Przekład: PWT]

Trzej sławni kapłani (6)
jak dwa niebieskie światła (7)
wymienili i oddali sobie (10)
stolicę, władzę i trzodę. (8)
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(8)
(12)

Wielki jest żal po dwóch pierwszych, 
ostatni jednak napełnia nas radością.

Refren
Dzięki Ci, Panie, żeś ich wybrał! (9)
[Przekład: W. Kania].

Pierwsza strofa przekładu Kani charakteryzuje się znaczną rozpiętością liczby sy
lab: od 6 do 12. Odrzucenie izosylabizmu sprawia, że tekst miejscami jest przekładem 
prozaicznym, tym bardziej jeśli stosowane są dosłowne konstrukcje współrzędne, np. 
wymienili i oddali sobie, yabbel waślem lahdade.

Kontrowersyjne jest użycie niektórych określeń - np. trzoda ma we współczesnym 
języku polskim znaczenie trywialne, stąd w naszym przekładzie zastąpiona została 
określeniem wierni. Wojciech Kania naśladował tradycję kościelną, mimo że określe
nie owczarnia w znaczeniu ewangelicznym byłoby trafniejsze. Wyraz syryjski użyty 
w oryginale ma zresztą więcej znaczeń, m.in. zastosowane w naszym przekładzie, o 
czym wyżej w przypisie360.

360 Zob. przypis 344.

10.
Kim jest ta oblubienica, 
Kwitną tak jej pokolenia,
Tak też wznoszą się jej stopnie, 
11.
Tylko córce Abrahama 
Czy tobie, oblubienico,
Jaki czas twój, taka pomoc, 
12.
Stosownie do niedostatku 
Jej ojcowie jak jej dzieci, 
Wychowanie jak jej przyrost, 
[Przekład: PWT]

Cóż to za dziewica, 
wybrana ze wszystkich, 
mająca tylu pasterzy, 
tyle święceń,

której zazdroszczą kobiety? 
tak wzrastają jej reguły, 
tak jaśnieją jej mistrzowie.

wzory te przysługiwały? 
o ozdobie równej pięknu? 
jaka pomoc, taki sługa.

wspomożono ją w potrzebie, 
mistrzowie jak jej zdolności; 
odzienie jak jej postawa.

60 tyle stopni,
tak wybitnych mistrzów?

(6)
(6)
(8)
(4)
(4)
(6)

Czy tylko Abrahama córa 
była tak urodna, 
a nie i ty, panno?
Ozdoba odpowiadała jej pięknu.

(9)
(6)
(6)

(U)
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(9)
(10)

Jaki jej czas, taka i pomoc, 
jaka pomoc, taki i opiekun.

Gdy nie miała tego, czego potrzebowała, 
wypełniono jej braki.

70 Jej ojcowie odpowiadali jej dzieciom, 
nauczyciele jej zdolnościom, 
wychowanie jej wzrostowi, 
szata jej postaci.

(13)
(7) 

(12)
(9)
(8)
(6)

Trzy strofy środkowe przekładu Kani charakteryzują się znaczną rozpiętością licz
by sylab w wierszu, tym razem jednak spowodowaną elizjami, zwłaszcza w strofie 
pierwszej, w której tłumacz zatarł paralelny charakter wersów poprzez odrzucenie 
czasowników, jakby tekst był zwykłym wyliczeniem. Niepoprawne, nawet z egzege- 
tycznego punktu widzenia, jest tłumaczenie terminu A’tf bat nedre jako dziewica361, 
gdy chodzi o oblubienicę362, czyli Kościół. Tłumacz zatarł tu zarówno Efremowe na
wiązanie do Pieśni nad Pieśniami363 364, jak i do tradycyjnego przedstawiania Kościoła 
jako oblubienicy Chrystusa. Dalsze półwiersze w naszym tłumaczeniu oraz w tłuma
czeniu Kani znacznie się różnią. Sam tekst jest dość zawiły. Oto fragment w oryginale 
i w sugerowanym tłumaczeniu:

361 Notabene dziewica po syryjsku to batultä (Brockeimann 1928:99; Sokoloff 2009:196).
362 W wersji niemieckiej występuje „geweihte Jungfrau“, dosłownie: poświęcona dziewica (Eph

ram 1919:13, 56). Bardzo prawdopodobne, że w tym miejscu Kania oparł się właśnie na tłumaczeniu 
niemieckim.

363 Np. 3:6 i 8:5 w wersji syryjskiej: ),a .« men häy häde dsälqä men madbrä Kim
jest ta, która nadchodzi z pustyni? (Biblia Syriaca 1979:1, 481, 483).

364 Co do zakresu użycia syryjskiego perfectum, v. Nöldeke 2003:202-207.

Uaórf wj »»a.

redaw hakan yubbäleh wasglw hakan tukkaseh 
wasleq häkan durrägeh wansah häkan rabbäneh

Rozwijały się (posuwały się naprzód) tak jej sukcesje (następstwa, pokolenia), 
wzrastały tak jej reguły (porządki),
Podniosły się tak jej stopnie, jaśnieli tak jej nauczyciele366.

Obcojęzyczne tłumaczenia również zawierają rozbieżne wersje. Bickell tłumaczy 
w formie pytajnej: Quis est haec filia (...), cujus successiones ita progrediuntur, et 
cujus ordines tam multi sunt, et cujus gradationes ita ascendunt, et cujus magistri tam 
praeclari sunt? (Bickell 1866:98-99).

Gwynn tłumaczy prawie dosłownie: whose successions thus proceed, and her 
ranks are thus manifold,—and her degrees thus ascend, and her teachers thus excel 
(Gwynn 1898:13).

Niemieckie tłumaczenie przynosi inną interpretację: bei der die Nachfolge sich so 
vollzieht, deren Weihen so zahlreich sind, [60] deren Stufen so aufsteigen, deren Leh
rer so hervorragend sind? (Ephram 1919:13, 59-61).
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W niemieckim przekładzie, do którego najprawdopodobniej sięgnął Kania, syryj
skie tukkase, formę liczby mnogiej słowa tukkasa, oddano jako die Weihen 
święcenia kapłańskie.W słownikach słowo to m.in. tłumaczone jest jako ordo, ordina- 
tio czyli uporządkowanie, ustalenie, porządek (Korpanty 2003:384-385)365. W syryj
skim zaś słowo mogące oznaczać porządek-, oddział-, obrządek, wyświęcenie występuje 
w formie tekksa (Brockelmann 1928:274-275).

365 Łacińskie ordinatio może też oznaczać wyświęcenie (kapłana) (Korpanty 2003:385), stąd pewnie nie
porozumienie u tłumaczy, ale jest to kolejne, dalsze znaczenie, tu zaś dodatkowe ordo precyzuje znaczenie.

366 Słowo pasterzy, występujące w wierszu 58 przekładu Kani, jest nieco odległym tłumaczeniem 
oryginalnego JL>dl yubbale, liczby mnogiej syryjskiego słowa lL>al yubbala, oznaczającego następstwo, 
dziedzictwo; pokolenie; kolejność, porządek; przekaz, tradycję (Payne Smith 1879:1540; Brockelmann 
1928:293). Inne uwagi dotyczące przekładu Kani zawarte zostały w przypisach do naszego tłumaczenia.

367 “It must be admitted that the greater qualities of poetry, such as abound everywhere in nearly ev
ery writer of the Hebrew Scriptures,—of truth in rendering the inmost feelings of man’s heart in words of 
absolute simplicity, of aspiration that rises without effort to the highest things of God—to these Ephraim’s 
Hymns have no claim” (Gwynn 1898:149).

368 “Ephrem refuses to answer the Arians by developing speculative theology on the orthodox side, 
as both Athanasius and the Cappadocians did; he sticks to his symbolism and demands that the mystery 
remain veiled. Not fides quaerens intellectual but fides adorans mysterium!” (Murray 1975:31).

369 “As its Semitic parallelism of substance excluded Syriac poetry from the variety in topic and 
largeness in conception of the Greek, so this graecized regularity of form hampered its efforts to rise to 
the upper regions where the Hebrew is at home" (Gwynn 1898:150).

Rozbieżności w przekładach wskazują, iż cytowane wiersze są trudne do interpre
tacji, podkreślić jednak należy, że przekład wspomnianego miejsca dokonany przez 
Wojciecha Kanię zbytnio odbiega od oryginału366.

Św. Efrem, Bardesanes i „Ody Salomona”

Utwór Efrema charakteryzuje się bogactwem środków stylistyczno-składniowych. 
Ukazać je można, podobnie jak w wypadku poetyckich tekstów biblijnych, jeśli dokona 
się rozbioru tekstu oryginalnego. Ostrożnie należy zatem traktować wcześniejsze wy
powiedzi, dotyczące warsztatu poetyckiego Efrema, niejednokrotnie zarzucające poecie 
brak głębi lub oryginalności myśli, bezbarwność, powtarzalność i sztuczność metafor. 
Krytycznie nastawieni autorzy, znający oryginalny tekst, często negatywnie oceniali 
tę poezję ze względów subiektywnych, zwłaszcza gdy odnosili ją do poezji biblijnej367.

Na krytyczne wypowiedzi na temat twórczości poetyckiej Efrema wpłynąć mo
gły też teologiczne oczekiwania niektórych badaczy, przyzwyczajonych do speku- 
latywnej teologii greckich ojców Kościoła, nieufnie natomiast podchodzących do 
„symbolicznej teologii” Efrema368. Zarzuty czyniono też poecie, analizując jego 
twórczość w zestawieniu z kryteriami poetyki greckiej (jednakże, jak postaramy się 
to wykazać niżej, raczej pobieżnie)369. Część opinii poza tym opierała się na analizie 
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tekstów tłumaczonych (głównie na angielski), co raczej wykluczało obiektywizm 
oceny370.

370 “Undoubtedly there are many reasons behind this wide divergence of judgments in the Anglo
phone world about the attractiveness of Ephraem’s verses, ranging from poor translations based on poor 
editions, to the vagaries of personal taste” (Griffith 1998:19).

371 “The Western reader of the hymns of Ephraem is inclined to wonder at the enthusiasm of his ad
mirers in the ancient Syriac Church. His “lyricism” is by no means what we understand by that term. His 
poetry seems to us prolix, tiresome, colourless, lacking in the person note, and in general devoid of charm. 
To be just, however, it must be remembered that his poems are known to most readers only in versions, 
from which of course the original rhythm has disappeared—precisely the charm and most striking feature 
of this poetry. These hymns, moreover, were not written for private reading, but were meant to be sung 
by alternating choirs. We have only to compare the Latin psalms as sung in the choir of a Benedictine 
monastery with the private reading of them by the priest in the recitation of his Breviary. Nor must we 
forget that literary taste is not everywhere and at all times the same. We are influenced by Greek thought 
more deeply than we are aware or like to admit: In literature we admire most the qualities of lucidity, 
sobriety, and varied action. Orientals, on the other hand, never weary of endless repetition of the same 
thought in slightly altered form; they delight in pretty verbal niceties, in the manifold play of rhythm and 
accent, rhyme and assonance, and acrostic. In this respect it is scarcely necessary to remind the reader of 
the well-known peculiarities and qualities of Arabic poetry” (Labourt 1909).

372 Starowieyski 1999:212.
373 „The extensive and pervasive parallels with the Qumran Hodayoth, the undeniable similari

ties with the ideas found in the Gospel of John that cannot be explained away by either the hypothesis 
that they are dependent upon John or that John depends upon them, and the possibility that Ignatius 
of Antioch may have known and even quoted from cumulatively indicate that the Odes were probably 
composed sometimes around A.D. 100” (Charlesworth 1985:727).

374 O gnostycyzm podejrzewano „Ody...” ze względu na częste używanie przez ich twórców (twór
cę?) słowa „wiedza” (syryjskie Jidacta), a zwłaszcza ze względu na frazę występującą w wierszu
21 ody VIII: xiiakre's om= rńx.iAa wapriqe bhaw datpreq zbawieni w Tym, który został zbawiony 
(Charlesworth 1973:41), uważaną za aluzję do gnostyckiego pojęcia salvator salvandus (co do terminu, 
cf. Rudolph 1995:116-118). Jak się jednak wydaje, termny te i frazy, choć gnostyckiego pochodzenia, 
mogły być używane przez chrześcijan niegnostyków, jak na to wskazuje terminologia Ewangelii św. 
Jana. James H. Charlesworth podsumowuje zagadnienie gnostyckości „Ód...” jednoznacznie: “(...) inten- 

W ramach krytycznych ocen zdawano sobie jednak (choć nie do końca) sprawę 
z kruchości porównywania dwu poetyk: zachodniej i „orientalnej”, a także z niebra- 
nia pod uwagę cech gatunkowych madraśa37i. Echa tej krytyki Odnajdziemy w twier
dzeniach, że „formy hymnów syryjskich są wiernym odtworzeniem form psalmów 
hebrajskich” (Dłuska-Strzelecki 1959:156). Wystarczy przeanalizować strukturę 
wierszy syryjskich, by się przekonać, że jest to duże uproszczenie. Chrześcijańscy 
pisarze syryjscy zapoznali się z Biblią bardzo wcześnie - już w II w. przetłumaczony 
został Stary Testament, który wszedł do kanonu literackiego i teologicznego właśnie 
w szacie syryjskiej372. Poza tym Efrem nie był pierwszym poetą tworzącym pieśni 
po syryjsku.

XXX Oda Salomona
Świadectwem rozwoju poezji syryjskiej są „Ody Salomona”, zbiór 42 hymnów 

chrześcijańskich, powstałych prawdopodobnie na początku II w. n.e.373 Pewne elemen
ty wspólne z językiem Ewangelii św. Jana wskazywać mogą na gnostycyzujące środo
wisko judeochrześcijańskie (Charlesworth 1985:726-727; Starowieyski 1999:175)374. Ody 
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skomponowane zostały najpewniej w języku syryjskim (Harris-Mingana 1920:61-69, 
91-105; Charlesworth 1985:726-727)375.

sive research on this document [manuskrypt N - PWT] convinced many scholars that the Odes are not 
gnostic but a collection of very early Christian hymns. (...) In the line with the consensus that theses Odes 
are Christian is the observation that the key characteristic in these hymns is a joyous tone of thanksgiving 
for the advent of the Messiah who had been promised (...) and for the present experience of eternal life 
and love from and for the Beloved (...)” (Charlesworth 1985:725).

375 “Most importantly the attractive quality of the extant Syriac is indicative that Syriac is probably 
the original language. Of special note is the play on words possible only in Syriac (...) and the pervasive 
assonance, metrical scheme, and rhythm in the Syriac. Also numerous variants between extant versions are 
frequently explained by the assumption of a Syriac tradition of transmission (...)” (Charlesworth 1985:726).

376 Strony zawierają zapisane in extenso ody XXIX, 10 - XXX, 6 oraz XXX, 6 - XXXI, 6.
377 Rękopis H zapisany jest wprawdzie w sertd, ale stosowane w nim są głównie najstarsze znaki 

diakrytyczne (używane w tekstach niewokalizowanych) oraz sporadycznie znaki samogłoskowe w syste
mie wschodniosyryjskim.

Tekst Ody XXX jest naszym odpisem z facsimile rękopisu zawartego w wydaniu 
Rendella Harrisa i Alphonse’a Mingany (Harris-Mingana 1916:*23a-*23b)376. Rękopis 
ten (znany jako rękopis H) pochodzi wprawdzie z XV w., ale stanowi rzetelną kopię 
tekstu o dobrym rodowodzie. Świadczy o tym fakt, że wcześniejszy o kilkaset lat od 
wersji H, gorzej zachowany rękopis N nie odnotowuje żadnych wariantów, jeśli chodzi 
o odę XXX (Harris-Mingana 1916:^.; Charlesworth 1973:6-8, 12-13). Naszego odpisu 
dokonaliśmy w 3estrangela377.

rg»th g ók\o 2
rtSisn rriK n-i-jn

lalo am 3^*^ 3

»cnceżó

. cn\ rćX rc'kvnaom

next cnXcXBCD

4

rtf'iuvkSa

e33 A?” 5

rćX

C71T33 CV»^VŁf<*^

. rC'uiiroa f<lo vySuxEa Azi r^'Xrt'a

«^001X30^ 

. <71Z3 CVxxxlkxXr^O 

rć>cd^cn

6

7

zammirta Matin
1 mlaw Ikon mayya men mabbęfa hayya dmarya 

mettul detptah Ikon.
2 wtaw kulkón shayya wsab maśtya

wettnih cal mabboceh dmarya.
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3 mettul dśappiru wanqed
wamnih napśa.

4 men debśa ger saggi basslmin maw
wkakkarita ddebburyata la metpahhma leh.

5 mettul dmen sepwateh dmarya npaq
wmen lebbeh dmarya śammah.

6 weta kad la mestayyak wla methze
wacdamma detiheb bamsacta la yadcu.

7 tubayhon laylen deśtiw menneh
wettnih beh.
halleluya.™

Proponowany przez nas schemat prozodyczny ody XXX wygląda następująco:

----------------------------5 [12]
----- 2 [5]

3 [8]
----------------------------- 3 [8]
------ 3 [7]

2 [4]
—- 3 [10]
------------ ±----- --- 3 [13]
- - -------- [9]
------ 3 [7]
—-------3 [10]

4 [12]

378 Tekst zawarty w wydaniu Charleswortha oparty jest na transkrypcji Harrisa i Mingany doko
nanej w sertó i różni się od niej w dwu miejscach, o czym wspomnieliśmy w przypisach. Fonetyka tran
skrypcji jest zachodniosyryjska. Przytaczamy w całości wspomniany tekst dla porównania (Charlesworth 
1973:113; cf. Harris-Mingana 1916:^):

-.Uuó) Um 1xQ^D LjÓ 1

■■UKajo oaśo U»j oko 2

. «-QJO 0« :-OlL 3

•.-o<a3D ***-^ Uo» 4
.oS. U (K^^aSo

A&i mihóAi» 5
liioó? ^DO

Uo U «a IV?o 6
.»«akM U iKkJaaś Lśl^ó

.miso «^OCTUŚC^ 7
.00 Q«Mjkklo
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7 3[9]
1[3]
1[4]

W odzie odnotowujemy przewagę półwersów o trzech akcentach dynamicznych. 
Wiersze nie są izosylabiczne, w przytoczonym fragmencie liczą od czterech do trzyna
stu sylab. Brak przerzutni sprawia, iż każdy wiersz tworzy całość intonacyjno-zdanio- 
wą. Typową formę stychiczną tworzy dwuwiersz z paralelizmem syntaktycznym (cf. 
Harris-Mingana 1920:126-130).

W porównaniu z utworem Efrema oda XXX reprezentuje wczesny etap rozwoju 
poezji syryjskiej: zamiast izosylabicznych wersów mamy do czynienia z różnosyla- 
bicznymi jednostkami rytmicznymi.

Oto nasza propozycja tłumaczenia ody:

1. Zaczerpnijcie319 wody*0 z żywego źródła Pana, 
gdyż dla was je otwarto331.

2. Przyjdźcie, napijcie się, wszyscy spragnieni,*2
i spocznijcie u źródła Pana.

3. Dobre jest bowiem i czyste,
dające orzeźwienie333.

4. Doprawdy woda jego słodsza jest od miodu, 
nie zrówna jej plaster pszczeli*3.

379 LL> mlä oznacza napełnić (Payne Smith 1901:2117-2118; Harris-Mingana 1920:366), a także za
czerpnąć wody, wlać et al. (Sokoloff 2009:768-769). Słowo to występuje jako odpowiednik hebrajskiego

śa°ab czerpać, zaczerpnąć (Koehler-Baumgartner-Stamm 2008:11, 383) i greckiego ¿tvrX/co czerpać 
(Benseler 1904:80) w syryjskim tłumaczeniu Izajasza 12:3 - Ux> wtemlün mayyä (Biblia Syriaca
1988:1, 521), cf. hebrajskie uś^abtem-mayim (BHS 1997:693) i greckie Kai äviktjciETE liócop
(Septuaginta 1979:11, 582), oraz w syryjskiej wersji Ewangelii św. Jana 4:7 - U» dfemle mayyä, cf. 
greckie dvtMjoai iiótop (GNT 1984:333). Jest to dowód na syryjskie (aramejskie) pochodzenie tego wier
sza (Harris-Mingana 1920:366).

380 U» mayyä plt. woda może tu oznaczać wiedzę, mądrość Pana (Harris-Mingana 1920:368; Char
lesworth 1973:114).

381 Według Charleswortha imp. pl. i pron. 2 m. pl. świadczą o zastosowaniu tekstu w nabożeństwach 
publicznych (Charlesworth 1973:114).

382 aió sab maśtya, dosłownie przyjmijcie napój.
383 Ual —mnih napśa, dosłownie kojący duszę. napśa f. dusza, jestestwo, (ja, on etc.) sam, 

może być też tłumaczone jako tchnienie życia, siła życiowa, istota, natura (Brockelmann 1928:419; Costaz 
1963:210; Charlesworth 1973:114).

384 Jest to aluzja do Psalmu XIX i to najprawdopodobniej (jak twierdzą Harris i Min-
gana) w jego wersji hebrajskiej, a nie syryjskiej: ¡D’DIS nBDl EZJTli □'jJ’inpi üm’tüqim 
midd’baS w’nöpet ?üpim I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy (BW 1975:594), a słodsze od 
miodu płynącego z plastra (BT 2000:678); dosłownie: i słodsze od miodu i czystego (naturalne
go) miodu z plastrów (Harris-Mingana 1920:367; Koehler-Baumgartner-Stamm 2008:1, 202, 615, 
670; II, 91). Twórca ody miałby odwoływać się do hebrajskiego pinD mäjöq słodki w znacze
niu: przyjemny (Ibidem), stąd w odzie pl. y-»- bassim miły, przyjemny. Wersja syryjska wspo
mnianego fragmentu tego psalmu brzmi bowiem: rćzzn v.\»o (Biblia Syriaca
1988:1, 398) whalin men dabsä wmen kakkärlfä słodsze od miodu i plastra miodu. Harris i Min- 
gana (ut supra) sugerują też nawiązanie do Księgi Syracha XXIV, 20: TÓ yap pvr|p.óauvóv |iov
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5. Wyszła333 bowiem z ust Pana
i z serca Pana wzięła imię336.

6. Zjawiło się bez ograniczeń, niewidzialne;
nie poznano go, póki nie znalazło się w środku337.

7. Błogosławieni, którzy napili się z niego
i w nim znaleźli orzeźwienie.
Alleluja.333

óitep tó pęki ykvnv, / rai f| Kkqpovoiiia poi) imep pśkiToę Kqpiov (Septuaginta 1979:11, 418) 
Pamięć o mnie jest słodsza nad miód, a posiadanie mnie nad plaster miodu (BT 2000:916).

385 W oryginale występuje jiai (Harris-Mingana 1916:fotokopia oryginału XXX, 1-6), tradycyjnie 
wokalizowane jako xiii näpeq (Harris-Mingana 1916:^.), czyli pt. act. m. sg. Charlesworth proponuje 
lekcję AÓi npaq, czyli 3 m. sg. pf. (Charlesworth 1973:115).

386 W oryginale występuje mar (Harris-Mingana 1916:fotokopia oryginału XXX, 1-6), tradycyjnie 
wokalizowane jako <n»Ł śmeh jego imię (Harris-Mingana 191 ft: y, ) Ponieważ taka lekcja jest niezado
walająca, wydawcy zasugerowali formę śepceh jego wy/ew (Payne Smith 1901:4271; Harris-Min
gana 1920:367). Jednak oba rękopisy, na których oparło się wydanie tekstu, zachowują wyraźną formę 
msiŁ, dlatego Charlesworth proponuje lekcję mii śammah, czyli 3 m. sg. pf. Pa., gdyż paralelizm zakłada 
użycie czasownika (Charlesworth 1973:115).

387 Skłonność autora „Ód Salomona” do dwuznaczników pozwala na przypuszczenie, że miał on na 
myśli wcielenie Chrystusa (Charlesworth 1973:115).

388 Przekładu ody XXX z filologicznego tłumaczenia francuskiego na język polski dokonała wcześ
niej Anna Kamieńska (MCh 1985:11). Poniżej podajemy dla porównania pełny tekst tego tłumaczenia 
(MCh 1985:182):

30. Źródło życia
Czerpajcie wody z żywego zdroju Pana,
bo jest dla was otwarty. 
Przyjdźcie spragnieni, 
przyjmijcie napój, co gasi pragnienie. 
Spocznijcie utrudzeni u źródła Pana, 
piękne i czyste jest i koi duszę. 
Jego wody słodsze niż miód, 
plaster pszczeli nie równa się z nimi, 
albowiem ono z warg Pana wytryska, 
i z serca Pana bierze imię.

Płynie, niewyczerpane, niewidzialne; 
nie pojawiło się, nikt go nie widział. 
Szczęśliwi, którzy z niego pili 
i ukoili nim pragnienie!

Zwróćmy uwagę na następujące różnice między naszą wersją a przekładem Kamieńskiej (uwarun
kowane tekstem pośredniczącym): zachowanie arameizmu w wierszu pierwszym naszego przekładu - co 
do motywacji v. przypis do wersu 1; odejście od religijnego dwuznacznika drugiego hemistychu wersu 
szóstego naszego przekładu w dwunastym wierszu tłumaczenia Kamieńskiej; brak kończącej wszyst
kie ody (poza pierwszą, zachowaną w przekładzie koptyjskim) frazy liturgicznej Alleluja. W przekładzie 
Kamieńskiej, skądinąd bardzo sprawnej językowo poetki, razi błędna forma czasownika czerpać, odmie
nianego czerpię, czerpiesz, stąd imp. czerp, czerpcie, a nie czerpajciel (SPP 1982:94; Markowski 2003:120). 
Zaskakuje też połączenie wyrazowe ukoili pragnienie - w języku polskim występują wyłącznie związ
ki frazeologiczne: (u)koić ból, nerwy, cierpienia, żal, tęsknotę i ugasić, zaspokoić pragnienie (Skorupka 
1967:1, 333, 745; Markowski 2003:69, 739; Dunaj 2007:633, 1375). Poetka niewątpliwie trzymała się języka
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Tak zaś przedstawia się schemat prozodyczny naszego przekładu:

1. __2_2__2_2_2_ 5 [13]
2. _2------- 2_ 2 [7]
3. 4 [11]
4. __2__2_2_ 3 [9]
5. 2__2__2_ 3 [8]
6. _2------- 2_ 2 [7]
7. -L-L-L-L_____L- 5 [13]
8. _2__2_2_ 3 [8]
9. 2_2__2_ 3 [7]

10. _2_2_2_2_ 4 [9]
11. _2________ 2_____ 2_ 3 [13]
12. __2__2_____2__2_ 4 [14]
13. ___ 2_2__2__2_ 4 [13]
14. _2_2_____2_ 3 [9]
15. _-2_ 1 [4]

Wiersze proponowanego przekładu są asylabiczne, podobnie jak w oryginale. Za
stąpiliśmy wygłos oksytoniczny oryginału paroksytonicznym, bardziej odpowiadają
cym polskiej tradycji poetyckiej oraz regułom akcentuacyjnym polszczyzny. Nawią
zując do tradycji wiersza intonacyjno-zdaniowego, zachowaliśmy dwuwiersz z para- 
lelizmem syntaktycznym.

BARDESANES - TWÓRCA IZOSYLABICZNEJ POEZJI SYRYJSKIEJ?
Bardesanes389, gnostycyzujący pisarz syryjski, znany był jako autor 150 psalmów, 

bardzo popularnych wśród pokoleń chrześcijan syryjskich. Uważany jest za jednego z 
pierwszych pisarzy syryjskich i twórcę literatury syryjskiej (Starowieyski 1999:35)390. 
O twórczości Bardesanesa Efrem pisał następująco w homilii LIII z cyklu Adversus 
haereses (Ephrem 1740:553-554):

przekładu pośredniego, który zbyt dosłownie oddał tekst oryginału: syryjskie 3ettnlh oznacza
być/ zostać ukojonym, uspokojonym-, uspokoić się, spocząć; cieszyć się czymś, być zadowolonym z czegoś 
(Brockelmann 1928:420; Sokoloff 2009:987).

389 Bardesanes, syryjskie bar daysan (155-222), dosłownie: Syn Dajsanu, rzeki, nad którą
położona była Edessa. Lata życia jego syna Harmoniosa nie są znane, tworzył on pod koniec II w. n.e. 
(Wright 1894:28-30; Schaff-Wace 1969:129; Starowieyski 1999:35-36).

390 “According to Hahn, the first hymnologist of the Syrians was the celebrated Gnostic Bardesanes, 
who flourished in the second half of the second century” (Phillips 1866:190).
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hálen dbardaysán / mallel bpetgámaw / gbal gér madrásé / wamzag bqinátá / 
wrakkeb zmirátá391 / waccel mushátá / bkáylé wmatqálé / palleg bnát qálé / 
wasrah ltammimé / mráré bhalyütá / kríhé dmékultá / la gbaw dhulmáná. / 
bdawid sbá danhür / bśupreh dnestabat / bdumyeh dnetqalas.

391 kaoj <)LÚjo( [śirin, mazmüré, zmírátá, zamré] psalmi aequant Hebraeorum TÍDTD et
T0 (Zscliokke 1870:130).

392 Homilia ta skomponowana jest wierszem pięciosylabowym, który miał wprowadzić właśnie 
Bardesanes. Była to ulubiona miara Balaja .uó mar balay), tworzącego w IV w., względnie w I po
łowie V w. (Zschokke 1870:131; Arayathinal 1959:392).

393 Tekst syryjski, skomponowany zbyt zwartym jak na możliwości przekładu wierszem pięciosyla
bowym, przetłumaczyliśmy ośmiozgłoskowcem, zachowując izosylabizm oryginału.

má whamsln rakkeb / Japhü zmírátá / sráreh sbaq °ahay / wmarrí bmenyáneh / 
la gér zmar dawld / zámrá dkápüré / dkennárhün suqraw.392

Co się tyczy Bardajsana, / tak wygłaszał swe maksymy; / tworzył mianowicie 
pieśni, / adaptując do melodii, / oraz komponował psalmy, / wprowadzając do nich 
rytmy. / Na miary oraz na metra / podzielił był wszystkie słowa. / On to dostarczył 
prostaczkom / rzeczy gorzkie ze słodyczą, / a niezdatnych do spożycia / nie oddzielo
no od zdrowych. / Szacunkiem darzył Dawida, / sławy jego pożądając, / by podobnie 
go chwalono.

Jako tamten skomponował/ także sto pięćdziesiąt psalmów; / prawdę ich porzucił, 
bracia, / liczbę tylko zachowując. Nie opiewał bowiem Dawid, / hymny tworząc, apo
statów, / których lutnia kłamstwu służy.393

Utwory Bardesanesa, jeśli sądzić po przypisywanych mu fragmentach, opierały się 
głównie na paralelizmie składniowym i rytmie, i nie były ściśle izosylabiczne (Harris- 
Mingana 1920:127).

Kilka zwrotek podaję Teodor Bar Koni li (koniec VIII w.) - oto jedna
z nich (za: Harris-Mingana 1920:128):

:L-qjo Jooio ■. ill K~jskl

°etpashat 3a3ar bgawwáh / wahwá śelya wnawhá 
weśtabbah máryá bhekmteh / wselqat tawdltá lahnáneh

------ || _ —_ - (7+6)
------ || (7+8)

Powietrze rozradowało się w sobie, / zapanowała cisza i spokój. 
Pan został uwielbiony w Swej mądrości, / dzięki złożono za jego łaskę.

Kathleen E. Mcvey przypuszcza jednak, opierając się na cytowanej wypowiedzi 
Efrema, iż nowatorstwo pieśni pouczających (madraśe) Bardesanesa polegało na tym, 
że nikt wcześniej nie tworzył tego gatunku po to, aby był śpiewany; nowość jego hym
nów lub psalmów (zmirátá) - na wprowadzeniu większej regularności metrycznej, 
prawdopodobnie wersów izosylabicznych. Nie miałoby to jednak oznaczać, że zaprze
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stał on tworzenia innych, tradycyjnych gatunków - stąd wynikałaby różnica między 
informacjami Efrema a przekazem Teodora Bar Koni (Mcvey 1999:188-190).

Tezę tę wspiera kolejne świadectwo w dziełach Efrema: madraśa LXV z cyklu 
Adversus scrutatores kończy bowiem następująca uwaga: Ud

ślem śbatacsar madraśin cal qale dśiraw dbardaysan [tu] kończą się pieś
ni pouczające podług melodii pieśni Bardesanesa (Ephrem 1743:128). Jeśli ta wzmian
ka pochodzi od poety, mielibyśmy tu następny dowód na fakt, że Bardesanes w swych 
utworach używał pięciosylabowca, jako że wspomniane pieśni pouczające (XLIX- 
LXV) oparte są właśnie na tej mierze. By to udowodnić, wystarczy nawet pobieżnie 
zbadać strukturę wspomnianych utworów. Zwrócono na to uwagę już w XIX w.394

394 “It is a pity that the Benedictine edition did not arrange them metrically, so that the measure 
of the verse might be at once presented to the eye. After a short examination, however, it may be ascer
tained that these poems are written in pentesyllable verse, i.e. each line consists of five syllables” (Phillips 
1866:192).

395 “Harmonius, the son of Bardesanes, stands next in the history of this subject, both chronologi
cally and for his successful cultivation of sacred poetry. He is reported to have studied at Athens, and to 
have become well acquainted with the literature of the Greeks. Some writers have stated that he indeed 
was the first to compose the hymns in Syriac, and they assign to him the honours, which by an almost 
general consent have been assigned to his father” (Phillips 1866:193-194).

396 Polski tłumacz, Stefan Kazikowski, przyjmuje lekcję áyafiñv ávópdjv dzielnych mężów, tj. 
męczenników, zamiast ÓJiaOcov ávópujv niewzruszonych mężów (Sozomen 1989:190 [przypis 99]).

397 (...) 'Appóvioq ó Bapdqaávoo natg- (...) 6tá twv nap’ "Ekkriai kóyov áySévTa, 
npwTov pérpotg xal vópotg povaiKoig njv nárpiov 0cov?|v únayayEiv, rat yopotę napaóofivai, 
(...) ’Iócbv óé ’Ефраср KT|X.ovpćvovę tooq Iiípoug тф icákkei ttbv óvopáiwv, кас тф (51>0рф tfję 
pekąióiaę, icol катй тоВто npooeOt^opévoug ópoítoq ат>тф óo^á^eiv, icaínep 'EkkqviKfjg naióeíaq 
apoLpoę, ¿néaiT] ifj катакффе1 tüv Appovíov péiptov ical Jtpóg xá pékq xwv ¿keívod ypappáxojv, 
éxépag урафйд owętóoiioaę xoię éKKkqaiaaxLicolg óóypaai mivÉBtjicEvónoía ашф nenóvipo év 
Beíotg íípvoiq ical éyicwpíoig ánaQüv ávópwv. ’El- ¿keívoü te Siípot icaxá tóv vópov xfjg 
Appovíou wófję та тот) ’Ефра'щ ipákkowiv (Mignę 1864:1089).

398 Sebastian Brock ocenił wypowiedź Sozomena bardzo krytycznie: “Evidently we are dealing with 
an example of Greek chauvinism, which preferred to see anything good in barbarian Syriac culture-such 

Możliwe jest jednakże, iż ścisły izosylabizm wprowadził do literatury syryjskiej 
syn Bardesanesa, Harmonios, uważany za kontynuatora poetyckiej działalności ojca395.

Jak podaję bizantyjski historyk kościoła Hermiasz Sozomen (Scot,0|iEVÓq 
'Epp.iaę), tworzący w I połowie V w. (Sozomen 1989:5-7; EKB 2002:440): „(...) syn Barde
sanesa, Harmonios (...), odebrawszy helleńskie wykształcenie, jako pierwszy ze wszyst
kich nagiął język ojczysty do miar i zasad muzycznych i zastosował go do śpiewu chóral
nego (...). Jednakże Efrem, kiedy zauważył, że Syryjczycy upajają się pięknem słów, ryt
mem i melodią pieśni i przez to przyzwyczajają się myśleć tak samo, jak i kompozytor, 
jakkolwiek nie miał za sobą helleńskiego wykształcenia, całą swą uwagę skierował na 
opanowanie miar muzycznych Harmoniosa; następnie do melodii jego utworów dobrał 
inne teksty, zgodnie z naukami Kościoła. Przykładem są tu opracowane przez Efrema 
hymny religijne i pieśni sławiące świętych męczenników396. 1 od tej pory Syryjczycy na 
nutę pieśni Harmoniosa śpiewają utwory Efrema” (Sozomen 1989:190)397.

Sozomen prawdopodobnie przesadził, pisząc o greckim wpływie na poezję syryj
ską398, ważne jest jednak potwierdzenie faktu, że była ona wówczas rozwinięta, i jeśli 
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możemy mówić o jakichś wpływach (w przypadku Harmoniosa), było to raczej czer
panie z dwu źródeł: greckiego i hebrajskiego, w sposób twórczy.

W swym dziele, wymierzonym przeciwko Maniemu, Marcjonowi i Bardesaneso- 
wi, Efrem cytuje utwór Harmoniosa399. Jak zauważył już to F. C. Burkitt, są to dwie 
linijki skomponowane siedmiozgłoskowcem. Tekst brzmi następująco400:

as Ephrem’s poetry, some of it already translated into Greek by Sozomen’s day-as ultimately derivative 
from Greek civilization” (Brock 1980:6). “Sebastian Brock has studied Sozomen’s version of events criti
cally and come to the conclusion (agreeing with Rubens Duval in his Littérature syriaque [Paris, 1899]), 
that he very much exaggerates the Greek influence on Syriac poetry; see his ‘Syriac and Greek hymnogra- 
phy, problems of origins’, Studia Patrística 16 = Texte und Untersuchungen 129 (1985), pp. 77-81, reprinted 
in his Studies in Syriac Christianity (Aidershot, 1992), ch. VI” (Palmer 1999:11]8). Już Gustav Hólscher 
zarzucał Sozomenowi, że się myli, przypisując Harmoniosowi stworzenie syryjskiej wersyfikacji na wzór 
grecki, gdyż była ona o wiele starsza (Hólscher 1932:1-2).

399 Bezsprzecznie chodzi tu o Harmoniosa, wymienionego w tekście jako <>ú> breh jego syn, tj. syn 
Bardesanesa (Ephraim 1921:223, col. 1, v. 3).

400 Tekst podaliśmy w sertó i opatrzyliśmy znakami diakrytycznymi. Tekst manuskryptu spisany 
został w 3estrangela pochodzącym zV lub VI w. (Ephraim 1912:(3); Ephraim 1921:IV).W oryginale prezen
tuje się następująco, z podziałem na wiersze kolumny (Ephraim 1921:223, col. 1, vs. 14-17):

Доге k'Kix.a / r&nrf / ort* <пх.лаэш. Wyrażenie <пхлхя= bmadráseh oznacza
w swojej pieśni (pouczającej); lam jest zaś partykułą wprowadzającą mowę niezależną (Sokoloff 
2009:691).

401 Burkitt podaję swoją transkrypcję dwuwiersza, w jednym miejscu odbiegającą od przyjętej: 
O Teshri, 'emma 8sha96a, / ’auleS lan Teshri hreda (Ephraim 1921:cxxviii). Chodzi o słowo гСЫ śatta rok, 
w którym nt > tt (zwarte, nie spiranty!) (Brockelmann 1981:20, 56-57; Nóldeke 2003:92; Sokoloff 2009:1581).

402 Tiszri, właściwie -U.L / ple teśri/teśrin qdem, odpowiednik października, pierwszy miesiąc 
roku syryjskiego, od początku ery seleukidzkiej, czyli od 312 r. p.n.e. Następował po nim tiszri II -i-i 
-Ц1 /teśri/teśrin hráy (Ephraim 1921:cxxvii-cxxviii; cf. Brockelmann 1981:79).

403 Efrem tak wyjaśnia dwuwiersz: .таге rću,; rćsore cum hánaw den cal °emma dhayye
Jemar mówi mianowicie o Matce Życia (Ephraim 1921:223, col. 1, vs. 18-19).

Iri*-, l^ol ól 
ILU »U.L ¿.ol

°ó teśri °emma dśatta
°awled lan teśri hręta401 402
O tiszri, matko roku,
Zrodź nam tiszri kolejny*02

Gdy dokonamy analizy prozodycznej tych dwu wierszy, ukaże nam się regularny 
siedmiozgłoskowiec z jednakową liczbą akcentów, typowy dla poezji syryjskiej:

Przypomnijmy, że metrum siedmiozgłoskowe łączono przede wszystkim z twór
czością św. Efrema, co potwierdzałoby tradycyjny przekaz o przejęciu przez Efrema 
i wykorzystaniu przezeń miar, które miał wprowadzić do literatury syryjskiej Harmo
nios (Ephraim 1921:cxxviii)403.

W pochodzącym z VI w. kompilatorskim żywocie św. Efrema również wspomi
na się o zwalczaniu przez świętego nauk gnostyka Bardesanesa oraz jego zwolen
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ników, a pośrednio o walce z wpływami Harmoniosa, którą toczył Efrem (Ephrem 
1743:L-LIII)404.

404 Rozdział XXXIII, zawierający cytowany passus o chórze dziewcząt (i-’" (¿a bnát qyámá: córki 
przymierza, tj. diakonisy, zakonnice), jak podaję Brock, oparty jest właśnie na tekście Sozomena. Mimo 
że w cytowanej przez nas wersji (Ephrem 1743:LII, czyli V = Vaticanum) nie pada imię Harmoniosa, wy
stępuje ono w innych recenzjach (Brock 1999:Appendix II).

405 “But it was through Ephraim that the forms of Syriac poetry came to influence those of Greek 
poetry, not through Bardesanes and Harmonios. Whatever these may have learned from the Greeks, it 
was not isosyllabic metres, which were probably first used in Greek in the late fourth century. Barde
sanes may have invented stanzaic poetry, but Romanos derived his models from Ephraim” (Palmer 
1999:12).

Na podstawie analizowanych źródeł wiarygodna wydaje się teza, że Bardesanes 
wprowadził na grunt syryjski poezję stroficzną, najprawdopodobniej izosylabiczną 
(z przypisywaną mu miarą pięciosylabową), Harmonios spopularyzował siedmiozgłos- 
kowiec, a św. Efrem twórczo wykorzystał ich osiągnięcia. Efrem był zaś poetą, dzięki 
któremu nowy model izosylabiczny przeniknął do poezji greckiej405.

Carmen Nisibenum XIII - słownictwo

l=.oI tub znowu, także (Brockelmann 1928:817)
madräsä n. m. hymn, pieśń (pouczająca) (Brockelmann 1928:168)

, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel
mann 1981:50)

sim part. pass, jai sam przyjąć, określić, ustalić, ułożyć (Brockelmann 1928:469- 
470)

1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 
1981:82)

tübänä adj. m. błogosławiony (Brockelmann 1928:270)
mär n. m. pan (Monsegneur), k* märä m. pan c. pron. suff. 1 sg. - (tu: niewy- 

mawianym), mój Pan, święty, szanowny (Brockelmann 1928:401; Costaz 1963:191; Bro
ckelmann 1981:49-50, 76-77; Sokoloff 2009:823-824)

°aprem n. propr. m. Efrem (Payne Smith 1879, 1901:351-352; Costaz 1963:404) 
cal praep. na (Brockelmann 1981:82)

.yi mär n. m. pan (Monsegneur), Ci märä m. pan c. pron. suff. 1 sg. - (tu: niewy- 
mawianym), mój Pan, święty, szanowny (Brockelmann 1928:401; Costaz 1963:191; Bro
ckelmann 1981:49-50, 76-77; Sokoloff 2009:823-824)

ouł yacqób n. propr. m. Jakub (Payne Smith 1879, 1901:1613-1614; Costaz 
1963:410)

o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
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cal praep. na (Brockelmann 1981:82)
-Soiai habraw st. cstr. m. pl. c. pron. suff. 3 m. sg. habra m. towarzysz; inny 

(Brockelmann 1928:212; Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
1
IKS! tlata num. card. m. trzej (Brockelmann 1928:826; Brockelmann 1981:77-80)
L’oc> kahne st. emph. pl. m. Li kahna m. kapłan (Brockelmann 1928:319; Brockel

mann 1981:51-52)
U-j nassihe pl. m. nassiha adj. m. znakomity, sławny, zwycięski (Brockelmann 

1928:443; Brockelmann 1981:51-52)
cs b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 

tupsa (greckie Tijjioę) m. przykład, wzór (Bar Bahlul 1901:1, 796; Brockel
mann 1928:286; Sokoloff 2009:520)

, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel
mann 1981:50)

tren num. card. m. dwa (Brockelmann 1928:834-835; Brockelmann 1981:77-80)
Liu nahhire st. emph. pl. m. LL nahhira m. adj. wspaniały, słynny, sławny, n. m. 

światło, pochodnia (Brockelmann 1928:417-418; Brockelmann 1981:51-52) 
yabbel 3 m. pl. pf. yabbel sprowadzić, przynieść (Brockelmann 1928:293) 

o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
Jaslem 3 m. pl. pf. Daślem Af. przekazać (Brockelmann 1928:783)

1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 
1981:82)

l;u hdade recipr. sobie, wzajemnie (Brockelmann 1928:215; Brockelmann 
1981:24, 66)

kursya (akadyjskie) m. tron, siedziba biskupia (Brockelmann 1928:348; Soko
loff 2009:614)

o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
JU °Ida f. ręka; władza (Brockelmann 1928:295; Brockelmann 1981:53, 62-63) 
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)

mar^ta f. pastwisko; trzoda, stado; zgromadzenie wiernych; diecezja (Bro
ckelmann 1928:737-738; Sokoloff 2009:837)

, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel
mann 1981:50)

saggi adj. m. liczny, adv. st. abs. m. rzadko (Brockelmann 1928:458)
1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 

1981:82)
-an pron. suff. 1 pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)

11=1 °ebla m. smutek, żałoba (Brockelmann 1928:2)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
tren num. card. m. dwa (Brockelmann 1928:834-835; Brockelmann 1981:77-80) 

kul wszystko, wszyscy, wszystkie, każdy (Brockelmann 1928:326; Brockel
mann 1981:67, 106-107)



o -eh, MOlO MOU -a (post vocal.) pron. suff. 3 sg. m. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
UJ hrâyâ adj. m. ostatni (Brockelmann 1928:13; Brockelmann 1981:23) 
lUoś büyâ3â m. pocieszenie (Brockelmann 1928:68) 
os (h)ü pron. 3 m. sg. encl. (Brockelmann 1981:48-49)
IKJós. cónita f. responsorium, śpiewana odpowiedź (Brockelmann 1928:533)

1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 
1981:82)

¡f. -âk pron. suff. 2 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
Uaol śubha m. chwała (Brockelmann 1928:750-751)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
K^^gbayt 2 m. sg. pf. U^gbâ wybrać, zebrać (Brockelmann 1928:100) 
va>Pennón pron. encl. 3 m. pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
2

oóhaw pron. demonstr. m. tamten, ów (Brockelmann 1981:85)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
La brâ 3 m. sg. pf. stworzyć (Brockelmann 1928:94)
r,j.trën num. card. m. dwa(j) (Brockelmann 1928:834-835; Brockelmann 1981:77-80) 

nahhlrm st. abs. pl. m. LJ m. adj. wspaniały, słynny, sławny, n. m. światło, 
pochodnia (Brockelmann 1928:417-418; Brockelmann 1981:51-52)

o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
Lk^gba 3 m. sg. pf. wybrać, zebrać (Brockelmann 1928:100)

1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 1981:82) 
« -eh, -OO MOu (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 

tlàtà num. card. m. trzej, trzy (Brockelmann 1928:826; Brockelmann 1981:77-80) 
L.óu nahhïrë st. emph. m. pl. Lóu nahhïrâ m. adj. wspaniały, słynny, sławny, n. m. 

światło, pochodnia (Brockelmann 1928:417-418; Brockelmann 1981:51-52)
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81) 

qbac 3 m. sg. pf. umocnić, wcisnąć się (Brockelmann 1928:643) 
vœl°ennôn pron. encl. 3 m. pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
o b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 

tlâtâ num. card. m. trzej, trzy (Brockelmann 1928:826; Brockelmann 1981:77-80) 
ląinu; heśęke st. emph. m. pl. lao«- heśęka n. m. ciemność, ciemności; adj. m. niezna

ny, tajemniczy, ciemny (Brockelmann 1928:262; Brockelmann 1981:51-52)
UJ hbîsë st. emph. pt. pass. m. pl. hbaś zamknąć, otoczyć, oblec (Brockel

mann 1928:213)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
ooc hwaw 3 m. pl. pf. |o» hwâ być, stać się (Brockelmann 1928:173; Brockelmann 

1981:98, 112-113)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
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aax, dcek 3 m. pl. pf. dcek wygasić, zgasić (Brockelmann 1928:161)
L^o; zawgà (greckie t,EÛY°Ç) para-, jarzmo-, zaprzęg (Bar Bahlul 1901:1, 678; Bro

ckelmann 1928:191; Sokoloff 2009:369 - t,UYÔv)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
Liu nahhîrë st. emph. m. pl. Lôu nahhirâ m. adj. wspaniały, słynny, sławny, n. m. 

światło, pochodnia (Brockelmann 1928:417-418; Brockelmann 1981:51-52)
UJhrâyâ adj. m. ostatni (Brockelmann 1928:13; Brockelmann 1981:23)

,'^.aśkul wszystko, wszyscy, wszystkie, każdy (Brockelmann 1928:326; Brockel
mann 1981:67, 106-107)

« -eh, -O0 -O (post vocal.) pron. suff. 3 sg. m. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
yallïqâ blask (Brockelmann 1928:198)

o» (h)u pron. 3 m. sg. encl. (Brockelmann 1981:48-49)
3
iKsl tlâtâ num. card. m. trzej, trzy (Brockelmann 1928:826; Brockelmann 1981:77-80) 
çJm kâhnïn st. abs. pl. m. b« kâhnâ m. kapłan (Brockelmann 1928:319; Brockel

mann 1981:51-52)
gizzabrê st. emph. m. pl. gizzabrâ (perskie406) m. skarbnik (Bar Bahlul 

1901:1, 486; Brockelmann 1928:111; Śokoloff 2009:223-224)

406 Termin „perskie” oznacza wyrazy pochodzenia staro- lub średnioperskiego. Co do szczegółów, cf. 
stosowne hasła w słowniku Sokoloffa (Sokoloff 2009).

, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel
mann 1981:50)

_1 °ehad 3 m. sg. pf. ująć, chwycić, trzymać, dzierżyć (c. acc. / c. praep. b-) (Bro
ckelmann 1928:11)

9ahhidin st. abs. m. pl. Iuł) 3ahhîdâ adj. m. potężny, mocny, n. m. zwierzchnik, 
przełożony, pan (Brockelmann 1928:11)

.o b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 
śraray st. cstr. m. pl. śrara m. n. prawda-, pewność, wiara (Brockelmann 

1928:802)
-hęn pron. sufF. 3 m. pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 

qlïdâ (greckie kXeîç) m. klucz (Bar Bahlul 1901:11, 1788; Brockelmann 
1928:667; Sokoloff 2009:1370 - kXeÎç, acc. KÀEÎôa)

o. -âh, o. -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
ILoiKZkl tlïtâyütâ f. trójjedność, trójca (Brockelmann 1928:826; Sokoloff 2009:1649- 

1650)
U,l tarcë st. emph. m. pl. Kil tarca m. brama (Brockelmann 1928:836)
liCs.1. tlâtâ num. card. m. trzej, trzy (Brockelmann 1928:826; Brockelmann 1981:77-80) 

ptah 3 m. pl. pf. -Ks ptah otworzyć (Brockelmann 1928:616)
haw 3 m. pl. pf. zamiast encl. oos waw (po formach pf. dla podkreślenia prze
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szłości407) = ooo, hwaw 3 m. pl. pf. |o<> hwa być, stać się (Brockelmann 1928:173; Brockel
mann 1981:98, 112-113)

407 Nóldeke 2003:206-207.
408 “A form expressing continuance or repetition in past time” (Nóldeke 2003:216-217).

1- praep. do, dla-, nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 
1981:82)

-an pron. suff. 1 pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
ą. had num. card. m. jeden (Brockelmann 1928:215; Brockelmann 1981:77)

u. had had pojedynczo, jeden po drugim, po jednemu (Brockelmann 1928:215) 
men praep. z, od; z (Brockelmann 1928:393)
-hęn pron. suff. 3 m. pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)

o b- praep. w; z; nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 
qllda (greckie ickeię) m. klucz (Bar Bahlul 1901:11, 1788; Brockelmann 

1928:667; Sokoloff 2009:1370 - łckeię, acc. K^etóa)
o. -eh, • OlO .O (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)

b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82)
U=>; zabna m. czas (Brockelmann 1928:187)
o. -eh, • ChO •Ou -Ch (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 

tarca m. brama (Brockelmann 1928:836)
o. -eh, mOiO mOU MOł (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
-Ks patah pt. act. m. -ia ptah otworzyć (Brockelmann 1928:616)
M» wa 3 sg. m. pf. encl. (po pt. dla oznaczenia ciągłości lub powtarzalności408) M» 

hwa być, stać się (Brockelmann 1928:173; Brockelmann 1981:98, 112-113)
4
ca b- praep. w; nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 

qadmaya, qadma adj. m. poprzedni, wcześniejszy, pierwszy bqadma 
najpierw, pierwej, przedtem (Brockelmann 1928:646)

-Ks ptah 3 m. sg. pf. otworzyć (Brockelmann 1928:616)
lóa wa 3 m. sg. pf. encl. (po formach pf. dla podkreślenia przeszłości) Mo, hwa być, 

stać się (Brockelmann 1928:173; Brockelmann 1981:98, 112-113)
kil tarca m. brama (Brockelmann 1928:836)

1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 1981:82) 
(□«‘oil marduta f. spór, nauka, nauczanie, system (Brockelmann 1928:714)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
III 3etat 3 f. sg. pf. )ll °eta przyjść, nadejść (Brockelmann 1928:54; Brockelmann 

1981:91)
clajyn praep. cal praep. na (w formie clajy c. pron. suff.) + v -n pron. 

suff. 1 pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77, 82)
sb- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 

mescaya adj. m. środkowy, średni, pośredni; n. m. pośrednik, rozjemca, arbi
ter (Brockelmann 1928:399)

-Ks ptah 3 m. sg. pf. otworzyć (Brockelmann 1928:616)
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U» wa 3 m. sg. pf. encl. (po formach pf. dla podkreślenia przeszłości) hwa być, 
stać się (Brockelmann 1928:173; Brockelmann 1981:98, 112-113)

Kil tarca m. brama (Brockelmann 1928:836)
1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 

1981:82)
malkuta f. królestwo (Brockelmann 1928:392)

, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel
mann 1981:50)

Lk_j nehtat 3 sg. f. pf. k_j nhet zstąpić, zejść, powrócić (Brockelmann 1928:424) 
sedayn praep. ,{] sed do, u (w formie seday c. pron. suff.) + v -n pron. suff.

1 pl. (Brockelmann 1928:627; Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
b- praep. w; nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 

hraya adj. m. ostatni (Brockelmann 1928:13; Brockelmann 1981:23)
-ks ptah 3 m. sg. pf. otworzyć (Brockelmann 1928:616)
|ó» wa 3 sg. m. pf. encl. (po formach pf. dla podkreślenia przeszłości) Jo» hwa być, 

stać się (Brockelmann 1928:173; Brockelmann 1981:98, 112-113)
Kil tarca m. brama (Brockelmann 1928:836)

1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 
1981:82)

liii» sbarta f. dobra nowina, radosne posianie, Ewangelia (Brockelmann 
1928:457)

, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel
mann 1981:50)

selqat 3 f. sg. pf. n\m sleq wstąpić (w górę), wznieść się (Brockelmann 
1928:477)

<?’{j sedayn praep. sed do, u (w formie seday c. pron. suff.) + K -n pron. suff. 
1 pl. (Brockelmann 1928:627; Brockelmann 1981:49-50, 76-77)

5

b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82)
llaius qadmaya, bi-o qadma adj. m. poprzedni, wcześniejszy, pierwszy bqadma 

najpierw, pierwej, przedtem (Brockelmann 1928:646)
kil tarca m. brama (Brockelmann 1928:836)
-Ks ptah 3 m. sg. pf. otworzyć (Brockelmann 1928:616)
(¿ń wa 3 m. sg. pf. encl. (po formach pf. dla podkreślenia przeszłości) b> hwa być, 

stać się (Brockelmann 1928:173; Brockelmann 1981:98, 112-113)
1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 1981:82) 

Uu) qraba m. walka, bitwa (Brockelmann 1928:691)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
kenśe st. emph. m. pl. kenśa m. zgromadzenie, tłum (Brockelmann 

1928:335)
trayhęn obaj, st. cstr. -Ą tray r(L tren num. card. m. dwa(j) + voo -hęn pron. 

suff. 3 m. pl. (Brockelmann 1928:834-835; Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
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jb- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82)
Kkpąa mescaya adj. m. środkowy, średni, pośredni; n. m. pośrednik, rozjemca, arbi

ter (Brockelmann 1928:399)
U,i tarce st. emph. m. pl. Kil tarca m. brama (Brockelmann 1928:836)

ptah 3 m. sg. pf. otworzyć (Brockelmann 1928:616)
wa 3 sg. m. pf. encl. (po formach pf. dla podkreślenia przeszłości) lo® hwa być, 

stać się (Brockelmann 1928:173; Brockelmann 1981:98, 112-113)
1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 

1981:82)
malke st. emph. m. pl. Us.» malka król, pl. cesarz i cesarzowa (Brockelmann 

1928:391)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
Uoi ruhe st. emph. f. pl. Uo( ruha f. wiatr, duch (Brockelmann 1928:718)
ęouLil. tartayhen obie, st. cstr. tartay rL-,L tarten num. card. f. dwie + -ayhen 

pron. suff. 3 f. pl. (Brockelmann 1928:834; Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
ob- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82)
Lk^.1 tlitaya adj./num. ord. m. trzeci (Brockelmann 1928:826; Brockelmann 

1981:77-80)
ptah 3 m. sg. pf. otworzyć (Brockelmann 1928:616)

tar°a m. brama (Brockelmann 1928:836)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
’Izgadde st. emph. m. pl. Dizgadda m. posłaniec (Bar Bahlul 1901:1, 121; 

Brockelmann 1928:9)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
U^gabbe st. emph. m. pl. U^gabba m. bok, strona, partia, stronnictwo (Brockel

mann 1928:123-124; Brockelmann 1981:19)
voouĄ trayhęn obaj, st. cstr. tray tren num. card. m. dwa(j) + vo® -hęn pron. 

suff. 3 m. pl. (Brockelmann 1928:834-835; Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
6
.o b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82)
Lsirf qadmaya, Uqadma adj. m. poprzedni, wcześniejszy, pierwszy bqadma 

najpierw, pierwej, przedtem (Brockelmann 1928:646)
-Ks ptah 3 m. sg. pf. otworzyć (Brockelmann 1928:616)
Uil tarca m. brama (Brockelmann 1928:836)

1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 
1981:82)

Iśus qraba m. walka, bitwa (Brockelmann 1928:691)
mettul praep. z powodu, dla (Brockelmann 1928:382)

hawbe st. emph. pl. przestępstwa, zbrodnie, przewiny (Brockelmann 1928:218) 
b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82)



mescaya adj. m. środkowy, średni, pośredni-, n. m. pośrednik, rozjemca, arbi
ter (Brockelmann 1928:399)

ptah 3 m. sg. pf. otworzyć (Brockelmann 1928:616)
kil tarca m. brama (Brockelmann 1928:836)

mettul praep. z powodu, dla (Brockelmann 1928:382)
U.okoL taktuśa m. walka, spór (Brockelmann 1928:353)
o b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 
UJhraya adj. m. ostatni (Brockelmann 1928:13; Brockelmann 1981:23) 
—Ks> ptah 3 m. sg. pf. otworzyć (Brockelmann 1928:616)
Kil tarca m. brama (Brockelmann 1928:836)

1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 
1981:82)

°izgadde st. emph. m. pl. °izgadda m. (perskie) posłaniec (Bar Bahlul 
1901:1, 121; Brockelmann 1928:9)

mettul praep. z powodu, dla (Brockelmann 1928:382)
rahme st. emph. pl. wnętrzności; łono, macica; łaska, miłość (Brockelmann 

1928:724)
7
li ha interj. oto! patrz! oto patrz! (Brockelmann 1928:169)
-a b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82)
ltcs.1 tlata num. card. m. trzej, trzy (Brockelmann 1928:826; Brockelmann 1981:77-80) 

yubbalin st. abs. m. pl. llśol yubbala m. przekaz, tradycja; pokolenie, ród, po
tomek (Payne Smith 1879:1540; Brockelmann 1928:293)

3ak jak, , °ak d- żeby, taki (Payne Smith 1879:146-147; Brockelmann 1928:14)
Hil raza m. (perskie) tajemnica; alegoria (Bar Bahlul 1901:11, 1861 - rrtrrt; Brockel- 

manń 1928:722; Sokoloff 2009:1424)
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
Imśa^ tupsa (greckie Tlijtoę) m. przykład, wzór (Bar Bahlul 1901:1, 796; Brockel

mann 1928:286; Sokoloff 2009:520)
)^oi rugza m. gniew (Brockelmann 1928:711)

1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 
1981:82)

śemśa m. f. słońce (Brockelmann 1928:788)
3eddammi 3 m. sg. pf. Ethpa. upodobnić się, zostać zrównanym (Brockelmann 

1928:157)
śarri 3 m. sg. pf. Pa. uwolnić (Brockelmann 1928:805)

men sed praep. od (Brockelmann 1928:627)
Lbirf qadmaya, qadma adj. m. poprzedni, wcześniejszy, pierwszy bqadma 

najpierw, pierwej, przedtem (Brockelmann 1928:646)
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)

’etgabbar 3 m. sg. pf. Ethpa. stać się silnym, pokonać (Brockelmann 1928:102- 
103)

sed praep. do, u (Brockelmann 1928:627)
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mescaya adj. m. środkowy, średni, pośredni; n. m. pośrednik, rozjemca, arbi
ter (Brockelmann 1928:399)

cmad 3 m. sg. pf. zanurzyć, zatopić (Brockelmann 1928:529)
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
^11 ’ettallaq 3 m. sg. pf. Ethpa. zostać zniszczonym, zginąć (Brockelmann 

1928:278)
o b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82)
L.i—7 hraya adj. m. ostatni (Brockelmann 1928:13; Brockelmann 1981:23)
8
sf °ap także (Brockelmann 1928:38-39)
iLu. śemśa m. f. słońce (Brockelmann 1928:788)

tupse st. emph. m. pl. tupsa (greckie TlJJtoę) m. przykład, wzór (Bar 
Bahlul 1901:1, 796; Brockelmann 1928:286; Brockelmann 1981:51-52)

iKsl tlata num. card. m. trzej, trzy (Brockelmann 1928:826; Brockelmann 1981:77-80) 
)o^> mhawwe pt. act. Pa. .¿ł hawwl pokazywać, przedstawiać, czynić (Brockel

mann 1928:220)
b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 

tlat num. card. f. trzy (Brockelmann 1928:826; Brockelmann 1981:77-80) 
iKuą penyata st. emph. f. pl. pnita f. strona (Brockelmann 1928:578) 

harrip st. abs. adj. m. (jako orzecznik) ostry, surowy, zdecydowany, obrotny 
(Brockelmann 1928:258)

o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
li, zhe, L.»; zahya adj. m. błyszczący, lśniący, znakomity, wspaniały (Brockelmann 

1928:189)
-ioi. śurray st. cstr. m. Uai śurraya m. początek (Brockelmann 1928:805)
«-eh, -0,0 -Ol. -O, (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
lUx cazziza m. mocny, silny (Brockelmann 1928:518)
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)

qasya, lic qśe adj. m. twardy (Brockelmann 1928:703) 
msacta f. środek (Brockelmann 1928:399)

o -eh, -0,0 -OU -o, (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)

°ak jak, , ^.1 °ak d- żeby, taki (Payne Smith 1879:146-147; Brockelmann 
1928:14)

labrita f. pochodnia, łuczywo?409 (Brockelmann 1928:357 - leg. Ik-lm kebrita 
siarka)

409 iLuii. vox suspecta ap. Ephr. ed. Bick. xiii. 48 ^.1. Suspicatur Bickell quod
sit taeda, Gr. Xap7tpórqę, sed potius legend. [świecznik; płomień - PWT]. (Bickell
1866:52; Payne Smith 1901:1887).

, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel
mann 1981:50)

3etgamrat 3 f. sg. pf. °etgmer Ethpe. zostać spełnionym, dokonanym; 
dokonać się (Brockelmann 1928:122)
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—j nîh part. pass. m. (st. abs.) spokojny, łagodny, -J nah odpocząć (Brockelmann 
1928:419)

o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81) 
hassîm st. abs. adj. m. miły, przyjemny (Brockelmann 1928:81) 

sullâmâ m. dokonanie, spełnienie; koniec (Brockelmann 1928:783)
« -eh, -&O -Ou «Oi (post vocal.) pron. suif. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
9

qallil st. abs. adj. m. słaby, delikatny, szybki; nieliczny (Payne Smith 
1901:3616-3617; Brockelmann 1928:665-666)

o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
là, zhë, Lc»; zahyâ adj. m. błyszczący, lśniący, znakomity, wspamafy (Brockelmann 

1928:189)
-jai. sürrày st. cstr. m. L,ai sürrâyâ m. początek (Brockelmann 1928:805)
® -eh, (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
%. 1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 

1981:82)
lii; damkę st. emph. pt. act. m. pl. (sg. ^jo,' damek) dmek spać, śnić, być mar

twym (Brockelmann 1928:157; Brockelmann 1981:86)
o» (h)u pron. 3 m. sg. encl. (Brockelmann 1981:48-49)
ILI 3âtë pt. act. m. ILI 3età przybyć, przyjść (Brockelmann 1928:54; Brockelmann 

1981:91, 96)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
uij n^r 3 m. sg. impf. ^.1 ’a^r Af. obudzić, przebudzić (Brockelmann 1928:523; 

Brockelmann 1981:141, 190*)
u.à,.'. hammïmâ adj. m. gorący (Brockelmann 1928:238)
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
U*x> qasyâ, Ud qśe adj. m. twardy (Brockelmann 1928:703)
İKiJpo mşactâ f. środek (Brockelmann 1928:399)
« -eh, mOiO -Ou (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
){U> pêrë st. emph. m. pl. |;La pęra m. owoc (Brockelmann 1928:555; Brockelmann 

1981:29)
ILI °âtë pt. act. m. ILI °eta przybyć, przyjść (Brockelmann 1928:54; Brockelmann 

1981:91, 96)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
nbaśśel 3 m. sg. impf. baśśel Pa. czynić dojrzałym (Brockelmann 1928:99) 

jo-ł; rahhim st. abs. adj. m. miły, luby, godny kochania (Brockelmann 1928:724) 
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
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>n.rn? bassïm st. abs. adj. m. miły, przyjemny (Brockelmann 1928:81)
Uçs-oi. sullâmâ m. dokonanie, spełnienie; koniec (Brockelmann 1928:783)
« -eh, .»o .o. .o. (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
l^oo mtâ 3 m. sg. pf. osiągnąć coś, dotrzeć, dojść do celu (Brockelmann 1928:381- 

382)
1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 

1981:82)
o. -eh, u.OiO -Ou -Ol (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)

1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 
1981:82)

ILoi^Ł^gmiruta f. doskonałość, spełnienie (Brockelmann 1928:121)
10

man pron. interrog. kto (Brockelmann 1928:393)
.ó. hây pron. demonstr. f. tamta, owa (Brockelmann 1981:50)
lw> bat st. cstr. f. JL;? barta f. córka (Brockelmann 1928:93; Brockelmann 1981:56) 

nedrë st. emph. m. pl. nedrâ m. ślub, obietnica?10 (Brockelmann 1928:416)
KxujL- hsimat st. cstr. pt. pass. f. ^m. hsam zazdrościć (Brockelmann 1928:247) 

men praep. z, od; z (Brockelmann 1928:393)
,^ań kul wszystko, wszyscy, wszystkie, każdy (Brockelmann 1928:326; Brockel

mann 1981:67, 106-107)
JkAüj neqbâtâ st. emph. f. pl. Ifc^aj neqbtâ f. kobieta1111 (Brockelmann 1928:444-445) 
cft rdaw 3 m. pl. pf. In rdâ iść, kroczyć, posuwać się naprzód, biec, płynąć, kwitnąć, 

rozwijać się; upomnieć, karcić (Brockelmann 1928:714)
hâkan adv. tak (Brockelmann 1928:175-176)

yubbâlay st. cstr. m. pl. lUot yubbâlâ m. następstwo, dziedzictwo; pokolenie; 
kolejność, porządek; przekaz, tradycja (Payne Smith 1879:1540; Brockelmann 
1928:293)

« -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
a^œ sgiw 3 m. pl. pf. u^œ sgi rosnąć, wzrastać, powiększać się (Brockelmann 

1928:457)
hâkan adv. tak (Brockelmann 1928:175-176)

umó<^ tukkâsay st. cstr. m. pl. tukkâsâ m. uporządkowanie, ustalenie, porzą
dek, reguła, układ, organizacja (Brockelmann 1928:275)

o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
nrism sleq 3 m. pl. pf. sleq wstąpić (w górę), wznieść się; wzrosnąć (Brockel

mann 1928:477)

410 1'^ u>, filius quem votis a Deo adepti sunt parentes, Heb. "'3> Prov- xxxi. 2: l^ l^>, de
B.V. Maria, B.O. i. 492. (Payne Smith 1879:310).

411 Forma utworzona od rdzenia nqab przedziurawić, przewiercić (Brockelmann 1928:444 - i.e. 
coeundo perforata).
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hakan adv. tak (Brockelmann 1928:175-176) 
durrâgay st. cstr. m. pl. durrâgâ m. stopniowanie-, stopień (Brockelmann 

1928:165)
» -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)

nsah 3 m. pl. pf. nsah zwyciężyć, jaśnieć, być sławionym (Brockelmann 
1928:442)

hâkan adv. tak (Brockelmann 1928:175-176) 
rabbânay st. cstr. m. pl. rabbânâ m. nauczyciel, opat (Brockelmann 

1928:707)
o. -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
11
%. 1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 

1981:82)
Iw» bart st. cstr. f. JŁ^= barta f. córka (Brockelmann 1928:93; Brockelmann 1981:56) 
o -eh, mCiO -Ol. -Ot (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 

balhęd tylko, jedynie, sam (Brockelmann 1928:219)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
Jabrâhâm n. propr. m. Abraham (Payne Smith 1879:20; Costaz 1963:401)

¿oc, hway 3 f. pl. pf. loo hwâ być, stać się (Brockelmann 1928:173; Brockelmann 
1981:98, 112-113)

■o» way 3 f. pl. pf. encl. (po formach pf. dla podkreślenia przeszłości) )?o hwâ być, 
stać się (Brockelmann 1928:173; Brockelmann 1981:98, 112-113)

hâlën pron. demonstr. pl. comm. ci, te (Brockelmann 1981:50)
(¡.¿¿J demwâtâ st. emph. f. pl. lia», dmütâ f. postać, obraz, wzór (Brockelmann 

1928:156-157)
¿1 interj. o! (Brockelmann 1928:7; Brockelmann 1981:9)
oj 3aw czy, albo, lub*12 (Brockelmann 1928:7)

■^.1-praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 1981:82) 
«o -ek pron. suff. 2 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
JL^=> barta f. córka (Brockelmann 1928:93; Brockelmann 1981:56)

bart st. cstr. f. 11^. barta f. córka (Brockelmann 1928:93; Brockelmann 1981:56) 
nedrë st. emph. m. pl. nedrâ m. ślub, obietnica (Brockelmann 1928:416)

, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel
mann 1981:50)

luqbal przeciw, wobec (Brockelmann 1928:641)
li-sal supra m. piękno (Brockelmann 1928:797)
a -âh, « -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 

tasbïtâ m./f. ozdoba (Brockelmann 1928:621)
» -âh, a -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)

412 ¿! i. e. ¿! puncto semper imposito ne cum ¿! i. e. ôi confundatur (Heb. et Chald. IN, Ar. jl) (Payne 
Smith 1879:38).
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-ri °ak jak,, °ak d- żeby, taki (Payne Smith 1879:146-147; Brockelmann 1928:14) 
LL>; zabnâ m. czas (Brockelmann 1928:187)
a -âh, a -h (post vocal.) pron. suif. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)

gër bowiem, mianowicie (jak ydp na drugim miejscu) (Payne Smith 
1879:709-710)

Ki,ol cudrânâ m. pomoc (Brockelmann 1928:513)
-âh, » -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)

o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81) 
d °ak jak,, 3ak d- żeby, taki (Payne Smith 1879:146-147; Brockelmann 1928:14) 

cudrânâ m. pomoc (Brockelmann 1928:513)
-âh, » -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)

Uó*. sammâsâ m. sługa, pomocnik, diakon (Brockelmann 1928:788) 
a -âh, a -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
12

luqbal przeciw, wobec (Brockelmann 1928:641)
husrân st. cstr. m. ubytek, strata, niedostatek (Brockelmann 1928:248) 

'óioń sunqân st. cstr. m. ULam sunqânâ m. potrzeba (Brockelmann 1928:485) 
-âh, a -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 

)U 3eta 3 m. sg. pf. przyjść, nadejść (Brockelmann 1928:54; Brockelmann 1981:91) 
~^1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 1981:82) 
a -eh, «OlO MOu -O (post vocal.) pron. suff. 3 sg. m. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
-Ù.O» mullây st. cstr. m. wypełnienie, dokonanie, spełnienie, pełnia (Brockelmann 

1928:389)
'Ójoś sunqân m. st. cstr. KAjoś sunqânâ m. potrzeba (Brockelmann 1928:485) 
a -âh, a -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
.Óó] 3abbahay st. cstr. pl. m. Jól 3aba m. ojciec, pl. rodzice (Brockelmann 1928:1) 
a -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)

°ak jak,, Jak d- żeby, taki (Payne Smith 1879:146-147; Brockelmann 1928:14) 
mawlâday st. cstr. pl. m. mawlâdâ m. urodziny, poród (Brockelmann 

1928:301-302)
a -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
-iàjrabbânay st. cstr. pl. m. Kój rabbânâ m. nauczyciel, opat(Brockelmann 1928:707) 
a -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
-r! 3ak jak,, ^.1 3ak d- żeby, taki (Payne Smith 1879:146-147; Brockelmann 1928:14) 

purśanay st. cstr. m. pl. Ki.-,oś purśana m. różnica, rozdzielenie, rozeznanie, 
wiedza, roztropność (Brockelmann 1928:608)

a -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
ik-óil. tarbita f. wychowanie (Brockelmann 1928:708)
a -âh, a -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)

°ak jak,, ^.1 °ak d- żeby, taki (Payne Smith 1879:146-147; Brockelmann 1928:14) 
-óo,f rubbây m. st. cstr. Kóo( rubbâyâ m. przyrost, przybytek, przychów (Brockel

mann 1928:708)
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a -âh, o. -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)

lbüsay st. cstr. m. pl. Uois. lbûsâ m. odzienie, odzież (Brockelmann 1928:358) 
°ak jak,, Dak d- żeby, taki (Payne Smith 1879:146-147; Brockelmann 1928:14) 

o. -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
Kjioë qawmât st. cstr. f. pl. qawmtâ f. wzrost, postawa (Brockelmann 

1928:653)
a -àh, o -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
13

teqlat 3 f. sg. pf. tqal ważyć, odważyć (Brockelmann 1928:831)
Kàou yehbat 3 f. sg. pf. yab dać, udzielić (Brockelmann 1928:298-299) 

taybwâtâ st. emph. f. pl. Jkoà^ taybûtâ f. dobroć, hojność, jałmużna (Brockel
mann 1928:270; Brockelmann 1981:57)

.^ońkul wszystko, wszyscy, wszystkie, każdy (Brockelmann 1928:326; Brockel
mann 1981:67, 106-107)

-hen pron. suff. 3 f. pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
°ak jak, , ^.13ak d- żeby, taki (Payne Smith 1879:146-147; Brockelmann 1928:14) 

, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel
mann 1981:50)

b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82)
ILUuo masatâ f. waga (Brockelmann 1928:396; Brockelmann 1981:28) 

sâmat 3 f. sg. pf. pw sam położyć, złożyć, określić, przyjąć (Brockelmann 
1928:469-470)

°ennën pron. encl. 3 f. pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
j b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82)
Uioś puhhâmâ m. porównanie (Brockelmann 1928:562-563)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
JooJnehwe 3 m. sg. impf. loahwâ być, stać się (Brockelmann 1928:173; Brockelmann 

1981:98, 112-113)
men praep. z, od; z (Brockelmann 1928:393)
-hen pron. suff. 3 f. pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)

Vj,ol cudrânâ m. pomoc, korzyść (Brockelmann 1928:513) 
k^j negdat 3 f. sg. impf. ngad ciągnąć, odciągnąć (Brockelmann 1928:413) 
^¡l’ennën pron. encl. 3 f. pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
c»b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82)
llàol yubbâlâ m. przekaz, tradycja; pokolenie, ród, potomek (Payne Smith 1879:1540; 

Brockelmann 1928:293)
,d- pron. rei. który, -a, -eetc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
looJ nehwë 3 m. sg. impf. I™ hwâ być, stać się (Brockelmann 1928:173; Brockelmann 

1981:98, 112-113)
men praep. z, od; z (Brockelmann 1928:393)
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-hen pron. suff. 3 f. pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
Uù>oai.) suklâlâ m. doskonałość (Brockelmann 1928:327)

14
b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 

yawmat st. cstr. m. pl. tú», yawmá m. dzień (Brockelmann 1928:299-300)
o -eh, -CiO -Ou -Ch (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
oń haw pron. demonstr. m. tamten, ów (Brockelmann 1981:85) 

qadmàyâ, qadmà adj. m. poprzedni, wcześniejszy, pierwszy bqadmâ 
najpierw, pierwej, przedtem (Brockelmann 1928:646)

-45» sgi 3 m. sg. pf. rosnąć, powiększać się (Brockelmann 1928:457)
U—. śayna m. spokój, dobrobyt (Brockelmann 1928:773; Sokoloff 2009:1553-1554) 
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
¡jo^gmar 3 m. sg. pf. wypełnić, doprowadzić do końca, przeprowadzić, zostać wy

pełnionym, doprowadzonym do końca (Brockelmann 1928:121)
K—. śayna m. spokój, dobrobyt (Brockelmann 1928:773; Sokoloff 2009:1553-1554) 
^>b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 
Kii yawmat st. cstr. m. pl. bio. yawmà m. dzień (Brockelmann 1928:299-300) 
« -eh, -OiO -Ou -Ol (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
oń haw pron. demonstr. m. tamten, ów (Brockelmann 1981:85)
bissas mescàyà adj. m. środkowy, średni, pośredni; n. m. pośrednik, rozjemca, arbi

ter (Brockelmann 1928:399)
oKjj nhet 3 m. pl. pf. K-j nhet zstąpić, zejść, powrócić (Brockelmann 1928:424) 

malkê st. emph. m. pl. hx™ malkâ król, pl. cesarz i cesarzowa (Brockelmann 
1928:391)

o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
orism sleq 3 m. pl. pf. a» sleq wstąpić (w górę), wznieść się (Brockelmann 1928:477) 

malkê st. emph. pl. m. InX™ malkâ król, pl. cesarz i cesarzowa (Brockelmann 
1928:391)

ca b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 
yawmàtà st. emph. m. pl. Lic. yawmà m. dzień (Brockelmann 1928:299-300) 

r;den lecz, zaś (Brockelmann 1928:151)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
Lui hràyà adj. m. ostatni (Brockelmann 1928:13; Brockelmann 1981:23)
omL tkeb 3 m. pl. pf. tkeb wedrzeć się, wtargnąć (Brockelmann 1928:822-823) 

gaysë st. emph. pl. m. LŁ^ gaysà m. hufiec, wojsko; oddział rabujący, 
łupieżcza banda (Bar Bahlul 1901:1, 487-488; Brockelmann 1928:114)

o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
aama psaq 3 m. pl. pf. ,nm°> psaq przepaść, zaginąć, zniknąć (Brockelmann 1928:583)
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gayse st. emph. m. pi. gaysa m. hufiec, wojska, oddział rabujący, 
łupieżcza banda (Bar Bahlul 1901:1, 487-488; Brockelmann 1928:114)

15

b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82)
LLiuj qadmâyâ, U-p qadmâ adj. m. poprzedni, wcześniejszy, pierwszy bqadmâ 

najpierw, pierwej, przedtem (Brockelmann 1928:646)
cal 3 m. pl. pf. cal wkroczyć, wejść (Brockelmann 1928:524)

lmą<^ tukkâsay st. cstr. m. pl. tukkâsâ m. uporządkowanie, ustalenie (Brockel
mann 1928:275)

jox cam praep. z (c.) (Brockelmann 1928:529)
« -eh, -OU -Ol (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
onsu npaq 3 m. pl. pf. Jtsu npaq wyjść (Brockelmann 1928:438-439)

cam praep. z (c.) (Brockelmann 1928:529)
o. -eh, -0,0 -CK- -Ol (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
o b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 
Ukyąa mescaya adj. m. środkowy, średni, pośredni; n. m. pośrednik, rozjemca, arbi

ter (Brockelmann 1928:399)
juo qreb 3 m. sg. pf. zbliżyć się; być blisko (Brockelmann 1928:691)
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
■oiiU °etrahhaq 3 m. sg. pf. Ethpa. oddalić się, odstąpić, odejść (Brockelmann 

1928:725)
tâgâ m. korona (Brockelmann 1928:815)

, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel
mann 1981:50)

-ii haddi 3 m. sg. pf. Pa. ucieszyć (Brockelmann 1928:216; Brockelmann 
1981:166*)

¿.U cędat st. cstr. f. pl. li.^ cętta f. kościół, zgromadzenie (Brockelmann 1928:515)
K-an pron. suff. 1 pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
^>b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 
Çj-ihrâyâ adj. m. ostatni (Brockelmann 1928:13; Brockelmann 1981:23) 
,4 den lecz, zaś (Brockelmann 1928:151)
Ki>;denhat 3 f. sg. pf. -J, dnah powstać, wzejść, narodzić się, objawić się, zajaśnieć 

(Brockelmann 1928:159-160)
1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 

1981:82)
K-an pron. suff. 1 pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
ILa=^ taybütâ f. dobroć, hojność, jałmużna (Brockelmann 1928:270)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
Il la part. neg. nie (Brockelmann 1928:354)
UiśKi metparcâ part. act. f. 3etprec Ethpe. być odtworzonym, naśladowanym, 

być odpłacanym (Brockelmann 1928:604)
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16

luqbal przeciw, wobec (Brockelmann 1928:641)
I’k^oÎ rugzâ m. gniew (Brockelmann 1928:711)
iLirf qadmàyâ, qadmâ adj. m. poprzedni, wcześniejszy, pierwszy bqadmâ 

najpierw, pierwej, przedtem (Brockelmann 1928:646)
Jaqreb 3 m. sg. pf. Af. walczyć, zwalczać (Brockelmann 1928:691)

IKu. camla m. praca, trud (Brockelmann 1928:530)
o -eh, -OO -Ou -O (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
qadmàyâ, U-o qadmâ adj. m. poprzedni, wcześniejszy, pierwszy bqadmâ 

najpierw, pierwej, przedtem (Brockelmann 1928:646)
luqbal przeciw, wobec (Brockelmann 1928:641)

Uoą. śawbam. upał, skwar (Brockelmann 1928:761)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 

tahrà m. południe (Brockelmann 1928:269)
pó qâm 3 sg. m. pf. powstać, stać na czele (Brockelmann 1928:652) 

tellâlâ cień (Brockelmann 1928:275)
« -eh, -CmO -Ou (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
mescàyà adj. m. środkowy, średni, pośredni; n. m. pośrednik, rozjemca, arbi

ter (Brockelmann 1928:399)
luqbal przeciw, wobec (Brockelmann 1928:641)

U—, śayna m. spokój, dobrobyt (Brockelmann 1928:773; Sokoloff 2009:1553-1554) 
tàlômà odstępca, zaprzaniec, adv. niesprawiedliwie, adj. bezpłodny, nie

urodzajny (Brockelmann 1928:277); tyran, ciemiężca (Bar Bahlul 1901:1, 808 - 
rtocdX,)

3asgi 3 m. sg. pf. Af. powiększać (Brockelmann 1928:458)
LjJ hràyà adj. m. ostatni (Brockelmann 1928:13; Brockelmann 1981:23) 
liiojzuhhara m. upomnienie, napomnienie, nagana (Brockelmann 1928:190) 
17

1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 1981:82) 
liiihabbâsâ m. oblegający (Brockelmann 1928:213)
U-o qadmâ adj. m. poprzedni, wcześniejszy, pierwszy, adj. pierwej, wcześniej; 

bqadmâ najpierw, pierwej, przedtem (Brockelmann 1928:646)
Darcà f. ziemia, ziemia uprawna, pole uprawne (Brockelmann 1928:51)

« -eh, - Ol O -Ou -Ol (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
kâhnâ m. kapłan (Brockelmann 1928:319; Brockelmann 1981:51-52) 
qadmâ adj. m. poprzedni, wcześniejszy, pierwszy, adj. pierwej, wcześniej; 

bqadmâ najpierw, pierwej, przedtem (Brockelmann 1928:646)
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o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
U-Jj nasslha adj. m. znakomity, sławny, zwycięski (Brockelmann 1928:443; Brockel

mann 1981:51-52)
1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 1981:82) 

Liii habbaśa m. oblegający (Brockelmann 1928:213)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
¿(L tren num. card. m. dwa(j) (Brockelmann 1928:834-835; Brockelmann 1981:77-80) 
UJ 3arca f. ziemia, ziemia uprawna, pole uprawne (Brockelmann 1928:51) 
o -eh, -OO -Ol. -O< (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
b’oJ> kahna m. kapłan (Brockelmann 1928:319; Brockelmann 1981:51-52)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
tren num. card. m. dwa(j) (Brockelmann 1928:834-835; Brockelmann 1981:77-80) 

Ll^-i rahmana adj. litościwy (Brockelmann 1928:724)
(Lo^ij slawata st. emph. f. pl. JLiSj slota f. modlitwa (Brockelmann 1928:628; Brockel

mann 1981:58)
r,’den lecz, zaś (Brockelmann 1928:151)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
LiJ hraya adj. m. ostatni (Brockelmann 1928:13; Brockelmann 1981:23)

sag 3 m. sg. pf. zamknąć (Brockelmann 1928:462)
Kx-,ol turcat st. cstr. pl. f. )KmoL turcta f. szpara, otwór, wyłom (Brockelmann 1928:837) 
K-an pron. suff. 1 pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)

kasya’it adv. potajemnie, Umo kasya adj. m. tajny, tajemny, skryty (Brockel
mann 1928:337; Brockelmann 1981:80)

18
nsibin n. propr. Nisibis, st. abs. pl. m. nsibin nsib pt. pass. m. nsab 

zasadzić, założyć (Payne Smith 1901:2435-2436, 2440; Brockelmann 1928:442; Costaz 
1963:413)

nslbat st. cstr. pt. pass. f. LŁy nsiba f. nsab zasadzić, założyć (gra słów, 
w nawiązaniu do nazwy miasta) (Payne Smith 1901:2435-2436; Brockelmann 1928:442) 

cal praep. na (Brockelmann 1981:82)
Uo mayya pit. woda (Brockelmann 1928:383; Brockelmann 1981:62)
hmo ksayya pl. adj. m. lima kasya adj. m. tajny, tajemny, skryty (Brockelmann 

1928:337)
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
U>^glayya pl. adj. m. U^galya otwarty, jawny (Brockelmann 1928:116) 
Ęs;nebce st. emph. m. pl. kJnebca m. źródło (Brockelmann 1928:412)
U. hayye st. emph. adj. m. pl. U. hayya adj. m. żywy (Uł hayye pit. życie) (Brockel

mann 1928:228, 229)
lgaw do wnętrza, do środka (Brockelmann 1928:107)

lgaw men wewnątrz, w środku (Brockelmann 1928:107)
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men praep. z, od; z (Brockelmann 1928:393)
» -âh, « -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
hoó nahrâ m. rzeka (Brockelmann 1928:417)
UL^gayâ adj. m. wyniosły, dumny (Brockelmann 1928:99)

ĄA lbar men poza (Brockelmann 1928:88) 
men praep. z, od; z (Brockelmann 1928:393)

» -âh, « -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
(fou nahrâ m. rzeka (Brockelmann 1928:417)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
lbar na zewnątrz (Brockelmann 1928:88) 

daggel 3 m. sg. pf. Pa. okłamać, oszukać (z b-) (Brockelmann 1928:141) 
o b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 
a -âh, a -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
kài» mabbôcâ m. źródło (Brockelmann 1928:412)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
lgaw do wnętrza, do środka (Brockelmann 1928:107) 

ntar 3 m. sg. pf. (u)strzec (Brockelmann 1928:426)
a -âh, a -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
19
Uaó kâhnâ m. kapłan (Brockelmann 1928:319; Brockelmann 1981:51-52) 

qadmâ adj. m. poprzedni, wcześniejszy, pierwszy, adv. pierwej, wcześniej; 
bqadmâ najpierw, pierwej, przedtem (Brockelmann 1928:646)

pallâhâ m. hodowca, rolnik (Brockelmann 1928:573)
a -âh, a -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
-¿¿w sawkay st. cstr. pl. f. Jtoow sawktâ f. gałąź (Brockelmann 1928:464) 
a -âh, a -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 

rabbi 3 sg. m. pf. Pa. pozwolić rosnąć, zapuszczać (Brockelmann 1928:707-708) 
^b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 
l.y» śmayya pit. (m./f.) niebo (Brockelmann 1928:785-786) 
là hâ interj. oto!patrz! oto patrz/(Brockelmann 1928:169)

mit 3 m. sg. pf. umrzeć (Brockelmann 1928:378)
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)

qbir pt. pass. m. ¡Ao qbar pochować, pogrzebać (Brockelmann 1928:644) 
b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 

li^gawwâ m. wnętrze (Brockelmann 1928:107)
a -âh, a -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
|oa hwâ 3 m. sg. pf. być, stać się (Brockelmann 1928:173; Brockelmann 1981:98,112-113) 

1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 
1981:82)

a -eh, .Ou MOl (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
hLspęra m. owoc (Brockelmann 1928:555; Brockelmann 1981:29)
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-=> b- ргаер. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 
li^gawwà m. wnętrze (Brockelmann 1928:107)
bol cubbâ m. łono (Brockelmann 1928:503-504)
» -âh, » -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
^a^^badgünprzeto, zatem, dlategoponieważ + y’ouv = więc) (Brockel

mann 1928:59, 109)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
olj °etaw 3 m. pl. pf. 3eta przyjść, nadejść (Brockelmann 1928:54; Brockelmann 

1981:91)
Looms pâsôqê st. emph. m. pl. Lpóms pâsôqâ n. agentis лтэ psaq zerwać, odłamać, 

odciąć (Brockelmann 1928:583, 584)
hhpęra m. owoc (Brockelmann 1928:555; Brockelmann 1981:29)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.-, conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
o b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 
li^gawwâ m. wnętrze (Brockelmann 1928:107)
a -âh, o! -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 

ntar 3 m. sg. pf. (u)strzec (Brockelmann 1928:426)
» -âh, « -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
20
Цс» mtâ 3 m. sg. pf. osiągnąć coś, dotrzeć, dojść do celu (Brockelmann 1928:381-382) 
!éâ wâ 3 m. sg. pf. encl. (po formach pf. dla podkreślenia przeszłości) |oo hwâ być, 

stać się (Brockelmann 1928:173; Brockelmann 1981:98, 112-113)
Kai zabnâ m. czas (Brockelmann 1928:187)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.-, conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
psâqâ m. zerwanie, odłamanie, odcięcie (Brockelmann 1928:583-584)

a -âh, o -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
cal 3 m. sg. pf. wkroczyć, wejść (Brockelmann 1928:524; Sokoloff 2009:1103)

oń haw pron. demonstr. m. tamten, ów (Brockelmann 1981:85) 
dbar 3 m. sg. pf. prowadzić, uprowadzić (Brockelmann 1928:139)

« -eh, -ÛO «Ou -Ol (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 

1981:82)
pallâhâ m. hodowca, rolnik (Brockelmann 1928:573)

» -âh, » -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
il la part. neg. nie (Brockelmann 1928:354)
JooJ nehwë 3 m. sg. impf. loo, hwâ być, stać się (Brockelmann 1928:173; Brockelmann 

1981:98, 112-113)
^cal praep. na (w formie jsj. clay c. pron. suff.) (Brockelmann 1981: 82)
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» -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
bâcyâ m. orędownik (Payne Smith 1879:558)
rehtat 3 f. sg. pf. rhet biec, spieszyć się (Brockelmann 1928:716)

.i hi pron. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:48)
ca b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82)
JLoŁJj snïcütâ f. chytrość, przebiegłość (Brockelmann 1928:633)
o -âh, o, -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
Uw sâmat 3 f. sg. pf. pa sam położyć, złożyć, określić, przyjąć (Brockelmann 

1928:469-470)
« -eh, ^OiO -OU -Cx (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
o b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 
Ud cubba m. łono (Brockelmann 1928:503-504)
a -âh, a -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)

1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 
1981:82)

pallâhâ m. hodowca, rolnik (Brockelmann 1928:573)
a -âh, » -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
Ijslk tetpassë 3 f. sg. impf. -jsll °etpassi Ethpa. zostać ocalonym, uratowanym 

(Payne Smith 1901:3207; Brockelmann 1928:587)
byad przez (Brockelmann 1928:295) 

pallâhâ m. hodowca, rolnik (Brockelmann 1928:573)
o -âh, » -h (post vocal.) pron. suff. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
21

dmâyën imp. f. pl. L», dmâ być podobnym (Brockelmann 1928:156) 
mallâlâtâ st. emph. adj. f. pl. mallâltâ adj. f. 1^. mallâlâ adj. m. wy

mowny, roztropny (Brockelmann 1928:387)
Kls bnât st. cstr. f. pl. ILu> barta f. córka (Brockelmann 1928:93; Brockelmann 1981:56) 

nsibin n. propr. Nisibis, st. abs. m. pl. nsibin nsib pt. pass. m. nsab 
zasadzić, założyć (Payne Smith 1901:2435-2436, 2440; Brockelmann 1928:442)

1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Costaz 1963:413; 
Brockelmann 1981:82)

nsibin n. propr. Nisibis, st. abs. pl. m. nsibin nsib pt. pass. m. ^p nsab 
zasadzić, założyć (Payne Smith 1901:2435-2436, 2440; Brockelmann 1928:442; Costaz 
1963:413)

, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel
mann 1981:50)

sâmat 3 f. sg. pf. pą sam położyć, złożyć, określić, przyjąć (Brockelmann 
1928:469-470)

pagrâ m. ciało, trup (Brockelmann 1928:556)
lgaw men wewnątrz, w środku (Brockelmann 1928:107)

men praep. z, od; z (Brockelmann 1928:393)
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o, -âh, » -h (post vocal.) pron. suif. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
o w- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
)oo, hwà 3 m. sg. pf. być, stać się (Brockelmann 1928:173; Brockelmann 1981:98, 112- 

113)
(jai. sürâ m. mur (Brockelmann 1928:766)

lbar men poza (Brockelmann 1928:88)
men praep. z, od; z (Brockelmann 1928:393)

® -âh, o. -h (post vocal.) pron. suif. 3 f. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
simën 3 f. pl. imp. pą sâm położyć, złożyć, określić, przyjąć (Brockelmann 

1928:469-470)
o b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 

-kën pron. suff. 2 f. pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
pagrâ m. ciało, trup (Brockelmann 1928:556)

Li hayyâ adj. m. żywy (Brockelmann 1928:228)
, d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
JooJ nehwë 3 m. sg. impf. lo® hwâ być, stać się (Brockelmann 1928:173; Brockelmann 

1981:98, 112-113)
LoA. sürâ m. mur (Brockelmann 1928:766)

1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 
1981:82)

ii hayyay st. cstr. plt. Uł hayyë plt. życie (Brockelmann 1928:229) 
-kën pron. suff. 2 f. pl. (po dyftongu -ay m. pl. st. cstr.) (Brockelmann 1981:49-50, 

76-77)

XXX Oda Salomona - słownictwo

zammirta f. pieśń, melodia, psalm (Sokoloff 2009:385)
j d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; 

Brockelmann 1981:50)
tlatin num. card. trzydzieści (Brockelmann 1928:826; Brockelmann 1981:78)

1
cda> mlaw 2 m. pl. imp. rćl» mla napełnić, być pełnym; zaczerpnąć wody, wlać 

(Payne Smith 1901:2117-2118; Brockelmann 1981:179*; Sokoloff 2009:768-769)
A 1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 

1981:82)
-kęn pron. suff. 2 m. pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 

rcSso mayya plt. woda (Brockelmann 1928:383; Brockelmann 1981:62) 
¿n men praep. z, od; z (Brockelmann 1928:393)
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re»_<x=so mabbóca m. źródło (Brockelmann 1928:412)
rciu. hayya adj. m. żywy (Brockelmann 1928:228, 229)
s d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
rtLw marya m. Pan; Bóg-, Pan (Jezus) (Sokoloff 2009:823)
3^-" mettul praep. z powodu, dla (Brockelmann 1928:382)
s d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
°etptah 3 sg. m. pf. Ethpe. być, zostać otworzonym, otwartym (Sokoloff 

2009:1265)
A 1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 

1981:82)
-kón pron. suff. 2 m. pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)

2
o w-, wa- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
ók taw 2 m. pl. imp. rfkre 3eta przyjść, nadejść (Brockelmann 1928:54; Brockel

mann 1981:91, 140)
Ai kul wszystko, wszyscy, wszystkie, każdy (Brockelmann 1928:326; Brockelmann 

1981:67, 106-107)
-kón pron. suff. 2 m. pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)

re.cn^, shayya pl. she, sahya adj. m. spragniony (Sokoloff 2009:1275)
o w-, wa- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)

sab 2 m. pl. imp. ,-imi nsab wziąć, otrzymać, zdobyć (Brockelmann 1981:89-90, 
133; Sokoloff 2009:923)

maśtya m. napój (Sokoloff 2009:856-857)
o w-, wa- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
cuŁukW 3ettnih 2 m. pl. imp. Ettaf. 3ettnlh odpocząć, być, zostać ukojo

nym, uspokojonym; uspokoić się; spocząć, osiąść, cieszyć się czymś, być zadowolonym 
z czegoś'(Brockelmann 1981:97, 141-142; Sokoloff 2009:897)

Aa. cal praep. na (Brockelmann 1981:82)
mabboc st. cstr. mabboca m. źródło (Brockelmann 1928:412)

m -eh pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
s d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
rć.« marya m. Pan; Bóg, Pan (Jezus) (Sokoloff 2009:823)
3
A\,-a> mettul praep. z powodu, dla (Brockelmann 1928:382)
s d- pron. rei. który, -a, -eetc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
y»» śappir st. abs. adj. m. piękny (Brockelmann 1981:52; Sokoloff 2009:1588) 
om -u pron. encl. 3 sg. m. om hu pron. pers. 3 sg. m. (Brockelmann 1981:25, 48) 
o w-, wa- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81) 
w nqed st. abs. adj. m. czysty (Brockelmann 1981:52; Sokoloff 2009:944-945)
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a w-, wa- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81) 
mnlh st. abs. adj. m. spokojny, radosny, zadowolony (Brockelmann 1981:52; 

Sokoloff 2009:781)
rćzai napśa f. dusza, jestestwo, (ja, on etc.) sam (Brockelmann 1928:419; Costaz 

1963:210)
4

men praep. z, od; z (Brockelmann 1928:393)
rei=s debśa m. miód (Sokoloff 2009:273)

ger bowiem, mianowicie (jak yap na drugim miejscu) (Payne Smith 1879:709- 
710)

, saggi adj. m. liczny, adv. st. abs. m. rzadko (Brockelmann 1928:458) 
bassimin m. pl. y.m-i bassim st. abs. adj. m. miły, przyjemny (Brockelmann 

1928:81; Brockelmann 1981:52)
ceń maw forma c. pron. suff. rts=ń mayya pit. woda (Brockelmann 1928:383; Brockel

mann 1981:62; Nóldeke 2003:92)
(Cno *cn (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
o w-, wa- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
re'ix.vki kakkarita f. plaster miodu (Sokoloff 2009:621)
s d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
nriuSceas debburyata f. pl. rełrncen debburta, debburita f. pszczoła; osa,

szerszeń (Sokoloff 2009:269)
rsń la part. neg. nie (Brockelmann 1928:354)
resniaien metpahhma pt. f. sg. act. Ethpa. 3etpahham być porównanym

(Brockelmann 1981:128-129; Sokoloff 2009:1179)
A 1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 

1981:82)
m -eh pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
5

mettul praep. z powodu, dla (Brockelmann 1928:382)
s d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
men praep. z, od; z (Brockelmann 1928:393) 

sepwat st. cstr. f. pl. re'Xcva» sepwata sg. septa f. warga (Sokoloff
2009:1036)

m -eh pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
:> d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
rest» marya m. Pan; Bóg; Pan (Jezus) (Sokoloff 2009:823) 

npaq 3 m. sg. pf. wyjść, wychodzić (Brockelmann 1928:438-439)
o w-, wa- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81) 

men praep. z, od; z (Brockelmann 1928:393) 
lebb st. cstr. re=A lebba serce; środek, wnętrze (Sokoloff 2009:666)
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m -eh pron. suif. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
j d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
rć.wj mâryâ m. Pan; Bóg-, Pan (Jezus) (Sokoloff 2009:823)
msn. śammah 3 m. sg. pf. Pa. nazywać, nazwać, ustalić, ustanowić (Sokoloff 

2009:1570-1571)
6
o w-, wa- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
rew 3eta 3 m. sg. pf. przyjść, nadejść (Brockelmann 1928:54; Brockelmann 

1981:91)
to kad conj. gdy (Sokoloff 2009:599)
rtd la part. neg. nie (Brockelmann 1928:354)
vy Wsj mestayyak pt. m. sg. act. Ethpa. ^uxa^re 3estayyak zostać zakończonym; 

skończyć się; wyczerpać się; zostać wyczerpanym (Brockelmann 1981:24, 128-129; So
koloff 2009:978)

o w-, wa- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
reX la part. neg. nie (Brockelmann 1928:354)
reu>W methzê pt. f. sg. act. Ethpe. ,u>W 3ethzi być widocznym, widzianym; uka

zać się, pojawić się (Brockelmann 1981:96, 139-140; Sokoloff 2009:438)
o w-, wa- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)
ressto cdamma praep., conj. aż, aż do; aż, dopóki c. s d- (Sokoloff 2009:1072)
s d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel

mann 1981:50)
.=cn*W 3etiheb 3 sg. m. pf. Ethpe. być, zostać danym; zostać umieszczonym, poło

żonym (Sokoloff 2009:566)
j b-, ba- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 
reWmsacta f. środek (Brockelmann 1928:399)
rćX la part. neg. nie (Brockelmann 1928:354)
)Cna^.X> yadcu 3 m. pl. pf. 3idac c. ,m (post vocal.) pron. suff. 3 m. sg. (Brockel

mann 1981:137, 144-145; Sokoloff 2009:563-564)
7

tübay błogosławieni c. pron. suff. 3 m. pl.; forma rc^cA^ tübâ m. chwała; 
błogosławieństwo; szczęście (Sokoloff 2009:514)

vom -hón pron. suff. 3 m. pl. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77)
A 1- praep. do, dla; nota obj. def. (Payne Smith 1901:1865-1869; Brockelmann 

1981:82)
3aylen pron. interrog. pl. comm. którzy? które? pron. demonstr. pl. comm. 

tamci, tamte, owi, owe, ci, te (Brockelmann 1981:50, 150*; Nóldeke 2003:47; Sokoloff 
2009:36)

s d- pron. rei. który, -a, -e etc.; conj. że, żeby (Payne Smith 1879:797-800; Brockel
mann 1981:50)

cuWre 3eśtiw 3 m. pl. pf. .Wre' 3eśti pić (Brockelmann 1981:95-96, 139; Nóldeke 
2003:37, 122; Sokoloff 2009:1614)

235



men praep. z, od; z (Brockelmann 1928:393)
m -eh pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
o w-, wa- conj. i, a (Brockelmann 1928:184; Brockelmann 1981:81)

°ettmh 3 m. pi. pf. Ettaf. 3ettnih odpocząć, być, zostać ukojonym,
uspokojonym; uspokoić się, spocząć, osiąść, cieszyć się czymś, być zadowolonym z cze
goś (Brockelmann 1981:97, 141-142; Sokoloff 2009:987)

jo b- praep. w, nota instr. (Payne Smith 1879:429-432; Brockelmann 1981:82) 
m -eh pron. suff. 3 m. sg. (Brockelmann 1981:49-50, 76-77) 
re.cAXm halleluya Alleluja! Chwalmy Pana! (Bar Bahlul 1901:1, 635)
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Rozdział szósty
KORAN XCII

XCII rozdział Koranu (3Al-Layl „Noc”) - tekst

Wybrany rozdział Koranu uważany jest za jeden z najstarszych fragmentów świę
tej księgi islamu. Zaliczany jest według treści i stylu do najwcześniejszych sur mek- 
kańskich, stąd w wielu wydaniach Koranu tytuł brzmi: <5-^1 tillj JJJi »j

suratu 1-layli makkiyyatu" wa-3ayatu-ha 3ihda wa-ciśruna Sura „Noc” mekkańska, li
cząca 21 wersetów (3A1-Qur3an 1928:810; 3A1-Qur3an 1981:810). Po tej informacji poja
wia się dodatek: nuzilat bada l-3acla objawiona po (surze LXXXVIII)
„Najwyższy” (3A1-Qui°an 1928:803, 810)413.

413 Sury Koranu ułożone zostały dosyć mechanicznie według długości (z pewnymi odstępstwami). 
Komentarz pochodzi więc od interpretatorów, starających się ustalić chronologię sur oraz ich wersetów.

414 „Sura 92 ist, wie so viele andere, nach manchen ganz oder zum Teil erst nach der Higra geoffen- 
bart“. W przypisie: „Z. B. Itq. 29 usw.“ (Nóldeke 1909:94). Chodzi tu o często cytowane dzieło f jl* J
ji’APitąan fi culumi l-qur3an Opanowanie nauk koranicznych, teologa i komentatora Koranu, 3as- 
Suyutiego Ji ¿¡jJi J5b<- ćalalu d-DIni s-Suyutiyyu), tworzącego w Kairze w XV w., współautora 
cytowanego przez nas komentarza „Dwóch ćalali” (Nóldeke 1909:passim; Goldziher 1920:29, 30, 39 et al.; 
3A1-Qur3an 1981; 3A1-Mungid 1984:11, 378).

415 Bielawski w swoim „Wprowadzeniu” do Koranu podaję datę 25 czerwca 622 r. (Koran 1986:772).

Większość wersetów pochodzić ma z okresu mekkańskiej działalności Muhammada, 
czyli z lat 610-622 (Nóldeke 1909:59-61, 77; Koran 1986:958; 3A1-Qur3an 1989:1963). 
Wersety 14-21 uważane są przez niektórych badaczy, ze względu na zmianę podmiotu 
(Prorok przemawiający zamiast Boga), za późniejsze - medyneńskie (Koran 1986:958). 
Według innych źródeł sura XCII została częściowo lub w całości objawiona dopiero 
po ucieczce Proroka z Mekki do Medyny, czyli po 24 września 622 r. (Nóldeke 1909:93- 
94414; Danecki 1997b:84; Dziekan 2001:180 - 20 lub 24 września)415.

Postać obecną rozdział uzyskał, jak większość księgi, w czasie kodyfikacji tekstu, 
obejmującej co najmniej dwa stulecia (Koran 1986:792-794; Wansbrough 2004:44-52). Za
pis oryginału zgodny jest ze standardową wersją, opartą na edycji kairskiej, ustalonej 
w 1923 r., i przyjętą w niej numeracją wersetów (Koran 1928:810-811; Koran 1986:831).
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Powyższy tekst przekazywany jest głównie w postaci dźwiękowej, zawiera więc, 
oprócz pełnej wokalizacji, wskazówki dla recytującego: obligatoryjne przedłużenie (-) 
w recytacji samogłosek z natury długich (wersety: 3, 11 [2 wyrazy], 19) oraz upodob
nienie (r) (przejście n. w m przed b, w wersecie 8).

Tradycyjna formuła, rozpoczynająca wszystkie rozdziały Koranu (poza surą IX), 
nie stanowi integralnej części tekstu sury XCII, co zaznaczono w oryginale (oraz 
w naszej transkrypcji):

suratu 1-layli
0. bi-smi llahi r-rahmani r-rahim416

416 Postać pauzalna.

1. wa-l-layli 3ida yagśa
2. wa-n-nahari 3ida tagalla
3. wa-ma halaqa d-dakara wa-l-3unta
4. 3inna sacya-kum la-śatta
5. fa-3amma man 3acta wa-ttaqa
6. wa-saddaqa bi-l-husna
7. fa-sa-nuyassiru-hu li-l-yusra
8. wa-3amma man bahila wa-stagna
9. wa-kaddaba bi-l-husna

10. fa-sa-nuyassiru-hu li-l-cusra
11. wa-ma yugni can-hu malu-hu 3ida taradda
12. 3inna calayna la-l-huda
13. wa-3inna la-na la-l-3ahirata wa-l-3ula
14. fa-3andartu-kum naran talazza
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15. la yasla-ha 3illa l-3aśqa
16. 3al-ladi kaddaba wa-tawalla
17. wa-sa-yugannabu-ha l-3atqa
18. ’al-ladi yu3tl mala-hu yatazakka
19. wa-ma li-3ahadin cinda-hu min nicmatin tugza
20. 3illa btiga3a waghi rabbi-hi l-3acla
21. wa-la-sawfa yarda

Sura XCII - zagadnienia stylistyczno-prozodyczne

Większość rozdziałów Koranu z okresu mekkańskiego (lub temu okresowi przypisy
wanych) cechuje dość konsekwentna organizacja rytmiczna, nadająca im charakter poe
tycki. Badacze określają te sury jako „formy prozy rymowanej, często poetycko rytmicz
nej, z rymami regularnie się powtarzającymi, choć nie są to urywki podporządkowane 
żadnemu systemowi metrycznemu, a co za tym idzie, nie podobne w niczym do klasycz
nej, bardzo regularnej poezji arabskiej” (Danecki 1997:159). Jedynym stałym komponen
tem rymu powyższej sury jest długa samogłoska: -a, stanowiąca część tematu każde
go z rymujących się wyrazów (Siwiec 2008:60-61; cf. Wright 2005:i, 352-353)417. Powyż
szy rym na -a należy do rzadszych w Koranie i występuje prawie wyłącznie w surach 
mekkańskich - w medyneńskich występuje tylko w trzech (Nóldeke 1909:39). Ten roz
dział Koranu, podobnie jak XCVII et al„ charakteryzuje się monorymicznością od pierw
szego do ostatniego wersetu (inne rozdziały Koranu mogły składać się z kilku części - 
każda o innym rymie obejmującym stosowną liczbę wersetów, cf. XCVI et al.).

417 Zgodne jest to z teorią wersologii arabskiej - teoretycy arabscy bazowali na zapisie graficznym poe
zji, za najważniejszy składnik współbrzmienia rymowego uważając tzw. literę (czyli głównie spółgłoskę, choć 
tutaj stanowi ona znak graficzny długiej samogłoski). Powyższy rym znany jest w teorii arabskiej jako zwią
zany - «-ui< qafiyatu" muqayyadatun (JA1-Haśimi [b.r.]:130; Danecki 1997:XXXI; Siwiec 2008:57, 60, 61).

418 Harder 1909:20-22. Średniowieczni arabscy gramatycy nie znali pojęcia sylaby, posługując się 
przy opisie terminami typu litera (czyli spółgłoska) opatrzona samogłoską (i)<->harfu" mutaharriku") 
lub niewokalizowana C/1— >-»j>- harfu" sakinu"). Szerzej na ten temat: Sasa [b.r.]:311; Siwiec 2008:17-18).

419 W arabskim każda sylaba, względnie wyraz, zaczyna się od spółgłoski.
420 Harder 1909:20-21; Al-Ani 1970:87; Hetzron 1998:190; Danecki 2001:1, 117-118; Wright 2005:i, 26.
421 Gramatyczna forma dopełniacza Jar-rahimi (_^_i^), z wygłosem Cv, przyjmuje postać pau- 

zalną "ar-rahim (_^_), z wygłosem CvC (Al-Ani 1970:87).
422 Harder 1909:22: Brockelmann 1979:51; Danecki 2001:1, 118-119.

W klasycznym języku arabskim sylaby mogą zazwyczaj być krótkie albo długie 
(w wyjątkowych wypadkach hiperdługie)418. Sylaby otwarte są albo krótkie (Cv)419, 
np. fa- (v>), albo długie (Cv), np. la (_), natomiast sylaby zamknięte typu (CvC) mają 
wartość sylaby długiej, np. min (__ )420. Sylaba zamknięta z długą samogłoską typu
(CvC), czyli hiperdługa, np. him (_), pojawia się albo w pauzie421, albo w niektórych 
konstrukcjach gramatycznych typu: marru" (czyli mar-ru"__ )422.
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Mimo że dawni gramatycy arabscy oraz teoretycy prozodii nie wspominali o akcen
cie423, przyjmuje się, że w arabskim języku literackim akcent wyrazowy (dynamiczny):

423 Henri Fleisch do gramatyków i teoretyków prozodii dołącza także recytatorów koranicznych: 
«L’accent de mot est une notion qui a été totalement ignorée des grammairiens arabes; aussi n’a-t-il pas 
de nom dans toute leur terminologie, cependant si luxuriante. L’accent de mot ne joue aucun rôle dans 
la prosodie arabe, basée sur une succession déterminée de syllabes longues et de syllabes brèves, donc 
quantitative. Les théoriciens arabes de cette prosodie (le carûd) ont gardé, à son sujet, le même silence 
que les grammairiens; semblablement les auteurs de tagwïd « le bien-dire », pour la récitation coranique» 
(Fleisch 1956:19).

424 Nie dotyczy to oczywiście form pauzalnych, jak cytowane ^j-JIi 3ar-rahimi (_^j.^), w postaci 
pauzałnej: 3ar-rahim (_^j.), wówczas akcent jest oksytoniczny.

425 Brockelmann 1979:25-26; Hetzron 1998:190; Siwiec 2007:91. Niektórzy twierdzą, że w przypad
ku, gdy wyraz liczy więcej niż trzy sylaby, akcent wychodzi przed antepenultimę, np. wyrazy 
madrasatun szkoła, mucahadatun umowa powinny według nich być akcentowane: mâdrasatun, 
mucahadatun, czyli na czwartej sylabie od końca (cf. Al-Ani 1970:88). Jednakże sylaby protetyczne, cf.

3intazara czekać, chociaż tworzą pierwszą zamkniętą sylabę, i rodzajnik określony —li ’al- nie są 
akcentowane, co zgadza się paradoksalnie z zasadą akcentowania najdalej na penultimie (Harder 1909:22; 
Danecki 1998:32). O normie i zwyczaju akcentowania v. Brockelmann 1979:26; Danecki 2001:1, 119-120; 
Wright 2005:i, 28.

426 Wyrazy jednosylabowe w połączeniu z —i tj i—) <—s" i—: J zachowują akcent, np.:5Ó oiiL illf 
Pj (3a-lâ, bi-mâ, ka-dâ, la-nà, fa-lâ, wa-lâm) (Wright 2005:i, 27).

1. nie pada nigdy na ostatnią sylabę424;
2. pada na drugą sylabę od końca (penúltima), jeśli jest ona długa lub zamknięta;
3. pada na trzecią od końca w pozostałych wypadkach (antepenúltima), niezależ

nie od iloczasu sylaby425.
W przypadku cytowanej sury Koranu współczesne normy recytacji (zachowujące 

prawdopodobnie wcześniejszą tradycję akcentuacji) zgodne są z tymi regułami426.
Oto schemat prozodyczny XCII rozdziału Koranu (pierwsza cyfra oznacza liczbę 

akcentów w wersecie; w nawiasach kwadratowych podaliśmy liczbę sylab):
0. . — O —__ __

4.
5.
6. — _ -_

___
8. O —__ Óo'o'O —_
9. ___

10. ___ -___

11. —_________ o—_

13.
14. _ i
15___
16.

3[7]
3[9]
4 [11]
3[8]
3[9]
2 [7]
2 [9]
3 [10]
2 [7]
2 [9]
6 [14] 
3[8]
4 [13]
3 [10]
3[8]
3 [10]

7.

A_A

_

_

240



17.
18.

21.

2 [9]
4 [12]
3 [8]
5 [12]
2 [6]

Na dość wysokie uporządkowanie stylistycznej organizacji brzmieniowej tekstu 
wpływa fakt, iż w wersetach występują głównie trzy (10/21) lub dwa akcenty dyna
miczne (6/21); wersety nie są izosylabiczne, w przytoczonych fragmentach liczą od 
sześciu do czternastu sylab, z przewagą siedmio- (3/21), ośmio- (4/21) i dziewięciosy- 
labowców (5/21). Podobnie do wzorców wiersza intonacyjno-zdaniowego, spotyka
nych na gruncie europejskim w średniowieczu (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 
1978:456-457), podstawą konstrukcji utworu jest rym. Jednolitość postaci akcento
wej w klauzuli stanowić będzie jedną z konstant wierszowych kształtujących rytmi
kę utworów klasycznej poezji arabskiej, opartej na systemach metrycznych (Siwiec 
2008:65). Wyznacznikiem klauzuli w omawianej surze staje się paroksytoniczny wy
głos każdego wersetu. Podobnie jak w typowym wierszu intonacyjno-zdaniowym, 
akcent oraz iloczas nie odgrywają tutaj roli strukturalnej (Miodońska-Brookes-Ku- 
lawik-Tatara 1978:456-457). Uważamy zatem, że omawiany rozdział Koranu (podob
nie jak inne) nawiązuje z jednej strony do organizacji spotykanej w tradycji innych 
języków semickich (np. akadyjskiego), z drugiej zaś - wykorzystuje element nieznany 
wcześniej (względnie niewykorzystywany konsekwentnie) w utworach literackich 
tworzonych w tych językach: rym427.

427 Najprawdopodobniej pod wpływem poezji arabskiej rym jako zasada wersyfikacyjna wykształ
cił się w łacińskiej poezji średniowiecznej (STL 2008:487). „Primus populus apud quern homceoteleuton 
visum fuerit, sunt Arabes, imo videntur Arabes nunquam versus composuisse sine eo. Ab Arabibus 
illud ceteri populi didicere, inter quos populi Europaei hodierni omnes. At Arabes excedunt limites 
in adhibenda rima, cum integri poematis sspe longissimi omnes versus una eademque syllaba con- 
struunt; Europaei autem populi ad summum quatuor versus eodem sono desinentes tolerant. Imo Ara
bes etiam in solutam orationem rimam introducunt, quod apud Europaeos non licet nisi in proverbiis” 
(David 1896:713).

428 “In Africa, the single ultimate origin of all rhyme either in a common South Semitic tradition, or 
far more likely, through the direct or indirect intermediary of Arabic, is highly probable. Outside of the 
area considered here, the eventual Arabic origin of rhyme in western languages and in Hebrew, Syriac, 
and Coptic has been indicated. To this should be added Persian and certain languages influenced in tum 
by Persian literary forms. With the possible exception of Chinese, it is likely that all rhyme has a single 
origin” (Greenberg 1990:573).

Niezależnie od tego, czy rym arabski stanowi wspólne dziedzictwo języków połu- 
dniowosemickich czy jest wytworem arabskim (być może w wyniku pewnych tenden
cji w innych językach semickich, zwłaszcza w hebrajskim i syryjskim), najprawdopo
dobniej pod wpływem arabskiego upowszechnił się zarówno w językach europejskich, 
jak w hebrajskim, syryjskim i koptyjskim428.

Jak w innych językach semickich, ważną rolę w poezji arabskiej odgrywa para- 
lelizm syntaktyczny. opierający się na identyczności zdań lub zespołów zdaniowych 
lub podobieństwie ich budowy (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:356-357;
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STL 2008:372). Pierwszy przykład to paralelne zestawienie dwóch wersetów na bazie 
antytezy429:

429 Greckie f| ávríOeoig, środek stylistyczny, polegający na zestawieniu dwóch opozycyjnych 
znaczeniowo segmentów wypowiedzi (najczęściej zdań), przy czym wiążący je kontrast semantyczny 
uwydatniony zostaje przez paralelizm syntaktyczny i rytmiczny obu segmentów oraz przez powtórzenia 
i użycie antonimów (Jurewicz 2000:69; STL 2008:37).

430 Użycie w jednym wyrażeniu lub zdaniu słów pokrewnych etymologicznie (STL 2008:153).
431 Greckie tj ĆptÓTTjOtę, pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi (Korolko 1990:117).
432 Samo zdanie gramatycznie jest przeczące (’Al-Qur’án 1981:811).
433 Comminatio (Korolko 1990:115).

wa-l-layli 3ida yagśa
wa-n-nahari 3ida tagalla
(XCII:l-2).

Paralelne są też całe fragmenty sury:

5. fa-3ammá man 3actá wa-ttaqá
6. wa-saddaqa bi-l-husná
7. fa-sa-nuyassiru-hu li-l-yusrá

8. wa-3ammá man bahila wa-stagná
9. wa-kaddaba bi-l-husná

10. fa-sa-nuyassiru-hu li-l-cusrá

Wersety tworzą większe jednostki albo przez wspomnianą wyżej zmianę podmiotu 
lirycznego (Bóg - Prorok): część I - wersety 1-13, część II - wersety 14-21, albo przez po
wtórzenie paralelnych zdań anaforycznych (werset 6 i 9) lub epiforycznych (werset 7 i 10).

Omawiana sura zawiera znaczną liczbę antonimów:

— JlLJl 3al-layli - 3an-nahari (werset 1 i 2) 
yagśa - tagalla (werset 1 i 2) 
3ad-dakara - 3al-3unta (werset 3) 

3acta - bahila (werset 5 i 8)
ú-ii' — J-u» saddaqa - kaddaba (werset 6 i 9)

— <55—^' 3al-yusrá - 3al-cusrá (werset 7 i 10)
— 3al-3áhirata - 3al-3ülá (werset 13).

W surze występuje odmiana paronomazji - figura etymologiczna430: 
tíy—fa-sa-nuyassiru-hu li-1-yusrá (werset 7).

Werset 11 interpretujemy jako pytanie retoryczne431:
cíjy lii JÚ ¿ś- Új wa-má yugni can-hu málu-hu 3idá taraddá432, natomiast 

werset 14 uznąć należy za apostrofę w funkcji przestrogi lub groźby433:
(Jáb Íjl fa-3andartu-kum nára11 talazza.
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Propozycja tłumaczenia rozdziału XCII Koranu

Przystępując do przekładania Koranu, tłumacz musi się liczyć z wieloma trudnościa
mi. Teoretycznie tekst księgi przekazany został „w przeważającej części czytelnym i zro
zumiałym językiem arabskim” (Cook 2001:147-148)434. Stylistyczna jednolitość tekstu tkwi 
w powtórzeniu435. Nie należy jednak zapominać, że mamy do czynienia z tekstem, który 
już w kilkadziesiąt lat po śmierci Muhammada wymagał komentarza i interpretacji. Gro
madzenie tekstu, dosyć mechaniczne i zachowawcze (na zasadzie: zebrać wszelki możli
wy materiał), przyczyniło się więc do powstania struktury o specyficznym układzie. „Sury 
różnej długości podejmują najrozmaitsze wątki i przedstawiają je w dość przypadkowej 
kolejności, a jakiś jeden konkretny temat może przewijać się w kilku surach. Najwięk
szymi właściwymi jednostkami struktury są bloki wersetów, które w tekście nie znajdują 
się w żadnym formalnym porządku (pojawiają się opuszczenia, które - bez właściwego 
komentarza - czynią tekst niezrozumiałym, a pewne zwroty wyglądają na zwykłe błędy 
gramatyczne” (Cook 1999:95-96). Poetyckość tekstu koranicznego tkwi bardziej w jego war
stwie dźwiękowej niż tekstowej, chociaż wielu surom z okresu mekkańskiego nie można 
odmówić obrazowości i siły wyrazu436.

434 , *aO IJlłm (JA1-Qur’an 1989:764) wa-hada lisanu" carabiyyun mubinu" Jest to czysty 
i jasny język arabski (sura 16, werset 103). Cf. sury: 12:2, 26:195, 39:28, 41:3, 43:3.

435 Z 78000 słów w Koranie ok. 1850 stanowią odrębne hasła, w tym ok. 455 hapax legomena - 
w proporcji 40:1 oraz 4:1 (Wansbrough 2004:119).

436 Cf. opinię Theodora Nóldekego: “The fact that scraps of poetical phraseology are specially nu
merous in the earlier suras, enables us to understand why the prosaic mercantile community of Mecca 
regarded their eccentric townsman as a “poet," or even a “possessed poet.” Muhammad had to disclaim 
such titles, because he felt himself to be a divinely-inspired prophet; but we too, from our standpoint, shall 
fully acquit him of poetic genius. Like many other predominantly religious characters, he had no appreci
ation of poetic beauty; and if we may believe one anecdote related of him, at a time when everyone made 
verses, he affected ignorance of the most elementary prosody. Hence the style of the Qur’an is not poetical 
but rhetorical; and the powerful effect which some portions produce on us is gained by rhetorical means. 
Accordingly the sacred book has not even the artistic form of poetry; which, among the Arabs, includes 
a stringent meter as well as rhyme. The Qur’an is never metrical, and only a few exceptionally eloquent 
portions fall into a sort of spontaneous rhythm. On the other hand, the rhyme is regularly maintained; 
although, especially in the later pieces, after a very slovenly fashion. Rhymed prose was a favorite form of 
composition among the Arabs of that day, and Muhammad adopted it; but if it imparts a certain sprightli
ness to some passages, it proves on the whole a burdensome yoke. The Muslims themselves have observed 
that the tyranny of the rhyme often makes itself apparent in derangement of the order of words and in 
the choice of verbal forms which would not otherwise have been employed, e.g., an imperfect instead of 
a perfect. In one place, to save the rhyme, he calls Mount Sinai Sinin (xcv. 2) instead of Sina (xxiii. 20); 
in another Elijah is called Ilyasin (xxxvii. 130) instead of Ilyas (vi. 85, xxxvii. 123). The substance even is 
modified to suit the exigencies of rhyme. Thus the Prophet would scarcely have fixed on the usual number 
of „eight" angels round the throne of God (lxix. 17) if the word thamaniyah, „eight” had not happened to 
fall in so well with the rhyme. And when lv. speaks of “two” heavenly gardens, each with “two” fountains 
and “two” kinds of fruit, and again of “two” similar gardens, all this is simply because the dual termina
tion (-an) corresponds to the syllable that controls the rhyme in that whole sura. In the later pieces, Mu
hammad often inserts edifying remarks, entirely out of keeping with the context, merely to complete his 
rhyme. In Arabic it is such an easy thing to accumulate masses of words with the same termination, that 
the gross negligence of the rhyme in the Qur’an is doubly remarkable” (Nbldeke 1992:11-12).
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Przyjmuje się, że Koran spisany został rymowaną i rytmizowaną prozą, zwaną 
¿JU sağcun. Tzw. sağc krótki charakterystyczny jest dla rozdziałów mekkańskich, 
a długi - dla rozdziałów, względnie partii sur medyńskich (Nöldeke 1909:36-37; 
Dziekan 2008:148). Większość materiału mekkańskiego nie odpowiada prawidłom 
poezji arabskiej: nie ma ogólnego metrum, wersety są o różnej długości sylab437, 
jednakże wyrazisty jest rytm, narzucony przez w miarę równomierne rozłożenie 
akcentów, oraz rym - w naszym przypadku jednolity (Cook 2001:139-141). Stąd 
teksty z materiałem mekkańskim w większości przypadków nie odbiegają zbytnio 
pod względem prozodycznym (z wyjątkiem rymu) od utworów poetyckich przynaj
mniej niektórych języków semickich (np. akadyjskiego, hebrajskiego lub mandaj- 
skiego). Badacz klasycznego wiersza arabskiego, Dmitrij Frolow, poświęcił cały roz
dział swojej pracy sağcowi jako archaicznej formie wiersza arabskiego438. Uważa on, 
że sağc należy traktować nie jako prozę rymowaną, ale jako rodzaj pierwotnego 
wiersza występującego w okresie, w którym nie było jeszcze bardziej rozwiniętych 
form wierszowych439. Dokonuje on zresztą rozróżnienia na sağc autonomiczny, wy
stępujący również w Koranie, oraz sağc wkomponowany, wpleciony w prozaiczną, 
nierytmizowaną opowieść440.

437 Nie oznacza to oczywiście, że w klasycznej poezji arabskiej obowiązuje izosylabizm, stopa wier
szowa może bowiem mieć różną długość rzeczywistą (Siwiec 2008:20), jednakże wystarczy porównać 
liczbę sylab powyższej sury z omawianym niżej utworem JA1-Mutanabbiego, by zauważyć różnicę.

438 Frolov 1991:67-93 - «Садж как архаическая форма арабского стиха».
439 Folov 1991:67.
440 Садж «автономный» и «встроенный» (Frolov 1991:82-83).

Podkreślić należy, że i teksty biblijne, i koraniczne traktowane są w ramach ni
niejszej pracy jako teksty literackie. Jako takie mają one przemawiać do odbiorcy, 
który konkretyzuje tekst, nadając mu wymiar czysto estetyczny, moralny lub reli
gijny. Właśnie względy religijne sprawiają, iż tłumaczenie Koranu (lub - jak chcą 
niektórzy - interpretacja) najczęściej ma za zadanie w miarę najwierniejsze oddanie 
tekstu, co sprawia, że nie tylko nie bierze się pod uwagę formy, ale niekiedy niewol
niczo naśladuje się frazeologię i składnię arabską (Dziekan 2008:154).

„Niepowtarzalność” Koranu w tym wypadku oznaczać będzie właściwie niemoż
ność jednoczesnego zachowania formy (prozodii, rymu lub monorymu) i treści (frazeo
logii, licznych elips, gier słownych opartych na rdzeniach wyrazu).

Fakt, że wersety sury są asylabiczne, pozwala na większą swobodę, jeśli chodzi 
o dostosowanie długości wersetu oryginału do przekładu. Język arabski, podobnie jak 
pozostałe języki semickie, posiada słownictwo zbudowane głównie na rdzeniach trój- 
spółgłoskowych. Do rdzenia dodaje się przedrostki, przyrostki i wrostki; alternacje 
samogłoskowe i podwojenia spółgłosek modyfikują znaczenie wyrazów; oprócz form 
niezależnych zaimków występują zaimki sufigowane dodawane do rzeczowników 
i czasowników. Wszystko to sprawia, iż przeciętny wyraz w wersecie arabskiego ory
ginału liczy przeważnie trzy-cztery sylaby.

Typowy wygłos żeński w tej surze odpowiada polskiej tradycji poetyckiej oraz 
regułom akcentuacyjnym polszczyzny (akcent paroksytoniczny).
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Najbardziej charakterystyczna cecha oryginału - rym, nie jest stosowana w więk
szości tłumaczeń Koranu. Zastosowanie monorymu, występującego w surze ХСП, 
wymagałoby ekwilibrystyki słownej, by zachować znaczenie tekstu. Zrezygnowali
śmy zatem z rymu w wersji polskiej.

Oto nasze tłumaczenie ХСП rozdziału Koranu:

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego*41
1. Na noc przysięgam441 442, gdy świat spowija mrokiem!
2. Na dzień, gdy się objawia w pełnym blasku!
3. Na tego, który stworzył męża i niewiastę!
4. O, jakże różne są ludzkie dążenia:
5. Kto w datkach hojny i Boga się boi,
6. Szczerze też wierzy w boskość objawioną443 -
7. Drogę wskażemy^44 mu prosto do raju445.
8. Kto zaś jest skąpy i żądny bogactwa,
9. Kłam też zadaje jedyności Boga446 -

10. Drogę wskażemy mu prosto do piekła447 448.
11. Na cóż mu skarby, kiedy w czeluść44* wpadnie?
12. Do Nas należy wskazywanie drogi!
13. Do Nas też - życie przyszłe i doczesne!

441 Inwokacja w tej postaci za tłumaczeniem Bielawskiego (Koran 1986:724). Podobne użycie epite
tów w przekładzie Wspólnoty Ahmadiyya: W imię Boga, Miłosiernego, Litościwego (Koran 1996:1375), 
oraz w przekładzie bośniackim: U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! (Kur’an 1992:595), i macedońskim: 
Во имешо на Аллах, Милосшивиош Сомилосен! (Киг’ап 2001:905).

442 Podobnie jak w tłumaczeniu Koranu z 1858 r., werset uzupełniono dla klarowności zdania sło
wem przysięgam (Koran 1858:11, 559 - 1. Przysięgam na ciemność nocy gdy rozciągnie swe cienie). W ro
syjskim tłumaczeniu Kraczkowskiego, skądinąd wiernie oddającym arabski oryginał, również zastoso
wano to słowo: Клянусь ночью, когда она покрывает (Koran 1990:489). Podobnie jest w tłumaczeniu 
na język macedoński: Ce колнам во нота, кога шаа ке ойфаши (Киг’ап 2001:905). Przysięgi, któ
rymi Prorok potwierdza prawdziwość swoich mów, są według Nóldekego typowe dla pierwszego okresu 
działalności Muhammada i pojawiają się w surach mekkańskich trzydzieści razy, podczas gdy w okresie 
medyneńskim przysięga występuje tylko raz, w surze LXIV (Nóldeke 1909:75).

443 Według komentarza Dwóch Galali: _>li J»' 56 3ay bi-la 3ilaha Jilla llahu fi-l-mawdicayni
to jest, że nie ma bóstwa oprócz Boga jedynego, w obu przypadkach (3A1-Qur3an 1981:810).

444 Formy liczby mnogiej (do wersetu 13 włącznie) odnoszą się oczywiście do Boga.
445 Według komentarza Dwóch ćalali: li-l-gannati (3A1-Qur3an 1981:810).
446 V. przypis do wersetu 6.
447 Według komentarza Dwóch óalali: jUJ li-n-nari (3Al-QurJan 1981:811). Paralelizm między werse

tami 7 a 10 został nieco zatarty w tłumaczeniu Bielawskiego: 7 - temu my ułatwimy dostęp do szczęścia: 
10 - na tego My sprowadzimy nieszczęście (Koran 1986:725). W tłumaczeniu na język bośniacki (odwołu
jemy się tu do niego, gdyż jest to język słowiańskich wyznawców islamu) paralelizm zachowano: 7 njemu 
ćemo dżennet [= raj] pripremiti [= przygotować]; 10 njemu ćemo dźehennem [= piekło - PWT] pripremiti 
(Киг’ап 1992:595). Jeszcze ściślejszy paralelizm (wzmocniony w obu wersach przez zastosowanie figury 
etymologicznej) występuje w tłumaczeniu na język macedoński: 7. нему, шогаш, Hue на]лесношо 
ke му го олесниме; 10. нему, шогаш, Ние на]шешкошо ке му го ошежниме (Киг’ап 2001:905).

448 Możliwe tłumaczenie według komentarza Dwóch óalali: jW fi-n-nari w ogień (3A1-Qur3an 
1981:811). Wybraliśmy bliższy znaczeniowo wariant w oparciu o komentarz wydania medyneńskiego: 
Falls headlong (into the Pit) (3A1-Qur3an 1989:1965).
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14. Przed gorejącym ogniem was przestrzegam449:
15. Płonąć w nim będzie tylko niegodziwiec,
16. Kto przeczy wierzę450, od niej451 się odwraca.
17. Od ognia z dala będzie zaś pobożny:
18. Kto dzieli się mieniem, aby się oczyścić,
19. Nie zaś, by w zamian uzyskać przychylność?52.
20. Łaski chce tylko Boga Najwyższego -
21. I nią w istocie obdarzony będzie453.

449 Od tego wersetu następuje zmiana podmiotu - zamiast Boga przemawia Prorok (Koran
1986:958). Werset ma być, według komentatorów, podobnie jak cała sura, zwrócony do mieszkańców 
Mekki (’Al-ęur^an 1981:811 - Ь ^3^ hawwaftu-kum ya 3ahla makkata), jednak - jak wspo
mnieliśmy wyżej - istnieją wątpliwości co do pochodzenia całego tekstu z okresu mekkańskiego (Ko
ran 1986:958).

450 Według komentarza Dwóch 6alali: Jan-nabiyya, tu: Prorokowi (TAl-iJui^an 1981:811).
451 Według komentarza Dwóch Calali: ólry je- can il-lmani od wiary (’АЬОиг’ап 1981:811).
452 Cf. przekład bośniacki: ne oćekujući da mu se zahvalnośću [zahvalnost = wdzięczność, PWT] 

uzvrati (Kur’an 1992:596), oraz macedoński: без да очекува од некого со благодаш да му возвра- 
ши (Киг’ап 2001:906).

453 W polskim tłumaczeniu Wspólnoty 3Ahmadiyya werset odnosi się do Boga: Zaiste, On będzie
z niego w pełni zadowolony (Koran 1996:1377). Jest to jednak interpretacja odosobniona. Tłumaczenie 
Bielawskiego, nadmiernie szafujące w ostatnich dwu wersetach zaimkiem osobowym on, wyraźnie mówi 
o człowieku: On z pewnością będzie zadowolony! Podobnie jest w tłumaczeniu z 1858 r.: Ten pewno 
zostanie zadowolony. Notabene, komentarz Dwóch ćalali odnosi wersety 18-21 do historii związanej 
z późniejszym drugim kalifem 3Abu Bakrem, który miał wykupić Bilala, niewolnika torturowanego za 
wiarę (w islam), i wyzwolić go: ‘ZŻ. ^.uli У56 &li •-t- Zui j wa-hada nuzila
fi-s-siddlqi radiya llahu can-hu lamma stara bilalan il-mucaddaba cala Tmani-hi wa- Jactaqa-hu (Goldziher 
1920:306; 3A1-Qur3an 1981:811).

Powyższe tłumaczenie ma następującą budowę prozodyczną (pierwsza cyfra ozna
cza liczbę akcentów w wersecie; w nawiasach kwadratowych podaliśmy liczbę sylab 
oraz miejsce średniówki):

0. ____ z____ z_ 4 [14]
1. 5 [12=5+7]
2. _j._______________________4 [11=7+4]
3.  5 [13=7+6]
4. 4 [11=5+6]
5. _^_z.____________________ 4 [11=5+6]
6. z.__ _______ z_ 4 [11=5+6]
7. z__z__ z__ _i_ 4 [11=5+6]
8. z__z__z__ z_ 4 [11=5+6]
9. z__z___ z-z_ 4 [11=5+6]

10. z__z__ z__ z_ 4 [11=5+6]
11. z__z-z-z-z- 5 [11=5+6]
12. z—z___ z_z_ 4 [11=5+6]
13. Z—_z_z___ z_ 4 [11=5+6]
14. z__z_z___ z_ 4 [11=5+6]
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15.  j.
16.  j.
17.  j.
18. _j.__^_^____
19. -__
20. ^__^_z.___ l

21. _^_z.___

4 [11=5+6]
4 [11=5+6]
4 [11=5+6]
4 [12=6+6]
4 [11=5+6]
4 [11=5+6]
4 [11=5+6]

Nasz przekład cechuje się sylabizmem względnym454: po odliczeniu inwokacji wer
sety, poza trzema, liczą 11 sylab. Podobnie jest z rozkładem akcentów w wersecie: poza 
trzema wszystkie mają po cztery akcenty. Ponieważ nie udało nam się zachować mo- 
norymu, poetyckość sury podkreśliliśmy przez względnie regularny jedenastozgłos- 
kowiec z dominującą średniówką po piątej sylabie (5+6) - wyjątek stanowią cztery 
wersety: 1, 2, 3 i 18.

Czy Koran można przetłumaczyć 
wierszem rymowanym?

Jak już wspomnieliśmy, zastosowanie monorymu w polskim przekładzie wymaga
łoby naszym zdaniem zbyt wielu ustępstw na rzecz formy kosztem treści. Jednakże nie 
oznacza to, że Koranu nie da się przetłumaczyć wierszem. Krótsze sury Koranu można 
by nawet przełożyć monorymem.

Jako przykład wybraliśmy CXII rozdział Koranu 3Al-:>Ihlas Szczerość (wia
ry), według tradycji mekkańskiej (’Al-ęu^an 1928:826; ’Al-ęui^an 1981:8 26)455:

454 „Przyjmujemy tu, że za sylabicznie względne uważa się utwory spełniające jednocześnie dwa 
kryteria: 1. zdecydowana większość (co najmniej trzy czwarte) wersów realizujących założony rozmiar, 
2. wachlarz wersów innorozmiarowych ograniczony do kilku rozmiarów obocznych (tzn. niewiele dłuż
szych lub krótszych od wzorca” (Pszczołowska 2001:16).

455 Wielu komentatorów muzułmańskich przenosi powstanie sury na okres medyneński: „Sura 
112 wird von vielen nach Medina versetzt, weil man sie für die Antwort des Propheten auf eine Frage 
der dortigen Juden über das Wesen Gottes ansah“ (Nöldeke 1909:107, 1074 - „Aus Itq. 30 erfahren wir 
noch, daß dieser wie der ersten Süra von manchen ein doppelter Ursprung, zu Mekka und zu Medina, 
beigelegt wurde“).
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Tradycyjna formuła rozpoczynająca wszystkie rozdziały Koranu (poza surą IX) nie 
stanowi integralnej części tekstu sury CXII, co zaznaczono w oryginale (oraz w naszej 
transkrypcji):

suratu l-Yhlasi
0. bi-smi llahi r-rahmani r-rahim456

456 Postać pauzalna.
457 Utsupra.
458 Ut supra.
455 Ut supra.
460 Przekład sury CXII, zgodnie z intencjami tłumacza, dosłownie oddaje konstrukcje arabskie. 

Co do stylu tłumaczenia oraz układu graficznego sury, cf. uwagi zawarte w podrozdziale „Koran po polsku".
461 Komentarz Bielawskiego: „Stanowi ona niejako Credo muzułmańskie i jest jakby odpowiedzią 

dla współczesnych wyznawców islamu, domagających się od Muhammada zdefiniowania natury (isto
ty) Boga. Może ona być uważana jako odpowiedź skierowana do politeistów lub chrześcijan” (Koran 
1986:968).

462 Przypis Bielawskiego: „Wiekuisty - arabskie As-Samad to jedno z „najpiękniejszych imion 
Boga”. Tłumacze europejscy najczęściej oddają je przez „Wieczny”. Egzegeci arabscy komentują to imię 
jako: „Pan najwyższy, absolutnie samoistny, do którego wszystko zdąża' (BajdawT, ed. Fleischer, II, s. 422). 
Inny komentator, Ibn KatTr (III, 693), objaśnia to imię innymi imionami Boga, jak: Al-Hajju [właściwie 

1. qul huwa llahu 3ahad457
2. 3allahu s-samad458
3. lam yalid wa lam yulad
4. wa-lam yakun la-hu kufuwa" 3ahad459

Oto schemat prozodyczny CXII rozdziału Koranu (pierwsza cyfra oznacza liczbę 
akcentów w wersecie; w nawiasach kwadratowych podaliśmy liczbę sylab):

0.
1. 3 [7]
2. _^_ó_ 2 [5]
3. 2 [7]
4. —ó— 3 111

W czterech wersetach występują dwukrotnie trzy i dwa akcenty dynamiczne; 
wersety nie są izosylabiczne. Podstawą konstrukcji utworu jest rym. Wyznacznikiem 
klauzuli w omawianej surze staje się paroksytoniczny wygłos każdego wersetu.

Rozdział CXII w przekładzie Józefa Bielawskiego brzmi następująco (Koran 
1986:736)460:

SURA CXII461 
SZCZEROŚĆ WIARY

[AL-ICHLAS]
W imię Boga 
Miłosiernego, Litościwego!

1. Mów:
2. „On - Bóg Jeden,
3. Bóg Wiekuisty!462
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4. Nie zrodził i nie został zrodzony!463
5. Nikt Jemu nie jest równy!”

Al-Hayyu - PWT] - „Żyjący (wiecznie)”, Al-Kajjumu [właściwie Al-Qayyumu - PWT] - „Istniejący 
przez Siebie samego” (nie mający końca swego istnienia) i stwierdza, że dalsze wersety tej sury są niejako 
komentarzem do tego imienia” (Koran 1986:968-969).

463 Przypis Bielawskiego: „Nie zrodził i nie został zrodzony - werset ten może stanowić aluzję do 
idei Trójcy Świętej w chrześcijaństwie, gdzie jest mowa o Bogu-Ojcu, Bogu-Synu i o trzeciej Osobie Bo
skiej - Duchu Świętym” (Koran 1986:969).

464 Rym dokładny utrzymuje pełną identyczność głoskową lub też wprowadza odchylenia oparte na 
współbrzmieniach i niezależne od pisowni (STL 2008:488).

Powyższa sura zawiera podstawowe prawdy islamu, podane w zwięzły sposób. 
Tłumaczenie polskie w mowie wiązanej powinno oddać te zasady w sposób możliwie 
bliski oryginału. Oto nasza propozycja:

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!
1. Głoś wszem, że Bóg to byt jedyny,
2. Trwający wiecznie bez przyczyny.
3. Nie zrodził, nie ma też rodziny;
4. Nie zrówna nikt Mu przez swe czyny.

Powyższe tłumaczenie ma następującą budowę prozodyczną (pierwsza cyfra ozna
cza liczbę akcentów w wersecie; w nawiasach kwadratowych podaliśmy liczbę sylab 
oraz miejsce średniówki lub jej brak - bezśr.):

0. ____ _i_,
1. _^_2.___
2.  
3. ___
4. ___ _l_

4 [14]
3 [9=bezśr.] a
3 [9=5+4] a
3 [9=bezśr.] a
3 [9=5+4] a

Nasz przekład cechuje się sylabizmem ścisłym: tłumaczenia dokonaliśmy dziewię- 
ciozgłoskowcem z dwoma wersami bezśredniówkowymi oraz dwoma o średniówce 
5+4. Każdy wers liczy trzy akcenty. Udało nam się zachować monorym dokładny464.

Koran po polsku

Do końca XX w. drukiem ukazały się trzy pełne tłumaczenia Koranu, z nich tylko 
jedno z oryginału. Pierwsze, wydane w 1858 r., znane jako „tłumaczenie Buczackiego” 
(Koran 1858), w rzeczywistości było autorstwa Ignacego Domeyki oraz ks. Dionizego 
Chlewińskiego. Syn domniemanego tłumacza miał dokonać pewnych ingerencji w tekst 
tłumaczenia. Sam Koran nie został przetłumaczony z oryginału, lecz z francuskiego prze
kładu Claude’a-Etienne’a Savary’ego (Drozd 1998:78-79,81; Dziekan 2008:152). Drugiego 
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tłumaczenia, z oryginału arabskiego, dokonał Józef Bielawski (Koran 1986). Ostatnim 
przekładem na język polski, dołączonym do oryginału arabskiego, jest tłumaczenie doko
nane przez ruch ahmadijja w roku 1990 (Koran 1996). Jest to tłumaczenie z angielskiego.

Jako że ostatni przekład (Koran 1996) nie wywarł dotychczas żadnego wpływu na 
kulturę polską, pominiemy go w naszych rozważaniach.

Najstarszy przekład cechuje, zdaniem piszącego te słowa, duża doza poetyckości. 
Uroku dodaje mu również patyna czasu. Nie należy jednak zapominać, że zawdzięcza on 
swą postać przekładowi francuskiemu. Przyjrzyjmy się zatem bliżej przekładowi z 1858 
i jego pierwowzorowi francuskiemu.

Przekład Savary’ego ukazał się w 1782 r.465 Zgodnie z ustaleniami Andrzeja Drozda 
nie ma wątpliwości, że ten tekst (lub jego kolejna edycja) stał się podstawą przekładu na 
język polski, przekładu, którego burzliwa historia zakończyła się w 1858 wydaniem Kora
nu „Buczackiego” (Drozd 1998:69-82). Nieaktualne są więc informacje zawarte we wpro
wadzeniu do tłumaczenia Koranu, podane przez Józefa Bielawskiego, który akceptuje 
autorstwo Buczackiego oraz jako pierwowzór podaję francuski przekład Kazimirskiego466.

465 Dysponowaliśmy wydaniem z roku 1786 (Coran 1786:11, 500), zawierającym aprobatę (rodzaj 
recenzji wydawniczej) z kwietnia 1782 r., którą wydał francuski orientalista, Denis-Dominique Cardon- 
ne (1720-1783), wykładający w latach 1750-1783 turecki i perski w Collège de France (Collège de France 
2007). Co ciekawe, w tym samym czasie wykładano również arabski - katedrę tego języka zajmował 
w latach 1752-1784 André Leroux-Deshauterayes (1724-1795) (Collège de France 2007).

466 „Wśród nich nowe tłumaczenie B. [sic! - powinno być: Wojciecha (Alberta) de Biberstein - przyp. 
PWT] Kazimirskiego (Paryż 1840), które doczekało się licznych wydań. Związane z nim wyraźnie pozo
staje polskie tłumaczenie dokonane przez polskiego muzułmanina M. [sic! - powinno być: Jana Murzę] 
Tarak Buczackiego (Warszawa 1858), które ukazało się w dwóch tomach (...)” (Koran 1986:820). Jak wyni
ka z pracy Andrzeja Drozda, tłumaczenie „Buczackiego”, autorstwa Chlewińskiego i Domeyki, powstało 
w latach 1828-1829, ponad dziesięć lat wcześniej niż przekład Kazimirskiego (Drozd 1998:71).

467 Jest to dokonana przez nas transliteracja tekstu z 1786 r.

Oto przekład francuski Savary’ego (Coran 1786:11, 469-470)467:

CHAPITRE XCII.
LA NUIT.

Donné à la Mecque, composé de 21 versets.

Au nom de Dieu clément & miséricordieux.
Par la nuit quand elle étend ses ombres,
Par le jour quand il brille de l’éclat le plus pur,
Par le créateur de l’homme & de la femme,
Votre zèle aura un succès différent.
Celui qui fait l’aumône, & qui craint le Seigneur,
Qui professe la religion sublime, 
Trouvera la route du bonheur facile.
Celui qui, dominé par l’avarice, ne songe qu’à amasser des trésors,
Et qui a abjuré l’islamisme,
Court dans le chemin de l’enfer.
A quoi lui serviront ses richesses quand il aura été précipité dans les flammes?
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A nous appartient le soin d’éclairer les hommes.
A nous appartiennent la vie présente & la vie future.
Je vous menace d’un feu dévorant.
Malheur à celui qui en sera la victime!
L’incrédule qui aura nié la mission du Prophète, sera cet infortuné.
L’homme pieux habitera un séjour bien différent.
Il a fait le sacrifice de ses biens pour se rendre plus pur.
Jamais il ne laissa un bienfait sans récompense.
Plaire à Dieu étoit son unique désir.
La possession du Paradis sera son bonheur.

Po przeanalizowaniu tłumaczenia i porównaniu go z oryginałem arabskim mo
żemy stwierdzić, że jest to tłumaczenie wierne, odznaczające się walorami litera
ckimi468. Zachowany został podział sury na podmiot liryczny My = Bóg i podmiot 
liryczny ja = Prorok („nous” versus „je”). Savary zachował również paralelizmy 
w wierszu 1 i 2, 7 i 10, wzmocnił natomiast związki między wersetem 12 a 13469. 
Tłumaczenie wersetów 6, 9 i 10 poparte prawdopodobnie zostało autorytetem ko
mentatorów (vide przypisy do naszego tłumaczenia). Tłumaczenie wersetu 19, do
syć skomplikowanego gramatycznie, różni się znacznie od innych wersji470. Ostatni 
werset przetłumaczony został przez Savary’ego dobitniej: dość ogólne stwierdzenie 
o zadowoleniu lub obdarzeniu łaską, występujące w arabskim oryginale, zastąpione 
zostało obietnicą raju, czego nie znajdujemy w innych tłumaczeniach471.

468 Wspomniany wcześniej Denis-Dominique Cardonne stwierdził, że porównał liczne rozdziały tłu
maczenia Savary’ego z oryginałem, i uznał przekład za wyjątkowo dokładny. Uznał też, że tłumacz zdołał 
połączyć jasność, elegancję i precyzję stylu z wiernością i ścisłością: «J’ai lu (...) un manuscript qui a pour 
titre: Traduction du Coran par Versets, tel qu’il est écrit dans l’original Arabe, j’ai confronté avec la plus 
scrupuleuse attention plusieurs Chapitres de cette traduction avec le texte Arabe, & je les ai trouvés de la 
dernière exactitude. Le Traducteur a sçu réunir la clarté, l’élégance & précision du style, à la fidélité & à 
l’exactitude» (Coran 1786:11, 500). Nie możemy naturalnie wypowiadać się o całości tłumaczenia; niektórzy 
zarzucają przekładowi Savary’ego, że jest to «une traduction imparfaite et pleine d’erreurs» (Stehly [b.r.]).

469 Wynika to najpewniej ze struktury języka francuskiego, podobnie tłumaczy bowiem Kazimirski: 12. 
A nous appartient de diriger les hommes, 13. A nous appartient la vie future et la vie d’ici ₺as(Coran 1985:561).

470 Kazimirski tłumaczy ten werset następująco: Qui ne fait pas le bien digne d'une récompense en 
vue de quelque homme (Coran 1985:561). Podobnie jest w tłumaczeniu Maxa Henninga: Und nicht als 
Lohn für erhaltene Wohltaten (Der Koran 2002:596).

471 U Kazimirskiego werset brzmi; Et assurément il obtiendra sa satisfaction (Coran 1985:562).
472 Zachowaliśmy pisownię i interpunkcję oryginału.

Oto wersja polska z 1858 r. (Koran 1858:11, 559-560):

ROZDZIAŁ XCII.
wydany w Mekce - zawiera 21 wierszy.

NOC.

IV imię472 Boga litościwego i miłosiernego.

1. Przysięgam na ciemność nocy gdy rozciągnie swe cienie,
2. Na dzień jaśniejący najczystszem światłem,
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3. Na świętość Stwórcy mężczyzny i niewiasty.
4. Że gorliwość wasza rozmaitego doświadczy powodzenia.
5. Ten który daje jałmużnę, boi się Pana:
6. Wyznaje świętą wiarę objawienia.
7. Znajdzie łatwą drogę do szczęścia.
8. Ten zaś który rządzony chciwością myśli tylko o zebraniu bogactw,
9. A za kłamstwo uważa Islamizm.

10. Ten przykrą mieć będzie drogę do piekła.
11. Do czegóż posłużą mu bogactwa gdy zostanie pogrążonym w płomieniach?
12. Do mnie należy oświecenie was.
13. Do mnie wasze życie doczesne i przyszłe!
14. Grożę wam ogniem pożerającym,
15. I biada temu, kto stanie się jego ofiarą.
16. Niewiernemu który zaprzeczać będzie posłaniu Proroka.
17. A pobożny mieszkać będzie w miejscu zupełnie odmiennem.
18. On uczynił ofiarę z swych dostatków, aby zostać oczyszczonym.
19. Nie zaś aby dobre czyny zostały mu wynagrodzone.
20. Jedynie przez pragnienie podobania się Bogu.
21. Ten pewno zostanie zadowolony.

Tłumaczenie polskie Chlewińskiego i Domeyki dosyć wiernie opiera się na prze
kładzie francuskim Savary’ego, o czym świadczą np. zwroty gdy rozciągnie swe cie
nie - werset 1 (franc, quand elle étend ses ombres), najczystszem światłem [w tekście 
Savary’ego - blaskiem] - werset 2 (franc, de l’éclat le plus pur), oraz zwroty niewystę- 
pujące w oryginale arabskim: Islamizm - werset 9 (franc. Islamisme), który zaprzeczać 
będzie posłaniu Proroka - werset 16 (franc, qui aura nié la mission du Prophète). Nie 
jest to jednak tłumaczenie niewolnicze - pierwsze trzy wersety stanowiące formę za
klęcia, w wersji francuskiej, podobnie jak w oryginale arabskim, wyrażone tylko przez 
przyimek (par), związane zostały ze względów stylistycznych z czasownikiem Przysię
gam - nadmiar elips w języku polskim wyglądałby sztucznie. W przeciwieństwie do 
przekładu Savary’ego i oryginału usunięto podział na podmiot liryczny zbiorowy My 
= Bóg i podmiot liryczny ja = Prorok, co nadaje surze jedność stylistyczną, ale zaciera 
przeciwstawienie w oryginale. Podobnie jak w wersji francuskiej, uniknięto nadmia
ru zdań względnych, występujących we współczesnych tłumaczeniach. Ostatni wer
set rnusiał zaniepokoić tłumaczy lub osobę weryfikującą przekład, gdyż francuskie La 
possession du Paradis sera son bonheur zastąpiono prawie dosłownym tłumaczeniem 
arabskiego oryginału Ten pewno zostanie zadowolony (¿¿¿><_ś>-b wa-la-sawfa yardà). 
Powoduje to zgrzyt, gdyż zatarta została więź z poprzednimi wersetami, jak to ma 
miejsce w wersji francuskiej. Ogólnie przekład charakteryzuje się poetyckością, pod- 
niosłością stylu, mimo pewnych nierówności. Pomimo upływu stu pięćdziesięciu lat 
przemawia do nas, chociaż jest to przekład z drugiej ręki.

Jedynym przekładem Koranu z oryginału na język polski pozostaje tłumaczenie Jó
zefa Bielawskiego (Koran 1986). Jest to tekst najczęściej cytowany w pracach arabistycz-
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nych i we wszelkich tekstach odwołujących się do Koranu. Bielawski tłumaczył, jak 
sam stwierdził, „dosłownie (...), starając się zachować jak najwierniej sens oryginału 
arabskiego (...), a często też strukturę logiczną wyrażenia i zdania arabskiego, o ile nie 
kolidowało to z duchem języka polskiego i nie zacierało jasności myśli” (Koran 1986:831).

Oto interesujący nas rozdział Koranu w przekładzie Bielawskiego (Koran 
1986:724-725):

SURA XCII 
NOC 

[AL-LAJL]
W imię Boga 
Miłosiernego, Litościwego!

1. Na noc, kiedy okrywa ciemnością!
2. Na dzień, kiedy jaśnieje blaskiem!
3. Na Tego, który stworzył mężczyznę i kobietę!
4. Zaprawdę, wysiłki wasze są różnorodne!
5. Ale ten, kto daje i jest bogobojny,
6. i uznaje za prawdę nagrodę najpiękniejszą
7. - temu My ułatwimy dostęp do szczęścia.
8. A ten, kto skąpi i szuka bogactwa,
9. i za kłamstwo uważa nagrodę najpiękniejszą

10. - na tego My sprowadzimy nieszczęście.
11. Na nic mu się zda jego majątek, 

kiedy się sam zaprzepaści.
12. Zaprawdę, na Nas spoczywa kierowanie na drogę prostą!
13. I, zaprawdę, do Nas należy 

życie ostateczne i pierwsze!
14. Przeto ostrzegam was przed ogniem, który płonie!
15. Pali się w nim tylko najnieszczęśliwszy;
16. ten, który zaprzeczał i odwracał się.
17. Lecz zostanie odsunięty od niego bogobojny,
18. który daje swój majątek, by się oczyścić.
19. On nie wyświadcza nikomu dobrodziejstwa,

po to by otrzymać nagrodę,
20. lecz jedynie z tęsknoty do oblicza swego Pana

- Najwyższego!
21. On z pewnością będzie zadowolony!

Autor posłużyć miał się w przekładzie „polską prozą poetycką” (Koran 1986:831), 
ale nadał tłumaczeniu formę wersową. Niejasny jest graficzny podział wersetów 11, 
13, 19 i 20 na dwie części; nie wpłynęły na to ani względy metryczne (werset 12 liczy 
17 sylab, a nie został podzielony), ani logiczne (werset 18 nie różni się konstrukcją 
od wersetu 19 - oba zawierają równoważniki zdań celowych). W wersecie 20 po
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dział jest arbitralny: w innych tłumaczeniach termin Najwyższy jest nieodłącznym 
epitetem Boga473.

473 W obcojęzycznych przekładach: Dieu sublime (Coran 1985:562), seines Herrn, des Höchsten (Der 
Koran 2002:596), Господа его высочайшего (Koran 1990:489).

474 Oto przykłady obcojęzyczne: la plus belle des croyances (Coran 1985:561), das Beste [tu ter
min opatrzony komentarzem: „Was “das Beste” (arab.: “al-husna”) in Vers 6 und 9 ist - die Wahrheit 
schlechthin, das Paradies, der richtige Glauben - ist für jede Auslegung offen”] (Der Koran 2002:595), 
«прекраснейшее» (Koran 1990:489).

475 W rosyjskim tłumaczeniu Kraczkowskiego zwrotu tego użyto dwa, a nie trzy razy: 12. Ведь на 
Нас лежит прямой путь. 13. И ведь Нам принадлежит жизнь последняя и первая (Koran 1990:489). 
W przekładzie niemieckim Henninga, również dość wiernie postępującym za oryginałem arabskim, zwrot 
„fürwahr” tłumacz zastosował tylko raz, używając poza tym synonimu, a w kolejnym wersecie pomijając 
go: 4. Euer Bemühen ist wirklich höchst unterschiedlich. (...) 12. Uns obliegt führwahr die Rechtleitung. 
13. Und Unser ist das Künftige (im Jenseits) und das Gegenwärtige (im Diesseits) [podkreślenia - PWT] 
(Der Koran 2002:595).

476 W połączeniach międzywyrazowych, po przyimkach, spójnikach, partykułach etc. protetyczne 
zwarcie krtaniowe (wraz z towarzyszącą mu samogłoską) w wyrazie ¿¿1 Jismun ulega elizji. W utartej 
formule Л bi-smi-llahi w grafii nie występuje litera i Jalifun (Harder 1909:19).

477 W połączeniach międzywyrazowych, po przyimkach, spójnikach, partykułach etc. protetyczne 
zwarcie krtaniowe (wraz z towarzyszącą mu samogłoską) rodzajnika określonego —Ji 3al- ulega elizji 
(Harder 1909:17). Wyraz Л 3allahu pochodzi od 3ilahun m. bóg, poprzedzonego rodzajnikiem określonym 
(JIbn Manzür 1981:2109).

Przekład sury XCII, dokonany przez Bielawskiego, zgodnie z intencjami tłu
macza często dosłownie oddaje konstrukcje arabskie, co powoduje niejasność teks
tu, cf. wersety 5 i 16 (niezrozumiałe bez komentarza, którego brak). Uzupełnienia 
tłumacza, które owocują w wersecie 6 i 9 nagrodą najpiękniejszą, nie oddają zna
czenia terminu 3al-husna, który przez wielu innych tłumaczy również prze
kładany jest dosłownie474. Tłumacz zbytnio szafuje zdaniami względnymi, które 
można zastąpić przydawką. Co ciekawe, w polskim tekście pojawia się więcej za
imków osobowych niż w tekście arabskim (wersety: 7, 10, 19, 21). Nie wnoszą one 
niczego do tłumaczenia, a stylistycznie - są zbędne. Podobnie jest z wzorowanym 
na biblijnym zaprawdę, użytym w tekście aż trzy razy - arabska partykuła wzmac
niająca St 3inna, z rzadka oddawana jako zaprawdę, prawdziwie, zazwyczaj jest 
nietłumaczona475 476.

Sura XCII - słownictwo

i
—> bi- praep. w, na; z, nota instr. (Penrice 1873:14; Harder 1909:324; Wehr 1976:38; 

3Ibn Manzur 1981:196-198; 3A1-Mungid 1984:1, 24)
^1 ismi gen. sg. st. cstr. ^1 3ismun476 m. imię (Penrice 1873:72; Wehr 1976:427; 3Ibn 

Manzur 1981:2109-2110; "Al-Mungid 1984:1, 52-353)
allahi gen. sg. >¿13allahu477 m. Bóg (jedyny) (Penrice 1873:8; Harder 1909:20; 3Ibn 

Wehr 1976:24; Manzur 1981:114-115; 3A1-Mungid 1984:1, 16)
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°ar-rahmani gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —H 3al-, tu asymilacja 1- do 
r) rahmänu m. miłosierny, jedno z 99 określeń Boga w islamie (Penrice 1873:56; 
Wehr 1976:332; 3Ibn Manzür 1981:1612; 3A1-Mungid 1984:1, 253;‘Ornar 2008:205-207)

3ar-rahimi gen. sg. (z rodź. okr. —I' 3al-, tu asymilacja 1- do r) rahlmun m. 
litościwy, miłosierny, jedno z 99 określeń Boga w islamie (Penrice 1873:56; Wehr 1976:332; 
3Ibn Manzür 1981:1612; 3A1-Mungid 1984:1, 253;‘Omar 2008:205-207;)

} wa- conj. i, oraz-, a-, wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. wa-llähi na 
Boga/(Penrice 1873:156; Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940- 
4944; 3A1-Mungid 1984:1, 883)

JIUl 3al-layli gen. sg. (z rodź. okr. —I' 3al-) laylun f. m. noc (Penrice 1873:135; 
Wehr 1976:886; 3Ibn Manzür 1981:4115-4116; 3A1-Mungid 1984:1, 742)

lii 3idä conj. cond. jeśli, gdy, temp, kiedy, gdy (Penrice 1873:4; Harder 1909:349, 357; 
Wehr 1976:11; 3Ibn Manzür 1981:50; 3A1-Mungid 1984:1, 6)

yagsä 3 sg. m. impf. gaśiya przykrywać, okrywać, zasłaniać [o nocy = 
|Ul»i 3azlama stawać się ciemnym, mrocznym, ciemnieć, mrocznieć] (Penrice 1873:104; 
3Ibn Manzür 1981:3261; 3A1-Qur3än 1981:810; 3A1-Mungid 1984:1, 552;‘Omar 2008:403; 
Wehr 1976:674)

2
j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. wa-llahi na 

Boga/(Penrice 1873:156; Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940- 
-4944; 3A1-Mungid 1984:1, 883)

3an-nahari gen. sg. (z rodź. okr. —li 3al-, tu asymilacja 1- do n) nahäru" m. 
dzień (od świtu do zachodu słońca, w przeciwieństwie do nocy) (Penrice 1873:151; 
Wehr 1976:1003; 3Ibn Manzür 1981:4557; 3A1-Mungid 1984:1, 841)

'¿i 3idä conj. cond. jeśli, gdy, temp, kiedy, gdy (Penrice 1873:4; Harder 1909:349, 357; 
Wehr *1976:11; 3Ibn Manzür 1981:50; 3A1-Mungid 1984:1, 6)

tagallä 3 m. sg. pf. V objawić się, ukazać się w pełnym blasku (Penrice 1873:28; 
Wehr 1976:132 3Ibn Manzür 1981:670; 3A1-Mungid 1984:1, 99)

3
j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. ¿»Ij wa-llähi na 

Boga/(Penrice 1873:156; Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940- 
4944; 3A1-Mungid 1984:1, 883)

U mä pron. interrog. co?; pron. rei. to, co, który, jaki; pron. indef. jakiś, pewien; 
part. neg. nie; conj. tak długo jak, gdziekolwiek (Harder 1909:68, 353, 358, 359; Wehr 
1976:888; 3Ibn Manzür 1981:4293-4294; 3A1-Mungid 1984:1, 744)

¿1* halaqa 3 sg. m. pf. stworzyć (Penrice 1873:44; Wehr 1976:258; 3Ibn Manzür 
1981:1244; 3A1-Mungid 1984:1, 193; ‘Omar 2008:163-164)

3ad-dakara acc. sg. (z rodź. okr. —li 3al-, tu asymilacja 1- do d)Xi dakaru" m. 
mężczyzna; samiec (Penrice 1873:52; Wehr 1976:310; 3Ibn Manzür 1981:1508; 3A1- 
Mungid 1984:1, 236; ‘Omar 2008:190)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. J>lj wa-llähi na 
Boga/(Penrice 1873:156; Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940- 
4944; 3A1-Mungid 1984:1, 883)
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3al-3unta acc. sg. (z rodź, okre__ li 3al-) 3unta f. kobieta-, samica (Penrice
1873:12; Wehr 1976:30; 3Ibn Manzür 1981:145; 3A1-Mungid 1984:1, 19)

4

ji 3inna part, conflrm. zaprawdę, prawdziwie (zazwyczaj nietłumaczona) (Penrice 
1873:11; Harder 1909:110-111, 341; Wehr 1976:29; 3Ibn Manzür 1981:156; 3A1-Mungid 
1984:1, 19)

sacya-kum acp. sg. (st. cstr.) sacyun478 m. dążenie, staranie, wysiłek oraz 
pron. 2 m. pl. suff. — -kum (Penrice 1873:69; Harder 1909:60-63; 3Ibn Manzür 
1981:2019; 3A1-Mungid 1984:1, 336; Wehr 1976:412)

—I la- part, confirm. zaprawdę, istotnie, naprawdę, rzeczywiście (Penrice 1873:129; 
Wehr 1976:851; 3Ibn Manzür 1981:4103; 3A1-Mungid 1984:1, 708; Wright 2005:i, 282-283, 
ii, 41-42)

śatta478 479 zróżnicowany, różny, osobny, różnorodny, wieloraki pl. śatitu11 m. 
rozrzucony, rozsiany (Penrice 1873:75; Wehr 1976:454; 3Ibn Manzür 1981:2192; 3A1- 
Mungid 1984:1, 373)

478 N. vb. = inf. sacâ dążyć, zmierzać, biec, pędzić (Penrice 1873:69; Wehr 1976:412; 3Ibn Manzur 
1981:2019; 3A1-Munğid 1984:1, 336).

479 Indecl., sg. et pl. (Penrice 1873:75).
480 Protetyczne zwarcie krtaniowe.
481 Tu w znaczeniu: rittaqä İlâha bać się Boga, być pobożnym (Penrice 1873:162; Wehr

1976:1094; 3A1-Qur’ân 1981:810). '

5

—> fa- conj. więc, zatem, i, to (Penrice 1873:106; Wehr 1976:691; 3Ibn Manzür 
1981:3333; 3A1-Mungid 1984:1, 566;)

lii 3amma part, co się tyczy..., jeśli chodzi o... (Penrice 1873:10; Harder 1909:351; 
Wehr 1976:26; 3Ibn Manzür 1981:139; 3A1-Mungid 1984:1, 17)

¿i man pron. interrog., pron. rei. kto (Harder 1909:68, 359; Wehr 1976:924; 3Ibn 
Manzür 1981:4279-4281; 3A1-Mungid 1984:1, 775)

(■jWÍ 3actä 3 sg. m. pf. IV dać (Penrice 1873:98; Wehr 1976:622; 3Ibn Manzür 
1981:3001; 3A1-Mungid 1984:1, 513;)

5 wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...! e.g. ilj wa-llahi na 
Boga! (Penrice 1873:156; Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940- 
4944; 3A1-Mungid 1984:1, 883)

(^i'l 3ittaqä480 481 strzec się, mieć się na baczności^61 (Penrice 1873:162; Wehr 1976:1094; 
3Ibn Manzür 1981:4901-4902; 3A1-Mungid 1984:1, 915)

6

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. ¿ilj wa-llähi na 
Boga! (Penrice 1873:156; Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940- 
4944; 3A1-Mungid 1984:1, 883)

(5-u» saddaqa 3 sg. m. pf. II uznać za prawdziwe, uwiarygodnić, wierzyć w coś (Penrice 
1873:83; Wehr 1976:509; 3Ibn Manzür 1981:2417; 3A1-Mungid 1984:1, 420;‘Omar 2008:311)

—> bi- praep. w, na; z, nota instr. (Harder 1909:324; Wehr 1976:38; 3Ibn Manzür 
1981:196-198; 3A1-Mungid 1984:1, 24)
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3al-husnä gen. sg. (z rodz. okr. —I' 3al-) JU- husnä f.482 483 dobry uczynek-, 
dobrobyt, szczęście, szczęśliwe zakończenie; muzułmańskie wyznanie wiarfSi; raj484 
(Penrice 1873:35; Wehr 1976:178; 3Ibn Manzür 1981:877-878; 3A1-Mungid 1984:1, 134; 
‘Omar 2008:124)

482 M. ¿—¿I 3ahsanu elat. hasanu" m. piękny, dobry (Penrice 1873:35; Wehr 1976:178; ’Ibn Manzür
1981:877-878; ’Al-Mungid 1984:1, 134).

483 ¿Ji LiSl ’aś-śahadatu li-3anna-hä hasanatu l-cawaqibi (’Al-Mungid 1984:1, 134).
484 ¿Ul jljí JJ Jyj wa-qawlu-hu tacälä: „wa-saddaqa bi-1-husnä” qila -’arada

1-gannata (3Ibn Manzür 1981:877).
485 M. ’ajsaru elat. i-i yasiru" m. łatwy, prosty, wygodny (Penrice 1873:165; Wehr 1976:1107; 3Ibn 

Manzür 1981:4959; ’Al-Mungid 1984:1, 924).
486 ’Al-Qur’än 1981:810.
487 Protetyczne zwarcie krtaniowe.

7
—i fa- conj. więc, zatem, i, to (Penrice 1873:106; Wehr 1976:691; 3Ibn Manzür 

1981:3333; 3A1-Mungid 1984:1, 566)
—- sa- part, fut., abbrev. sawfa (Harder 1909:90, 339; Wehr 1976:442;

Brockeimann 1979:115, 122; 3Ibn Manzür 1981:2152, 2173; 3A1-Mungid 1984:1, 316, 363) 
nuyassiru-hu 1 sg. pl. impf. II yassara ułatwić, uprościć oraz pron. 3 m. pl. 

suff. «— -hu (Penrice 1873:165; Harder 1909:60-63; Wehr 1976:1107; 3Ibn Manzür 
1981:4958; 3A1-Mungid 1984:1, 924;‘Ornar 2008:626)

—1 li- praep. día, do, nota gen./dat. (Wehr 1976:851; 3Ibn Manzür 1981:4102; 3A1- 
Mungid 1984:1, 708; Wright 2005:i, 279, ii, 148)

3al-yusrä gen. sg. (z rodz. okr. —II 3al-) yusrä f.485 powodzenie; rq/486 
(Penrice 1873:165; 3Ibn Manzür 1981:4959; 3A1-Mungid 1984:1, 924;‘Omar 2008:626)

8
5 wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. ¿1} wa-llähi na 

Boga/(Penrice 1873:156; Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940- 
4944; 3A1-Mungid 1984:1, 883)

CH 3ammá part, co się tyczy..., jeśli chodzi o... (Penrice 1873:10; Harder 1909:351; 
Wehr 1976:26; 3Ibn Manzür 1981:139; 3A1-Mungid 1984:1, 17)

¿i man pron. interrog., pron. rei. kto (Harder 1909:68, 359; Wehr 1976:924; 3Ibn 
Man?ür 1981:4279-4281; 3A1-Mungid 1984:1, 775)

bahila 3 sg. m. pf. być skąpym, chciwym (Penrice 1873:15; Wehr 1976:43; 3Ibn 
Manzür 1981:222; 3A1-Mungid 1984:1, 28;‘Omar 2008:43;)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. ¿I) wa-llähi na 
Boga/(Penrice 1873:156; Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940- 
4944; 3A1-Mungid 1984:1, 883)

3istagnä487 3 sg. m. pf. X wzbogacić się, stać się bogatym; nie potrzebować 
(Penrice 1873:105; Wehr 1976:686; 3Ibn Manzür 1981:3308; 3A1-Mungid 1984:1, 561;)

9
j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...! e.g. wa-llähi na 

Boga/(Penrice 1873:156; Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940- 
4944; 3A1-Mungid 1984:1, 883)
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óAT kaddaba 3 sg. m. pf. oskarżać o kłamstwo, zadawać kłam, zaprzeczać, nie 
dawać wiary, odrzucać (Penrice 1873:124; Wehr 1976:818; 3Ibn Manzür 1981:3841; 3A1- 
Mungid 1984:1, 678;‘Omar 2008:481)

—> bi- praep. w, na; z, nota instr. (Harder 1909:324; Wehr 1976:38; 3Ibn Manzür 
1981:196-198; 3A1-Mungid 1984:1, 24)

3al-husnä gen, sg. (z rodź. okr. —li 3al-) husnä f.488 dobry uczynek; dobrobyt,

488 M. ii’ahsanu elat. ¿—i hasanu" m. piękny, dobry (Penrice 1873:35; Wehr 1976:178; ’Ibn Manzür 
1981:877-878; JA1-Mungid 1984:1, 134).

489 fc-»- üiSl ¡ilf-ŁJi 3aś-śahadatu li-’anna-hä hasanatu l-cawäqibi (’Al-Qur’än 1981:810; 
’Al-Mungid 1984:1, 134).

490 óJi jiji JJ «JLJX j-u,)» Ijjij wa-qawlu-hu tacälä: „wa-saddaqa b-il-husnä” qila 3aräda 
1-gannata (3Ibn Manzür 1981:877).

491 M. 'j—J 3acsaru elat. j—casirun m. trudny, skomplikowany, ciężki, niepomyślny (Penrice 1873:97; 
Wehr 1976:612; 3Ibn Manzür 1981:877-878; 3A1-Mungid 1984:1, 134).

492 ’Al-Qur’än 1981:811.

szczęście, szczęśliwe zakończenie; muzułmańskie wyznanie wiary489; ra/90 (Penrice 
1873:35; 3Ibn Manzür 1981:877-878; Wehr 1976:178; 3A1-Mungid 1984:1,134;‘Omar 2008:124)

10

—» fa- conj. więc, zatem, i, to (Penrice 1873:106; Wehr 1976:691; 3Ibn Manzür 
1981:3333; 3A1-Mungid 1984:1, 566)

—- sa- part, fut., abbrev. sawfa (Harder 1909:90, 339; Wehr 1976:442;
Brockeimann 1979:115, 122; 3Ibn Manzür 1981:2152, 2173; 3A1-Mungid 1984:1, 316, 363) 

»'jLj nuyassiru-hu 1 sg. pl. impf. II S-i yassara ułatwić, uprościć oraz pron. 3 m. 
pl. suff. «— -hu (Penrice 1873:165; Harder 1909:60-63; Wehr 1976:1107; 3Ibn Manzür 
1981:4958; 3A1-Mungid 1984:1, 924;‘Omar 2008:626)

—I li- praep. dla, do, nota gen./dat. (Wehr 1976:851; 3Ibn Manzür 1981:4102; 3A1- 
Mungid 1984:1, 708; Wright 2005:i, 279, ii, 148)

csylJji 3al-cusra gen. sg. (z rodź. okr. —li 3al-) csS—* cusrä f.491 niedola; ogień, piekło492 
(Penrice 1873:97; 3Ibn Manzür 1981:2939; 3A1-Mungid 1984:1, 505;)

11

5 wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...I e.g. ¿>1} wa-llahi na 
Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883; Penrice 1873:156)

ć- mä pron. interrog. co?; pron. rei. to, co, który, jaki; pron. indef. jakiś, pewien; 
part. neg. nie; conj. tak długo jak, gdziekolwiek (Harder 1909:68, 353, 358, 359; Wehr 
1976:888; 3Ibn Manzür 1981:4293-4294; 3A1-Mungid 1984:1, 744)

yugni 3 sg. m. impf. IV 3agna wzbogacić, być wystarczającym, wystarczyć, 
zaspokoić, zadowolić + can (Penrice 1873:105; Wehr 1976:686; 3Ibn Manzür 1981:3309; 
3A1-Mungid 1984:1, 561)

can-hu can praep. od, z; o oraz pron. 3 m. pl. suff. *— -hu (Harder 1909:60-63, 
328-329; Wehr 1976:371-372, 647; 3Ibn Manzür 1981:3143-3144; 3A1-Mungid 1984:1, 531) 

dli mälu-hu nom. sg. Jli mälun m. f. majątek, posiadłości, dobra; bogactwa, 
pieniądze, dochody oraz pron. 3 m. pl. suff. *—-hu (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:931- 
932; 3Ibn Manzür 1981:4300; 3A1-Mungid 1984:1, 780)

258



lii 3idä conj. cond. jeśli, gdy, temp, kiedy, gdy (Penrice 1873:4; Harder 1909:349, 357; 
Wehr 1976:11; 3Ibn Manzür 1981:50; 3A1-Mungid 1984:1, 6)

cJiy taraddä 3 sg. m. pf. V spaść, upaść (Penrice 1873:57; Wehr 1976:336; 3Ibn 
Manzür 1981:1630; 3A1-Mungid 1984:1, 256)

12
jl 3inna part, confirm. zaprawdę, prawdziwie (zazwyczaj nietłumaczona) (Penrice 

1873:11; Harder 1909:110-111, 341; Wehr 1976:29; 3Ibn Manzür 1981:156; 3A1-Mungid 
1984:1, 19)

£1* calay-nä Jćc- calä praep. na, przy, obok; ku, do; z; wbrew, przeciw (Wehr 
1976:638-639; 3Ibn Manzür 1981:3091-3092; 3A1-Mungid 1984:1, 528; ) oraz pron. 1 pl. 
suff. U— -nä (Harder 1909:60-63, 327-328; Wehr 1976:638-639; 3Ibn Manzür 1981:3091- 
3092; 3A1-Mungid 1984:1, 528)

—I la- part, confirm. zaprawdę, istotnie, naprawdę, rzeczywiście (Penrice 1873:129; 
Wehr 1976:851; 3Ibn Manzür 1981:4103; 3A1-Mungid 1984:1, 708; Wright 2005:i, 282-283, 
ii, 41-42).

3al-huda acc. sg. (z rodź. okr. —li 3al-) lS-1-» huda11493 f. m. właściwy kierunek, 
właściwa droga (Penrice 1873:153; Wehr 1976:1023-1024; 3Ibn Manzür 1981:4638-4639; 
3A1-Mungid 1984:1, 859; ‘Omar 2008:589)

13
j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. wa-llähi na 

Boga! (Penrice 1873:156; Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940- 
4944.; 3A1-Mungid 1984:1, 883)

jl 3inna part, confirm. zaprawdę, prawdziwie (zazwyczaj nietłumaczona) (Penrice 
1873:11; Harder 1909:110-111, 341; Wehr 1976:29; 3Ibn Manzür 1981:156; 3A1-Mungid 
1984:1, 19)

Ü la-nä praep. —I li-493 494 dla, do, nota gen./dat. oraz pron. 1 pl. suff. L—-nä (Penrice 
1873:129; Harder 1909:60-63; Wehr 1976:851; 3Ibn Manzür 1981:4102; 3A1-Mungid 
1984:1, 708)

493 N. vb. = inf. lS-l* hadä prowadzić, wskazywać drogę, wskazywać właściwą drogę (Penrice 
1873:153; Wehr 1976:1023; 3Ibn Manzür 1981: 4638-4639; 3A1-Mungid 1984:1, 859;‘Omar 2008:588-589).

494 Ze zmianą -i na -a przed zaimkami sufigowanymi (Wright 2005:i, 279).
495 M. ’ahiru" końcowy, ostatni, ostateczny, koniec (Penrice 1873:3; Wehr 1976:9; -’Ibn Manzür 

1981:38-39; 3Ä1-Mungid 1984:1, 5).

—I la- part, confirm. zaprawdę, istotnie, naprawdę, rzeczywiście (Penrice 1873:129; 
Wehr 1976:851; 3Ibn Manzür 1981:4103; 3A1-Mungid 1984:1, 708; Wright 2005:i, 282-283, 
ii, 41-42)

«5*^13al-3ähirata acc. sg. (z rodź, okr__ li 3al-) 3al-3ähiratu495 f. życie przyszłe
(Penrice 1873:3; Wehr 1976:9; 3Ibn Manzür 1981:38-39; 3A1-Mungid 1984:1, 5;)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. ¿1} wa-llähi na 
Boga! (Penrice 1873:156; Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940- 
4944; 3AJ-Mungid 1984:1, 883)

j/ji 3al-3ülä acc. sg. (z rodź. okr. —li 3al-) J/ 3ülä f. Jj’ 3awwalu m. pierwszy, 
początkowy, początek (Penrice 1873:13; Wehr 1976:35; 3A1-Mungid 1984:1, 21)
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14
—» fa- conj. więc, zatem, i, to (Penrice 1873:106; Wehr 1976:691; 3Ibn Manzür 

1981:3Ş33; 3A1-Munğid 1984:1, 566)
j.ui 3andartu,-kum 1 sg. pf. IV 3andara ostrzegać, napominać, grozić496 oraz 

pron. 2 m. pl. suff. ¿ś-—-kum (Penrice 1873:145; Wehr 1976:953; 3Ibn Manzür 1981:4390; 
3A1-Qur3än 1981:811; 3A1-Munğid 1984:1, 800)

496 wa-’andara-hu ’aydan: hawwafa-hu wa-haddara-hu (’Ibn Manzür 
1981:4390).

497 Synkopa identycznej sylaby -ta-: jASh Jéúi bi-hadfi 3ihda t-ta3ayni min al-’aşli
(’Al-Qur’än 1981:811). Podobne zjawisko występuje w rozdziale 97:3 1 Uli tanazzalu l-malä’ikatu 
zamiast: iś.-.' Uli j”2 tatanazzalu l-malä’ikatu aniołowie zstępują (’Al-Quriän 1981:815).

, 498 J-»’ J ¿I (...) u,»ili j*i j (...) X3 Aj ćr* i^Ji
çili y á siti. 'y'j A) /úüji <1 jp'y y iUjJ-i ¿¿íái jy A- jjSś jí 3aś-śaqiyyu man 
saqiya fi batni ’ummi-hi, wa-qad takarrara dikru ś-śaqiyyi (...) fi-1-hadíti, wa-huwa diddu s-sacidi (...) 
wa-l-macnä ’anna man qaddara llâhu calay-hi fî 3aşli hilqati-hi 3an yakûna saqiyya" fa-huwa ś-śaqiyyu 
cala l-haqiqati, lä man carada la-hu ś-śaqa’u bacda dälika, wa-huwa ’isäratu" 3ilä saqä’i l-3ähirati lä 
d-dunyä.

íjó näran acc. sg. jd narun f. ogień (Penrice 1873:152; Wehr 1976:1009; 3Ibn Manzür 
1981:4572; 3A1-Munğid 1984:1, 845,)

Jáh talazzä497, pełna forma: tatalazzä 3 sg. f. impf. V talazzä płonąć (Penrice
1873:131; Wehr 1976:868; 3Ibn Manzür 1981:4039; 3A1-Munğid 1984:1, 723;‘Omar 2008:511)

15
\ la part. neg. nie (Wehr 1976:851-852; 3Ibn Manzür 1981:3972-3974; 3A1-Munğid 

1984:1, 708; Wright 2005:i, 287, ii, 20, 36, 42-44, 94, 300, 304, 306, 333, 347)
yaslä-hä 3 sg. m. impf. şaliya palić się, smażyć się (+ acc. w) oraz pron. 

3 f. sg. suff. 1$— -ha (Penrice 1873:85; Harder 1909:60-63; Wehr 1976:524; 3Ibn Manzür 
1981:2491; 3A1-Munğid 1984:1, 434;‘Omar 2008:321)

V) 3illä conj. / pari. excl. chyba że, jedynie, tylko; oprócz, z wyjątkiem (Penrice 
1873:7; Harder 1909:350, 359; Wehr 1976:22; 3Ibn Manzür 1981:113; 3A1-Munğid 1984:1, 
15-16)

3al-3asqä nom. sg. (z rodź, okr, —li 3al-) 3aśqa elat. ¿¡i śaqiyyun m. 
nieszczęsny, nędzny, niegodziwiec (Penrice 1873:78; Wehr 1976:481; 3Ibn Manzür 
1981:2304498; 3A1-Munğid 1984:1, 397;‘Omar 2008:296)

16,
çS-dı 3al-ladi pron. rei. sg. m. który, ten, który (Wehr 1976:23; 3Ibn Manzür 1981:1471- 

1472; 3A1-Munğid 1984:1, 16; Wright 2005:i, 270-272)
ûÂf kaddaba 3 sg. m. pf. oskarżać o kłamstwo, zadawać kłam, zaprzeczać, nie 

dawać wiary, odrzucać (Penrice 1873:124; Wehr 1976:818; 3Ibn Manzür 1981:3841; 
3A1-Munğid 1984:1, 678)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. ¿¡ij wa-llähi na 
Boga/(Penrice 1873:156; Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940- 
4944; 3A1-Munğid 1984:1, 883)

J J tawallä 3 sg. m. pf. odwrócić się, odmówić (Penrice 1873:163; 3Ibn Manzür 
1981:4926; Lane 1968:3060; Wehr 1976:1100; Baranov 1984:912; 3A1-Mungid 1984:1, 919; 
‘Omar 2008:621)
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5 wa- conj. i, oraz-, a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...! e.g. wa-llahi na 
Boga.'(Penrice 1873:156; Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940- 
4944; 3A1-Mungid 1984:1, 883)

—- sa- part, fut., abbrev. sawfa (Harder 1909:90, 339; Wehr 1976:442;
Brockeimann 1979:115, 122; 3Ibn Manzür 1981:2152, 2173; 3A1-Mungid 1984:1, 316, 363) 

1*1^4 yugannabu-hä 3 sg. m. pass. impf. gannaba odsunąć, oddalić oraz pron. 
3 f. sg. suff. tj— -hä (Penrice 1873:29; Harder 1909:60-63; Wehr 1976:138; 3Ibn Manzür 
1981:692; 3A1-Mungid 1984:1, 103;‘Omar 2008:102-103“")

3al-3atqä nom. sg. (z rodź. okr. —Jl 3al-) elat. ¿i" taqiyyu" m. bogobojny, 
pobożny, religijny (Penrice 1873:23; Wehr 1976:95; 3Ibn Manzür 1981:4902; 3A1-Mungid 
1984:1, 915;)

18.
3al-ladl pron. rei. sg. m. który, ten, który (Wehr 1976:23; 3Ibn Manzür 1981:1471- 

-1472; 3A1-Mungid 1984:1, 16; Wright 2005:i, 270-272)
yu3ti 3 sg. m. impf. IV 3ätä sprowadzić, przynieść, dać (Penrice 1873:2; 

Wehr 1976:3; 3Ibn Manzür 1981:23; 3A1-Mungid 1984:1, 3;‘Omar 2008:8-9)
mäla-hu acc. sg. Jli malun m. f. majątek, posiadłości, dobra-, bogactwa, 

pieniądze, dochody oraz pron. poss. 3 m. pl. suff. *— -hu (Harder 1909:60-63; Wehr 
1976:931-932; 3Ibn Manzür 1981:4300; 3Ą1-Mungid 1984:1, 780)

yatazakkä 3 sg. m. impf. V tazakkä zostać oczyszczonym, oczyścić się, 
dawać jałmużnę (Penrice 1873:62; Wehr 1976:379; 3Ibn Manzür 1981:1850; 3A1-Mungid 
1984:1, 303;‘Omar 2008:233)

19

5 wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...!e.g. wa-llähi na 
Boga.'(Penrice 1873:156; Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940- 
4944; 3A1-Mungid 1984:1, 883)

ć- mä pron. interrog. co?; pron. rei. to, co, który, jaki; pron. indef. jakiś, pewien; 
part. neg. nie, conj. tak długo jak, gdziekolwiek (Harder 1909:68, 353, 358, 359; Wehr 
1976:888; 3Ibn Manzür 1981:4293-4294; 3A1-Mungid 1984:1, 744)

—J li- praep. dla, do, nota gen./dat. (Wehr 1976:851; 3Ibn Manzür 1981:4102; 3A1- 
Mungid 1984:1, 708; Wright, 2005:i, 279, ii, 148)

3ahadin gen. sg. 3ahadun m. jeden; ktoś; nikt (c. neg.) (Penrice 1873:2; Wehr 
1976:6; 3Ibn Manzür 1981:35; 3A1-Mungid 1984:1, 4;‘Omar 2008:12)

o-u* cinda-hu cinda praep. u, przy, koło, blisko oraz pron. 3 m. pl. suff. *— -hu 
(Penrice 1873:102; Harder 1909:60-63, 334-335; Wehr 1976:648; 3Ibn Manzür 1981:3125; 
3A1-Mungid 1984:1, 533)

¿ę min praep. z, od (Harder 1909:331-332, Wehr 1976:924-925; 3Ibn Manzür 
1981:4281-4282; 3A1-Mungid 1984:1, 775) *

499 Notabene w haśle dotyczącym tego rdzenia przepisano (ewidentny błąd składacza) jako przy
kłady 3 sg. m. impf. II i 3 sg. m. impf. pass. II - formy VIII i V, choć objaśnienie dotyczy właśnie form 
klasy II.
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nicmatin gen. sg. nicmatun f. łaska, przychylność, życzliwość, błogo
sławieństwo; korzyść, zysk (Penrice 1873:149; Wehr 1976:980; 3Ibn Manzür 1981:4479; 
3A1-Munğid 1984:1, 821)

lS>=~ tuğzâ 3 sg. f. pass. impf. ğazâ odpłacić, wynagrodzić, ukarać, 
nagrodzić, zadowolić, zaspokoić (Penrice 1873:28; Wehr 1976:124; 3Ibn Manzür 
1981:619-620; 3A1-Munğid 1984:1, 90;‘Omar 2008:97-98)

20
3illâ conj. / part. excl. chyba że, jedynie, tyłka, oprócz, z wyjątkiem (Penrice 1873:7; 

Harder 1909:350, 359; Wehr 1976:22; 3Ibn Manzür 1981:113; 3A1-Munğid 1984:1, 15-16) 
śliii 3ibtiğâ3a500 acc. sg. (st. cstr.) tliĄ n. vb. = inf. m. VIII pragnienie, życzenie 

pragnąć, chcieć, dążyć do czegoś (Penrice 1873:18; Wehr 1976:68; 3Ibn Manzür 1981:321; 
3A1-Munğid 1984:1, 44; ‘Omar 2008:59)

Protetyczne zwarcie krtaniowe.

wağhi gen. sg. (st. cstr.) wağhun m. twarz, oblicze; strona (Penrice 1873:157; 
Wehr 1976:1052-1053; 3Ibn Manzür 1981:4775-4776; 3A1-Munğid 1984:1, 889)

rabbi-hi, s-ú rabbi gen. sg. (st. cstr.) Ç>j rabbun m. pan; właściciel, posiadacz; 
Pan = Bóg oraz pron. 3 m. sg. suff. «— -hu z asymilacją do -i przyimka: <— -hi (Penrice 
1873:54; Harder 1909:60-63; Wehr 1976:320; 3Ibn Manzür 1981:1546; 3A1-Munğid 1984:1, 
243;‘Omar 2008:197-199)

3al-3aclâ gen. sg. (z rodz. okr. —li 3al-) elat. caliyyun m. wzniosły, 
wysoki, wybitny, jedno z 99 określeń Boga w islamie (Penrice 1873:100; Wehr 1976:639; 
3Ibn Manzür 1981:3088-3089; 3A1-Munğid 1984:1, 528;‘Omar 2008:386)

21
j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...! e.g. ¿ilj wa-llâhi na 

Boga.'(Penrice 1873:156; Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940- 
4944; 3A1-Munğid 1984:1, 883)

—J la- part, confirm, zaprawdę, istotnie, naprawdę, rzeczywiście (Penrice 1873:129; 
Wehr 1976:851; 3Ibn Manzür 1981:4103; 3A1-Munğid 1984:1, 708; Wright 2005:i, 282-283, 
ii, 41-42)

sawfapart. fut. (Penrice 1873:74; 3IbnManzür 1981:2152, 2173; Harder 1909:90, 
339; Wehr 1976:442; Brockelmann 1979:115, 122; 3A1-Munğid 1984:1, 316, 363)

yarda 3 sg. m. impf. radiya być zadowolonym, zadowolić się; życzyć 
sobie, pragnąć (Penrice 1873:58; Wehr 1976:344; 3Ibn Manzür 1981:1663-1664; Baranov 
1984:301; 3A1-Munğid 1984:1, 265;‘Omar 2008:213).

500
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Rozdział siódmy
ZANIM PRZETŁUMACZYMY KASYDĘ

Podstawowe informacje o prozodii

Zasady wersyfikacji arabskiej, wypracowane najprawdopodobniej już w VI w. 
n.e., doczekały się dwa wieki później opracowania w postaci teorii budowy metrycz
nej wiersza, której twórcą był filolog arabski z Basry, °A1-Farahldl501. Poeci, tworzący 
wcześniej w oparciu o wiedzę praktyczną, przekazywaną najprawdopodobniej ustnie, 
mogli sięgnąć do teorii, a nawet chlubić się jej znajomością, o czym niżej.

501 yiJi x₽-I j-U-i 3A1-Halilu bnu 3Ahmadi l-Farahidiyyu (zm. 786 n.e./170 r.h.). Jego dzieło, 
niestety niezachowane, streścił ’Ibn cAbd Rabbihi (860-940).

502 Krytyczne podejście do normatywności języka arabskiego z okresu przedislamskiego oraz zbie
rania i zapisywania dawnej poezji arabskiej, zwłaszcza za pośrednictwem beduinów, reprezentuje John 
Wansbrough (Wansbrough 2004:90-118). Tezę o istnieniu języka ponadplemiennego przedstawia w swoich 
pracach Janusz Danecki, zwracając uwagę na możliwość obróbki tego języka i dostosowanie go do sztucz
nej normy przez filologów arabskich z VIII w. (Danecki 1998:21-23; Danecki 2001:1, 28-30). Jerzy Kuryłowicz 
zakładał podobną obróbkę arabskiego języka poetyckiego poprzez dodanie krótkich samogłosek, nieistnie
jących w języku mówionym (Kuryłowicz 1973:165). Istnienie dialektu własnego poetów przedislamskich 
oraz normalizację tego języka w czasach Abbasydów zakłada Edward Lipiński (Lipiński 2001:82-84). Za
gadnienia te, w tym kwestie postaci rymu, występowania lub niewystępowania krótkich samogłosek wy
głosowych w poezji i w Koranie oraz poetyckiego języka ponaddialektalnego, poruszał Michael Zwettler, 
poświęcając im cały rozdział: „The Classical ‘ Arabiya as the Language of an Oral Poetry" (Zwettler 1978:97- 
188). Spory o autentyczność poezji przedislamskiej omawia obszernie Paweł Siwiec (Siwiec 2008:12-15).

503 “If a dubious poem shares few formulas in common with those most used by the poet to whom 
it is attributed, it can be accepted as a likely assumption that it was not composed by him. If its formulaic 

Wielokrotnie stawiano pytanie, czy arabska poezja przedislamska jest autentycz
na, i czy ten sam inwentarz wzorców metrycznych oraz zuniformizowana postać języ
ka nie świadczą o późniejszym jej pochodzeniu502.

James T. Monroe twierdził, że sformalizowane konstrukcje przekazu ustnego są 
świadectwem na to, że poezja przedmuzułmańska nie mogła być późniejszym fałszer
stwem dokonanym przez twórców z okresu muzułmańskiego. Poza tym poematy prze
kazywane ustnie dopóty nie miały ustalonego tekstu, dopóki nie zostały spisane503.
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Michael Zwettler zwrócił uwagę na rolę przekazicieli poezji, a następnie filologów 
kompilatorów, którzy nie tylko mogli dokonywać zmian w przekazie tekstu, ale rów
nież wpływali na dobór przekazywanych utworów504. Język poezji i retoryki arabskiej 
miał według niego być zakorzeniony w tradycji przedmuzułmańskiej i różnić się od 
wszystkich ówczesnych dialektów arabskich, które zatraciły dawno krótkie samogłos
ki jako końcówki fleksyjne505.

content turns out to be low, it can further be assumed that it was forged by a literate poet in Islamic times" 
(Monroe 1972:42). “An oral poem has no fixed text until it is written down from a composer’s dictation. 
Before this moment, its ‘text’ circulates from mouth to mouth, never being retold word for word or line 
for line in exactly the same way" (Monroe 1972:8).

504 “In any event, I do not think we can ever forget about those oral and literary middlemen who 
themselves - and not, so far as we can determine, the poets - were ultimately responsible for the configu
rations of the classical Arabic poetical tradition as we know it; not necessarily for the poetry itself, that 
is, but for the shape that it is in” (Zwettler 1978:9480).

505 “(...) one can no longer reject the possibility - indeed, probability - that most or all of the vernac
ulars heard in Arab territories during the seventh and perhaps the sixth centuries A.D., among nomads 
and urbanites alike, had already lost the use of final short-vowels as case- and mood-markers and that 
these desinential* vowels were retained, and very likely recognized, as the unique property of poetry and 
formal elocutionary prose” (Zwettler 1978:156). Autor przywołuje też przykład Nabatejczyków, w których 
języku najprawdopodobniej wspomniane końcówki zanikły jeszcze w I w. p.n.e. (Zwettler 1978:149-151). 
"[Termin desinential (inflection) wyjaśniany jest następująco: “In Arabie grammar, a final short vowel 
added to a base form to indicate nominative (-u, -un), genitive (-i, -in), or accusative (-a, -an) case”. Jest to 
odpowiednik arabskiego 3icrâbun - PWT].

506 STL 2008:487.
507 Wiersze te posiadały rymy wewnętrzne, wiążące współbrzmieniami wyraz stojący przed cezurą 

z ostatnim wyrazem wersu (STL 2008:274).
508 Arayathinal 1959:397-398; Carmi 1996:63.
509 Siwiec 2008:56-70.

Można więc założyć, że filolodzy arabscy z VIII w. dokonywali obróbki tekstów 
poetyckich, które przeszły wcześniej długą drogę przekazu ustnego.

Niezależnie od stopnia autentyczności tekstów wcześniejszych oraz podejrzeń co 
do możliwości ich stworzenia lub zredagowania w późniejszym okresie, sięgnąć mo
żemy do tekstów poetyckich poświadczonych od VIII w., a opartych na normach wer- 
syfikacyjnych opracowanych przez 3A1-Farahidiego.

Jednym z elementów konstytutywnych systemu wersyfikacji arabskiej jest rym, 
a zwłaszcza konsekwentnie użyty monorym. Jak się wydaje, jest to wytwór specyficz
nie arabski, nieobecny wcześniej na gruncie semickim, obcy także językowi greckie
mu i łacinie aż do późnego średniowiecza506. Rym został wprowadzony do literatury 
europejskiego średniowiecza dzięki wierszowi leonińskiemu w XII w.507 Rym (mono
rym) pojawił się pod wpływem wzorców arabskich w poezji syryjskiej w IX lub X w., 
a w poezji hebrajskiej w Hiszpanii, tworzonej na wzór arabski, używany był od X do 
XV w.508 Rozważania na temat rymu, jego charakteru i odmian509, jeśli nawet nie są 
wyłącznym osiągnięciem samego °A1-Farahidiego, stanowią co najmniej twórcze opra
cowanie wiedzy praktycznej poprzedników.

Ponieważ w naszych rozważaniach odwoływać będziemy się do kwestii prozodycz- 
nych, niżej zamieszczone zostały elementarne informacje dotyczące zagadnień prozo
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dii arabskiej510. W prozodii arabskiej wyróżnia się osiem stóp podstawowych, które 
mogą występować w kilku odmianach511. Poniższa tabela stanowi zestawienie zmian 
zachodzących w stopach, zwłaszcza w zależności od miejsca w wersie (półwersie)512 513 514:

510 W polskiej literaturze przedmiotu pojawiły się dwa szczegółowe opracowania poetyki klasyczne
go wiersza arabskiego - pióra Pawła Siwca (Siwiec 2005; Siwiec 2008). Krótkie informacje o poetyce arab
skiej (głównie metryce i prozodii) zawierały prace Juliana Święcickiego (Święcicki 1901a:46-47), Tadeusza 
Kowalskiego (Kowalski 1997:56-61) oraz Janusza Daneckiego (Danecki 1997:XXVIII-XXXII).

511 Jednym z prozodycznych elementów wierszotwórczych poezji arabskiej jest iloczas. Podstawę
rytmizacji wierszowej w prozodii arabskiej stanowi różnicowanie sylab ze względu na długość ich trwa
nia. Teoretycy arabscy nie posługiwali się terminem sylaba. Nie znali też pojęcia mora, czyli jednostka 
miary iloczasu równa czasowi wypowiadania jednej sylaby krótkiej (sylaba długa = dwie sylaby krótkie, 
lub dwie mory) (STL 2008:324). Wprowadzili natomiast, zamiast systemu morowego, elementy stopy sta
łe: £x-j watidu" magmücu" [^_] i watidu" mafrüqu" [_^], oraz zmienne: ¿44 sababu"
hafifu" [_] (z wariantem [^]) i ¿44 sababu" taqllu" (z wariantami [_] i [^]). Innymi elementami 
pomocniczymi w opisie sekwencji dwu lub trzech sylab krótkich i następującej po nich sylaby długiej są:

fasilatu" sugrä [^_] oraz fasilatu" kubrä [^^_]. Szerzej na ten temat: "At-Tabrizi
1994:17-18; Siwiec 2008:18). O czynnikach wierszotwórczych i segmentach konstytutywnych piszę Paweł 
Siwiec (Siwiec 2005:29-30, 151-152). W naszych rozważaniach będziemy się posługiwali wyłącznie euro
pejskimi schematami stóp arabskich wraz z ich odmianami.

512 Szczegółowe informacje, dotyczące wystąpienia owych zmian oraz reguł nimi rządzących, za
wierają przywoływane w przypisach do tabeli źródła.

513 Liczba i porządek stóp podstawowych za: °Ibn cAbd Rabbihi 1913:IV, 35, 39; cf. Tbn Raśiq 1981:1, 
135 oraz "At-Tabrizi 1994:19. Co do różnic w liczbie stóp, v. GPA 1987:195-196 oraz Siwiec 2008:19. Nazwy 
arabskie stóp mają wyłącznie charakter mnemotechniczny, nie nadają się więc do tłumaczenia na język 
polski.

514 "Al-Haśimi [b.r.]: 12, 14, 17; "At-Tabrizi 1994:138-140.
515 Hiperkataleksa, czyli rozszerzenie ostatniej stopy członu wersowego, dotyczy klauzuli (w wyjąt

kowych przypadkach - stopy przedśredniówkowej i klauzuli tylko w pierwszym wersie).
516 Kataleksa, czyli skrócenie ostatniej stopy członu wersowego, dotyczy zarówno stopy przedśred

niówkowej, jak i klauzuli.
517 "Al-Haśimi [b.r.]:12, 17; 3At-Tabrizi 1994:26-29, 130-136.
518 "Al-Haśimi [b.r.]:12, 13, 17; "At-Tabrizi 1994:42-46, 77-82, 114, 123.

Stopy podstawowe515 Odmiany stóp

1. facilun516 __ _____ (hiperkataleksa517)
(kataleksa518)

2. facülun519 _____

\_Z_O
(prokataleksa)

■m'
(kataleksa)

 (kataleksa)

3. mustafilun520

_

U-OU
____

_
(kataleksa)
(kataleksa)
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4. facilatun519 520 521

_
_
00—0

(kataleksa)
(kataleksa)

(kataleksa)

5. ¿Uli. mafacilun522 ------

(prokataleksa)
o

(prokataleksa)
__

(prokataleksa)
(kataleksa)

6. mufacalatun523

___
(prokataleksa)

(prokataleksa)
O

(prokataleksa)
(kataleksa)

7. mutafacilun524

__

(kataleksa)
(hiperkataleksa)

(hiperkataleksa)
(hiperkataleksa)

(kataleksa)
(kataleksa)

(kataleksa)

8. mafulatu525 —

__
_

(kataleksa)
(kataleksa)

(kataleksa)
(kataleksa)

519 ’Al-HaśimI [b.r.]:12, 13, 17; °Ibn cAbd Rabbihi 1913:IV, 61; Arberry 1965:41; Sasa [1984]:319; 
3At-TabrizT 1994:38-40, 83-90, 110-116.

520 ’Al-Haśirnl [b.r.]:12, 17; 3At-TabrizI 1994:22, 24, 26, 73-76, 119.
521 °A1-Haśimi [b.r.]:12, 13, 17; °At-Tabrizi 1994:52-57.
522 3A1-Haśinu [b.r.]: 12, 13, 17; 3Ibn cAbd Rabbihi 1913:IV, 56; Arberry 1965:51; 3Abu Nuwas 1988:119, 

122; ’At-Tabrizi 1994:59-70.
523 ’Al-HaśimI [b.r.]:12, 13, 17; 3Ibn cAbd Rabbihi 1913:IV, 66; ’At-Tabrizi 1994:95-102, 104-106.

Zaznaczyć należy, że wielokrotnie podkreślany brak wzmianki o akcencie wyrazo
wym, względnie akcencie metrycznym, w teorii °A1-Farahidiego oraz ogólnie w arab
skich rozprawach filologicznych sprawił, że od XIX w. usiłowano dostosować metrykę 
arabską do wzorców antycznych. Stąd w mniej lub bardziej popularnych dawnych 

266



opracowaniach gramatycznych można znaleźć wspomniane wyżej stopy z dość arbi
tralnym rozmieszczeniem akcentu metrycznego524.

524 Cf. Harder 1909:369-370 (i oparta na niej praca Haywooda: Haywood 1990:457-458).
525 Weil 1958, cf. Gotthold Weil, cArùd [w:] EI, I 1986:667-677, a zwłaszcza 669, 674-675. Pierwsze 

krytyczne uwagi dotyczące teorii Weila zawarte zostały we wspomnianej pracy Jerzego Kuryłowicza 
(Kuryłowicz 1973) oraz w opracowaniu Willema Stoetzera, odrzucającego istnienie akcentu metrycznego 
w poezji arabskiej (Stoetzer 1989:passim). Na ten temat piszą Dmitrij Frołow (Frolov 1991:14-15), notabe
ne niecytujący Stoetzera (Frolov 1991:352-355), a zwłaszcza Paweł Siwiec (2005:16-20).

526 Cf. Bateson 1970:30-31 - autorka wystąpiła jako zwolenniczka teorii Weila, traktując ją jako 
system ostateczny: “Weil’s system is extremely well thought out and comes at the end of a long series of 
discussions about the presence or non-presence of stress in pre-Islamic or classical Arabic poetry” (Bate
son 1970:30).

527 „Ob der Wortakzent durch den Versakzent vollständig vernichtet wurde, ist zweifelhaft. (...) Ich 
(...) vermute, dass die Aussprache zwischen Vers- und Wortakzent vermittelte, so dass der Rhytmus nicht 
zerstört, seine Monotonie jedoch angenehm gemildert wurde” (Jacob 1897:187).

528 „Kolejną cechą metrum arabskiego jest występowanie akcentu, iktu, niezależnego od struktury 
wyrazowej i akcentu wyrazowego w arabskim. Akcent z reguły pada na sylabę długą i związany jest 
z typem metrum. Przeważnie w jednym bajcie występują trzy albo cztery równo rozłożone akcenty, 
przy czym akcenty pojawiają się w niezmiennych bazach składających się z dwóch sylab, przeważnie 
z sylaby krótkiej nieakcentowanej i długiej sylaby akcentowanej. «Bazy» te w odróżnieniu od innych 
elementów stopy wiersza nie podlegają zmianom związanym z licencjami poetyckimi. Z owymi ba
zami związany jest rytm wiersza, który może być albo wznoszący (typowy dla poezji arabskiej), albo 
opadający (rzadki, pojawiający się jedynie na przemian z wznoszącym w niektórych typach metrum)” 
(Mu'allaki 1981:15).

529 „Podstawą budowy wiersza arabskiego jest więc regularne następstwo krótkich i długich sylab. 
Nie wiadomo natomiast nic o roli akcentu w wierszu arabskim. Źródła arabskie nic nie mówią o jego 
miejscu i znaczeniu dla struktury wiersza. Wiadomo jednak, że poezję arabską zwykle śpiewano, istniał 
więc jakiś związek między poezją a muzyką, niestety nie wiadomo, jaki to był związek. Współczesna 
recytacja poezji arabskiej nie jest chyba miarodajna. Po pierwsze dlatego, że w różnych częściach świata 
arabskiego różnie się recytuje poezję, a po drugie dlatego, że akcent przenoszony jest do wiersza zwykle 
z akcentu wyrazowego, a co za tym idzie nie oddaje chyba struktury metrycznej wiersza. Zauważalna też 
jest przy tym szczególna rola długości sylab i samogłosek” (Danecki 1997:XXVIII).

Ostatnią próbą udowodnienia istnienia iktu w prozodii arabskiej był system Got- 
tholda Weila, skrytykowany przez innych badaczy525, popierany jednakże w niektó
rych pracach jeszcze w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych526. Niektórzy ba
dacze podchodzili jednak ostrożnie do roli akcentu metrycznego w poezji arabskiej, 
unikając w ten sposób arbitralnych rozstrzygnięć i zbliżając się (naszym zdaniem) 
do istoty zagadnienia. Przykładem niech będzie wypowiedź Tadeusza Kowalskiego 
z 1935 r., opierająca się na XIX-wiecznych źródłach: „Trudno nam dziś rozstrzygnąć, 
jaką rolę odgrywał naturalny przycisk przy recytacji poematów, i czy przewagę miał 
akcent wyrazowy, czy akcent stóp wierszowych. Jacob przypuszcza, że oba czynniki 
wchodziły w grę; tak że akcent wyrazowy łagodził monotonię skansji527” (Kowalski 
1997:58).

Janusz Danecki początkowo zakładał istnienie iktu w metrum arabskim528, by 
ostatecznie zająć sceptyczne stanowisko wobec roli akcentu w wierszu arabskim529.

Piszący te słowa odrzuca istnienie akcentu metrycznego w prozodii arabskiej, 
przychylając się do stwierdzeń Pawła Siwca, który zwrócił uwagę na wierszotwór- 
czą rolę akcentu wyrazowego obok iloczasu i intonacji (Siwiec 2005:94-99, 151). Po
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wyższe stopy tworzą piętnaście metrów, opisanych przez ’Al-Farahidiego530, oraz 
jedno dodane później. Istnieje kilka porządków występowania poszczególnych 
metrów - my uporządkowaliśmy je według kolejności stóp, wymienionych wyżej, 
oraz zgodnie z podziałem na metra proste i złożone531. W schematach prozodycznych 
przykładów arabskich, dobranych ze źródeł oryginalnych, zaznaczyliśmy miejsce ak
centu wyrazowego532.

530 ’At-Tabrizi 1994:21.
531 Abbas 2002:54, 55.
532 W prozodii arabskiej ostatnia samogłoska wersu traktowana jest jako długa, choć nie zawsze jest 

to wyrażone graficznie (’Al-Haśimi [b.r.]:123; Wright 2005:ii, 352). Iloczas zaimka sufigowanego »- -hu 
oraz niektórych dłuższych form sufigowanych (v. słownictwo do kasydy ’Al-Mutanabbiego) może się róż
nić w zależności od wymagań prozodycznych. Pozostałe zmiany (wzdłużenia, skrócenia, licentia poetica, 
etc.) - v. Wright 2005:ii, 368-390.

533 Przykłady podane dla wszystkich szesnastu metrów oraz ich wariantów opatrzone zostały na
szym przekładem, czasami w formie parafrazy, gdyż wersy zostały wyrwane z kontekstu; w niektórych 
wypadkach dodaliśmy też dodatkowe wyjaśnienie.

534 U DAt-Tabriziego występuje jako yJi °al-bahru 1-muhdatu (metrum najnowsze) (’At-Tabrizi 
1994:138-140). Wszystkie odpowiedniki polskich nazw metrów, poza wspomnianym, za pracą Pawia Siwca 
(Siwiec 2008:27-53).

535 ’Ibn cAbd Rabbihi 1913:IV, 44-47. Dodał je uczeń ’Al-Farähidiego, 3APAhfaśu
l-’Awsatu (zm. 830) (’Al-Haśimi [b.r.]: 106; Stoetzer 1989:19; Siwiec 2008:24).

536 Czyli tetrametr półwierszu (hemistychu).
537 Nie pozostawił żadnej wieści zmarły, / odchodzącemu każąc iść w swe ślady.
538 Czyli trymetr półwierszu (hemistychu).
539 Stań, by uronić łzę w jego siedzibie / wśród rumowiska i śladów obozu.
540 °Ibn cAbd Rabbihi 1913:IV, 70-72; ’At-Tabrizi 1994:129-137; Siwiec 2008:53-55.

Metra proste533
1. ¿Jjl-ull 3al-bahru 1-mutadariku (metrum nieprzerwane)534
Metrum nieznane °A1-Farahidiemu. Niepoświadczone w klasycznych utworach lite

rackich535. Zbudowane na stopie ¿lAi facilun, występujące jako ośmiostopowiec536, np.

yS/lj »-i*' cS y- ¡U* J-i*

lam yadac man mada li-l-ladi qad gabar / fadla cilmin siwa °ahdi-hi bi-l-°atar537

|_ó—

(9A1-Haśiml [b.r.]:104),

lub sześciostopowiec538, np.
¿i; uj

qif cala dari-him wa-bkiyan / bayna °atlali-ha wad-diman539

—^>—1—^—1—¿—II—
(3A1-Haśiml [b.r.]:104-105).

2. <—j°al-bahru l-mutaqaribu (metrum zwarte)540
Zbudowane na stopie ¿Jyó faculun, występujące jako ośmiostopowiec, np.
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kaśaftu 1-hawa wa-taraktu s-sirara / wa-°abdaytu ma kana dahran dimara541

541 Wyznałem swe uczucie, zdradziwszy sekrety; / wyjawiłem skrywane długo tajemnice.
542 Zrządzeniem Boskim miłość mnie spętała, / ścierpieć więc muszę to, co mi przeznaczył.
543 Kataleksa przed średniówką i w klauzuli.
544 3Ibn cAbd Rabbihi 1913:IV, 59-61; °At-Tabrizi 1994:77-82. Przypuszcza się, że jest to najstarsze 

metrum poezji arabskiej (Abbas 1996:31).
545 Rajja trafiła cię prosto w serce; / tyś nie pozbawił jej zdrowych zmysłów. Cf. komentarz wydaw

czyni: Jje -«i j.¡fykljj. (3Al-3Ahtal 1999:235).
546 Czyli dymetr półwierszu (hemistychu).
547 To obrzydliwa propozycja; / niedopuszczalna, wstydź się tego!
548 °Ibn cAbd Rabbihi 1913:IV, 61-63; °At-Tabrizi 1994:83-94; Siwiec 2008:43-45.
549 Nie mów „na pewno!”, jeśli nie zamierzasz / dotrzymać szczerze raz danego słowa.
550 Kataleksa przed średniówką i w klauzuli.

_|ó——||o—-1^—-1*-,—_ —

(’Abu Nuwâs 1982:67),

lub sześciostopowiec, np. _ ,

qadâ llâhu bil-hubbi 1-î / fa-sabran ‘alâ ma qadâ542 543
- /1 /1 II < I ' 1-543---- |\_z----- |w_||o----- 1\_/----- 1^ — 

(JIbn cAbd Rabbihi 1913:IV, 71).

3. jsrJ* °al-bahru r-ragazu (metrum drżące)544
Zbudowane na stopie ¿1*^'—- mustaf ilun, występujące jako sześciostopowiec, np.

J**“ |Uj (fy C-’'j J

ramat-ka rayyâ fï manâti 1-maqtalï / wa-’anta la tarmi wa-lam tuhabbalï545

(JAl-°Ahtal 1999:235),

lub czterostopowiec546, np.
¿S5" s* ¿4^ 

hâdâ maqâlun samigü / calay-ka fî-hï haragü547

(’Abu Nuwâs 1982:181).

4. »1 yJl °al-bahru r-ramalu (metrum przeplatane)548
Zbudowane na stopie ¿TAf-li facilatun, występujące jako sześciostopowiec, np. 

jl jy (¿J U Ijl ¿fjyśj \ 

là taqûlanna 3idà ma lam turid / °an tutimma l-wacda fi śay°in nacam549 550
, | ■ 1'11 ' | , , I - 550— o---- ----------- I —11 —----- I— O----- | — <y_

(3A1-Mufaddal 1979:293),
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lub czterostopowiec, np.
czl.J-ł

°asqi-m wa-l-laylu dâgî / qabla 3aswâti d-dagâgï551

551 Napój mnie w mroku nocy, / zanim zapieją koguty.
552 3Ibn cAbd Rabbihi 1913:IV, 58-59; ’At-Tabrizi 1994:73-76; Siwiec 2008:39-40.
553 Siwiec 2008:39-40.
554 Dalejże, napój mnie winem! / Nastał już przecież poranek.
555 3Ibn cAbd Rabbihi 1913:IV, 53-55; ’At-Tabrizi 1994:51-57; Siwiec 2008:33-35.
556 Równie długo trwa w życiu związek z ukochanym i jak wyśnione spotkanie z bytem urojonym.

Cf. komentarz wydawcy, który nawiązuje do przemijalności i krótkotrwałości obu związków, jawa 
u poety przypominać ma sen, prawda przypomina ułudę, życie jest snem, a śmierć przebudzeniem: 
l* j ,1 a jfrGajiJ Ąf.j*. col—, ¿5 jl—j*y' ■_ , ,,1 i
.aLjyii" Ł^UllS" iliij « tj >311 j
(’Al-Mutanabbi 2008:111, 9) nasibu l-’insäni min wisäli habibi-hi fi hayäti-hi, ka-nasibi-hi fi wisäli 
hayäli-hi fi manämi-hi, bi-ttifaqi l-3amrayni fi surcati nqitäci-himä, wa-stibähi-himä fi cagalati zawäli- 
-himä, fa-3inna 1-hälayni kilä-humä yucdamu, fa-mä zannu-ka bi-haqqin yuśbihu 1-bätila, wa-yaqzatin 
yusäkilu-hä n-nawmu, fa-gacli l-cumri ka-l-manämi, wa-l-mawti ka-l-intibähi.

557 Kataleksa przed średniówką i w klauzuli.
558 Wlecze się za nią koniec fartucha; / za jej uchem, jak w siodle, tkwi pióro.

—I—_||_Lk>—
(’Abu Nuwâs 1988:71).

5. y*Jl °al-bahru 1-hazagu (metrum dźwięczne)552
Zbudowane na stopie mafifilun, występujące wyłącznie553 jako cztero

stopowiec, np.
{¿-V ji ¿JiJl Óli ¿5 Sli

°alà qum fa-sqi-nî r-râhâ / fa-3inna s-subha qad lâhâ554

—|ó—;—||o-i—-1^—i—
(’Abu Nuwâs 1988:96).

6. ÿijJi y*-!' °al-bahru 1-wâfiru (metrum obfite)555
Zbudowane na stopie mufacalatun, występujące jako sześciostopowiec, np.

nasîbu-ka fï hayâti-ka min habibin / nasïbu-ka fi manâmi-ka min hayali556

1^—1^—_| |o—_557
(’Al-Mutanabbi 2008:111, 9),

lub czterostopowiec, np. t
fi jp jS*5

tugarriru dayla mi9zari-hâ / wa-fârisu 9udni-hâ qalamü558

('JAbü Nuwâs 1982:112).
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7. yxJl °al-bahru 1-kamilu (metrum pełne)559

559 3Ibn cAbd Rabbihi 1913:IV, 55-58; 3At-Tabrizi 1994:58-72; Siwiec 2008:35-39.
560 Zniknęły w Minie ślady po obozowisku; /pustką znów zionie w górach Gaulu i Ridżamu.
561 Jak słońce jest w jego ręce, / dłoń ją otacza jak księżyc (o winie i podczaszym).
562 9Ibn cAbd Rabbihi 1913:IV, 47-49; 3At-Tabrizi 1994:22-30; Siwiec 2008:27-29.
563 Wzór hemistychu.
564 Cóż przyniesie zepsucie, gdy brak w nim błazeństwa, / i bezwstyd, gdy w ślad za nim nie idzie 

bezbożność.
565 JIbn cAbd Rabbihi 1913:IV, 51-53; ’At-Tabrizi 1994:39-50.
566 To, czego pragnie człowiek, nie zawsze się ziści; / wiatry zapędzą statki do brzegów niechcianych.

Zbudowane na stopie mutafacilun, występujące jako sześciostopowiec, np.
f ' ' at.' ' » ' ' *

JjÙ LgL>b> jbuil c.. ¿p

cafati d-diyaru mahallu-ha fa-muqamu-ha / 
bi-minan ta°abbada gawlu-ha fa-rigämu-hä560

_
(’Al-Mucallaqät [b.r.]:63),

lub czterostopowiec, np.

fa-ka-9anna-ha fi kaffi-hi / śamsun wa-rahatu-hu qamar561

O—lóo — ó_

(3Abü Nuwäs 1988:175).

Metra złożone
1. JijWl °al-bahru t-tawilu (metrurn długie)562
Zbudowane na stopach ¿Jfaculun oraz mafacilun  | <,___ |  | <,___ )563,

występujące jako ośmiostopowiec, np.

J-1J 'j ‘ jIâj ¿la

wa-lâ hayra fï fatkin bi-gayri magânatin / 
wa-la fï mugünin laysa yatbacu-hü kufrü564

—-k—k—k——i |o_ó k—
(’Abu Nuwâs 1988:127).

2. K-Jl yjl 3al-bahru 1-basitu (metrum rozłożyste)565
Zbudowane na stopach mustafilun oraz ¿b-U facilun ( __ | _<>_),

występujące jako ośmiostopowiec, np.
° ' fi ' > f 0 fi fi * J ■*

Hj yJl t¡_k

mä kullu mä yatamannä l-mar’u yudriku-hü /
tagri r-riyähu bi-mä lä taśtahi s-sufunü566

—i^_k^—I—k^—II——k^—I—
(’Al-Mutanabbi 2008:IV, 239),
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lub sześciostopowiec, np.

fa-°awwala 1-layli laytun hadirun / wa-°ahira 1-layli dibcanun catur567

567 Gdy noc nadchodzi, jam lwem otępiałym, / u kresu nocy hieną zaś kulawą (o działaniu wina).
568 ’Ibn cAbd Rabbihi 1913:IV, 63-65; ’At-TabrizI 1994:95-102; Siwiec 2008:45-48.
569 Wolno mi teraz spokojnie pić wino; / zbyt byłem wcześniej swą sprawą zajęty (poeta ślubował, 

że nie tknie wina dopóki nie pomści ojca; 3APAsmacI 1979:129).
570 JIbn cAbd Rabbihi 1913:IV, 69-70; JAt-Tabrizi 1994:122-128; Siwiec 2008:52.
571 Metrum występuje wyłącznie w tej wersji, choć teoretycy arabscy sugerowali istnienie pierwot

nej formy sześciostopowej, cf. Siwiec 2008:52.
572 Kiedy już do nas przybędzie, / sługa ją do nas przywiedzie (zaślubiny z winem).
573 ’Ibn cAbd Rabbihi 1913:IV, 65-66; °At-Tabrizi 1994:103-108; Siwiec 2008:48-49.
574 Prosiłem o pocałunek, / wreszcie go od niej zyskałem, // opór silny przełamując, / po usilnych 

swych staraniach.

I—o—I—Lo_ ||o_io_ |—o_ |——^.1— 
CAPAsmaT 1979:153).

3. £j—J' °al-bahru s-saricu (metrum szybkie)56®
Zbudowane na stopach ¿¡«¿;.-* mustaFilun oraz ¿Uli facilun (__o_|_____ o_|_o_),

występujące jako sześciostopowiec, np. - , . .
jpti jLi ¿p ¿Ji"j ¿Jji

hallat li-ya 1-hamru wa-kuntu mra3an / can śurbi-ha fi śugulin śagili569

J-- O— |-i---O — I— Ó— ||---Lo— | — óo — |-lo_
(’APAsmal 1979:130).

4. d-ss!«l' 3al-bahru 1-mugtattu (metrum przycięte)570
Zbudowane na stopach ¿Ui:.*-* mustafHlun oraz ¿JbUli facilatun (__o_|_o___ ),

występujące jako czterostopowiec571, np. i
^ji CS2’“

hatta °ida ma °atatna / yazuffu-ha l-qahramanu572

(°Abü Nuwäs 1988:328).

5. ll °al-bahru 1-munsarihu (metrum płynne)573
Zbudowane na stopach mustafHlun oraz mafulatu

_____o_|________o|_____ o_), występujące jako sześciostopowiec, np.(
Z-* * x -'S ■'ox x ■* O ■* ' t '

l_.Jüu l^j ojjjö <lLj LgJJUw

sa°altu-hä qublatan fa-fuztu bi-hä / bacda mtinäcin wa-śiddati t-tacabi574

o —o — l — o — o|j-oo — | l-L — o-i.| — oj-o| — Óo. 
(DAbü Nuwäs 1982:25).
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6. uli ynJl °al-bahru l-madldu (metrum rozpostarte)575

575 ’Ibn cAbd Rabbihi 1913:IV, 49-51; ’At-Tabrizi 1994:31-39; Siwiec 2008:29-31.
576 Teoria ’ATFarahidiego sugerowała istnienie wzorca ośmiostopowego, lecz odmiana taka nie była 

stosowana w poezji, cf. Siwiec 2008:29.
577 Nadzieję niesie i rozpacz zarazem; / choć wiele mówi, od czynu daleki.
578 ’Ibn cAbd Rabbihi 1913:1V, 66-68; ’At-Tabrizi 1994:109-116.
579 Martwym już ten, kto podle żyje, / niewiele też od życia pragnie.
580 Gdzież wasi są poprzednicy, / sławni i pełni odwagi?
581 ’Ibn cAbd Rabbihi 1913:IV, 68-69; ’At-TabrizI 1994:117-119; Siwiec 2008:50-51 (metrum podobne 

do ’al-hazaga).
582 Metrum występuje wyłącznie w tej wersji, choć teoretycy arabscy sugerowali istnienie pierwot

nej formy sześciostopowej, cf. Siwiec 2008:50.
583 Dłonie o zgrabnych koniuszkach, / na których widać ślad henny.

Zbudowane na stopach facilatun oraz facilun (_<>__ |_^_|_<>__ ),
występujące jako sześciostopowiec576, np.

jiiJb £ > £jCl
' ' t ' * ' * ' ' f '

mäzigin lî min ragäDin bi-ya°sin / nâzihin bi-l-ficli wa-1-qawlu dani577

(’Abu Nuwas 1988:309).

7. uM^-1 °al-bahru 1-hafïfu (metrum lekkie)578 579
Zbudowane na stopach ¿7*^1» facilatun oraz mustafilun (_<, |  ),

występujące jako sześciostopowiec, np.

°inna-ma 1-maytu man ya'isu dalïlan / sayyPan balu-hu qalila r-raga^i

(’Al-’AsmaT 1979:152)

lub czterostopowiec, np.
ŚP S* ¿r*

3ayna man käna qabla-kum / min dawi l-ba°si wa-l-hatar?580

(3Abu Nuwas 1972:165).

8. ^jUalł °al-bahru l-mudaricu (metrum podobne)581
Zbudowane na stopach mafacilun oraz ¿75^1» facilatun (^___ |_<>__ ),

występujące jako czterostopowiec582, np.

wa-°aydin yura 1-hidabu / bi-Jatrafi-ha 1-milahî583

(’Abu Nuwäs 1972:130).
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9. 3al-bahru 1-muqtadabu (metrum wykrojone)584

584 ’Ibn cAbd Rabbihi 1913-.IV, 69; ’At-Tabrizi 1994:120-121; Siwiec 2008:51-52 (metrum „wykrojone” 
z ’al-munsariha).

585 Metrum występuje wyłącznie w tej wersji, choć teoretycy arabscy sugerowali istnienie pierwot
nej formy sześciostopowej, cf. Siwiec 2008:51.

586 Ty śmiejesz się szyderczo, / a zakochany płacze.
587 Podobną kolejność wraz z wczesnymi obliczeniami (za Fleischern) podaję Mary Bateson (Bateson 

1970:30).
588 Dla porównania - udział metrów w cytowanym wcześniej „Naszyjniku gołębicy” ’Ibn Hazma 

wygląda następująco (według danych D. Piętrowa): ’at-tawil (96 utworów), ’al-baslt (25), ’al-wafir (16), 
3as-saric (16), ’al-haflf (15), ’al-mutaqärib (12), ’al-kämil (10), ’ar-ramal (2), ’al-munsarih (2), ’al-madid (1), 
’al-mudäric (1) oraz ’al-mugtatt (1) (’Ibn Hazm 1914:XXXIV).

589 ¿r- ’Al-Hasanu bnu Häni’i" °Abü Nuwäsi" (757/758-813 lub 815), znany ze swych 
anakreontyków i erotyków skierowanych zwłaszcza do mężczyzn (’Al-Fähüri [b.r.]:387-415).

590 Wagner 1965:27-28.

Zbudowane na stopach maFülätu oraz mustaFilun (___ ____^_),
występujące jako czterostopowiec585, np.

tadhakina lahiyatan / wa-l-muhibbu yantahibu586

(’Abu Nuwâs 1982:27).

Jak podaję Renate Jacobi, ok. 90% utworów poezji staroarabskiej skomponowano 
w czterech metrach: 3at-tawîl (najpopularniejszy587), 3al-basît, 3al-kamil oraz ’al-wafir; 
we wczesnym okresie abbasydzkim stanowiły one wciąż 50% używanych metrów 
(GAP 1987:15). Najnowsze obliczenia, dokonane przez Pawła Siwca na podstawie 
dziesięciu reprezentatywnych zbiorów poezji średniowiecznej poezji arabskiej, 
potwierdzają ten rozkład, przy czym odsetek utworów przypadających na metrum 
3at-tawil jest dwukrotnie większy od trzech pozostałych metrów, a udział pozostałych 
metrów zazwyczaj nie przekracza 5% (Siwiec 2005:79)588.

Teoria a praktyka w poezji arabskiej

System metryczny, opracowany przez 3A1-Farahidiego i komentowany oraz 
uzupełniany przez jego uczniów i następców, stał się obowiązkowym przedmiotem 
studiów poetów. Jeden z największych poetów arabskich, 3Abü Nuwäs589, kształcił się 
u jednego z najbardziej cenionych znawców sztuki poetyckiej swojego czasu, Halafa 
al-3Ahmara 590. Znajomość poetyki i zasad prozodii musiała być rozpowszechniona 
wśród osób znających i piszących utwory poetyckie. Najlepszym przykładem 
bardzo dobrej znajomości sztuki skandowania (nie tylko przez poetę, ale i jego 
współbiesiadników) jest poniższa, niestety dość wulgarna, opowieść:
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j'-í
Lp Iy>- [-bJkll ¿z*] ¿r,*bd* Ut Jb Lj o ■u*'y y

jlŞı İ^Jl^ j (f) ¿f*'“¿r*] («Jai" í-i^~ ■^y ¿¡ L«jj [<-jljajl 4jjLä- jLp] cJUj 

■ - >»■ c^JLpL¿<» yjLl * * y ^¿1 JLHí

..fl'»--A celpti ^5”l¡ c/y*Á£lj 1y>- :cJLü * .)»X.l âJLe- L

("Abu Nuwâs 1958:82)591.

591 JTbn cAbd Rabbihi przekazuje tę samą historię w lekko zmienionej i nieco zawoalowanej wersji - 
czytelnik musi sam podzielić tekst na stopy, by zrozumieć sytuację:
■ „< u . ~1 ^*L2jl Jjyt-l Id _J| l-Łi cJLł -Lj- Jlł J— b .tli j ^¡łjyłJL ^.1 * Ifr Á-Í" C—Itii jLt- 31 yy yć 
Jl¿j L jr^>- ■ ' I'« y» y¿\j 11 - I ł J Lał U LCLj łLt- f >* 2 -Lłdj .0 -ata aj aa Lalł JL>

¿Ijllj L-J -L— I J-j- C-JJ-L* *u' ^Lłv_> •' 'là* y y! ^XłuJ aaUłT ~ aa Lala IrLl alL«a L ta~ -/S* La y. ■ " ;.ll -Lł ^-lai

("Ibn cAbd Rabbihi 1913:1V, 129).

(wa-ğalasa) "Abü Nuwasi" "ilâ cInäni" fa-qälat kayfa cilmu-ka b-il-carüdi wa-taqtici ś-śicri yä Hasanu 
qäla ğayyidu" qälat tuqatticu hädä 1-bayta "akaltu 1-hardala ś-śamiy||ya fî şafhati habbâzï fa-lammä 
dahaba yuqatticu-hu dahikat bi-hi wa-"adhakat fa-"amsaka can-hâ wa-'Jahada fi durûbi Pahäditi tununa 
cäda sâ’ila" la-hâ fa-qäla kayfa cilmu-ki bi-l-carûdi qälat hasanu" yâ Hasanu fa-qâla qattifi hädä 1-bayta 
hawwilü can-nä kanîsata-kum yâ bani hammalati 1-hatabîfa-lammâ dahabat tuqatticu-hu dahika "Abü 
Nuwäsi" fa-qälat qabbaha-ka Llähu mä barihtu hattä "ahadtu bi-ta"ri-ka

Zasiadł 'Abu Nuwâs z ‘Inän, która zapytała go: Hasanie, jaka jest twoja znajomość metryki i po
działu na stopy? Odpowiedział: Dobra. Poprosiła więc: podziel na stopy ten werset: Zjadłem gorczycę 
syryjską na blasze piekarza. Gdy zaczął go skandować, roześmiała się i zaczęła z niego drwić, oddalił się 
więc od niej i oddał różnym pogawędkom, potem zaś wrócił i zapytał ją: Jak jest twoja znajomość metryki. 
Odrzekła: Świetna, Hasanie [w oryginale gra słów: świetna, Świetny!] Poprosił więc: Podziel na stopy ten 
werset: Kościół wasz od nas oddalcie, plemię baby drwa noszącej. Gdy zaczęła go skandować, ’Abu Nuwâs 
się roześmiał, ona zaś powiedziała: Żeby ci gębę skrzywiło! Nie spocznę, póki nie zemszczę się na tobie.

592 Uzupełnienie - PWT.
593 Względnie hirä’u" lub hur"un, forma har"u" to właściwie inf. 3A harpa srać (Ka- 

zimirski 1860:1, 552 - hur’u" excrément, caca Ls y- hari’a chier, Lane 1968:351; Wehr 1976:231; "Ibn 
Manzür 1981:1120; "Al-Munğid 1984:1, 172; Baranov 1984:214). W większości słowników arabsko-obco- 
języcznych, cytowanych wyżej (poza Kazimirskim), znaczenie słowa jest podane opisowo: ekskrementy, 
kał. Forma dialektalna to i/Á hara ("Al-Munğid 1984:1, 172). Notabene rdzeń ten notowany jest już 
w tekstach ugaryckich jako fîS-JH hru (Sivan 1997:283 - hru [hara"u?] “excrete”; Tropper 2000:255 - hri 
(Gen.) Ihurj „Kot").

594 Ewald Wagner komentuje ten wers następująco: „Jeśli ten wers ma w ogóle jakiś sens, "Abu 
Nuwâs określa tu chrześcijan jako potomków żony "Abu Lahaba, wuja i przeciwnika Proroka, którą na
zwano w surze 111. nosicielką drew” (Wagner 19 65:1663).

wa-qalat [cInanun gariyyatu n-Nattafi]592 yawman li-°Abi Nuwasin: kayfa tuqatticu 
[min al-hazagi] 3akaltu 1-hardala ś-śamiy||ya fi safhati habbazl fa-qala 3Abu 
Nuwasi"; 3akaltu 1-har mafacilun, fa-dahikat min-hu fa-ma bała bi-ha wa-qala; 
kayfa tuqatticIna [min al-madidi] hawwilu can-na kanisata-kum ya bani hammalati 
1-hatabi fa-qalat; hawwilu can facilatun, naka-ni facilun, fa-dahika 1-hadiruna wa 
qamat munhazilata".

[cInan, niewolnica an-Nattafa] rzekła pewnego dnia do Abu Nuwasa: „Jak to 
podzielisz na stopy? [metrum 3al-hazag] Zjadłem gorczycę syryjską na blasze piekarza”. 
Abu Nuwas powiedział: „:akaltu l-har593 [zjadłem gówno] mafacllun [^___ ]”, a ona go
wyśmiała. Nie przejął się tym i powiedział: „Jak to podzielisz na stopy? [metrum Jal- 
madid] Kościół wasz od nas oddalcie, plemię baby drwa noszącej594”. Rzekła: „hawwilu
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can [odsuńcie od] fcfilatun [_<>__ ], naka-ni [wyjebał mnie]595 facilun [_^_]”. Obecni

595 Czasownik arabski zJi; näka, odpowiednik polskiego jebać, pierdolić (kogoś), jest, podobnie jak 
jego polskie odpowiedniki, traktowany jako wulgarny. Słowo to określa się arabskim mianem u«jL<- 
cibäratun süqiyyatu" wyrażenie rynsztokowe. Z powyższego tekstu i z innych miejsc w dywanie 3Abü 
Nuwäsa (JAbû Nuwâs 1958:80 - ¿J¿t ¿LU calay-ka °umma-ka nik-hâ idź, wypierdol swoją matkę, 
84 - ùLî iK¡ niknä rasüla cInänin przejebaliśmy posłańca cInän [chodzi o służącą, wysłaną przez 
cInan z listem do 3Abu Nuwäsa]; ¿Li. osi; f | úLí- i*ела fatahat hir-hä cInänu / tumma nädat man 
yanïk otworzyła cInân cipkę; / zawołała: „Kto przejebie?") wynika, że miało ono i wówczas wulgarne 
znaczenie. Ibn Manziir w definicji słowa umieszcza je w raczej jednoznacznym kontekście (3Ibn Manzür 
1981:4593). W słownikach arabsko-obcojęzycznych występują tłumaczenia opisowe: u Wehra koitieren 
(mit e-r Frau) (Wehr 1977:901) oraz to have sexual intercouse (with a woman) (Wehr 1976:1014), u Ba
ranowa совершать половой акт (Baranov 1984:841), u Kazimirskiego ze wskazaniem na dolny rejestr 
języka - «cohabiter avec une femme (Ce mot est du bas language)» (Kazimirski 1860:11, 1376).

596 Więcej na temat tego zjawiska - v. Siwiec 2005:112-116.
597 Abbas 2002:48-50.
598 Ten rodzaj rymowania obu hemistychów pierwszego wersu nie występuje w kasydach „wy

rzutków” (arabskie z! ¿w suclükun), takich jak ls°aś-Sanfara, znany z doskonałego przekładu (choć 
z drugiej ręki) dokonanego przez Adama Mickiewicza (Danecki 1997:XIX, 3-11; Dziekan 1997; Abbas 
2002:208-209).

roześmiali się, ona zaś odeszła.

W pierwszym skandowanym wersie zniesiony został przedział wyrazowy 
w miejscu spodziewanej średniówki - zakończenie członu metrycznego nie zbiega się 
z końcem wyrazu596:

—-I»-'—-l+l^—--k—-~
Drugi wers zawiera formy katalektyczne zarówno przed średniówką, jak i w klauzuli:

—l|_^_|óo_|Ll—l_L<y_|óo_

Budowa wierszy arabskich 
a ich system metryczny

Jak można wywnioskować z powyższych przykładów metrycznych, podstawową 
jednostką budowy wiersza arabskiego (kasydy i innych mniejszych utworów poe
tyckich) jest wers, złożony z hemistychów, zazwyczaj rozdzielonych średniówką597. 
Wszystkie wersy łączy monorym, przy czym w większości utworów rymują się rów
nież oba hemistychy pierwszego wersu598.

Stąd budowa utworu przyjmuje zazwyczaj postać:
а К-------- a
x II-------- a
X ¡i-------- a

x II-------- a etc.
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Wersy są izometryczne, ale nie izosylabiczne. Może wystąpić izosylabizm, ale wy
nika on z układu stóp niektórych metrów, nie jest zaś elementem konstytutywnym, jak 
to ma miejsce na przykład w poezji syryjskiej.

Następujące utwory stanowią tylko przykładową ilustrację problemu, szczegóło
we objaśnienia, omówienia wariantów oraz wiele innych informacji znaleźć można 
w przytaczanych wielokrotnie źródłach polskich599.

599 Abbas 2002; Siwiec 2005; Siwiec 2008.
600 Tbn Raśiq 1981:1, 185. Co do odrębnej pozycji radżazu, cf. zdanie Pierre’a Cachii: “Yet one of 

these metres, the rajaz, is set apart from all the others, so that a composition in rajaz is never designated 
by the word usually applied to a poem but is called an ’urjüza (plural: ’arajlz), and its author is known 
as a râjiz and not as a sâ'ir. Just why so sharp a distinction is made remains a puzzle to many scholars, 
for there are early instances of its use in ways and for purposes similar to those of other metres. Possibly 
the fact that it allows for many variations in scansion made it favourite for improvisations. At any rate, 
it came to be used mainly for the versification of scientific and other non-poetical material, and then not 
as a monorhyme but with only the hemistichs of the same line rhyming with each other. Evidently the 
words sir and qastda were initially reserved for monorhyme odes in specified metres, although their use 
has been extended to‘poetry’ and‘poem’ of any kind” (Cachia 2002:21).

601 Takie zdanie wyraził Michael Zwettler: “(...) I would suggest that, since practically all recorded 
pre-Islamic poetry has come to us through the intermediary of the professional ruwât and the early edi
tors and philologists, the traditional formation and conditioning of the former, not to mention the clas
sicistic and puristic predilections of the latter, may had something to do with the exclusion of rajaz verse 
from the diwans of eminent Jâhili poets. The poets could have composed longer rajaz verse: in fact, rajaz 
might easily have served for their first poetical flights - as their initiation into the intricacies of Arabic 
versification” (Zwettler 1978:9480).

602 Tzw. manhiiku" „osłabiony” (’Ibn Rasiq 1981:1, 181-184; EAL 1999:11, 619).
603 Tzw. mastûru" „skrócony o hemistych” (Tbn Rasiq 1981:1, 181-184; El, VIII 1995:378, EAL 

1999:11, 619).
604 “Another type of composition, called rajaz, has no caesura and a maximum of twelve syllables 

to the line. It can have three short syllables in succession (s/ii’radmits of only two). It uses the rajaz- 4 or 
sari -7 metre (twelve or eleven syllables) and is then called mastür (reduced by a iatr'hemistich’) or the 
rajaz-5, munsarih-3 or munsarih-4 metre (eight or seven syllables), and is then called manhük (‘emaci
ated’)” (EAL 1999:11, 619). Numery podane przy nazwach metrów oznaczają kolejną ich odmianę, np. ra- 
jaz-1: trzystopowy w obu hemistychach; rajaz-4: trzystopowy w wersie; rajaz-5-. dwustopowy w wersie.

Radżaz jako forma poetycka
Termin „radżaz” (>*3ar-rağazu), w terminologii 'JA1-Farahidiego stanowiący na

zwę jednego z metrów, w poezji staroarabskiej oznaczał formę poetycką, zbudowaną 
głównie na tym metrum. Miała ona charakter doraźny, okolicznościowy, służący do 
zachęcenia do walki, wyszydzenia przeciwnika etc. (Ullmann 1966:18-26, et passim; 
Zwettler 1978:75). Nie uznawano tej formy za poezję wysoką, a jej odmiana miała 
charakter czysto użytkowy600.

Istnieje prawdopodobieństwo, że poeci przedmuzułmańscy komponowali dłuższe 
formy radżazowe, ale nie zachowały się one, gdyż przekaziciele oraz późniejsi filolo
dzy kompilatorzy nie włączyli ich do dywanów poszczególnych poetów601.

Wers radżazu pozbawiony był cezury i występował w dwu odmianach: dwusto- 
powej, liczącej od siedmiu do ośmiu sylab w wersie602, oraz trzystopowej, liczącej od 
jedenastu do dwunastu sylab603. Szerzej piszę o tym Willem Stoetzer w swym artykule 
o prozodii arabskiej604. Wersy łączył monorym.
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Forma pozbawiona monorymu używana była jako środek przekazu (mnemotech
niczny) utworów o charakterze dydaktycznym lub naukowym605.

605 Cf. definicję tej formy, znanej jako»ji ’urgtizatu", u Geerta Jana van Geldera: “The most obvio
us didactic genre is the urjilza, strictly speaking any poem in the metre rajaz, but very often used for 
the versification of a branch of learning. Instead of monorhyme they usually employ paired rhyme (see 
muzdawija), which allows for any desired length. These, too, were often meant to be memorized; the 
subject-matter is not infrequently condensed to the extent of incomprehensibility, unless one has previ
ously studied the subject, or is aided by a commentary (which means that, at least by modern educational 
standards, they are far from being‘didactic’). Mostly devoid of any poetic merit, they are neglected by the 
literary theorists” (EAL 1999:1, 194). Forma dydaktyczna przybierała postać rymujących się hemistychów: 
“Rajaz also occurs as muzdawija with a rhyming pattern aa bb cc etc., in which iajaz-4 and sari‘-7 me
tres can be mixed together” (EAL 1999:11, 619). Podobnie określa tę formę Adnan Abbas (Abbas 2002:305- 
306). Bardziej ogólnie określa ’urgiizę Frołow: «Слово «урджу:за», однокоренное со словом «раджаз», 
лексически обозначает любое произведение раджаза, но относится, как правило, к длинному сти
хотворению «касыдного» раджаза» (Frolov 1991:2 337).

606 «Выросший из саджа, раджаз подготовил предпосылки дла возникновения раннего 
арудного стиха, который сформировался в рамках принципиално новой, касыдной поэзии» (Fro
lov 1991:95).

607 c-ч al» Hindu” bintu cUtbata (zm. 14 r.h./635 r.n.e.), poetka, żona 3Abu Sufyana, przeciwnika 
Proroka, i matka Mucawiyyi, założyciela dynastii omajjadzkiej (°A1-Mungid 1984:11, 730; El, III, 1986:455).

608 U-i TJhud, góra na północ od Medyny, przy której w 3 r.h./625 r.n.e. odbyła się zwycięska dla 
pogańskich Kurajszytów bitwa z muzułmanami: Prorok został wówczas ranny, a jego stryj, Hamza - zabi
ty. Hind miała zjeść jego wątrobę w ramach zemsty za ojca, zabitego właśnie przez Hamzę (°A1-Mungid 
1984:11, 24, 259; El, III, 1986:153, 455; El, X, 2000:782).

609 U Tbn Manzura pojawia się jako drugi następujący: wers у У la nantani li-wamiqi nie 
skłaniamy się ku czułości (Tbn Manziir 1981:2663). Zamieszczamy go w przypisie, gdyż jest prawdopo
dobnie interpolacją, zwłaszcza że ta sama forma wyrazu pojawia się w zakończeniu. U Tbn Manziira jest 
także inna kolejność wiersza trzeciego i czwartego: * jjUli ¿Liii j jaJi} 3al-misku fi-l-mafariql / 
wa-d-durru fi-1-mahaniqi (Ibidem).

Radżaz uważany jest za formę przejściową od sag^u do wiersza metrycznego, cha
rakterystycznego dla kasydy606.

Wybraliśmy jako przykład radżaz skomponowany najprawdopodobniej przez 
Hind bint cUtba607. Utwór ten miał być przez nią recytowany w trakcie bitwy pod 
3Uhud, gdy zagrzewała przeciwników Proroka do walki608.

Tekst podajemy za: Kitabu l-3Agam, a układ i wokalizację za: Lisanu l-cArab 
(3Al-3Isbahani [b.r.]:XI, 121; 3Ibn Manzór 1981:26 63)609:

(jjlls

(JjLeJJl

j jjJl

' ' 'f * Of' 9
I¿)|

' ' * f' • * o'o
3jtij У

nahnu banatu tariqi 
namśi cala n-namariqi 
°ad-durru fi-1-mahaniqi
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wa-l-misku fi-l-mafariql 
3in tuqbilü nucäniql 
’aw tudbirü nufäriqi 
firäqa gayri wämiqi

Schemat metryczny utworu przedstawia się następująco:

3[8]
2 [8]
2 [8]
2 [8]
2 [8]
2 [8]
3[8]

Wiersz jest izosylabiczny, bezśredniówkowy, z monorymem -iqi. W wygłosie po
jawia się stały, proparoksytoniczny akcent jako dodatkowy wyznacznik klauzuli.

Powyższy utwór przetłumaczyliśmy następująco:

Jesteśmy córami jutrzenki610,

610 jjlt täriqu" gwiazda poranna (’Ibn Manzür 1981:2663 - jlAji 4-  ̂fi Jul lH' 1» huwa n-nagmu 
yuqälu la-hu kawkabu s-subhi).

Kroczymy po poduszkach miękkich.
Na szyjach mamy perły lśniące,
W przedziałkach piżmo zaś pachnące.
Obejmiem was, kiedy natrzecie,
Porzucim, kiedy uciekniecie -
Czułości już nie zastaniecie.

3 [9] a
-------3 [9] a

4 [9] b
3 [9] b
3 [9] c

---------3 [9] c
---------3 [9] c

Utwór przetłumaczyliśmy dziewięciozgłoskowcem bezśredniówkowym, zamiast 
oryginalnego ośmiozgłoskowca, stosując w miejsce monorymu schemat: aa bb ccc. 
Rym jest, z wyjątkiem pierwszego, dokładny. Wygłos proparoksytoniczny oryginału 
w klauzuli zastąpiliśmy wygłosem paroksytonicznym. Dodaliśmy w tłumaczeniu, ze 
względu na rym, wyrazy: miękkich, lśniące, pachnące, implikowane przez polskie od
powiedniki arabskich wyrazów: j3an-namariqu poduszki, jjJi °ad-durru perły, 
¿11113al-misku piżmo.
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Urywek
Przetłumaczony poniżej utwór, gatunkowo określany w arabskiej literaturze przed

miotu jako qitcatun urywek-, kawałek, fragment (Jacobi 1971:2; Abbas 2002:189; Si
wiec 2008:154), zbudowany jest na wzorcu metrycznym 3al-wafir. Urywek stanowi naj
prawdopodobniej etap rozwojowy kasydy (Jacobi 1971:2; Danecki 1997:XXI-XXII).

Autorem tego wiersza jest arabski poeta 3Al-3Ahtal, chrześcijanin związany z dy
nastią Omajjadów611:

611 ¿jjć- Gijätu bnu Gawti", znany jako ’APAhtalu „Gaduła” (640-710 n.e./20-92 r.h.),
pochodzący z chrześcijańskiego plemienia ¿Itf Taglibu (’Al-Fähüri [b.r.]:270-271; ’APIsbahani [b.r.]:VII, 
161-162;’APAhtal 1999:5-8).

612 Siwiec 2008:22; STL 2008:274.
613 Dotyczy to wersji utworu zawartej w dywanie poety w wydaniu z 1999 r. Wiersz cytowany jest

w innych źródłach bez prokataleksy (czyli z początkowym j), w krótszej formie (bez drugiego wersu) 
i z inną wersją wersu trzeciego: i-uf yii c—lj wa-lastu bi-qä’imin 3abadan
Junädi / ka-mitli l-lri [/l-cayri] hayya cala 1-falahi (Kraczkowski 1952:344; ’Al-’Ahtal 1986:72) oraz 
°A1-Macarrl [b.r.]:150 - * yJ ¡JLŁ c—I; wa-lastu bi-qä’imin ka-l-cayri 3adcü /
qubayla s-subhi hayya cala 1-falahi (z wariantem wersu trzeciego). Słowo cirun f. oznacza: karawana 
dzikich osłów lub wielbłądów, karawana (poszerzenie poprzedniego znaczenia); y- cayru" m. oznacza: 
dziki osioł (Wehr 1976:661; °Ibn Manziir 1981:3185, 3187-3188; 3A1-Mungid 1984:1, 540). Ponieważ w za
pisie spółgłoskowym oba słowa niczym się nie różnią, pierwszy wariant jest najprawdopodobniej próbą 
złagodzenia wymowy wersu. Jako czterowers utwór cytuje, w nieco odmiennej wersji, 3Ibn Raśiq:

(’Al-’Ahtal 1999:58)

lastu bi-sa3imin ramadana tawcan / wa-lastu bi-3akilin lahma Padahi 
wa-lastu bi-zagirin cansan bi-kurin / 3ila batha3i makkata li-n-nagahi 
wa-lastu bi-qa3imin ka-l-cayri yadcu / lada Pisbahi hayya cala 1-falahi 
wa-lakin-ni sa-3aśrabu-ha śamulan / wa-3asgudu cinda munbalagi s-sabahi

Schemat metryczny utworu przedstawia się następująco:

IA_/O

O

O

O

,OO

.OO

o—oo—|o_ _ | |o_ oo_ |o—|o_— 12+12
i|o------|o-L_| [oj.-------------- L|o-LoO_ |o-L_ 12+12
i|o-----------|o —— ||o —---------L |o_i_ 12+12
o —óo—|o-L—I |o-ioo-i |o —óo—|o-i- 12+13

Wiersz jest regularny, o stałej średniówce, chociaż nie izosylabiczny; w cytowa
nej wersji mamy do czynienia z rzadkim zjawiskiem - prokataleksą, skróceniem stopy 
o pierwszą sylabę w nagłosie pierwszego wersu612. Tak więc pierwsza stopa zamiast 
w postaci występuje w odmianie _^_613. Zwrócić uwagę należy na dość rów
nomierny rozkład akcentów wyrazowych. Stanowią one, co udowodnił Paweł Siwiec, 
dodatkowy czynnik wyznaczający pojęcie rymu w rozumieniu 3A1-Farähidiego (Siwiec 
2005:96). W powyższym utworze monorym -ahi ma stały, paroksytoniczny akcent.
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Utwór, mimo że jest krótki, charakteryzuje się znaczną kunsztownością. W pierw
szym wersie występuje paralelizm składniowy. Anafora obejmuje wersy 1-3: (wa-) 
lastu bi-. W trzecim wersie poeta użył porównania: ka-l-cayri. W czwartym wersie 
mamy do czynienia z dwuznaczną aluzją: wa-°asgudu cinda munbalagi s-sabahi. Sło
wo sagada oznacza: „uderzać czołem (o ziemię), czcić (pokłonem), paść na twarz (za
zwyczaj przed Bogiem)”614; zwrot może więc oznaczać zarówno skłon modlitewny615, 
jak i padnięcie na twarz z powodu wypicia nadmiernej ilości alkoholu.

wa-lastu bi-şâ’imin ramadäna tawcan / wa-lastu bi-°äkilin lahma l-’adähi
wa-lastu bi-zâğirin cansan baküra" / ’ilâ bathâ’i makkata li-n-nağâhi 
wa-lastu munädiyan ’abadan bi-laylin / ka- mitli l-cayri hayya calâ 1-falâhi 
wa-läkin-ni sa-’asrabu-hâ samülan / wa-'Jasğudu cinda munbalaği ş-şabâhi 
(’Ibn Raäiq 1981:1, 44).

614 Wehr 1976:397; ’Ibn Manzür 1981:1940; ’Al-Munğid 1984:1, 321.
615 Do jednej z pięciu modlitw muzułmańskich, şalâtu 1-fağri lub j-Jı «5U» şalâtu ş-şubhi,

przystępuje się nad ranem lub o świcie (Sûhân 1975:31; Bielawski 1980:105; Zinû 1983:26-27).
616 Rozmiar ten, jedenastozgłoskowiec (5+6), upowszechnił Jan Kochanowski - w jego czasach był 

on niemal zupełnie nowy w poezji polskiej (Pszczołowska 2001:59). Użyty przez niego w „Odprawie 
posłów greckich” i w tłumaczeniu Eurypidesa „Alkestis męża od śmierci zastąpiła” wariant bezrymowy 
tegoż rozmiaru cechuje się niewielkimi odstępstwami od modelu z wygłosem paroksytonicznym (Kocha
nowski 1982:587 et passim, 677 et passim; Pszczołowska 2001:72).

617 Gdybyśmy przyjęli lekcję ’Ibn Rasiqa, zamiast wielbłądzicy z siodłem (j/^ bi-ktirin) można by 
przetłumaczyć ten fragment jako wielbłądzicy spiesznie ('j+^ baküran).

Jak przetłumaczyć tak skomponowany wiersz?
Zrezygnowaliśmy z próby naśladownictwa systemu metrycznego - być może 

najlepszym systemem byłby wiersz sylabotoniczny, oparty na stałej liczbie sylab, a co 
ważniejsze, na stałym miejscu sylab akcentowanych, czyli ustalonym porządku sylab 
akcentowanych i nieakcentowanych na przestrzeni całego wersu (Dłuska 1978:11, 11; 
STL 2008:618). Monorym, jak już powiedzieliśmy wcześniej w uwagach o tłumacze
niu sury XCII, wymagałby ekwilibrystyki słownej i sprawiłby, że tak przetłumaczony 
utwór brzmiałby sztucznie. Poza tym tłumacz musiałby nagiąć tekst do formy, co 
mogłoby spowodować znaczne odstępstwa od treści. Tradycyjne tłumaczenie rymo
wane również wymagałoby ustępstw. W naszym tłumaczeniu poszliśmy więc tropem 
wiersza białego, izosylabicznego.

Najbliższy tłumaczowi wydał się jedenastozgłoskowiec 5+6 (tj. ze średniówką po 
piątej sylabie)616:

Nie będę pościł zgodnie z ramadanem
i jadł nie będę mięsa ofiarnego.

Nie będę pędził wielbłądzicy z siodłem617
w dolinę Mekki, by korzyści zyskać.

L-1+ j^\y, c—lj£İâJJ iii*
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Nie będę ryczał618 jak dzikie oślisko619

618 Dosłownie: nawoływał.
619 Wehr i Baranów tłumaczą cayru" jako dziki osioł, onager (Wehr 1976:661; Baranov 1984:552). 

Drugi wyraz również pasowałby w naszym tłumaczeniu, jednakże inne źródła arabskie podkreślają róż
nicę między dzikim osłem (^ cayru") a onagrem (j+*i ’ahdaru) (Larousse 1973:41; 3A1-Mungid 1984:1,170; 
3A1-Mawrid 2009:795), dlatego zrezygnowaliśmy z tego słowa.

620 Dotyczy to również aluzji o padaniu na twarz. Zwrot ten pozostaje wciąż w polskiej tradycji 
językowej głównie dzięki jego występowaniu w pochodzącej z przełomu XVIII i XIX w. kolędzie „Wśród 
nocnej ciszy”. Ostatnia zwrotka zawiera właśnie wers: Padniemy na twarz przed Tobą.

621 Cf. niem. Weinlied (Wagner 1965:289).

z samego rana: Pójdźcie ku zbawieniu! - 
Wypiję wino, pełne aromatu,

i na twarz padnę, gdy wstanie jutrzenka.

Oto schemat metryczny naszego tłumaczenia:

Jedenastozgłoskowiec 5+6 zastosowany został przez nas w obu hemistychach 
tłumaczenia, przez co powstała postać wierszowa 11+11 z regularną nadrzędną śred
niówką. Struktura języka polskiego (dominujący akcent paroksytoniczny) sprawia, że 
wygłos paroksytoniczny oryginału w stopie przedśredniówkowej i w klauzuli daje się 
naturalnie dopasować do tłumaczenia. Rozkład akcentów wyrazowych jest zbliżony 
do oryginału. W tłumaczeniu zachowaliśmy wszystkie omówione wyżej środki styli
styczne tekstu arabskiego620.

Anakreontyk (a,hamriyyatu11)
ajhamriyyatu11 to właściwie pieśń o winie, pieśń bachiczna (Wehr 1976:261)621, 

wydaje się jednak, że w tłumaczeniu polskim bliższy byłby termin anakreontyk. Jak 
wiadomo, jest to „utwór poetycki sławiący uroki życia, erotykę, wino, wesołe biesiady, 
nawiązujący do tematyki, stylu i miar wierszowych (....) ukształtowanych w twórczo
ści lirycznej greckiego poety Anakreonta” z VI w. p.n.e. (STL 2008:30). Z wyjątkiem 
miary wierszowej nazwa ta pasuje do tematyki wierszy tworzonych przez wielu poe
tów arabskich - mistrzem w tym gatunku był °Abu Nuwas, naśladowany przez wielu 
następców (Wagner 1965:289-290; GAP 1987:48).

Oto jeden z jego utworów:

* * ' * /Lfcl S. , l g Ti 21.1 ti

* ' ' '• p<¿1?yL* L4 lilii
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fAbu Nuwas 1988:20-21)

ya laylatan bittu-ha °usaqqa-ha / ka3san nafat hamma-na humayya-ha 
°abraza-ha li-l-kirami qayyimu-ha / wa-kana fi-l-bayti qad tabanna-ha 
tumma °ata-na bi-ha muqartaqatun / matmumatu ś-śacri sala sudga-ha 
sarbala-ha d-dallu tawba bahgati-hi / °azzara-ha ś-śiklu tumma radda-ha 
lid-dacsi min ridfi-ha tarakumu-hu / wa-li-l-qadibi r-rafibi 3acla-ha 
fa-s-sihru wa-l-gungu fi mahagiri-ha / wa-l-husnu waqfun cala muhayya-ha 
tasca bi-hamrin ka-3anna-ma cusirat / min wagnatay-ha 3ida lamahna-ha 
yuritu-ni s-suqma suqmu lahzati-ha / 3ida zanat bi-l-futuri cayna-ha 
suqyan li3ayyami-na 1-lati salafat / yaśfi min al-hammi tibu dikra-ha

Schemat metryczny utworu przedstawia się następująco:
11+11
12+11
12+11
12+11
12+11
12+11
12+11
12+11
12+11

Utwór zbudowany jest na wzorcu metrycznym 3al-munsarih; jest regularny, o sta
łej średniówce, regularność stóp sprawia, że wiersz ma równą liczbę sylab: odpowied
nio 12 w pierwszym hemistychu i 11 w drugim. Nie dotyczy to pierwszego wersu o bu
dowie 11+11. Przypomnieć jednak należy, że izosylabizm nie jest cechą konstytutywną 
prozodii arabskiej, pojawia się wtórnie, gdy zastosuje się regularne stopy.

Podobnie jak w utworze 3Al-3Ahtala monorym -aha ma stały, paroksytoniczny 
akcent622. Pierwszy i drugi hemistych pierwszego wersu rymują się.

622 Paroksytoniczny akcent w klauzuli jest jednym z najczęściej spotykanych w poezji arabskiej, ale 
akcent w klauzuli może być też proparoksytoniczny (na trzecią od końca) lub oksytoniczny (na ostatnią) 
(Siwiec 2008:63-64).

Wiersz rozpoczyna się od apostrofy do nocy. Paralelizm składniowy występuje 
w wersie 2, 3 i 4. Utwór cechuje użycie licznych synonimów:

tj- humayya ogień, pasja; wino, hamrun wina,
3as-sihru czar, 3al-husnu piękna.
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JjJi 3ad-dallu zalotność, JxiJ' °aś-śiklu kokieteria, °al-gungu kokieteryjność, 
skłonność do flirtu;

Jiy- sarbala odziać, 3azzara owinąć, odziać, &j radda okryć.
W wierszu występują przenośnie w wersie czwartym (w obu hemistychach) i w dru

gim hemistychu wersu ósmego i dziewiątego. W wersie ósmym pojawia się poliptoton623.

623 Greckie TÔ JtokunTCOTOV użyte w wielu przypadkach, powtórzenie tego samego słowa (głów
nie rzeczownika lub czasownika) w różnych przypadkach lub liczbie (Korolko 1990:108-109; Jurewicz 
2001:216; STL 2008:407).

624 O perskim sposobie obrazowania u 3Abü Nuwäsa, pełnym fantazji w przeciwieństwie do poezji 
staroarabskiej, oraz ogólnie o porównaniu u tego poety piszę obszernie Ewald Wagner (Wagner 1965:387- 
404). Szerzej o porównaniu w poezji arabskiej v. Siwiec 2008:85-94, cf. Abbas 2002:291-294.

625 Znowu odwołujemy się do twórczości Jana Kochanowskiego - w „Odprawie posłów greckich” 
użył on tego rozmiaru jako prymarnego w wersji bezrymowej (Kochanowski 1982:590 et passim; Pszczo- 
łowska 2001:72).

626 ĆZŚ- humayyä f. jest wyrazem wieloznacznym; oznacza: podniecenie-, ogień, pasję; gniew, a także: 
wino {a zwłaszcza jego moc) (Wehr 1976:208; 3Ibn Manzür 1981:1016; JA1-Mungid 1984:1, 156).

627 W oryginale: f'/ÛJ li-1-kirämi szlachetnym.
628 muqartaqatu" pt. pass. qartaqa odziać, ubrać kogoś w tunikę (Kazimirski 1860:11, 715-

716) od qurtaqu" tunika, koszula, bluza (Kazimirski 1860:11, 716; 3Ibn Manzür 1981:3593; Steingass 
1998:964), z perskiego ¿üA kurtak krótka koszula, tunika, przylegająca do ciała, z rękawami po łokcie, 
c/ kurta tunika, długa luźna spodnia szata, koszula (3Ibn Manzür 1981:3593 - ; Steingass 1998:1021).

629 dic$un (Kazimirski 1860:1, 701), dacsun (3Ibn Manzür 1981:1381).

Poeta użył porównania w obu hemistychach wersu piątego oraz rozbudowanego 
porównania w wersie siódmym624.

W przeciwieństwie do wyżej analizowanego utworu wiersz 3Abü Nuwäsa zawie
ra wiele zaimków sufigowanych mających znaczenie dzierżawcze lub występujących 
jako dopełnienie. W przekładzie na język polski, ze względu na odmienne wymagania 
stylistyczne polszczyzny, większość z nich została pominięta. Mimo obrazowości i po
równań wiersz oryginału charakteryzuje zwięzłość, a nie rozwlekłość, na co wpływa 
struktura gramatyczna języka arabskiego. Nie może ona zostać zachowana w prze
kładzie. Jak wyżej, zrezygnowaliśmy z próby naśladownictwa systemu metrycznego. 
Sięgnęliśmy do innego wzorca: trzynastozgłoskowca 7+6 (tj. ze średniówką po siódmej 
sylabie), bezrymowego625. Dokonaliśmy zatem logicznych lub stylistycznych uzupeł
nień wyrazowych, zwłaszcza gdy arabski oryginał wymagał rozwiniętego odpowied
nika polskiego. Dla zilustrowania tego zagadnienia wyrazy niewystępujące w orygi
nale zostały przez nas wyróżnione.

Nocy, którą spędziłem, uraczon kielichem, 
ogniem626 627 628 629 przeganiającym wszystkie nasze troski! 
Opiekun go ukazał szlachetnej gromadzie?27, 
pierwej go jednak ustrzegł dla niej w swoim domu. 
Potem go nam przyniosła w tunikę?2* odziana, 
zatopiona we włosach, z lokiem w dół płynącym. 
Odziała ją zalotność w swą wspaniałą szatę, 
okryła kokieteria zasłoną i suknią.
Jej wydatne pośladki jak pagórek piasku?29,
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tułów jej zaś porównasz do gibkie/30 gałęzi.
W głębi jej oczu630 631 znajdziesz czar i chęć do flirtu; 
na jej obliczu ujrzysz niezatarte piękno632.

630 rafibu" m. oznacza: wilgotny, świeży, chłodny, soczysty, delikatny, w stosunku do ludzi 
również: giętki, gibki (Wehr 1976:345; JIbn Manzür 1981:1664; 3A1-Mungid 1984:1, 266).

631 Dosłownie: w jej orbitach, oczodołach, arabskie l*j fi mahägiri-hä (Kazimirski 1860:1, 382; 
3Ibn Manzür 1981:783).

632 Dodane w tłumaczeniu czasowniki, oprócz znaczenia komplementarnego, podkreślają paralelizm 
składniowy obu hemistychów.

633 Ewald Wagner w swoim filologicznym tłumaczeniu oddaje ten półwiersz: „wenn ihre Augen 
mit der Mattigkeit huren“ gdy jej oczy cudzołożą ze słabością (Wagner 1965:302). W naszym tłumaczeniu 
poszliśmy tym tropem, gdyż jak się zdaje, poeta nie użył tu jakiejś nieznanej nam metafory.

634 Brak przerzutni w utworze sprawia, że niezbędnym sygnałem zamknięcia wersu jest kadencja 
(STL 2008:220; cf. Dłuska 1978:1, 202).

635 Przykłady, w których antykadencja utraciła „obowiązek” wskazywania tego samego miejsca we
wnątrz wierszy, przytacza Maria Dłuska, podkreślając nowatorstwo trzynastozgłoskowca zastosowanego 
przez Jana Kochanowskiego (Dłuska 1978:1, 198-199).

Śpieszy tu ku nam z winem jakby wytłoczonym 
naszymi spojrzeniami prosto z jej policzków. 
Przyprawia mnie o słabość słabość jej spojrzenia, 
kiedy to cudzołożą z niemocą jej ocz/33.
Raczmy się więc kielichem za dni już minione - 
wyleczy z trosk wszelakich ich miłe wspomnienie.

Tak przedstawia się schemat metryczny naszego tłumaczenia:

-------------------------------- —

i------------------------------------------

Trzynastozgłoskowiec 7+6 zastosowany został w obu hemistychach tłumaczenia, 
przez co powstała postać wierszowa 13+13 z regularną nadrzędną średniówką634. Ka
dencja zupełna pozostaje sygnałem zamknięcia wersu, ale nie hemistychu. Antyka- 
dencja przypada właściwie regularnie zarówno na średniówkę rozdzielającą hemisty- 
chy, jak i na średniówkę wewnętrzną każdego hemistychu (wyjątkiem jest wers siód
my, w którym antykadencja wzmacnia średniówkę wewnętrzną hemistychu drugiego, 
osłabiając średniówkę między hemistychami)635.

Wygłos paroksytoniczny oryginału w stopie przedśredniówkowej i w klauzuli da 
się naturalnie dopasować do tłumaczenia. Rozkład i liczba akcentów wyrazowych róż
ni się tu znacznie od oryginału.
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Utwory 9 Abü Nuwâsa, wybitnego poety, tworzącego liczne anakreontyki, eroty
ki (skierowane zwyczajowo do kobiet, w jego twórczości głównie jednak do młodych 
mężczyzn) i satyry, przetłumaczone na polski, reprezentowane są w postaci dwu
dziestu ośmiu tłumaczeń w antologii poezji arabskiej pod redakcją Janusza Dane
ckiego (Danecki 1997:310-336)636.

Oto jeden z anakreontyków, napisany w metrum ’al-basit:
Ijlkij óUJ

.P' UÜL?- jU y—
IjUjI í ¡ JUL' j J-1>

(’Abü Nuwâs 1988:155)
law kâna 1-i sakanun fi-r-râhi yuscidu-nï / la-mâ ntazartu bi-śurbi r-râhi ’iftara 
’ar-râhu say’un cağibun ’anta sâribu-hâ / fa-śrab wa-’in hamalat-ka r-râhu ’awzârâ 
yâ man yalümu calâ hamrâ’a şâfiyyatin / şir fi-l-ğinâni wa-dac-ni ’askunu n-nârâ

—-I—
Aleksandra Witkowska i Janusz Danecki przełożyli ten utwór bardzo zgrabnie białym trzynastozgłoskow- 
cem (7+6), dodając jeden wers w przekładzie:

Jakże byłbym szczęśliwy, gdyby los pozwolił
Zamieszkać w beczce z winem do końca dni moich.
Nie musiałbym na puchar czekać do śniadania.
Bo wino jest cudowne, gdy je do ust niesiesz.
Więcpij, choćby ci miało przynieść same smutki.
A ty, który mną gardzisz, bo piję zbyt wiele,
idź do raju. Ja wolę mieszkać w moim piekle.
(Danecki 1997:325-326).

W uwadze zamieszczonej pod tym utworem w dywanie poezji ’Abü Nuwása wspomniano, że poeta, 
przebywając w czasie ramadanu u jednego ze swych znajomych, zapytany został przez niego, jak znosi 
abstynencję od wina. Odpowiedziawszy, że z trudem i że gdyby tylko znalazł wsparcie, zaraz by się napił, 
’Abü Nuwás wyrecytował powyższe wiersze (’Abü Nuwás 1988:155 - Ju» jLi.j Jli
:Jl5 f 4—i j¡} : Ju je- qála-hu fi ramadána wa-hwa cinda
Muhammadi bni zuhayri" fa-qala la-hu: kayfa sabru-ka can iś-śurbi? qála sabru dacIfin ratti l-quwa, wa- 
-law wagadtu musácida" la-śaribtu-hu tumma qála).
Echa motywu śmierci w otoczeniu wina w kulturze łacińskiej Europy Znajdziemy w pochodzącej z II po
łowy XII w. „Spowiedzi Archipoety" (Confessio goliae). Jest w niej następujący fragment: Meum est pro- 
positum / in taberna morí, ut sint vina próxima / morientis ori, / tune cantabunt letius / angelorum chori: 
/ „Deus, sit propitius / huic potatori”. W przekładzie Hanny Malewskiej tekst ten brzmi: W tawernie mam 
szczery / Zamiar życie skończyć, / Do ust konających / Jeszcze wino sączyć, / Weselej tu będą / Śpiewać 
aniołowie:/ „Boże, bądź miłościwi Temu pijakowi" (Spowiedź Archipoety 1958:11, 17, 32, 33).

Stałe elementy wiersza arabskiego a jego tłumaczenie polskie
Odwołując się do wcześniejszych ustaleń, można wyliczyć następujące stałe ele

menty wiersza arabskiego: metrum o niezmiennej w każdym wersie liczbie stóp i sta
łym ich układzie; rym (monorym), średniówka wewnątrzwersowa (z pewnymi wyjąt
kami), przedział międzywersowy, a także postać akcentowa klauzuli (Siwiec 2005:86).

W polskim tłumaczeniu poezji arabskiej zachowanie oryginalnego metrum nie jest 
możliwe: język polski nie ma iloczasu, polskie stopy obejmują nieulegającą zmianie, 
ściśle określoną liczbę zgłosek (od dwu do czterech) oraz stałe miejsce akcentu, nie

636

j ¿4— J JIS' y

-~-l
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może w nich więc zachodzić wymiana sylab długich na krótkie (Miodońska-Brookes- 
Kulawik-Tatara 1978:481). Tłumacząc poetyckie utwory arabskie wierszem sylabo- 
tonicznym, mielibyśmy do dyspozycji praktycznie dwie polskie stopy: trochej (_l_) 
i amfibrach Teoretycznie do wykorzystania byłby jeszcze daktyl (j.__ ), ale
ze względów akcentowych (paroksytoniczność) jest on rzadziej stosowany, to samo 
dotyczy jambu (__l) i anapestu (__ _l) ze względu na ich oksytoniczność (Miodońska-
-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:482). Przełożenie wierszy arabskich polskim wierszem 
sylabotonicznym oznaczałoby ujednostajnienie ich rytmu, gdyż system ten zakłada 
uporządkowany rozkład akcentów, nawet jeśli użylibyśmy logaedów, czyli układów 
różnostopowych (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:491, 499).

Narzucenie reżimu metrycznego w przypadku zastosowania wiersza sylabotonicz- 
nego wymagałoby znacznego parafrazowania tekstu oryginału. Przykłady tłumacze
nia poezji arabskiej zamieszczone w podrozdziale „Przekłady klasycznej poezji arab
skiej” ukazują zmagania tłumaczy z alternatywą: wierność czy poetyckość? Tłumacze 
chętniej sięgają po formy bliższe tonizmowi, gdyż w systemie tonicznym podstawową 
rolę odgrywa liczba zestrojów akcentowych, można zatem pozwolić sobie na asyla- 
bizm (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:491, 499, 502). Nie wszystkie tego 
typu próby, jak się okaże, gdy przeanalizujemy dokładnie zamieszczone w cytowanym 
podrozdziale przykłady, są udane.

Monorym jest obcy tradycji polskiej poezji, dlatego stanowi kolejny element, któ
rego nie da się zastosować w polskim tłumaczeniu. Jego ekwiwalentem w niektórych 
tłumaczeniach jest rym, głównie o układzie sąsiadującym: aa bb cc etc., krzyżowym: 
ab ab etc., względnie okalającym: ab ba etc. (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 
1978:428).

Struktura kasydy

Arabska nazwa gatunku óju-J qasldatun przyjęła się w polskiej terminologii literac
kiej jako kasyda; termin, upowszechniony przez Adama Mickiewicza, funkcjonuje 
w polszczyźnie od pierwszej połowy XIX w. (Turek 2001:251). Mimo pewnych podo
bieństw strukturalnych do greckiej ody, w szczególności do epinikiów637 Pindara 
(Kostkiewiczowa 1996:38-55; Siwiec 2008:166-167; STL 2008:350-351), gatunek arabski 
charakteryzuje się jednak na tyle własną formułą, że używanie terminu „oda” jako 
odpowiednika „kasydy”, zwłaszcza w tradycji anglosaskiej (cf. Nicholson 1995:76), nie 
wydaje się nam celowe.

637 Greckie ró ¿JtiviKtov ąćkoę pieśń zwycięska - pieśń triumfalna na cześć zwycięzców bitew lub 
igrzysk, śpiewana w świątyni lub w trakcie uczty (Benseler 1904:317; STL 2008:136).

638 Hasło „kasyda” w „Słowniku terminów literackich” opracowała Teresa Kostkiewiczowa (STL 
2008:236), artykuł „Kasyda" pióra Józefa Bielawskiego zawiera „Słownik rodzajów i gatunków litera
ckich” (SRGL 2006:332-334), tamże hasło poświęcone „Kasydzie Mickiewiczowskiej” autorstwa Witol
da Ostrowskiego (SRGL 2006:334-335) oraz „Kasydzie perskiej” autorstwa Marii Składankowej (SRGL 

Struktura kasydy została omówiona w wielu obcojęzycznych i polskich opraco
waniach, słownikach terminologicznych i dziełach popularnonaukowych638, dlatego 
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przytoczymy tu tylko te informacje, które będą ważne przy analizie i tłumaczeniu 
kolejnego utworu - kasydy °A1-Mutanabbiego.

Kasyda w swej standardowej formie reprezentowała ostateczny rezultat ewolucji - 
najpewniej wynik połączenia niezależnych części w dość luźną całość. Idealny wzorzec 
składał się z kilku stałych części:

- pierwszą stanowił liryczny wstęp, -- nasibu", który obejmował trzy motywy 
ramowe: opłakiwanie śladów obozowiska; poranek po rozstaniu z ukochaną; pojawie
nie się zjawy odległej ukochanej (Jacobi 1971:14-15; SRGL 2006:333);

- drugą częścią był opis, wasfun, powiązany zazwyczaj z motywem podróży, 
dotyczący najczęściej wielbłąda lub konia (SRGL 2006:333);

- trzecią część stanowił cel, -u»5 qasdun: panegiryk madihu") - stanowiący póź
niej główny element kasydy dworskiej, autopanegiryk (>*j fahrun), satyra (&!»-* higa°un), 
elegia (<^j ritâDun) etc. (3A1-Fâhûri [b.r.]:60-61; GAP 1987:49-51; SRGL 2006:333);

- kasydę kończył czwarty element - morał, cjG- hikmatu", sentencja lub maksy
ma filozoficzno-moralna (SRGL 2006:333).

Konwencjonalność budowy kasydy nie oznaczała oczywiście, że wzorzec ten był 
niewolniczo naśladowany; poeci moderniści, w szczególności °Abu Nu was, tworzą
cy często stereotypowy wstęp liryczny, zwykli jednak szydzić z tradycyjnych opisów 
obozu, odrzucając formę i treść dawnej poezji (Wagner 1965:236-247; °Abü Nuwâs 
1988:39-41, 43-46, 46-48; Danecki 1997:LXXVI, 314-320).

288

2006:335-337). Janusz Danecki omawia gatunek we wstępie do swojej antologii „Poezja arabska” (Dane
cki 1997:XX-XXVII). Charakterystykę kasydy zawierają „Dzieje kultury arabskiej” Marka M. Dziekana 
(Dziekan 2008:110-114). Analizę kasydy przeprowadza też na wybranych przykładach Paweł Siwiec w 
„Zarysie poetyki klasycznego wiersza arabskiego” (Siwiec 2008:155-167). Najobszerniejszym opracowa
niem struktury kasydy staroarabskiej w literaturze europejskiej pozostaje dzieło Renate Jacobi „Studien 
zur Poetik der altarabischen Qaside” (Jacobi 1971).



Rozdział ósmy
KASYDA 3AL-MUTANABBIEGO

Kasyda ^Al Mutanabbiego 
(z rymem -ami)a - tekst

Kasyda jako gatunek literacki - poemat złożony z minimum siedmiu, zazwyczaj od 
piętnastu do kilkudziesięciu wersów639 640 o stałym metrum i monorymie, jest formą, któ
rej budowa prozodyczna i warstwa stylistyczna narzuca twórcy znaczną dyscyplinę.

639 Ostatni wyraz pierwszego wersu: bi-l-limami. Utwory w dywanach arabskich ułożone są
według ostatniej litery (spółgłoski) wersu.

640 Abbas 2002:186; Siwiec 2008:154.
641 Właściwie ¿n—J-i 3Abu t-Tayyibi ’Ahmadu bnu 1-Husayni l-ćurfiyyu

1-Kufiyyu (915-965 n.e. / 303-354 r.h.).
642 W pracy Bielawskiego daty urodzin i gwałtownej śmierci poety różnią się znacznie od powszech

nie przyjętych, zawartych w popularnych opracowaniach, zarówno europejskich, jak i arabskich (3A1- 
Fahuri [b.r.]:594, 598, 603; Nicholson 1995:304). Bielawski podaję ewidentnie mylne daty: 905 i 947 (Bie
lawski 1995:123).

643 Najczęściej cytowanym wyrazem hołdu złożonym twórczości 7A1-Mutanabbiego jest zdanie
XI-wiecznego poety Ibn Raśiąa: Ji-i,, UJi Slj fumma ga°a 1-Mutanabbi fa-mala°a 

Twórca poniższego utworu, °Abu at-Tajjib, znany jako 3A1-Mutanabbi641, 
uważany jest za najwybitniejszego przedstawiciela nurtu neoklasycznego w poezji ab- 
basydzkiej (Bielawski 1995:123-124; Danecki 1997:LXXXVI, °A1-Mutanabbi 2008:1, 3-4; 
434; Dziekan 2008:214)642.

°A1-Mutanabbi był twórcą świadomym swego talentu, kontrowersyjnym, gdyż 
z jednej strony oddawał pióro w służbę mecenasów, których za jakiś czas gotów był 
zjadliwie wyszydzić, z drugiej zaś - nie tracił okazji, by wychwalać samego siebie 
z godną podziwu zarozumiałością. Jego styl wzbudzał zachwyt bogactwem słowni
ctwa i metaforyki, mimo że krytykowany był za zawiłość myśli i brak jasności wypo
wiedzi. Nie przeszkadzało to jednak, by większość Arabów, a zwłaszcza poetów języka 
arabskiego, uważała go za najwybitniejszego poetę wszechczasów, twórcę doskona
łych formalnie poematów (Nicholson 1995:307-312)643.
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Tekst utworu pochodzi ze zbioru poezji (dywanu) 3A1-Mutanabbiego, z komen
tarzem °Al-cUkbariego644 (°A1-Mutanabbi 2008:IV, 35-45). Jest to jedno z najpopular
niejszych wydań poezji 3A1-Mutanabbiego. Wykorzystaliśmy także tekst z dywanu 
poety w opracowaniu °A1-Barquqiego645 - ze względu na równie bogate, jak w wy
daniu 3Al-cUkbariego, komentarze. Oto tekst kasydy, wybranej spośród 286 utwo
rów (głównie poematów) 3A1-Mutanabbiego. Tekst arabski został przez nas w pełni 
zwokalizowany:

d-dunya wa-śagala n-nasa następnie przyszedł ^Al-Mutanabbi i zasłynął na szerokim świecie, przy
ciągając uwagę ludzi (DA1-Fahuri [b.r.]:638; Taha Husayn 1980:376).

644 A aj °Abu l-BaqaJi cAbdu llahi bnu 1-Husayni l-TJkbariyyu (1143-1219 n.e. 
/ 538-616 r.h.), filolog bagdadzki, znawca Koranu ¡Tradycji (’Al-Mungid 1984:11, 472-473; °A1-Mutanabbi 
2008:1, 6-8).

645 aj cAbdu r-Rahmani 1-Barquqiyyu. Jego wydanie dywanu 3A1-Mutanabbiego ukaza
ło się w 1930 r. (3A1-Mutanabbi 1986:1, 16).
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Aparat krytyczny tekstu arabskiego
Wydanie 9Al-cUkbariego z 2008 r. zawiera pewną ilość błędów literowych, które 

poprawiliśmy w oparciu o tekst zawarty w wydaniu 9A1-Barquqiego:
Wers 4. °A1-Mutanabbi 2008:IV, 37 posiada lekcję poprawiono na y>\ za 3A1-Barquqim 

(3A1-Mutanabbi 1986:IV, 153).
Wers 5.3A1-Mutanabbl 2008;IV, 37 posiada lekcję ; poprawiono na za 3A1-Barquqim 

(3A1-Mutanabbi 1986:IV, 153).
Wers 9. °A1-Mutanabbi 2008;IV, 39 posiada lekcję °A1-Barquqi (JA1-Mutanabbi 1986:IV, 

155) - lekcję ¿Lait *
Wers 12. ’Al-Mutanabbi 2008:IV, 40 posiada lekcję JLLii; poprawiono na JbcJl za 9A1-Barquqim 

(JA1-Mutanabbi 1986:IV, 155).
Wers 12. 3Al-cUkbari (7A1-Mutanabbi 2008:IV, 40) podaję lekcję j,'}-, poprawiono na za 

9A1-Barquqim (’Al-Mutanabbi 1986:IV, 155).
Wers 12. DA1-Mutanabbi 2008;IV, 40 posiada lekcję G; poprawiono na za 3A1-Barquqim 

(3A1-Mutanabbl 1986:IV, 156).
Wers 16. TAl-Mutanabbi 2008:IV, 41 posiada lekcję poprawiono na 4-ój za 3A1-Barquqim 

9A1-Mutanabbl 1986:IV, 156).
Wers 16. TAl-Mutanabbi 2008:IV, 41 posiada lekcję yl; poprawiono na lSyi za Al-Barquqim 

(’Al-Mutanabbi 1986:IV, 156).
Wers 17. TAl-Mutanabbi 2008;IV, 41 posiada lekcję poprawiono na za 9A1-Barquqim 

(9A1-Mutanabbi 1986:IV, 157.
Wers 18. °A1-Mutanabbl 2008:IV, 41 posiada lekcję poprawiono na za 3A1-Barquqim 

(7A1-Mutanabbl 1986:IV, 157).
Wers 18. 3A1-Mutanabbi 2008:IV, 41 posiada lekcję poprawiono na za Al-Barquqim 

(3A1-Mutanabbi 1986:IV, 157).
Wers 21.3A1-Mutanabbi 2008;IV, 42 posiada lekcję poprawiono na za°A1-Barquqim 

(9A1-Mutanabbi 1986:IV, 158).
Wers 21.3A1-Mutanabbi 2008:IV, 42 posiada lekcję poprawiono na ,^111 za °A1-Barquqlm 

(3A1-Mutanabbl 1986:IV, 158).
Wers 22. JA1-Mutanabbi 2008;IV, 43 posiada lekcję c-LiJ; poprawiono na c-LiJ za 9A1-Barquqim 

(TAl-MutanabbI 1986:IV, 159).
Wers 24. °A1-Mutanabbi 2008:IV, 43 posiada lekcję poprawiono na za JA1-Barquqim 

pAl-Mutanabbi 1986:IV, 159).
Wers 25. ’Al-Mutanabbi 2008;IV, 44 posiada lekcję Jjjj; poprawiono na jjy. za komentarzem 

(Ibidem) oraz 3A1-Barquqim (°A1-Mutanabbi 1986:IV, 160).
Wers 25. °A1-Mutanabbi 2008:IV, 44 posiada lekcję ¿y-; 3A1-Barquqi (3A1-Mutanabbl 1986:IV, 

160) - lekcję ¿f.
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Wers 25. °A1-Mutanabbi 2008:IV, 44 posiada lekcję yi); 3A1-Barquqı (°A1-Mutanabbi 1986:IV, 
160) - lekcję (!).

Poniższa transkrypcja tekstu kasydy uwzględnia prozodyczne wzdłużenie końco
wej samogłoski646:

646 Wright 2005:ii, 352.

dayfun 3alamma bi-ra3s-i gayra muhtaśimi 
wa-s-sayfu ’ahsanu ficlan min-hu bi-1-limamî

2) 3ibcad bacidta bayâdan lâ bayâda la-hü 
la-3anta °aswadu fi cayn-i min az-zulami 

bi-hubbi qatilat-l wa-ś-śaybi tagdiyat-i
hawa-ya tiflan wa-śayb-i bâliğa 1-hulumi

4) fa-mâ 3amurru bi-rasmin lâ 3usâ3ilu-hü
wa-lâ bi-dâti himârin lâ turiqu dam-i

tanaffasat can wafâ3in gayri munşadicin 
yawma r-rahili wa-sacbin gayri multa’imi

6) qabbaltu-hâ wa-dumüc-î mazğu 3admuci-hâ 
wa-qabbalat-nî calâ hawfin faman li-famı

7> fa-duqtu mâ3a hayatin min muqabbali-hâ 
law şâba turban la-3ahyâ sâlifa l-3umami

8) tamu 3ilay-ya bi-cayni z-zabyi muğhisatan
wa-tamsahu t-talla fawqa l-wardi bi-l-canamı

9) ruwayda hukma-ki fı-nâ gayra munşifatin
bi-n-nâsi kulli-himi 3afdi-ki min hakami

10) 3abdayti mitla 1-ladî 3abdaytu min ğazacin
wa-lam tuğinnı 1-ladî °ağnantu min 3alamı

n) 3idan la-bazza-ki tawba 1-husni 3aşğaru-hû 
wa-şirti mitli-ya fi tawbayni min saqamı

12) laysa t-tacallulu bi-l-3âmâli min 3arabi
wa-lâ l-qanâcatu bil-3iqlâli min siyam-i

13) wa-lâ 3azunnu banâti d-dahri tatruku-ni
hattâ tasudda calay-hâ turqa-hâ himam-ı

14) lumi l-layâlı 1-lati 3ahnat calâ ğidat-ı
bi-riqqati 1-hâli wa-cdur-ni wa-lâ talumi

15> 3arâ 3unâsan wa-mahşül-ı calâ ğanamin 
wa-dikra ğûdin wa-mahşül-ı calâ 1-kalimi

16) wa-rabba mâlin faqiran min muruwwati-hi
lam yutri min-hâ kama 3atrâ min al-cadami

17) sa-yaşhabu n-naşlu min-ni mitla madribi-hı
wa-yanğalı habar-ı can şimmati ş-şimamı

18) la-qad taşabbartu hattâ lâta muştabarin
fa-l-3âna 3uqhimu hattâ lâta muqtahami
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19) la-’atrukanna wuğûha 1-hayli sâhimatan
wa-1-harbu 3aqwamu min sâqin calâ qadami

20) wa-t-tacnu yuhriqu-hâ wa-z-zağru yuqliqu-hâ
hattâ ka-’anna bi-hâ darban min al-lamami

21> qad kallamat-hâ l-cawâlı fa-hya kâlihatun 
ka-3anna-mâ ş-şâbu macşübun calâ 1-luğumî

22) bi-kulli munşalitin mâ zâla muntazir-î
hattâ 3adaltu la-hû min dawlati 1-hadamî

23) śayhin yara ş-şalawâti 1-hamsa nâfilatan
wa-yastahillu dama 1-huğğâği fi-l-harami

24> wa-kulla-mâ nutihat tahta l-cağâği bi-hı
3usdu l-katâ3ibi râmat-hû wa-lam yarimi

25) tunsı 1-bilâda buriiqa l-ğawwi bâriqat-ı
wa-taktafi bi-d-dami 1-ğâri min ad-diyamî

26) ridı hiyâda r-radâ yâ nafsu wa-ttariki
hiyâda hawfi r-radâ li-s-sâ3i wa-n-nacamı

27) 3in lam 3adar-ki calâ l-3armâhi sâ3ilatan
fa-lâ ducitu bna ’ummi 1-mağdi wa-l-karamî

28) 3a-yamliku 1-mulka wa-l-3asyâfu zâmi’atun
wa-t-tayru ğâ3icatun lahmun calâ wadami

29) man law ra3â-niya mâ3an mata min zamâ3in
wa-law mataltu la-hû fi-n-nawmi lam yanamı

3°) mriâdu külli raqiqi ś-śafratayni ğadan 
wa-man caşâ min mulûki l-curbi wa-l-cağamı

31) fa-3in 3ağâbû fa-mâ qaşd-ı bi-hâ la-humû 
wa-3in tawallaw fa-mâ 3ardâ la-hâ bi-himi

Kasyda 3Al-Mutanabbiego - 
zagadnien ia stylistyczno-prozodyczne

W wieku IX i X rozwinięto i skodyfikowano stylistykę arabską. Stąd środki styli
styczne, z pewnością znane wcześniejszym poetom również z nazw, jakie przytaczają 
ówcześni badacze poezji, opisane i podzielone przez 3Ibn al-Muctazza (861-908) i jego 
następców, tworzyły kanon, który z pewnością całkiem świadomie przyswajali sobie 
poeci i ci, którzy uczyli się tworzenia wierszy647. Utwory poetyckie są celowo bardzo 
kunsztownie skomponowane, pełne porównań, metafor, antytez etc. Dotyczy to rów
nież cytowanej kasydy 3A1-Mutanabbiego.

647 Cf. Siwiec 2008:77-80.
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Schemat metryczny utworu przedstawia się następująco:
1. I Óky — 14+14
2. - __ _____

kokI-o- |\_/ó— 11 _ky — !</<</—. -o- 14+14
3. - __o__

ko_|I-o- |ó<y_ 11
^y _ky — — ky_ |ó<y_ 14+14

4. - __o__
kok|-----± ko- II

\y _ ky_ 1-— ky — I ky Ó — 14+14
5. - __ \_z__

l-o-ll-o_ko- II
-___ |kyky — 1- — ky — |ó<y — 14+14

6. - __ _____
koki—— ko- u

ky _ ky_ I-o-k_ ky — |oó— 14+14
7. - __ _____

l^-ll-o_ko_ u
-_ ky_ _ ky_ | Ó<y — 14+14

8. --o-
kok1—o_ |ó\_/_ 11

w._ ky_ I-o- 1-_ ky_ |ó<y — 14+14
9. - __ky__

ko_|i—o_ko- u
-_ky_ |óky_ 1-óo- |óky — 14+14

10. -
l-ó-l1—o_ko_ u

K_A_ ky_ l-ó-l1-_ ky_ |óky— 14+14
11. ky __ _____

kokl-o_ 11 _ky_ | kyky_ 1--o- | ky ky — 14+14
12. ----

ko- 1—o_ko_ u — W — l^wky —. 1--V- | ki ky — 14+14
13. |w/<y_ 1—o_ko_ li

-_ ky_ |oo-|I-— ky_ |ó<y_ 14+14
14. _ —

l-ó-l1—o_ko_ u _ ky — l-o_ik |óky — 14+14
15. __ _____

1——o— |ó^_ || _ky_ l-o-lk_<y_ ko- 14+14
16. ^y __ _____

|| _ky — 1 o 1' jóky-- 14+14
17. __<y_-

ko_|
--O-

ko- u — ky_ ko-11--o- |ó<y — 14+14
18. __w/__

kokI-o-ko_ u
—ioi

|oo'| -— ky — |ó<y — 14+14
19. <y __ky__

U-ll-óo-ko_ u
-_ k>_ loo-lk _ o_ |ó o — 14+14

20. - __<y__
kokI-o-ko- u

-— ky — loo-lk-o- |óky_ 14+14
21. - __><y__

l-okI-o- |óv_/_ ||
<y — ky — l-o-lk-o- | Óv_ 14+14

22. __ _____
kok ko_ u

—___ loo-lI-_ ky — |óky_ 14+14
23. -

I-o-ko_ li _ ky_ loó-l1-_ ky_ |ó<>— 14+14
24. _______

|ó<y_ k-~- l^^y— 11
-■— ky — 1—1k-o- | ów— 14+14

25. - __<y_
1—o_ko- u _ ky_ l-o-lk_ ky_ |óky— 14+14

26. w/ _ '•s_
l-ó-l1—o_ko_ u

<y _ky — l-ó-l1-óo- ko- 14+14
27. - __ _____

ko-11—o_ko_ u
\_Z — ky — l-okI- |óky-- 14+14

28. <y
kok1—— ko_ u

-_ ky_ ko-1k _ ___ |óky— 14+14
29. -

kok1—o_ko_ u
<y _ ky_ loo-lI- _ — |óky_ 14+14

30. -_ ^y_
|<y<y —

—oj.
kó- II

ky _ ky_ l-o-lI-— _ |ó^w — 14+14
31. __o__

l-okk-<>-ko- u
ky —ky_ l-o-lk_ ___ |óky-- 14+14

Utwór zbudowany jest na wzorcu metrycznym °al-basit; jest regularny, o stałej 
średniówce; regularność stóp sprawia, że wiersz ma równą liczbę sylab: odpowiednio 
14 w pierwszym hemistychu i tyleż w drugim. Wers o monorymie -ml ma stały, pro- 
paroksytoniczny akcent w klauzuli - tylko w dwóch wersach mamy do czynienia z 
odstępstwem od reguły: w wersie 4 i 6 akcent w klauzuli jest paroksytoniczny. Pierw
szy i drugi hemistych pierwszego wersu rymują się.

Wersy 1-11 tworzą wstęp liryczno-refleksyjny, zawierający konwencjonalne od
niesienia do ukochanej poety: ślady namiotu, rozłąka etc. Pozostałe wersy rozwijają 
temat zasadniczy, którego celem jest pochwała samego siebie.
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W kasydzie widoczna jest dbałość poety o stylistyczną organizację składni. Ponie
waż język arabski jest językiem fleksyjnym, twórca mógł sobie pozwolić na odejście 
od standardowego modelu syntaktycznego typu orzeczenie-podmiot-dopełnienie 
(względnie odmiany nominalnej typu podmiot-[orzeczenie]-dopełnienie). Stąd 
w omawianej kasydzie 'JA1-Mutanabbiego znajdujemy inwersje w wersie 1 (pl 

dayfun ’alamrna bi-ra3s-i gayra muhtaśiml), w wersie 20 ¿¿Wij
lilii' wa-t-tacnu yuhriqu-há wa-z-zagru yuqliqu-ha), a w wersie 28 szyk prze
stawny sytuuje podmiot logiczny na końcu trójzdaniowego wersu (^j boii 
Ú.U» ćJJlLj 3a-yamliku 1-mulka wa-l-°asyáfu zámi’atun / wá-t-tayru gá°icatun
lahmun calá wadami).

Czterokrotnie poeta używa apostrofy, zmieniając za każdym razem adresata: 
w wersie 2 jest nim siwizna (ü¿ jp' 3ibcad bacidta), w wersie 9 - wyidealizowana 
ukochana (¿1X¿ ijj ruwayda hukma-ki), w wersie 14 - nieokreślony adresat (^JCJLJi p 
lumi l-layall), wreszcie w wersie 26 i 27 - sam twórca (J-i b' ya nafsu)648.

648 Podkreśla to też komentator pAl-Mutanabbi 2008:IV, 44).
649 Ar. ginasu" (Siwiec 2008:111).

Jednym z najczęściej stosowanych w poezji arabskiej środków stylistycznych jest 
antyteza ( JU» tibáqu"), polegająca na zestawieniu dwóch opozycyjnych znaczeniowo 
segmentów wypowiedzi (najczęściej zdań). Wiążący je kontrast semantyczny uwydat
niony zostaje przez paralelizm syntaktyczny i rytmiczny obu segmentów oraz przez 
powtórzenia i użycie antonimów (Siwiec 2008:118; STL 2008:37). Taki właśnie wzorco
wy model antytezy stosuje 9A1-Mutanabbi w wersach: 3 (skoncentrowanie myśli na 
przeciwstawieniu hubbu11 - ¿Lł śaybun), 5 (przeciwstawienie Śuj wafa°un - ¿JLt 
śacbun oraz ^-^4* gayri munsadicin - gaynmulta^imi), 10 (przeciwstawienie
ci-b* °abda 3aganna), 15 (przeciwstawienie J-bí °unásun - ganamu" oraz 
güdu" - ¿K kalimu"), 16 (íJb- Lj rabba malin faqiran oraz fáüi °atrá min
al-cadaml), 23 (paradoksalne zestawienie), 28 i 31.

Paralelizm składniowy zastosowano w wersach: 3, 6, 12, 25 oraz 31.
Kunsztowność stylu °A1-Mutanabbiego przejawia się w zastosowaniu licznych 

tropów stylistycznych.
W utworze występują dwie odmiany paronomazji649.
Pierwszą jest poliptoton w wersie 2 (O¿U N í¿»lS bayádan la bayáda), potrójny 

w wersie 6 (^4* - qabbaltu-há - qabbalat-ní; ijxííí .(Z/ó dumüc-í mazgu 
3admuci-há; ¡ÚJ U faman li-faml), w wersie 10 (^4-oí - °abdayti - °abdaytu), 
w wersie 11 - ¿P'Jl tawba - tawbayni), 17 simmati s-simaml).

Drugą odmianą, częściej występującą w tej kasydzie, jest figura etymologiczna. 
Użyto jej w wersach: 2 (¿i-í ÁL’i °ibcad bacidta), 7 (°ib- - hayátin - la-9ahya), 9

- hukma-ki - hakami), 10 tuginnl - 3agnantu), 14 (¡J- ¡Jb lumi -
taluml), 16 (yi y ^>‘1 yutri - °atra), podwójnie w 18 (<l/^ - tasabbartu -
mustabarin; °uqhimu - muqtahaml), 22 (cJíl - °adaltu - dawlati),
24 (Á>ij - fy rámat-hü - yariml), 25 (jjy- burüqa - bariqat-i), 28 (¿JÓ ¿JdL'í 
3a-yamlikú 1-mulka), 29 (^ TA11 fi-n-nawmi lam yanami).

Inne środki stylistycznej organizacji warstwy znaczeniowej kasydy to:
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synekdochą650 651 652 użyta w wersie 17 Ju 4^4-" sa-yashabu n-naslu

650 Greckie f| aweKdoytj, ogarnienie, nazwanie zjawiska, przedmiotu, rzeczy nazwaniem ich częś
ci - desygnaty przywołanych nazw mają się wówczas do siebie tak, jak ma się część do całości: pars pro 
toto, lub rzadziej - całość do części: totum pro parte (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:332-333; 
Korpanty 2001:351; STL 2008:551)

651 Dosłownie: gayru muhtaśimi bezwstydny, nieskromny, czyli nieumiejący się zachować,
jak na gościa przystało.

652 Dosłownie: bi-hubbi qatilat-i miłość do mej zabójczyni.
653 W oryginale inwersja: podmiot pojawia się na końcu półwiersza: bi-hubbi

qatilat-i wa-ś-śaybi tagdiyat-i.
654 Arabskie ¿2.) rasmu" oznacza tu ślad w ziemi pozostawiony po rozbitym namiocie, w przeci

wieństwie do 3atlalun (pl. jit talalu") - ruin lub śladów obozowiska (’Al-Mutanabbi 1986:IV, 153; 
"Al-Mutanabbi 2008:IV, 37).

655 Dosłownie: turiqu dam-I przelewa mą krew.

min-ni mitla madribi-hi) oraz w wersie 19 (łIaC JSJi ś’} '¿¿’yi la-°atrukanna wuguha 
1-hayli sahimatan);

- metafora, występująca w wersie 3 4-=4 bi-hubbi qatilat-i wa-ś-
-śaybi tagdiyat-i), w wersie 8 wa-tamsahu t-talla fawqa 1-war-
di bi-l-canaml), w wersie 11 tawba 1-husni, Jśjf tawbayni min saqami)>
w wersie 14 lumi 1-layali I-lati °ahnat cala gidat-i), 24 (xLi

°usdu l-kata°ibi) oraz w wersie'28 (^j j* lahmun cala wadami);
- porównanie, występujące w wersie 2 (pitJi »'¿A ¿A la-°anta 3aswadu fi

cayn-i min az-zulaml), w wersie 20 ćilś" ka-3anna bi-ha darban min al-lamami)
oraz w wersie 21 (pjiBi 4-4^1 UiT ka-°anna-ma s-sabu macsubun cala 1-lugumi);

- peryfraza - w wersie 30 raqiqi ś-śafratayni).

Propozycja tłumaczenia kasydy 3Al-Mutanabbiego

Przystępując do tłumaczenia kasydy °A1-Mutanabbiego, kierowaliśmy się tymi sa
mymi założeniami, które podaliśmy przy przekładach wspomnianych wyżej tekstów 
arabskich: zrezygnowaliśmy z monorymu oraz z naśladowania systemu metrycznego; 
za wzorzec przyjęliśmy wiersz biały - rozpiętość wersu oryginału skłoniła nas do 
użycia w każdym hemistychu trzynastozgłoskowca o średniówce przypadającej z za
łożenia po siódmej sylabie (7+6):

1. Zjawił się na mej głowie gość niepożądany?51; 
miecz jest lepszy od niego dla moich kędziorów.

3. Zgiń, przepadnij! Biel twoja fałszywą jest bielą - 
czarniejszyś w moich oczach od nocnych ciemności.

5. Żywiła mnie zabójcza miłość?52 i siwiznę?55: 
miłość, gdy byłem dzieckiem, siwizna - gdym zmądrzał.

7. Gdy mijam ślad namiotu654 655, zawsze o nią pytam; 
każda postać w welonie o śmierć mnie przyprawie?55.
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9. Westchnieniem wyraziła wierność niewzruszoną; 
dzień rozstania oznaczał bolesną rozłąkę.

11. Zmieszały się łzy nasze, gdym ją pocałował;
na mych ustach złożyła drżący pocałunek.

13. Z ust jej zakosztowałem wody życiodajnej - 
gdyby na prochy spadła, ożyliby zmarli.

15. Patrzy na mnie gazelim, załzawionym okiem, 
strząsając rosę z róży głogu owocami*56.

17. Przestań, niesprawiedliwa, ciągle nas osądzać! 
Poświęcę za cię wszystkich, choć mnie źle oceniasz?51.

19. Wyraziłaś niepokój, jak jam to uczynił,
i cierpienia nie skryłaś - mnie to się udało.

21. Skradło ci szatę piękna bólu tak niewiele,
i jak ja pozostałaś w dwu szatach choroby’56.

23. Snucie płonnych nadziei nie jest mym dążeniem; 
przestawania na małym nie mam w swej naturzć’59.

25. Nie sądzę, by niedole trapić mnie przestały, 
dopóki me ambicje nie stawią im czoła.

27. Obwiniaj noce, które skradły mój majątek; 
wybacz mi, nie obwiniaj za złe położenie.

29. Chociaż ludzi mam widzieć, zysk mój to barany; 
wspomnieli o hojności: zyskam - puste słowa.

31. Oto człowiek majętny, lecz ubogi w męstwo - 
nie zyska go z niczego, jak zyskał bogactwo.

33. Towarzyszyć mu będzie klinga mojej szabli, 
by wieść niosła, że jestem najdzielniejszym z dzielnych.

35. Znosiłem to aż wreszcie znieść tego nie mogłem; 
rzucę się więc w wir walki, by swój cel osiągnąć. * * * *

656 Pozostawienie typowo arabskiej nazwy krzewu: ¿i- canamu", jak to czynią niektórzy tłumacze 
(Arberry 1967:50), nie przybliża metafory sytuacyjnej: gazelooka (względnie zgrabna jak gazela) ukocha
na poety strząsa z różanych policzków krople łez koniuszkami palców, zabarwionymi henną. Ciemnoczer
wony kolor owoców tego krzewu skojarzył się nam z owocami głogu.

657 Kunsztowność tego wersu sprawiała kłopoty komentatorom. Proponowano w pierwszym he-
mistychu następujące wykładnie: *¿^11 Jj. ot 3an tahkumi gayra munsifati" byś osądzała niespra
wiedliwie, względnie, za czym podążamy, «-¿1 jlp 6 ya gayra munsifati", czyli wołacz: Niesprawiedliwa! 
(3A1-Mutanabbi 1986JV, 155; ’Al-Mutanabbi 2008:IV, 39). Drugi hemistych również przysparza trudności 
interpretacyjnych. Albo proponowano wykładnię: eJLuil ’afdi-ki hakimata" wybawię cię, (choć)
osądzasz (JA1-Mutanabbi 2008:IV, 39), albo: ( "yż ji) 'Z—ś- "anti habibatu" 1-i
wa-3in gurti fi-l-hakami (hukmi) pozostajesz moją ukochaną, nawet jeśli mnie krzywdzisz wyrokiem 
(3A1-Mutanabbl 1986:IV, 155).

658 Według komentatorów nawiązanie do dwu elementów arabskiego stroju hullatu"): spodnie
go - j'j! 3izaru", i wierzchniego - &j rida3u", jakby poeta powiedział: okrył cię (jak i mnie) strój choroby 
(3A1-Mutąnabbl 1986:IV, 155; ’Al-Mutanabbi 2008:IV, 39), czyli cierpisz i duchem, i ciałem.

659 al-3iqlalu oznacza: ubóstwo, zubożenie, niedostatek (3A1-Mutanabbi 1986:IV, 156; 3A1-Muta- 
nabbi 2008:IV, 40).
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37. Porzucę końskie pyski z nachmurzoną miną, 
gdy wokół trwała będzie uporczywa walka660.

660 f-ü fal wa-l-harbu ’aqwamu min sâqin calâ qadami, dosłownie: walka solidniej
sza (bardziej stała), niż goleń osadzona na stopie.

661 Według komentatorów chodzi tu o Turków, którzy opanowali Irak, ówczesną prowincję kalifatu 
abbasydzkiego (’Al-Mutanabbi 1986:IV, 159; 3A1-Mutanabbl 2008:IV, 43), początkowo jako straż przybocz
na kalifów, a potem jako siła osadzająca i usuwająca kalifów. Ich władza trwała od 833 do 945 r„ kiedy 
to zastąpili ich kolejni „protektorzy” kalifatu, szyiccy Persowie, Buwajhidzi (Hitti 1958:466-470; Hodgson 
1994:1, 476-477, 486-487, 495).

662 Komentatorzy sugerują, że podmiot liryczny pokona swych wrogów, prowadząc na nich nie 
tylko wspomnianych „nieustępliwych”, ale również starca (lub przywódcę plemienia). Możliwe jest też 
tłumaczenie: starców, jeśli potraktujemy ¿^ śayhi" jako drugi człon st. cstr., czyli ¿Li JSL bi-kulli śayhi" 
(v. wers 22). Wyjaśnia się też wyraz ¿Li śayhu" jako synonim miecza, szabli ("AI-Mutanabbi 1986:IV, 159; 
’Al-Mutanabbi 2008:IV, 43). W dość enigmatycznym starcu i jego nieortodoksyjnych, krwawych akcjach 
niektórzy widzą aluzję do powstania karmatów, radykalnego społecznie ruchu islamskiego, założonego 
ok. 874 r. przez Hamdâna Qarmata, którego jeden z następców, ’Abu Tâhir Sulaymân spustoszył dolny 
Irak, zamknął trasy pielgrzymek, a w 930 r. zajął Mekkę i wywiózł Czarny Kamień (Hitti 1958:445; Ar- 
berry 1967:52; Hodgson 1994:1, 490-491). Tâhâ Husayn uznaje ten wers za otwarte głoszenie idei czystego 
karmatyzmu (Tâhâ Husayn 1980:97). °A1-Mutanabbi od 927 r. był zwolennikiem karmatów i nawet miał 
propagować przez mniej więcej sześć lat ich idee (DA1-Fâhûri (b.r.]:598-599).

663 Podmiot liryczny zwraca się do siebie samego: jeśli w czasie walki moja krew nie spłynie po 
grotach oszczepów ("Al-Mutanabbi 1986:IV, 160-161; JA1-Mutanabbi 2008:IV, 44-45).

664 Dosłownie: Nie będę mógł być nazwany synem matki (czyli bratem) sławy i szlachetności ("Al- 
Mutanabbl 1986:IV, 160-161; JA1-Mutanabbi 2008:IV, 44-45).

665 To znaczy: Nie osiągnie władzy słabeusz, który nie obroni się przed mieczami łaknącymi 
jego krwi, ani przed ptakami czyhającymi na jego ciało (JA1-Mutanabbl 1986:IV, 161; °A1-Mutanabbi 
2008:IV, 45).

39. Pchnięcie pali rumaki, wrzawa niepokoi, 
jakby właśnie zostały ogarnięte szałem.

41. Przemówiły oszczepy, zmarszczyły więc czoła, 
jakby im kolokwintą owinięto uzdy.

43. Wszystkich nieustępliwych, czekających na mnie, 
powiodę do zwycięstwa nad władzą sługusów66';

45. starca, który uznaje pięć modlitw za zbędne
i dopuszcza w świątyni rozlew krwi pielgrzymów662.

47. A gdy na lwie oddziały natrze w pyle bitwy, 
odejdą pokonane, lecz on pozostanie.

49. Miecz mój błyśnie - zapomną błyskawicy kraje, 
miast ulewy - strugami krwi się zadowolą.

51. Zmierzaj do wód zagłady - zostaw, moja duszo, 
owcom i trzodzie wody lęku przed zagładą.

53. Jeżeli krwią nie spłyniesz po ostrzach oszczepów663, 
szlachetnością i sławą nie będę się cieszył664.

55. Osiągnie władzę mięso na pieńku rzeźnika665, 
gdy miecze krwi spragnione, a ptaki zgłodniałe?

57. Spragniony zmarłby, choćby widział we mnie wodę; 
a gdybym się mu zjawił we śnie, spać by nie mógł.
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59. Jutro spotkanie wszystkich delikatnych ostrzy 
z występnymi władcami Arabów i Persów.

61. Jeśli mnie usłuchają, zmienię swe zamiary; 
śmierć ich mi nie wystarczy, jeżeli odmówią666.

666 Dosłownie: Oni mnie nie zadowolą, czyli: zabiję ich oraz inne nacje (°Ał-MutanabbI 1986:IV, 162; 
°A1-Mutanabbi 2008:IV, 45).

667 Brak przerzutni w utworze sprawia, że niezbędnym sygnałem zamknięcia wersu jest kadencja 
(STL 2008:220; cf. Dłuska 1978:1, 202).

Schemat prozodyczny powyższego tłumaczenia wygląda następująco:
1. -----

3. -----------------

5. -----------------
6. —z._

8.  „
9. Z.-------------------

10.  „
11. -----_L_|
12. -------------------------------
13. -----------------

15.
16. —-----
17.
18. „—
19.
20.
21. -------
22. „------------------------------- .1_U—
23.
24. ------I-U—
25. -----
26. ^-^-1------
27.
28.
29.

31. _i.__i.__z._L-----^_|L_^__^_|_^__^_

Trzynastozgłoskowiec 7+6 zastosowany został w obu hemistychach tłumaczenia, 
przez co powstała postać wierszowa 13+13 z regularną nadrzędną średniówką667. Ka
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dencja zupełna pozostaje sygnałem zamknięcia wersu, ale nie hemistychu. Antyka- 
dencja przypada dość regularnie na średniówkę rozdzielającą hemistychy, rzadziej na 
średniówkę każdego hemistychu (cf. wersy: 2, 3, 13, 14, 15 etc.).

Wygłos proparoksytoniczny oryginału w stopie przedśredniówkowej i w klauzuli 
(z wspomnianymi wyżej wyjątkami) zastąpiony został w tłumaczeniu wygłosem paroksy- 
tonicznym. Rozkład i liczba akcentów wyrazowych różnią się tu znacznie od oryginału.

Ze środków stylistycznych nie dało się oddać w pełni w tłumaczeniu figury ety
mologicznej, gdyż nie wszystkie wyrazy w polskim tłumaczeniu pochodzą od tych 
samych rdzeni, a nawet jeśli udałoby się zestawić takie konstrukcje, brzmiałyby one 
sztucznie. Oto przykłady różnic między oryginałem a naszym tłumaczeniem: 2 (Lu’1 
óLó °ibcad bacidta), 22 (LjL - °adaltu - dawlati) powiodę (...) władzą), 28 (¿ULi 
¿¿Li °a-yamliku 1-mulka) Osiągnie władzę (...)?

3Al-Mutanabbi po polsku

Powyższa kasyda nie została dotychczas przetłumaczona na język polski. Jest to 
zatem pierwsze jej tłumaczenie z oryginału arabskiego.

Tłumaczeń innych utworów °A1-Mutanabbiego na język polski było niewiele. 
Pierwszym przekładem jednego z utworów poety na język polski (z drugiej ręki) jest 
tłumaczenie kasydy f-U ^Lć- >\'jL L.J | ^LkJi j Ji ęs/—; ¿Lj ¿lU- hattâma nahnu
nusâri n-nağma fiz-zulami / wa-mâ surâ-hu cala huffin wa-la qadami (’Al-MutanabbI 
2008:IV, 156-165). Dokonał go Adam Mickiewicz prawdopodobnie w roku 1828 na pod
stawie francuskiej antologii Grangereta de Lagrangea wydanej w tymże roku (Mickie
wicz 1998:304-308, 567, 665-666)608. Jest to przekład trzynastozgłoskowcem rymowanym 
o układzie abba cc dd etc. z trzema wplecionymi w dystychy zwrotkami o układzie efej 
ghhg ijji. Tłumaczenia Mickiewicza (choć pośrednie) pozostają wciąż najbardziej uda
nymi literacko przekładami z literatury arabskiej. Tekst mickiewiczowski znalazł się 
w antologii Antoniego Langego „Dywan wschodni” (Lange 1921:192-195). Cenne uwagi 
dotyczące tłumaczenia Mickiewicza zawierają dwa opracowania Janusza Daneckiego 
(Danecki 1997:435-441; Danecki 1997a).

668 Odpowiednik pierwszego wersu arabskiego brzmi w przekładzie Mickiewicza następująco (Mic
kiewicz 1998:304, cf. Danecki 1997:16-17):

Pókiż przez głuche piaski i przez dzikie lądy
Mam lecieć, za gwiazdami wypuściwszy wodze? 
Gwiazdy nóg nie mające nie ustaną w drodze, 
Jak ustają znużeni ludzie i wielbłądy.

Z oryginału siedem utworów °A1-Mutanabbiego przetłumaczyli: Aleksandra Wit
kowska i Janusz Danecki. Są to (według pierwszych wersów):

1) L-uL ¿u fi il * La t LÂÂ ji>- «1 La 'udun bi-’ayyati hâlin cudta yâ cîdü / bi- 
-mâ mada °am bi-°amrin fi-ka tağdîdû (metrum °al-basit), w przekładzie obojga tłuma
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czy: O dniu świąteczny! Jak powracasz do mnie? / Niesiesz powiew przeszłości czy 
dobra nowinę? (Danecki 1997:442-444; 3A1-Mutanabbi 2008:11, 37-45);

2) ffijAi jbj * jt'ijJi jb f jili Ja! jSi Ji cala qadri 3ahli l-cazmi ta3ti l-caza3imu / 
wa-ta3ti cala qadri 1-kirami 1-makarimu (metrum 3at-tawil), w przekładzie obojga tłu
maczy: Stanowczość jest zależna od stanowczych ludzi, / szlachetność na szlachetnych 
jedynie polega (3A1-Mutanabbi 2008:111, 399-414; Danecki 1997:444-448);

3) ¿uJi ćJij 0i 44 ¿A * ¿i' 3ayna 3azmacta 3ayyuhada 1-humamu /
nahnu nabtu r-ruba wa-3anta 1-gamamu (metrum 3al-hafif), w przekładzie obojga tłu
maczy: Dokąd zmierzasz, wielki władco? / Jesteśmy zielenią wzgórz, a ty jesteś chmu
rą (Danecki 1997:448-450; 3A1-Mutanabbi 2008:111, 362-368);

4) iaJi j ¿«¿Ji jli óbUj * iS^ u Ji jSJ li-kulli mri3in min dahri-hi ma
tacawwada / wa-cadatu sayfi d-dawlati t-tacnu fi-l-cida (metrum 3at-tawil), w przekła
dzie obojga tłumaczy: Każdy mąż ma przed sobą możliwość wyboru. / Sajf ad-Daula 
wybrał pokonanie wroga (Danecki 1997:450-451; 3A1-Mutanabbi 2008:1, 286-296) - 
przetłumaczono 17 z 42 wersów;

5) ¿4“ 4-+*0 wa-3aswadda 3amma l-qalbu min-hu
fa-dayyiqun / nahibun wa-3amma batnu-hu fa-rahibu (metrum 3at-tawil), w przekła
dzie obojga tłumaczy: To czarnuch. Jego serce jest ciasne i skąpe, / a jego brzuch jest 
wielki, zanadto obszerny (niewy stępujący w zbiorach 3Al-cUkbariego i 3A1-Barquqiego; 
Danecki 1997:452);

6) Jlili 4 <4 y ¿¿'Aj * J+A-i ¿&j* J? 3amata-kumu min qabli mawti-kumu
1-gahlu / wa-garra-kumu min haffatin bi-kumu n-namlu (metrum 3at-tawil), w prze
kładzie obojga tłumaczy: Zanim śmierć przyjdzie, umrzecie z głupoty, / bo mrówki 
mogą unieść ciężar waszych rad (Danecki 1997:452; 3A1-Mutanabbi 2008:111, 277-278);

u') * f-r1 JL. ÓLJj Aj wa-harra qalba-hu mim-man qalbu- 
hu śabimu / wa-man bi-gism-i wa-hal-i cinda-hu saqamu (metrum 3al-basit), w prze
kładzie obojga tłumaczy: Kocham i płonę, lecz ty jesteś zimny! Cierpię, gorączka trawi 
moje ciało (Danecki 1997: 453-456; 3A1-Mutanabbi 2008:111, 382-395).

Tłumacze wybrali formę wiersza bezrymowego, nieregularnego (utwór 3), lub też 
zbliżoną do sylabizmu względnego, dopuszczającego ekwiwalencję rytmiczną wersów 
o zbliżonej, a nieidentycznej liczbie sylab (Pszczołowska 2001:16-19; STL 2008:544), 
ale w utworze 4 przewagę stanowią wersy jedenastozgłoskowe, i to ze średniówką po 
piątej sylabie (5+6), albo trzynastozgłoskowe (7+6).

Tłumaczenie kasydy 3A1-Mutanabbiego z oryginału zawiera również cytowana 
praca Pawła Siwca (Siwiec 2008:173-174). Chodzi o utwór elegijny rozpoczynający się 
następująco: AA A óij SCJ-i J (/! 3in-ni la-3aclamu wa-l-labibu
habiru / 3anna 1-hayata wa-3in harasta gururu (3A1-Mutanabbi 2008:11,125-129). W prze
kładzie Pawła Siwca wers ten brzmi: Wiem ci ja - a człek rozumny świadom wszak tego 
- I że życie, choćbym się borykał, iluzją jest (Siwiec 2008:173). Całość kasydy została 
przetłumaczona białym trzynastozgłoskowcem (13+13). Na wzór arabski średniówka 
przypada po pierwszym hemistychu (choć zdarzają się przerzutnie), natomiast półwier- 
sze funkcjonują przeważnie jako bezśredniówkowe lub z mieszanym podziałem trzyna- 
stozgłoskowca: 7+6, względnie 8+5, a także odwrotnie: 6+7 oraz 5+8.
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°Al-Mutanabbı - słownictwo

1
dayfu" n. m. gość (Wehr 1976:548; 3Ibn Manzür 1981:2626; 3A1-Munğid 

1984:1, 457)
¿JÍ 3alamma 3 sg. m. pf. IV ogarnąć, wstąpić (do kogoś); pozostać (u kogoś) (Wehr 

1976:877; 3Ibn Manzür 1981:4078; 3A1-Munğid 1984:1, 732;)
—> bi- praep. w, na; z, nota instr. (Harder 1909:324; Wehr 1976:38; 3Ibn Manzür 

1981:196-198; 3A1-Munğid 1984:1, 24)
ra°si ra3si gen. sg. (st. cstr.) ra3sun m. głowa; góra, górna część, szczyt; 

kraniec oraz -ipron. poss. suff. 1 sg. (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:318; Brockeimann 
1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:1533-1534; 3A1-Munğid 1984:1, 242; Wright 2005:i, 101) 

gayra praep. poza, oprócz; acc. sg. ğayrun m. inny, różny, (c. adj., pron., ete.) 
nie, nie- (Wehr 1976:690; 3Ibn Manzür 1981:3324-3326; 3A1-Munğid 1984:1, 563-564) 

muhtaśimi(n) gen. sg. pt. act. VIII 3ihtaśama wstydzić się, nie śmieć, 
zawstydzić, być wstydliwym, skromnym (Wehr 1976:179, 180; 3Ibn Manzür 1981:888- 
889; 3A1-Munğid 1984:1, 136)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...! e.g. wa-llahi na 
Boga.'(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Munğid 
1984:1, 883)

as-sayfu (z rodzajnikiem określonym —h al-669, tu asymilacja 1- do s) uii 
sayfun n. m. miecz, szabla (Wehr 1976:448; 3Ibn Manzür 1981:2171-2172; 3A1-Munğid 
1984:1, 369)

669 W połączeniach międzywyrazowych protetyczne zwarcie krtaniowe (wraz z towarzyszącą mu 
samogłoską) ulega elizji. Dotyczy to zwarcia krtaniowego (hamzy) występującego w rodzajniku —li 3al- 
oraz form imp. typu )-iii 3ucdur oraz pf. i n. vb. (inf.) VII-XI, a także niektórych wyrazów, np. ’ibnu" 
(Harder 1909:16-20).

¿—ii 3ahsanu nom. sg. elat. ¿—i hasanu" adj. m. piękny, przystojny, miły, ładny, 
dobry (Wehr 1976:178; 3Ibn Manzür 1981:877; °A1-Munğid 1984:1, 134)

yi» ficlan acc. sg. Jii ficlun m. czyn, akcja, dzieło, działanie, postępowanie (Wehr 
1976:721; 3Ibn Manzür 1981:3438; 3A1-Munğid 1984:1, 588)

«L- min-hu praep. ¿* min z, od oraz pron. 3 m. sg. suff. Á_ -hu (Harder 1909:60-63, 
331-332; Wehr 1976:924-925; Brockeimann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:4281-4282; 
3A1-Munğid 1984:1, 775; Wright 2005:i, 100-101, 280-281)

—! bi- praep. w, na; z, nota instr. (Harder 1909:324; Wehr 1976:38; 3Ibn Manzür 
1981:196-198; 3A1-Munğid 1984:1, 24)

3al-limami gen. pl. (z rodzajnikiem określonym —)' 3al-) limmatu" f. lok, 
pukiel (Wehr 1976:877; 3Ibn Manzür 1981:4078-4079; 3A1-Munğid 1984:1, 732)

2
-úii 3ibcad 2 sg. imp. bacida przepaść, zginąć, wymrzeć (3Ibn Manzür 1981:310; 

°A1-Munğid 1984:1, 43)
bacidta 2 sg. pf. bacida przepaść, zginąć, wymrzeć (3Ibn Manzür 1981:310; 

3A1-Munğid 1984:1, 43)
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bayäda" acc. sg. bayädun m. biel (Wehr 1976:86; 3Ibn Manzür 1981:396; 
3A1-Mungid 1984:1, 56)

lä part. neg. nie (Wehr 1976:851-852; 3Ibn Manzür 1981:3972-3974; 3A1-Mungid 
1984:1, 708; Wright 2005:i, 287, ii, 20, 36, 42-44, 94, 300, 304, 306, 333, 347)

^¿>14 bayäda670 acc. sg. bayädun m. biel (Wehr 1976:86; 3Ibn Manzür 1981:396; 
3A1-Mungid 1984:1, 56)

670 Bez końcowego -n po \ lä w konstrukcji wyrażającej zaprzeczenie egzystencji (Wright 2005:ii, 94-95).
671 Ze zmianą -i na -a przed zaimkami sufigowanymi (Wright 2005:i, 279).

i la-hu praep. —) li-671 dla, do, nota gen./dat. oraz pron. 3 m. sg. suff. *— -hu (Harder 
1909:60-63; Wehr 1976:851; Brockeimann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:4102; 3A1-Mun- 
gid 1984:1, 708; Wright 2005:i, 100-101, 279, 280-281, ii, 148)

—) la- pari, confirm, zaprawdę, istotnie, naprawdę, rzeczywiście (Wehr 1976:851; 
3Ibn Manzür 1981:4103; 3A1-Mungid 1984:1, 708; Wright 2005:i, 282-283, ii, 41-42)

¿JÍ ’anta pron. pers. 2 sg. m. ty (Wright 2005 :i, 54)
3aswadu adj. m. czarny (Wehr 1976:440; 3Ibn Manzür 1981:2141; 3A1-Mungid 

1984:1, 361; Wright 2005:i, 143)
fi praep. w, na (Harder 1909:60-63, 329-330; Wehr 1976:734; Brockeimann 

1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:3505; 3A1-Mungid 1984:1, 601; Wright 2005:i, 280-281)
Cayn-I ¿4* cayni gen. sg. (st. cstr.) ¿lí- caynun f. oko; źródło oraz -i pron. poss. 

suff. 1 sg. (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:663; Brockeimann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 
1981:3195-3196; 3A1-Mungid 1984:1, 541)

min praep. z, od (Harder 1909:331-332; Wehr 1976:924-925; 3Ibn Manzür 
1981:4281-4282; 3A1-Mungid 1984:1, 775)

3az-zulami gen. pl. (z rodzajnikiem określonym —)i 3al-, tu asymilacja 1- do z) 
zulniatu" f. ciemność, mrok; powyższa forma pl. oznacza też trzy ostatnie noce bardzo 
ciemne miesiąca (Wehr 1976:582; 3Ibn Manzür 1981:2759; 3A1-Mungid 1984:1, 481)

3
—> bi- praep. w, na; z, nota instr. (Harder 1909:324; Wehr 1976:38; 3Ibn Manzür 

1981:196-198; 3A1-Mungid 1984:1, 24)
¿J- hubbi gen. sg (st. cstr.) hubbu11 miłość (Wehr 1976:151; 3Ibn Manzür 

1981:742; 3A1-Mungid 1984:1, 113)
qätilat-i gen. sg. (st. cstr.) üjÚ qätilatun (pt. act. sg. f. jíí qatala zabić, zamordo

wać) zabójczym, morderczyni oraz -i pron. poss. suff. 1 sg. (Harder 1909:60-63; 
Wehr 1976:742-743; Brockeimann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:3527-3528; 3A1-Mungid 
1984:1, 608; Wright 2OO5:i, 101)

5 wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. wa-llahi na 
Boga! (Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

.LiJi 3aś-śaybi gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —ii 3al-, tu asymilacja 1- do ś) ¿4^ 
śaybun m. siwizna; podeszły wiek (Wehr 1976:496; 3Ibn Manzür 1981:2371; 3A1-Mungid 
1984:1, 410)

tagdiyat-i nom. st. cstr. ł-uj tagdiyatu" (n. vb. = inf. II ¿¿i- gaddä żywić, 
karmić) f. pokarm, pożywienie, żywność oraz -i pron. poss. suff. 1 sg. (Harder 
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1909:60-63; Wehr 1976:666, 667; Brockelmann 1979:28-29; ’Ibn Manzür 1981:3224; 
’Al-Mungid 1984:1, 546)

hawäya nom. pi. cSj* hawan m. miłość, uczucie, pasja, skłonność (Wehr 
1976:1040; ’Ibn Manzür 1981:4728; ’Al-Mungid 1984:1, 879)

Mit tifla" acc. sg. jit tiflun m. dziecka, młode (Wehr 1976:562; ’Ibn Manzür 
1981:2681-2682; ’Al-Mungid 1984:1, 467)

j wa- conj. i, oraz-, a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...! e.g. wa-llähi na 
Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; ’Ibn Manzür 1981:4940-4944; ’Al-Mungid 
1984:1, 883)

śayb-i nom. sg. (st. cstr.) śaybu" m. siwizna; podeszły wiek oraz -I 
pron. poss. suff. 1 sg. (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:496; Brockelmann 1979:28-29; ’Ibn 
Manzür 1981:2371; ’Al-Mungid 1984:1, 410)

¿JC bäliga acc. sg. pt. act. m. (st. cstr.) dojrzały, dorosły, poważny, silny $ balaga 
osiągnąć, dojść do czegoś, dojrzeć, wpłynąć, zadziałać na coś (Wehr 1976:73, 74; ’Ibn 
Manzür 1981:345-346; ’Al-Mungid 1984:1, 48)

(JJ-i ’al-hulumi gen. pi. (z rodzajnikiem określonym —li ’al-) ¿U- hilmu11 m. łagod
ność, łaskawość, wyrozumiałość, cierpliwość, zrozumienie, rozsądek, mądrość (Wehr 
1976:202; ’Ibn Manzür 1981:980; ’Al-Mungid 1984:1, 150)

4

—» fa- conj. więc, zatem, i, to (Wehr 1976:691; ’Ibn Manzür 1981:3333; ’Al-Mungid 
1984:1, 566)

ü mä pron. interrog. co?; pron. rei. to, co, który, jaki; pron. indef. jakiś, pewien; part, 
neg. nie-, conj. tak długo jak, gdziekolwiek (Harder 1909:68, 353,358, 359; Wehr 1976:888; 
’Ibn Manzür 1981:4293-4294; ’Al-Mungid 1984:1, 744)

’amurru 1 sg. impf. gem. marra minąć, przejść obok; przeminąć, przekroczyć 
(Wehr 1976:900; ’Ibn Manzür 1981:4174; ’Al-Mungid 1984:1, 753)

—- bi- praep. w, na; z, nota instr. (Harder 1909:324; Wehr 1976:38; ’Ibn Manzür 
1981:196-198; ’Al-Mungid 1984:1, 24)

rasmi" gen. sg. ^5 rasmun m. ślad, odbicie; pozostałość, znak; napis; rysunek 
(Wehr 1976:339; ’Ibn Manzür 1981:1646; ’Al-Mungid 1984:1, 259)

'Z lä part. neg. nie (Wehr 1976:851-852; ’Ibn Manzür 1981:3972-3974; ’Al-Mungid 
1984:1, 708; Wright 2005:i, 287, ii, 20, 36, 42-44, 94, 300, 304, 306, 333, 347)

üjCi ’usä’ilu-hu 1 sg. impf. III jiü sä’ala pytać, wypytywać kogoś oraz pron. 3 m. 
sg. suff. -hu (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:391; Bro-ckelmann 1979:28-29; ’Ibn 
Manzür 1981:1906; ’Al-Mungid 1984:1, 316)

5 wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. Äj wa-llähi na 
Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; ’Ibn Manzür 1981:4940-4944; ’Al-Mungid 
1984:1, 883)

lä part. neg. nie (Wehr 1976:851-852; ’Ibn Manzür 1981:3972-3974; ’Al-Mungid 
1984:1, 708; Wright 2005:i, 287, ii, 20, 36, 42-44, 94, 300, 304, 306, 333, 347)

—> bi- praep. w, na; z, nota instr. (Harder 1909:324; Wehr 1976:38; ’Ibn Manzür 
1981:196-198; ’Al-Mungid 1984:1, 24)
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oii dati gen. sg. (st. cstr.) óii datun f. istota, natura; osoba, osobowość, on sam, ona 
sama; ten sam (Harder 1909:56, 57, 321, 434; Wehr 1976:314; 3Ibn Manzür 1981:1476- 
1478; ’Al-Mungid 1984:1, 240)

jli* himärin gen. sg. himäru11 zasłona zakrywająca głowę i twarz kobiety, 
welon (Kazimirski 1860:1, 631; Wehr 1976:261; 3Ibn Manzür 1981:1261; 3A1-Mungid 
1984:1, 195; 3A1-Mutanabbi 2008:1V, 40)

lä part. neg. nie (Wehr 1976:851-852; 3Ibn Manzür 1981:3972-3974; 3A1-Mungid 
1984:1, 708; Wright 2005:i, 287, ii, 20, 36, 42-44, 94, 300, 304, 306, 333, 347)

turiqu 3 sg. f. impf. IV JiJÍ 3aräqa wylać, rozlać, przelać (Wehr 1976:371; 3Ibn 
Manzür 1981:1794-1795; 3A1-Mungid 1984:1, 290)

darni acc. sg. (st. cstr.) fi damun m. krew oraz -i pron. poss. suff. 1 sg. (Har
der 1909:60-63; Wehr 1976:291; Brockeimann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:1429; 3A1- 
Mungid 1984:1, 225)

5

ć tanaffasat 3 sg. f. pf. V tanaffasa oddychać, odetchnąć, odpocząć, odsap
nąć (Wehr 1976:985; 3Ibn Manzür 1981:4504; 3A1-Mungid 1984:1, 826)

¿é- can praep. od, z; o (Harder 1909:328-329; Wehr 1976:647; 3Ibn Manzür 1981:3143- 
3144; 3A1-Mungid 1984:1, 531)

tlij wafä3in gen. sg. &j wafa3un m. (n. vb. = inf. wafä spełnić, zrealizować, 
dotrzymać czegoś) wykonanie, dokonanie, spełnienie, realizacja; spłata, rekompen
sata; wierność, lojalność (Wehr 1976:1086; 3Ibn Manzür 1981:4884-4885; 3A1-Mungid 
1984:1, 911)

gayri gen. sg. (st. cstr.) gayru" m. inny, różny, (c. adj., pron. etc.) nie, nie- 
(Wehr 1976:690; 3Ibn Manzür 1981:3324-3326; 3A1-Mungid 1984:1, 563-564)

munsadicin gen. sg. ¿-odl munsadicun pt. act. m. VII 3insadaca rozdzie
lić się, rozszczepić się, rozbić się, rozłupać się, rozejść się (Wehr 1976:508; 3Ibn Manzür 
1981:2414; 3A1-Mungid 1984:1, 419)

fV- yawma acc. sg. (st. cstr.) dnia, w dniu f> yawmu" m. dzień (Wehr 1976:1110; 
3Ibn Manzür 1981:4974; 3A1-Mungid 1984:1, 927)

3ar-rahili gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —li 3al-, tu asymilacja 1- do r) 
rahilu" m. wyjazd, odjazd, rozstanie (Wehr 1976:331; 3Ibn Manzür 1981:1611; 3A1- 

Mungid 1984:1, 253)
j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ....'e.g. ¿1} wa-llahi na 

Boga.'(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

Uli śacbin gen. sg. ¿JLł śacbun m. odległość, oddalenie n. vb. = inf. śacaba 
oddzielić, rozdzielić, rozproszyć (Kazimirski 1860:1, 1234, 1235; Wehr 1976:472; 3A1- 
Mutanabbi 1986:IV, 153; 3Ibn Manzür 1981:2268; 3A1-Mungid 1984:1, 390)

gayri gen. sg. (st. cstr.) gayru" m. inny, rożny, (c. adj., pron. etc.) nie, nie- 
(Wehr 1976:690; 3Ibn Manzür 1981:3324-3326; 3A1-Mungid 1984:1, 563-564;)

multa3imi(n) gen. sg. multa3imun pt. act. m. VIII f(Ą 3ilta3ama być napra
wionym, poprawionym; być połączonym; połączyć się, zgodzić się, zagoić się (Wehr 
1976:853; 3Ibn Manzür 1981:3976; 3A1-Mungid 1984:1, 709)
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6

Lfrj? qabbaltu-hä 1 sg. pf. II Jj qabbala pocałować oraz pron. 3 f. sg. suff. I«— -hä 
(Harder 1909:60-63; Wehr 1976:739; Brockeimann 1979:28-29; °Ibn Manzür 1981:3521; 
3A1-Mungid 1984:1, 607)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...! e.g. il) wa-llähi na 
Boga! (Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; °Ibn Manzür 1981:4940-4944; 9A1-Munğid 
1984:1, 883)

dumüc-i nom. pl. (st. cstr.) ¿Jo damcun m. coli, łzy oraz -î pron. poss. suff. 
1 sg. (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:292; Brockeimann 1979:28-29; 'JIbn Manzür 
1981:1422; °A1-Munğid 1984:1, 224)

¿5* mazğu nom. sg. (st. cstr.) mazğu" m. mieszanie (n. vb. = inf. & mazağa 
mieszać) (Wehr 1976:905, 906; "Ibn Manzür 1981:4191; "Al-Munğid 1984:1, 759)

ji Jadmuci-hä gen. pl. (st. cstr.) ¿o damcun m. coli, łzy oraz pron. poss. 3 f. sg. 
suff. —-hä (Harder 1909:60-63; Brockeimann 1979:28-29; "Ibn Manzür 1981:1422; 3AI- 
Munğid 1984:1, 224)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...! e.g. Jii) wa-llähi na 
Boga! (Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; "Ibn Manzür 1981:4940-4944; "Al-Munğid 
1984:1, 883)

qabbalat-nî 3 f. sg. pf. II Jj qabbala pocałować oraz pron. 1 sg. suff. — - ni672 
(Harder 1909:60-63; Wehr 1976:739; Brockeimann 1979:28-29; "Ibn Manzür 1981:3521; 
"Al-Munğid 1984:1, 607;)

672 Forma po czasownikach (Harder 1909:60; Brockeimann 1979:28).

LSUcalä praep. na; przy, obok; ku, do; z; wbrew, przeciw (Harder 1909:327-328; Wehr 
1976:638-639; "Ibn Manzür 1981:3091-3092; "Al-Munğid 1984:1, 528)

hawfi" gen. sg. hawfu" strach, lęk (n. vb. = inf. häfa bać się) (Wehr 
1976:265; "Ibn Manzür 1981:1290; "Al-Munğid 1984:1, 199)

U faman acc. sg. ¡3 famun m. usta (Wehr 1976:728; "Ibn Manzür 1981:3471; "Al-Mun
ğid 1984:1, 596)

—) li- praep. dla, do, nota gen./dat. (Wehr 1976:851; "Ibn Manzür 1981:4102; "Al-Mun- 
ğid 1984:1, 708; Wright 2005:i, 279, ii, 148)

pj fami(n) gen. sg. famun m. usta (Wehr 1976:728; "Ibn Manzür 1981:3471; "Al- 
Muriğid 1984:1, 596)

7
—> fa- conj. więc, zatem, i, to (Wehr 1976:691; "Ibn Manzür 1981:3333; "Al-Munğid 

1984:1, 566)
duqtu 1 sg. pf. Jii däqa spróbować, skosztować, sprawdzić, zakosztować, do

świadczyć, przeżyć, odczuć, przecierpieć (Wehr 1976:315-316; "Ibn Manzür 1981:1526- 
1527; "Al-Munğid 1984:1, 241)

¿û mä"a acc. sg. (st. cstr.) «u mä"u" m. woda (Wehr 1976:932; "Ibn Manzür 1981:4302; 
"Al-Munğid 1984:1, 780)

hayati" gen. sg. hayätu" f. życie (Wehr 1976:220; "Ibn Manzür 1981:1075; 
"Al-Munğid 1984:1, 165)
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¿^minpraep. z, od(Harder 1909:331-332; Wehr 1976:924-925; 3Ibn Manzur 1981:4281- 
4282; 3A1-Mungid 1984:1, 775)

muqabbali-hä pt. pass. m. II JŚ qabbala pocałować oraz pron. 3 f. sg. suff. 
-hä (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:739; Brockeimann 1979:28-29; 3Ibn Manzur 1981:3521; 
3A1-Mungid 1984:1, 607; 3A1-Mutanabbi 1986:1V, 154 - J-Łli : JXi 3al-muqabbalu: 
mawdicu t-taqbiü miejsce pocałunku, pocałowane miejsce)

law conj. cond. gdyby (Harder 1909:357-359; Wehr 1976:881; Brockeimann 
1979:204-205; 3A1-Mungid 1984:1, 737)

säba 3 sg. m. pf. spaść, trafić, uderzyć (Wehr 1976:528; 3Ibn Manzür 1981:2518- 
2519; 3A1-Mungid 1984:1, 439)

ty turba" acc. sg. turbun m. proch, pył; ziemia, gleba (3Ibn Manzur 1981:423; 
3A1-Mungid 1984:1, 60)

—J la- part, confirm. zaprawdę, istotnie, naprawdę, rzeczywiście (Wehr 1976:851; 
3Ibn Manzür 1981:4103; 3A1-Mungid 1984:1, 708; Wright 2005:i, 282-283, ii, 41-42)

ú¿i3ahya 3 sg. m. pf. IV ożywić (Wehr 1976:220; 3Ibn Manzur 1981:1076; 3AI-Mungid 
1984:1, 165;)

sälifa acc. sg. (st. cstr.) ÚJL- salifu" adj. m. poprzedni; miniony (pt. act. ÚE. 
salafapoprzedzać) (Wehr 1976:422, 423; 3Ibn Manzür 1981:2068; 3Al;Mungid 1984:1, 346)

(►¿Sil 3al-3umami gen. pl. (z rodzajnikiem określonym —li 3al-) «¿13ummatun f. naród; 
pokolenie; wspólnota (Wehr 1976:25; 3Ibn Manzür 1981:134; 3A1-Mungid 1984:1, 17)

8
tamü 3 sg. f. impf, b¿ rana spoglądać, wpatrywać się (Wehr 1976:363 3Ibn 

Manzür 1981:1747; 3A1-Mungid 1984:1, 282)
¿—li 3ilay-ya praep. Ji 3ila do, ku; aż, do oraz -i pron. suff. 1 sg. (Harder 1909:60- 

63, 326; Wehr 1976:25; Brockeimann 1979:28-29,116; 3Ibn Manzür 1981:120; 3A1-Mungid 
1984:1, 17)

—; bi- praep. w, na; z, nota instr. (Harder 1909:324; Wehr 1976:38; 3Ibn Manzür 
1981:Í96-198; 3A1-Mungid 1984:1, 24)

Jj- cayni gen. sg. (st. cstr.) caynun f. oko; źródło (Wehr 1976:663; 3Ibn Manzür 
1981:3195-3196; 3A1-Mungid 1984:1, 541)

^i 3az-zabyi gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —Ji 3al-, tu asymilacja 1- do z) ¿3¿ 
zabyun m. gazela (Wehr 1976: 580; 3Ibn Manzür 1981:2744; 3A1-Mungid 1984:1, 479) 

mughisata" gen. sg. mughiśatu" pt. act. f. IV 3aghaśa łkać,
szlochać, być bliskim płaczu (Wehr 1976:144; 3Ibn Manzür 1981:712-713; 3A1-Mungid 
1984:1, 106; 3A1-Mutanabbi 1986:IV, 154)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...! e.g. ¿i) wa-llähi na 
Boga.'(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

¿-¿J tamsahu 3 sg. f. impf. ¿-¿ masaha zetrzeć, wytrzeć, zmyć, namaścić, natrzeć 
(Wehr 1976:907; 3Ibn Manzür 1981:4196-4197; 3A1-Mungid 1984:1, 760) 
s J¿Ji 3at-talla acc. sg. z rodzajnikiem określonym —H 3al-, tu asymilacja 1- do t) 
jC tallun m. rosa; mżawka (Wehr 1976:563; 3Ibn Manzür 1981:2696; 3A1-Mungid 
1984:1, 468)
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Jy fawqa praep. nad; ponad; na; powyżej (Harder 1909:60-63, 335; Wehr 1976:733; 
Brockelmann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:3487; 3A1-Mungid 1984:1, 599)

¿5jJ' 3al-wardi gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —li 3al-) ijj wardu" coli, róża, 
róże-, kwiecie, kwiaty (Wehr 1976:1061; 3Ibn Manzür 1981:4809-4810; 3A1-Mungid 
1984:1, 896)

—i bi- praep. w, na; z, nota instr. (Harder 1909:324; Wehr 1976:38; 3Ibn Manzür 
1981:196-198; 3A1-Mungid 1984:1, 24)

3al-canami gen. (z rodzajnikiem określonym —li °al-) ¿2* canamun coli, roślina 
(drzewo) o czerwonych owocach przypominających zabarwione henną koniuszki palców 
(Kazimirski 1860:11, 390 - 1. N. gén. Sorte d’arbre qui croît dans le Hedjaz, qui porte un 
fruit rouge auquel on compare les bouts des doigts des femmes teints en rouge. 2. Coll. 
Verges minces et rouges qui poussent sur l’arbre 3. 5X- Pointes du caroubier (^jj*). 
4. Vrilles, pousses en spirale avec lesquelles la vigne s’attache au bois voisin. 5. Épine 
de l’acacia (jüL). 6. Anam, n. pr. d’homme; Lane 1968:2178; 3Ibn Manzür 1981:3139; 
’Al-Mungid 1984:1, 534; Steingass 1998:871 3Az-Zabïdï 2000:XXXIII, 154).

9
ruwayda (c. pron. suif, et acc.), Lujj ruwayda" adv. (właściwie inf. dem.) powo

li, wolno (Wehr 1976:366; 3Ibn Manzür 1981:1773; °A1-Mungid 1984:1, 286)
hukma-ki acc. sg. pC- hukmu" m. sąd, opinia, zdanie; werdykt, wyrok oraz 

pron. poss. 2 f. sg. suff. ¿1— -ki (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:196; Brockelmann 
1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:951-952; ’Al-Mungid 1984:1, 146)

Li fï-nâ praep. fi w, na oraz pron. 1 pl. suif. u_ -nâ (Harder 1909:60-63, 329-330; 
Wehr 1976:734; Brockelmann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:3505; 3A1-Mungid 1984:1, 
601; Wright 2005:i, 100-101, 252, 280-281)

gayra praep. poza, oprócz; acc. sg. gayr“" m. inny, różny (c. adj„ pron. etc.) 
nie, nie- (Wehr 1976:690; 3Ibn Manzür 1981:3324-3326; 3A1-Mungid 1984:1, 563-564)

munsifati" acc. sg. f. Uu-Li munsifu" sprawiedliwy pt. act. m. 3ansafa być 
sprawiedliwym (Wehr 1976:971; 3Ibn Manzür 1981:4444; 3A1-Mungid 1984:1, 812)

—> bi praep. w, na; z, nota instr. (Harder 1909:324; Wehr 1976:38; 3Ibn Manzür 
1981:196-198; 3A1-Mungid 1984:1, 24)

jj-Ûi 3an-nasi gen. (z rodzajnikiem określonym —li 3al-, tu asymilacja 1- do n) J-li 
nasu" coli, ludzie (Wehr 1976:30; 3Ibn Manzür 1981:147; 3A1-Mungid 1984:1, 846)

kulli-himi gen. sg. (st. cstr.) JT kullun m. całość, każdy, wszystek; cały oraz 
pron. 3 m. pl. suff. (¿4— -hum z asymilacją do -i przyimka: — -him673 (Harder 1909:60- 
63, 313; Wehr 1976:835; Brockelmann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:3917; 3A1-Mungid 
1984:1, 692-693)

673 Starsza i poetycka forma z końcówką -i, czyli — -himi (Wright 2005:i, 101).

üLaii 3afdï-ki 1 sg. impf. cs-ü fada wybawić, wykupić oraz pron. 2 f. sg. suff. L— -ki 
(Harder 1909:60-63; Wehr 1976:700; Brockelmann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:3366; 
3A1-Mungid 1984:1, 572)

min praep. z, od (Harder 1909:331-332; Wehr 1976:924-925; 3Ibn Manzür 
1981:4281-4282; 3A1-Mungid 1984:1, 775)
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hakami(n) gen. sg. hakamun m. sędzia, rozjemca (Wehr 1976:196; 3Ibn 
Manzür 1981:951; 3A1-Mungid 1984:1, 146)

10
3abdayti 2 sg. f. pf. <¿1'1 3abdä wyjawić, ukazać, obwieścić, wyrazić (Wehr 

1976:47; 3Ibn Manzür 1981:234; 3A1-Mungid 1984:1, 29)
JÜ- mitla praep. podobnie jak, tak jak (właściwie acc. sg. st. cstr. ji. mitlu" m. 

podobieństwo, odpowiednik) (Wehr 1976:891-892; Brockelmann 1979:159; Harder 
1909:314; 3Ibn Manzür 1981:4132-4133; 3A1-Mungid 1984:1, 747)

«¿jJi 3al-ladi pron. rei. sg. m. który, ten, który (Wehr 1976:23; 3Ibn Manzür 1981:1471- 
-1472; 3A1-Mungid 1984:1, 16; Wright 2005:i, 270-272)

ćJ.u’1 3abdaytu 1 sg. pf. (¿jji 3abda wyjawić, ukazać, obwieścić, wyrazić (Wehr 
1976:47; 3Ibn Manzür 1981:234; 3A1-Mungid 1984:1, 29)

min praep. z, od (Harder 1909:331-332; Wehr 1976:924-925; 3Ibn Manzür 
1981:4281-4282; 3A1-Mungid 1984:1, 775)

^5* gazacin gen. sg. gazacun m. niepokój, lęk; smutek (Wehr 1976:123; 3Ibn 
Manzür 1981:616; 3A1-Mungid 1984:1, 89)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...! e.g. Äij wa-llähi na 
Boga.'(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

lam part. neg. (c. apoc.) nie (Wehr 1976:877; 3Ibn Manzür 1981:4080; 3A1-Mungid 
1984:1, 732; Wright 2005:i, 287)

tuginni 2 sg. f. apoc. IV ¿¿i 3aganna zasłonić, zakryć, ukryć (Wehr 1976:138; 
3Ibn Manzür 1981:701; 3A1-Mungid 1984:1, 102)

(¿AJi 3al-ladi pron. rei. sg. m. który, ten, który (Wehr 1976:23; 3Ibn Manzür 1981:1471- 
-1472; 3A1-Mungid 1984:1, 16; Wright 2005:i, 270-272)

ćJii! ’agnantu 1 sg. pf. IV ¿¿i 3aganna zasłonić, zakryć, ukryć (Wehr 1976:138; 3Ibn 
Manzür 1981:701; 3A1-Mungid 1984:1, 102)

min praep. z, od (Harder 1909:331-332; Wehr 1976:924-925; 3Ibn Manzür 
1981:4281-4282; 3A1-Mun£id 1984:1, 775)

|jl 3alami(n) gen. sg. pf 3alamun m. ból, cierpienie; męka (Wehr 1976:24; 3Ibn Manzür 
1981:113; 3A1-Mungid 1984:1, 16)

11
i ii 3idan tak więc, zatem, dlatego (Wehr 1976:11; 3Ibn Manzür 1981:50; 3A1-Mungid 

1984:1, 6)
—J la- part, confirm. zaprawdę, istotnie, naprawdę, rzeczywiście (Wehr 

1976:851; 3Ibn Manzür 1981:4103; 3A1-Mungid 1984:1, 708; Wright 2005:i, 282-283, 
ii, 41-42)

2J ji bazza-ki 3 sg. m. pf. y bazza zabrać, pozbawić, zrabować oraz pron. 2 f. sg. suff. 
¿1— -ki (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:56; Brockelmann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 
1981:275; 3A1-Mungid 1984:1, 36)

tawba acc. sg. (st. cstr.) óy tawbu" m. ubiór, odzież, strój, szata (Wehr 1976:108; 
3Ibn Manzür 1981:519; 3A1-Mungid 1984:1, 75)
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j-U-i 3al-husni gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —li °al-) husnun m. piękno-, 
doskonałość (Wehr 1976:178; DIbn Manzür 1981:877; °A1-Mungid 1984:1, 134) 

9asgaru-hu Dasgaru elat. sagiru” adj. m. mały, niewielki; młody oraz 
pron. 3 m. sg. suff. Á_ -hu (Harder 1909:60-63, 72-73; Wehr 1976:516; 3Ibn Manzür 
1981:2452; 'JA1-Mungid 1984:1, 425)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ....'e.g. Jal} wa-llahi na 
Boga.'(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; °Ibn Manzür 1981:4940-4944; °A1-Mungid 
1984:1, 883)

sirti 2 sg. f. pf. sära stać się (Wehr 1976:532-533; °Ibn Manzür 1981:2535- 
2536; 9A1-Mungid 1984:1, 442)

mitli-ya ji* mitla praep. podobnie jak, tak jak (właściwie acc. sg. st. cstr. jl* 
mitlun m. podobieństwo, odpowiednik) oraz -i pron. suff. 1 sg.674 (Harder 1909:60- 
-63, 314; Wehr 1976:891-892; Brockeimann 1979:28-29,159; °Ibn Manzür 1981:4132-4133; 
3A1-Mungid 1984:1, 747)

674 Starsza i poetycka forma z końcówką -a, czyli -iya (Wright 2005:i, 101).

fi praep. w, na (Harder 1909:60-63, 329-330; Wehr 1976:734; °Ibn Manzür 
1981:3505; Brockeimann 1979:28-29; °A1-Mungid 1984:1, 601; Wright 2005:i, 280-281) 

tawbayni gen. du. tawbu" m. ubiór, odzież, strój, szata (Wehr 1976:108; 
°Ibn Manzür 1981:519; 3A1-Mungid 1984:1, 75)

min praep. z, od (Harder 1909:331-332; Wehr 1976:924-925; 3Ibn Manzür 
1981:4281-4282; °A1-Mungid 1984:1, 775)

saqami(n) gen. sg. saqamu11 m. choroba (Wehr 1976:416; 3Ibn Manzür 
1981:2042; 9A1-Mungid 1984:1, 340)

12
laysa 3 m. sg. (forma pf., znaczenie praes.) nie być, nie istnieć (Harder 1909:218, 

222; Wehr 1976:886; Brockeimann 1979:57-58; 9Ibn Manzür 1981:4112-4113; °A1-Mungid 
1984:1, 742)

JliJi 9at-tacallulu m. n. vb. = inf. V (z rodzajnikiem określonym —Ji °al-, tu asymila
cja 1- do t) jLć tacallala zajmować się, zabawiać się, mieć wymówkę, mieć pretekst, 
zasłaniać się czymś (Kazimirski 1860:11,334-335; Wehr 1976:632; °Ibn Manzür 1981:3079; 
3A1-Mungid 1984:1, 523; °A1-Mutanabbi 1986:IV, 155 - eJjii :Jl¿)i at-tacallulu: 
tazgiyatu l-waqti - zabicie czasu)

—> bi- praep. w, na; z, nota instr. (Harder 1909:324; Wehr 1976:38; 9Ibn Manzür 
1981:196-198; °A1-Mungid 1984:1, 24)

Jüyi 3al-Dämäli gen. pl. (z rodzajnikiem określonym —H 9al-) J-i 9amalun m. nadzie
ja (Wehr 1976:28; °Ibn Manzür 1981:132; °A1-Mungid 1984:1, 18)

¿y min praep. z, od (Harder 1909:331-332; Wehr 1976:924-925; 3Ibn Manzür 
1981:4281-4282; °A1-Mungid 1984:1, 775)

9arab-i gen. sg. (st. cstr.) ójí 'Jarabun m. pragnienie; cel, dążenie oraz -i 
pron. poss. suff. 1 sg. (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:12; Brockeimann 1979:28-29; °Ibn 
Manzür 1981:54-55; 3A1-Mungid 1984:1, 6)
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j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. wa-llahi na 
Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

\ lä part. neg. nie (Wehr 1976:851-852; 3Ibn Manzür 1981:3972-3974; 3A1-Mungid 
1984:1, 708; Wright 2005:i, 287, ii, 20, 36, 42-44, 94, 300, 304, 306, 333, 347)

äpÜüi 3al-qanacatu nom. sg. (z rodzajnikiem określonym —)i 3al-) qanacatun f.
zadowolenie, satysfakcja; umiarkowanie (Wehr 1976:793; 3Ibn Manzür 1981:3753-3754; 
3A1-Mungid 1984:1, 657)

—> bi- praep. w, na; z, nota instr. (Harder 1909:324; Wehr 1976:38; 3Ibn Manzür 
1981:196-198; 3A1-Mungid 1984:1, 24)

3al-3iqläli gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —Ji 3al-) JMSJ 3iqlälun 
m. zmniejszenie; zubożenie, ubóstwo (właściwie n. vb. = inf. IV Jsi 3aqalla zmniejszyć, 
pomniejszyć (Wehr 1976:782, 783; 3Ibn Manzür 1981:3726, 3727; 3A1-Mungid 1984:1, 648) 

¿r* min praep. z, od (Harder 1909:331-332; Wehr 1976:924-925; 3Ibn Manzür 
1981:4281-4282; 3A1-Mungid 1984:1, 775)

^41 śiyam-I gen. pl. ślmatu11 f. charakter, natura, usposobienie; zwyczaj, oby
czaj oraz -i pron. poss. suff. 1 sg. (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:498; Brockeimann 
1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:2379; 3A1-Mungid 1984:1, 412)

13
j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...! e.g. ¿ij wa-llahi na 

Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

lä part. neg. nie (Wehr 1976:851-852; 3Ibn Manzür 1981:3972-3974; 3A1-Mungid 
1984:1, 708; Wright 2005:i, 287, ii, 20, 36, 42-44, 94, 300, 304, 306, 333, 347)

¿bi 3azunnu 1 sg. impf, ¿fe zanna mniemać, sądzić, myśleć, przypuszczać (Wehr 
1976:583; 3Ibn Manzür 1981:2762-2763; 3A1-Mungid 1984:1, 481)

oli' banäti acc. pl. (st. cstr.) ¿’1 3ibnatun f. ói bintu" f. córka; dziewczyna (Wehr 
1976:76; 3Ibn Manzür 1981:362-363;'3A1-Mungid 1984:1, 50)

3ad-dahri gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —li 3al-, tu asymilacja 1- do d) 
dahru" m. czas; wiek, epoka; żywot; los, przeznaczenie (Kazimirski 1860:1, 741; 

Wehr 1976:295; 3Ibn Manzür 1981:1439-1440; 3A1-Mungid 1984:1, 227)
jkdi ÓU banätu d-dahri zmienne koleje losu, przeciwności losu, nieszczęścia, nie

dole(Wehr 1976:76, 295 3A1-Mutanabbi 1986:IV, 156)
tatruku-ni 3 sg. f. impf. taraka porzucić, wyrzec się; zostawić, opuścić, 

pominąć, zaniedbać oraz pron. 1 sg. suff. — -ni675 (Wehr 1976:93-94; Brockelmann 
1979:28-29; Harder 1909:60-63 3Ibn Manzür 1981:430; 3A1-Mungid 1984:1, 61)

675 Forma po czasownikach (Harder 1909:60; Brockelmann 1979:28).

hattä praep. aż do, da, conj. dopóki, aż (c. pf.), żeby, że (c. subj.) (Harder 1909:96, 
326-327; Wehr 1976:155; 3Ibn Manzür 1981:768; 3A1-Mungid 1984:1, 117; Wright 2005:i, 
280, 293, ii, 22, 29, 146, 147)

tasudda 3 sg. f. subj. -ó sadda zamknąć, zablokować, zagrodzić, zatkać (Wehr 
1976:402; 3Ibn Manzür 1981:1968; 3A1-Mungid 1984:1, 326)

311



ijip calay-ha praep. cala na; przy, obok; ku, da, z; wbrew, przeciw oraz pron. 3 
f. sg. suff. 1«— -hä (Harder 1909:60-63, 327-328; Wehr 1976:638-639; Brockeimann 
1979:28-29; ’Ibn Manzür 1981:3091-3092; ’Al-Mungid 1984:1, 528)

lp> turqa-hä acc. pl. > tarlqu" m. f. (pl. turuqu", turqu”676) droga; sposób, 
metoda oraz pron. 3 f. sg. suff. I«— -hä (Harder 1909:60-63, 445; Wehr 1976:559; Brock- 
elmann 1979:28-29; ’Ibn Manzür 1981:2665; ’Al-Mungid 1984:1, 465)

Zamiast formy pl. typu Jí» fuculun dopuszczalna jest postać J»» fuclun (Harder 1909:445
Wright 2005:i, 202), stąd jej użycie u poety (’Al-Mutanabbi 1986:IV, 156; ’Al-Mutanabbi 2008:IV, 

40); tego wariantu nie notuje ’Ibn Manzür (’Ibn Manzür 1981:2665), w ’Al-Mungidzie brak zaś woka- 
lizacji po r (’Al-Mungid 1984:1, 465). Obocznej postaci (ze względu na jej rzadkie występowanie we 
współczesnej arabszczyźnie) brak również u Wehra (Wehr 1976:559).

677 Z samogłoską protetyczną: lumi przed rodzajnikiem po zaniku zwarcia krtaniowego - 
hamzatu 1-wasli (Harder 1909:16-20)'.

678 Rdzeń a* j w-g-d.

himam-I nom. pl. (st. cstr.) <1* himmatu" f. staranie, dążenie, ambicja; posta
nowienie, zamiar oraz ^-1 pron. poss. suff. 1 sg. (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:1033; 
Brockeimann 1979:28-29; ’Ibn Manzür 1981:4703; ’Al-Mungid 1984:1, 872)

14
him677 imp. 2 sg. m. ¿II lama winić, obwiniać, obarczyć winą; ganić, zarzucać coś 

komuś (Wehr 1976:884; ’Ibn Manzür 1981:4100-4101; ’Al-Mungid 1984:1, 740)
^ęui ’al-layäll acc. pl. (z rodzajnikiem określonym —Ji ’al-) Jl) laylun f. m. noc (Wehr 

1976:886; ’Ibn Manzür 1981:4115-4116; ’Al-Mungid 1984:1, 742)
’al-latl pron. rei. sg. f. która; ta, która (Wehr 1976:23; ’Ibn Manzür 1981:1471- 

1472; ’Al-Mungid 1984:1, 16; Wright 2005:i, 270-272)
’ahnat 3 sg. f. pf. IV ’ahnä zetrzeć, zniszczyć (Wehr 1976:264; ’Ibn Manzür 

1981:1283; ’Al-Mungid 1984:1, 198)
cSlc-calä praep. na; przy, obok-, ku, da, z; wbrew, przeciw (Harder 1909:327-328; Wehr 

1976:638-639; ’Ibn Manzür 1981:3091-3092; ’Al-Mungid 1984:1, 528)
gidat-i gen. sg. S-r* gidatu"678 f. bogactwo, majątek oraz -i pron. poss. suff. 

1 sg. (Harder 1909:60-63; Brockeimann 1979:28-29; ’Ibn Manzür 1981:4770; ’Al-Mungid 
1984:1, 888; ’Al-Mutanabbi 1986:IV, 156)

—i bi- praep. w, na; z, nota instr. (Harder 1909:324; Wehr 1976:38; ’Ibn Manzür 
1981:196-198; ’Al-Mungid 1984:1, 24)

yj riqqati gen. sg. (st. cstr) yj riqqatun f. szczupłość, chudość, delikatność, łagod
ność (Wehr 1976:352; ’Ibn Manzür 1981:1706; ’Al-Mungid 1984:1, 273)

JU-i ’al-häli gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —Ji ’al-) Jl¿ hälun m. f. stan, sytua
cja, położenie, pozycja (Wehr 1976:216; ’Ibn Manzür 1981:1057-1058; ’Al-Mungid 
1984:1, 163)

yj JÚ-I riqqatu 1-häli bieda; ubóstwo (’Al-Mutanabbi 1986:IV, 156 - LUS' :JU-l yj
¿jt- riqqatu 1-häli: kinäyatu" can il-faqri aluzja do ubóstwa; ’Al-Mutanabbi 

2008:IV, 40)
j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ....'e.g. ¿ii} wa-llähi na 

Boga! (Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; ’Ibn Manzür 1981:4940-4944; ’Al-Mungid 
1984:1, 883)
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q,5-i*’ (3u)cdur-ni imp. 2 sg. m. jj¿ cadara wybaczyć, przebaczyć komuś oraz pron. 
1 sg. suff. j^—'m679 (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:600; Brockeimann 1979:28-29; 3Ibn 
Manzür 1981:2854; 3A1-Mungid 1984:1, 493)

679 Forma po czasownikach (Harder 1909:60; Brockelmann 1979:28).
680 Samogłoska -i jest często dodawana w rymie do 3 sg. f. pf., 2 sg. m. imp. i tych form apoc., które 

kończą się spółgłoską (Wright 2OO5:ii, 385-386), stąd postać (►£ talumi.
681 Coli., niemające n. unit., są m., jeśli oznaczają ludzi, a f., jeśli określają zbiorowisko zwierząt 

(Brockelmann 1979:93-94).

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. wa-llähi na 
Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

N lä part. neg. nie (Wehr 1976:851-852; 3Ibn Manzür 1981:3972-3974; 3A1-Mungid 
1984:1, 708; Wright 2005:i, 287, ii, 20, 36, 42-44, 94, 300, 304, 306, 333, 347)

¿i talum680 2 sg. m. apoc. läma winić, obwiniać, obarczyć winą; ganić, zarzucać 
coś komuś (Wehr 1976:884; 3Ibn Manzür 1981:4100-4101; 3A1-Mungid 1984:1, 740)

15
csji 3arä 1 sg. impf, ra3a widzieć, zobaczyć, zauważyć, spostrzec, patrzeć, 

spoglądać, uważać (Wehr 1976:319; 3Ibn Manzür 1981:1537-1539; 3A1-Mungid 
1984:1, 243)

Í—úf °unasan acc. J-úí 3unäsun coli, ludzie (Wehr 1976:30; 3Ibn Manzür 1981:147; 
3A1-Mungid 1984:1, 19)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. ¿i) wa-llähi na 
Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

mahsül-i nom. sg. (st. cstr.) Jmahsülu" m. korzyść, zysk; plon, zbiór, 
wynik oraz -i pron. poss. suff. 1 sg. (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:182; Brockel- 
mann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:901; 3A1-Mungid 1984:1, 138)

calä praep. na; przy, obok; ku, da, z; wbrew, przeciw (Harder 1909:327-328; Wehr 
1976:638-639; 3Ibn Manzür 1981:3091-3092; 3A1-Mungid 1984:1, 528)

ganami" gen. ganamu" coli, f.681 owce (Wehr 1976:686; 3Ibn Manzür 1981:3307; 
3A1-Mungid 1984:1, 561)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. ¿ij wa-llähi na 
Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

dikra acc. sg. (st. cstr.) dikrun m. wspomnienie, wspominanie, opowieść, 
relacja (Kazimirski 1860:1, 351; Wehr 1976:310; 3Ibn Manzür 1981:1507; 3A1-Mungid 
1984:1, 236)

güdi" gen. sg. güdun m. hojność, szczodrość (Wehr 1976:146; 3Ibn Manzür 
1981:720)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. ¿ij wa-llähi na 
Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)
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mahsül-i nom. sg. (st. cstr.) Jmahsülun m.682 korzyść, zysk-, plon, zbiór, 
wynik oraz -i pron. poss. suff. 1 sg. (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:182; Brockel- 
mann 1979:28-29; °Ibn Manzür 1981:901; * 3A1-Mungid 1984:1, 138)

682 Pt. pass. J-H hasała calä) otrzymać, uzyskać, zdobyć (Wehr 1976:182; JIbn Manzür 1981:901;
3A1-Mungid 1984:1, 138).

jś- cala praep. na; przy, obok-, ku, da, z; wbrew, przeciw (Harder 1909:327-328; Wehr 
1976:638-639; 3Ibn Manzür 1981:3091-3092; 3A1-Mungid 1984:1, 528)

3al-kalimi gen. pl. ¿K kalimu" (coli.) (z rodzajnikiem określonym —Ji 3al-) «HT 
kalimatunf. słowo, wyraz; mowa, przemówienie (Wehr 1976:838; 3Ibn Manzür 1981:3921- 
3922; 3A1-Mungid 1984:1, 695)

16
5 wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...! e.g. i'} wa-llahi na 

Boga! (Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

rabba acc. sg. (st. cstr.) ¿0 rabbu" m. pan; właściciel, posiadacz; Pan = Bóg 
(Wehr 1976:320; 3Ibn Manzür 1981:1546; 3A1-Mungid 1984:1, 243)

Jü mälin gen. sg. jü mälun m. f. majątek, posiadłości, dobra; bogactwa, pieniądze, 
dochody (Wehr 1976:931-932; 3Ibn Manzür 1981:4300; 3A1-Mungid 1984:1, 780)

i jiH faqira" acc. sg. faqlrun adj. m. biedny, nędzny, n. m. biedak, nędzarz (Wehr 
1976:723; 3Ibn Manzür 1981:3444-3445; 3A1-Mungid 1984:1, 590)

(y min praep. z, od (Harder 1909:331-332; Wehr 1976:924-925; 3Ibn Manzür 
1981:4281-4282; 3A1-Mungid 1984:1, 775)

<55* muruwwati-hi gen. sg. ¡55* muruwwatu" (¡¿j5* murü3atun) f. męstwo, rycer
skość, szlachetność oraz pron. 3 m. sg. suff.«— -hu z asymilacją do -i przyimka:«— -hi 
(Harder 1909:60-63; Wehr 1976:902; Brockeimann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:4165- 
4166; 3A1-Mungid 1984:1, 754)

¡U lam part. neg. (c. apoc.) nie (Wehr 1976:877; 3Ibn Manzür 1981:4080; 3A1-Mungid 
1984:1, 732; Wright 2005:i, 287)

yutri 3 sg. m. apoc. IV 3atra być bogatym, wzbogacić się, uczynić bogatym, 
wzbogacić (kogoś) (Wehr 1976:102; 3Ibn Manzür 1981:479; 3A1-Mungid 1984:1, 70) 

min-hä praep. min z, od oraz pron. 3 f. sg. suff. tj— -hä (Harder 1909:60-63, 
331-332; Wehr 1976:924-925; Brockeimann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:4281-4282; 
3A1-Mungid 1984:1, 775; Wright 2005:i, 100-101, 280-281)

11? ka-mä tak jak,jak; jakby (Wehr 1976:807; 3Ibn Manzür 1981:3957; 3A1-Mungid 
1984:1, 668)

cSy' 3aträ 3 sg. m. pf. IV być bogatym, wzbogacić się, uczynić bogatym, wzbogacić 
(kogoś) (Wehr 1976:102; 3Ibn Manzür 1981:479; 3A1-Mungid 1984:1, 70)

min praep. z, od (Harder 1909:331-332; Wehr 1976:924-925; 3Ibn Manzür 
1981:4281-4282; 3A1-Mungid 1984:1, 775)

flJi 3al-cadami gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —li 3al-) cadamun m. niebyt; 
nic, nicość, brak; nie- (c. gen.); utrata czegoś; bieda (Wehr 1976:597; 3Ibn Manzür 
1981:2842 - ^i JlAii 3A1-Mungid 1984:1, 492)

314



17
—i sa- part, fut., abbrev. sawfa (Harder 1909:90, 339; Wehr 1976:442; Brockel- 

mann 1979:115, 122; 3Ibn Manzür 1981:2152, 2173; 3A1-Mungid 1984:1, 316, 363)
yashabu 3 sg. m. impf. sahiba towarzyszyć, zaprzyjaźnić się (Wehr 

1976:503; 3Ibn Manzür 1981:2400; 3A1-Mungid 1984:1, 416)
3an-naslu nom. sg. (z rodzajnikiem określonym —li 3al-, tu asymilacja 1- do n) 

naslu" m. grot (strzały, włócznij, klinga, głownia, brzeszczot (miecza, szabli), 
ostrze (noża, miecza) (Kazimirski 1860:11, 1275; Wehr 1976:971; 3Ibn Manzür 1981:4445; 
3A1-Mungid 1984:1, 813)

minni praep. min z, od oraz pron. 1 sg. suff. -i (Harder 1909:60-63, 331-332; 
Wehr 1976:924-925; 3Ibn Manzür 1981:4281-4282; 3A1-Mungid 1984:1, 775; Wright 2005:i, 
100-101, 280-281)

mitla praep. podobnie jak, tak jak (właściwie acc. sg. st. cstr. JL mitlu" m. po
dobieństwo, odpowiednik) (Harder 1909:314; Wehr 1976:891-892; Brockeimann 1979:159; 
3Ibn Manzür 1981:4132-4133; 3A1-Mungid 1984:1, 747)

madribi-hi gen. sg. (st. cstr.) madribu" m. ostrze (miecza, szabli) oraz 
pron. 3 m. pl. suff. «—-hu z asymilacją do -i przyimka: «—-hi (Harder 1909:60-63; Broc- 
kelmann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:2565; 3A1-Mungid 1984:1, 448)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. 4>i) wa-llahi na 
Boga! (Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

yangali 3 sg. m. impf. VII 3ingala pokazać się, ujawnić się, objawić się, 
ukazać się, odsłonić się (Wehr 1976:132; 3Ibn Manzür 1981:669, 671; 3A1-Mungid 
1984:1, 99)

(5habar-I nom. sg. (st. cstr.) habaru" m. wieść, wiadomość, historia, opo
wieść, pogłoska oraz pron. 1 sg. suff. ,^-ï (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:225; Brockel- 
mann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:1090; 3A1-Mungid 1984:1, 167)

can praep. od, z; o (Harder 1909:328-329; Wehr 1976:647; 3Ibn Manzür 1981:3143- 
3144; 3A1-Mungid 1984:1, 531)

simmati gen. sg. (st. cstr.) simmatu" m. odważny (Kazimirski 1860:1, 1367 - 
Homme brave, courageux; Lane 1968:1723; 3Ibn Manzür 1981:2503 - ¿Ui-i 
wa-ragulu"simmatu": śugacu"; (...) ^uLiJi ji^Ji wa-s-simmatu: r-raguluś-śugacu; 
3A1-Mungid 1984:1, 434; 3A1-Mutanabbi 1986:IV, 157 - s-^lij wa-s-simmatu
ś-śugacu, 3A1-Mutanabbi 2008:IV, 41)

(>^-l)i 3as-simami gen. pl. )z rodzajnikiem określonym —li 3al-, tu asymilacja 1- do s) 
simmatu" odważny (Kazimirski 1860:1, 1367 - Homme brave, courageux; Lane 

1968:1723; 3Ibn Manzür 1981:2503 - wa-s-simmatu: ś-śugacu,
wa-gamcuhu simamu"; (...) ¿uLiJi wa-s-simmatu: r-ragulu ś-śugacu; 3A1-Mun-
gid 1984:1, 434; 3A1-Mutanabbi 1986:IV, 157 - ^l=«-iJi Ji} wa-s-simmatu ś-śugacu, 3A1-
Mutanabbi 2008:IV, 41; )

18
—I la- part, confirm, zaprawdę, istotnie, naprawdę, rzeczywiście (Wehr 1976:851; 

3Ibn Manzür 1981:4103; 3A1-Mungid 1984:1, 708; Wright 2005:i, 282-283, ii, 41-42)
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Si qad part, już (c. pf. - oznacza czynność zakończoną), może, być może (c. impf. - 
oznacza prawdopodobieństwo) (Harder 1909:341; Wehr 1976:744; 3Ibn Manzür 1981:3544; 
3A1-Mungid 1984:1, 610-611)

tasabbartu 1 sg. pf. V tasabbara być cierpliwym, wyrozumiałym-, mieć 
cierpliwość, nie ustawać, wytrwać (Wehr 1976:501; 3Ibn Manzür 1981:2392; 3A1-Mungid 
1984:1, 414)

hattä praep. aż do, do-, conj. dopóki, aż (c. pf.), żeby, że (c. subj.) (Harder 1909:96, 
326-327; Wehr 1976:155; 3Ibn Manzür 1981:768; 3A1-Mungid 1984:1, 117; Wright 2005:i, 
280, 293, ii, 22, 29, 146, 147)

¿y lata683 684 neg. w znaczeniu: nie być, nie istnieć = laysa (Kazimirski 1860:1, 
1337; 3Ibn Manzür 1981:3974-3975; ’Al-Mungid 1984:1, 708; 3A1-Mutanabbi 1986:1V, 
157-158; 3A1-Mutanabbi 2008:IV, 41-42)

683 Po lata występuje acc. (3Ibn Manzür 1981:3975 - 4-^3 wa-tansibu bi-hä,
li-’anna-hä bi-macnä laysa), a gen. jest formą niezwykłą, choć notowaną w literaturze (’Al-Mutanabbi 
1986:IV, 157-158; ’Al-Mutanabbi 2008:IV, 41 - ujyJ' > -Uj úli wa-l-garru bi-hi śaJdu", wa-qad
garra bi-hi l-carabu).

684 Tu w znaczeniu jękii °istibarun cierpliwość, wytrzymałość (n. vb. = inf. VIII ’istabara) 
(3A1-Mutanabbi 1986:IV, 158; 3Ä1-Mutanabbi 2008:IV, 42).

685 Utsupra.
686 Tu w znaczeniu °iqtihamun wtargnięcie, szturm, wdarcie się (n. vb. = inf. VIII Jiqtahama) 

(’Al-MutanabbI 1986:IV, 158?A1-Mutanabbi 2008:IV, 42).

mustabari" gen. sg. mustabaru" pt. pass. M. sg. VIII 3istabara być 
cierpliwym, wyrozumiałym; znosić, wytrzymywać* (Wehr 1976:501; 3Ibn Manzür 
1981:2392; 3A1-Mungid 1984:1, 415)

—» fa- conj. więc, zatem, i, to (Wehr 1976:691; 3Ibn Manzür 1981:3333; 3A1-Mungid 
1984:1, 566)

3al-3äna adv. teraz, właściwie acc. sg. (z rodzajnikiem określonym —J' 3al-) Ol 
3änun m. czas (Wehr 1976:36; 3Ibn Manzür 1981:192-194; 3A1-Mungid 1984:1, 22)

3uqhimu 1 sg. impf. IV 3aqhama wepchnąć, wciągnąć, tu w znaczeniu VIII 
¿Áíii 3iqtahama: wedrzeć się, rzucić się, szturmować, zaatakować (Wehr 1976:744; 3Ibn 
Manzür 1981:3539; 3A1-Mungid 1984:1, 610; 3A1-Mutanabbi 1986:1V, 157-158; 3A1- 
Mutanabbi 2008:IV, 41-42)

hattä praep. aż do, do; conj. dopóki, aż (c. pf.), żeby, że (c. subj.) (Harder 1909:96, 
326-327; Wehr 1976:155; 3Ibn Manzür 1981:768; 3A1-Mungid 1984:1, 117; Wright 2005:i, 
280, 293, ii, 22, 29, 146, 147)

lata685 686 neg. w znaczeniu: nie być, nie istnieć = J-3 laysa (Kazimirski 1860:1, 
1337; 3Ibn Manzür 1981:3974-3975; 3A1-Mungid 1984:1, 708; 3A1-Mutanabbi 1986:IV, 
157-158; 3A1-Mutanabbi 2008:IV, 41-42;)

muqtahami(n) gen. sg. ¿¿¿¿ muqtaham-un pt. pass. M. sg. VIII (¿áíi 3iqtahama: 
wedrzeć się, rzucić się, szturmować, zaatakować6 (Wehr 1976:744; 3Ibn Manzür 1981:3539; 
3A1-Mungid 1984:1, 610; °A1-Mutanabbi 1986:IV, 157-158; 3A1-Mutanabbi 2008:IV, 41-42)

19
—I la- part, confirm, zaprawdę, istotnie, naprawdę, rzeczywiście (Wehr 1976:851; 

3Ibn Manzür 1981:4103; 3A1-Mungid 1984:1, 708; Wright 2005:i, 282-283, ii, 41-42)
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3atrukanna 1 sg. energ. 2J>' taraka porzucić, wyrzec się-, zostawić, opuścić, 
pominąć, zaniedbać (Harder 1909:101; Wehr 1976:93-94; 3Ibn Manzür 1981:430; 3A1-Mun- 
gid 1984:1, 61; Wright 2005:i, 61, 298)

wugüha acc. pl. (st. cstr.) waghu" m. twarz, oblicze-, strona (Wehr 
1976:1052-1053; 3Ibn Manzür 1981:4775-4776; 3A1-Mungid 1984:1, 889)

al-hayli gen. (z rodzajnikiem określonym _Ji 3al-) Jl* haylu" coli, konie-, kon
nica (Wehr 1976:268; 3Ibn Manzür 1981:1307; 3A1-Mungid 1984:1, 203)

sähimata" acc. sg. sähimatu" pt. act. f. sg. sahama mieć poważną, 
zatroskaną, nachmurzoną minę (Wehr 1976:438; 3Ibn Manzür 1981:2136; 3A1-Mungid 
1984:1, 360; 3A1-Mutanabbi 2008:IV, 40)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. -ii} wa-llahi na 
Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

ó>Li3al-harbu nom. sg. (z rodzajnikiem określonym —li 3al-) harbu" f. wojna;
bitwa, walka (Wehr 1976:166; 3Ibn Manzür 1981:815-816; 3A1-Mungid 1984:1, 124)

¿yl 3aqwamu nom. sg. m. elat. 5y qawimun m. prosty, prawidłowy, właściwy, stały, 
trwały, solidny (Wehr 1976:800; 3Ibn Manzür 1981:3785; 3A1-Mungid 1984:1, 663)

min praep. z, od (Harder 1909:331-332; Wehr 1976:924-925; 3Ibn Manzür 
1981:4281-4282; °A1-Mungid 1984:1, 775)

jL- säqin gen. sg. JLS säqun f. goleń, noga (Wehr 1976:443; 3Ibn Manzür 1981:2154- 
2156; 3A1-Mungid 1984:1, 365)

óyJi cSli qämat il-harbu cala saqin rozgorzała walka (Kazimirski 1860:1, 
1168 - La guerre se dressa sur sa jambe, la guerre eclata; Wehr 1976:443; 3Ibn Manzür 
1981:2156; 3A1-Mungid 1984:1, 365)

j* calä praep. na; przy, obok; ku, do-, z; wbrew, przeciw (Harder 1909:327-328; Wehr 
1976:638-639; °Ibn Manzür 1981:3091-3092; 3A1-Mungid 1984:1, 528)

qadami(n) gen. sg. f. (m.) stopa (Wehr 1976:749, 3Ibn Manzür 1981:3554; 3A1- 
Muńgid 1984:1, 614)

r-u jl, pyt wa-l-harbu 3aqwamu min säqin calä qadami trwa zażarta 
walket7

20
5 wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...! e.g. ¿1) wa-llähi na 

Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1,883)

¿ikli 3at-tacnu nom. sg. (z rodzajnikiem określonym —H 3al-, tu asymilacja 1- do t) 
¿il» tacnun m. pchnięcie, dźgnięcie n. vb. = inf. ¿«1» tacana pchnąć, przebić, przeszyć, 
dźgnąć (Wehr 1976:560; 3Ibn Manzür 1981:2676; 3A1-Mungid 1984:1, 466)

lyyuhriqu-hä 3 sg. m. impf. IV 3ahraqa palić, parzyć, piec oraz pron. 3 f. 
sg. suff. I«— -hä (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:169; Brockeimann 1979:28-29; °Ibn 
Manzür 1981:840; 3A1-Mungid 1984:1, 128) *

687 ¿xxi (¿t juJ y-i jći} wa-la-3atrukanna 1-harba qä’imata" ka-nti$äbi s-säqi"
calä qadami": 3ay sadidatu" (’Al-Mutanabbi 1986:IV, 157-158); liLiJ JUJi tLJl* fij
wa-la-’atrukanna 1-harba qä’imata", ka-ntisäbi s-säqi" calä qadami", li-siddati-hä ("Al-Mutanabbi 2008:IV, 42).
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j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. ¿13 wa-llahi na 
Boga.'(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Munğid 
1984:1, 883)

3az-zagru nom. sg. (z rodzajnikiem określonym —H 3al-, tu asymilacja 1- do z) 
zağru11 m. wrzask, wrzawa n. vb. = inf. j^'j zağara ganić, rugać, wrzeszczeć (Kazi- 

mirski 1860:1, 974 - Un cri, un coup par lequel on éloigne, ou effraie, ou repousse 
quelqu’un; Wehr 1976:373; 3Ibn Manzür 1981:1813; 3A1-Munğid 1984:1, 294; 3A1- 
Mutanabbi 1986:IV, 158 - 3az-zağru: 3aş-şiyâhu)

yuqliqu-hä 3 sg. m. impf. IV ¿¡»1 3aqlaqa martwić, niepokoić, trwożyć, 
wzburzyć oraz pron. 3 f. sg. suff. I«— -hä (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:787; Brockel- 
mann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:3726; 3A1-Munğid 1984:1, 651)

Jś- hatta praep. aż do, da, conj. dopóki, aż (c. pf.), żeby, że (c. subj.) (Harder 1909:96, 
326-327; Wehr 1976:155; 3Ibn Manzür 1981:768; 3A1-Munğid 1984:1, 117; Wright 2005:i, 
280, 293, ii, 22, 29, 146, 147)

ùts" ka-3anna conj. jakby, jak gdyby (Wehr 1976:807; 3Ibn Manzür 1981:157; 3A1-Mun- 
ğid 1984:1, 668)

ifc bi-hä praep. w, na; z, nota instr. oraz pron. 3 f. sg. suff. li— -hä (Harder 1909:60- 
63, 324; Wehr 1976:38; ’Ibn Manzür 1981:196-198; 3A1-Mungid 1984:1, 24)

darba" acc. sg. darbun m. uderzenie n. vb. = inf. daraba uderzyć, 
ranić, użądlić, pulsować, tętnić (Wehr 1976:538-539; 3Ibn Manzür 1981:2565; 3A1- 
Munğid 1984:1, 448)

min praep. z, od (Harder 1909:331-332; Wehr 1976:924-925; 3Ibn Manzür 
1981:4281-4282; 3A1-Munğid 1984:1, 775)

3al-lamami gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —H 3al-) ¡LJ lamamu" m. obłęd, 
szaleństwo (Wehr 1976:877; 3Ibn Manzür 1981:4079; 3A1-Munğid 1984:1, 732)

21
S* qad part, już (c. pf. - oznacza czynność zakończoną), może, być może (c. impf. - 

oznacza prawdopodobieństwo) (Harder 1909:341; Wehr 1976:744; 3Ibn Manzür 1981:3544; 
3A1-Munğid 1984:1, 610-611)

kallamat-hä 3 sg. f. pf. kallama zwracać się (do kogoś), mówić, rozmawiać 
z kimś oraz pron. 3 f. sg. suff. I«—-hä (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:838; Brockeimann 
1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:3922; 3A1-Munğid 1984:1, 695)

3al-cawäli nom. pl. (z rodzajnikiem określonym —Il 3al-) «¡Jû- cäliyatun f. koniec 
włóczni,, grot włóczni (Kazimirski 1860:11, 354; Lane 1968:2147; 3Ibn Manzür 1981:3090 
-(...) '¿Àj y-j cäliyatu r-rumhi ra3su-hu (...) wa-cawali
r-rimähi: ’asinnatu-hu, wähidatu-h'ä cäliyatun; 3A1-Munğid 1984:1, 528 - Jı ^1 
3al-cawäli: 3ar-rimähu)

—» fa- conj. więc, zatem, i, to (Wehr 1976:691; 3Ibn Manzür 1981:3333; 3A1-Munğid 
1984:1, 566)

¿a hiya688 pron. pers. 3 sg. f. ona (Wehr 1976:1041; 3Ibn Manzür 1981:4595; 3A1- 
Munğid 1984:1, 875; Wright 2005:i, 54)

688 Jeśli pron. ¿s* hiya poprzedzony jest conj. —» fa-, '• wa-, samogłoska i często ulega elizji, stąd 
postać 'Jp fa-hya (Harder 1909:319; °A1-Munğid 1984:1, 875).
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kälihatu" nom. sg. pt. act. f. sg. ¿1? kalaha zmarszczyć brwi, mieć gniewną, 
nachmurzoną minę, wyglądać ponuro (Wehr 1976:836; 3Ibn Manzür 1981:3914-3915; 
3A1-Mungid 1984:1, 694)

iLts' ka-3anna-mä conj. jakby, jak gdyby (Harder 1909:351)
¿Lii 3as-säbu nom. sg. säbun m. kolokwinta, Citrullus colocynthis, jedno

roczna roślina zielna z rodziny dyniowatych; pędy płożące się, owłosione; liście 
zwykle pięciodzielne, o przykrej woni; kwiaty rozdzielnopłciowe, żółte; owoce (żółte 
nibyjagody) wielkości pomarańczy, silnie przeczyszczające (Kazimirski 1860:1, 1381; 
Arberry 1967:50; Baranov 1984:448; NEP 1995-1996:111, 409), ekstrakt z gorzkiej 
rośliny (drzewa); gorzka roślina (drzewo), po wyciśnięciu wydobywa się z niej 
mleczny płyn; kropla płynu w oku wywołuje uczucie palenia i może osłabić wzrok 
(Lane 1968:1741; 3Ibn Manzur 1981:2520689; 3A1-Mungid 1984:1, 439; 3Az-ZabidI 
2004:111, 215-216)

^ikil iJjj ij1' 4^ wa-s-säbu cusäratu śagari" murri"; wa-qlla: huwa śagaru" 3ida ctusira haraga 
minhu ka-hay9at’i 1-labani, wa-rubbamä nazat minhu naziyyatu", 9ay qatratu", fa-taqacu fi l-cayni ka- 
’anna-hä sihäbu närin, wa-rubbamä Jadcafa 1-basara.

újJJL macsübun nom. sg. m. pt. pass. —Ü casaba owinąć, obwiązać, przywiązać 
(Lane 1968:2057; Wehr 1976:615; 3Ibn Manzur 1981:2963-2964; 3A1-Mungid 1984:1, 508) 

calä praep. na; przy, obok; ku, do; z; wbrew, przeciw (Harder 1909:327-328; Wehr 
1976:638-639; 3Ibn Manzur 1981:3091-3092; 3A1-Mungid 1984:1, 528)

3al-lugumi gen. pl. (z rodzajnikiem określonym —li 3al-) fUJ ligämun m. uzda, 
ogłówie (Lane 1968:3008 - it means the bridle, or headstall and reins, with the bit and 
other appurtenances; Larousse 1973:1027; Wehr 1976:858; Hickman 1979:18, tablica III; 
3Ibn Manzur 1981:4001; 3A1-Mungid 1984:1, 714; 3Az-Zabidi 2000:XXXIII, 400)

22
—i bi- praep. w, na; z, nota instr. (Harder 1909:324; Wehr 1976:38; 3Ibn Manzür 

198L196-198; 3A1-Mungid 1984:1, 24)
kulli gen. sg. (st. cstr.) JS" kullun m. całość, każdy, wszystek; cały (Harder 

1909:313; Wehr 1976:835; 3Ibn Manzür 1981:3917; 3A1-Mungid 1984:1, 692-693)
munsaliti" gen. sg. é.L/J munsalitu” pt. act. m. nieustępliwy, nieprzejedna

ny, uparty 3insalata być nieustępliwym, nieprzejednanym (Lane 1968:1713; La
rousse 1973:182; °Ibn Manzür 1981:2478; 3A1-Mungid 1984:1, 432)

ú mä pron. interrog. co?; pron. rei. to, co, który, jaki; pron. indef. jakiś, pewien; part, 
neg. nie-, conj. tak długo jak, gdziekolwiek (Harder 1909:68,353,358, 359; Wehr 1976:888; 
3Ibn Manzür 1981:4293-4294; 3A1-Mungid 1984:1, 744)

Jij zäla 3 sg. m. pf. c. part. neg. ú mä - ú Jij mä zäla nie przestawać, kontynuować, 
wciąż (coś robić), ciągle (Harder 1909:220; Wehr 1976:386-387; 3Ibn Manzür 1981:1901- 
1902; 3A1-Mungid 1984:1, 314)

ęsJiíií muntaziri acc. sg. (st. cstr.) muntaziru" pt. act. m. VIII 3intazara 
czekać, oczekiwać oraz pron. 1 sg. suff. ^-1 (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:975; Brok- 
kelmann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:4466; 3A1-Mungid 1984:1, 817)
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hatta praep. aż do, da, conj. dopóki, aż (c. pf.), żeby, że (c. subj.) (Harder 1909:96, 
326-327; Wehr 1976:155; 3Ibn Manzûr 1981:768; 3A1-Mungid 1984:1, 117; Wright 2005:i, 
280, 293, ii, 22, 29, 146, 147)

éJiî 3adaltu 1 sg. pf. IV Jbî 3adäla zapewnić przewagę, zapewnić zwycięstwo; 
przekazać (Lane 1968:934; Wehr 1976:302; 3Ibn Manzûr 1981:1455-1456; 3A1-Mungid 
1984:1, 230; 3A1-Mutanabbi 2008:IV, 4O690)

690 ijL-yi y jJi (i-uLij ^jJi j «.U «»1 (¿1 iaJ c_btj wa-°adaltu la-hu, 3ay 3acantu-hu
calay-hi hatta gacaltu la-hu d-dawlata, wa-l-huddamu la yastahiqquna l-3imarata pomogłem mu w zdoby
ciu władzy, gdyż sługusy nie zasługują na panowanie.

691 Ze zmianą -i na -a przed zaimkami sufigowanymi (Wright 2OO5:i, 279).

*1 la-hu praep. —1 li-691 dla, do, nota gen./dat. oraz pron. 3 m. sg. suff. <— -hu (Wehr 
1976:851; 3Ibn Manzûr 1981:4102; 3A1-Mungid 1984:1, 708; Wright 2005:i, 100-101, 279, 
280-281, ii, 148)

'¿r min praep. z, od (Harder 1909:331-332; Wehr 1976:924-925; 3Ibn Manzûr 
1981:4281-4282; 3A1-Mungid 1984:1, 775)

ji dawlati gen. sg. (st. cstr.) ji dawlatun f. państwo, kraj; władza; dynastia (Lane 
1968:935; Larousse 1973:547; Wehr 1976:302; 3A1-Mungid 1984:1, 230)

f JjLi 3al-hadami gen. pl. (z rodzajnikiem określonym —li 3al-) (hädimun m. sługa, 
służący (Larousse 1973:476; 3Ibn Manzûr 1981:1115; Baranov 1984:213; 3A1-Mungid 
1984:1, 171)

23
¿Lł śayhi" gen. sg. ¿li śayhu" m. starzec, wódz, przywódca plemienia (Wehr 

1976:496; 3Ibn Manzûr 1981:2373; 3A1-Mungid 1984:1, 410-411)
c$j> yarä 3 sg. m. impf, cs'5 ra3ä widzieć, zobaczyć, zauważyć, spostrzec, patrzeć, 

spoglądać, uważać (Wehr 1976:319; 3Ibn Manzûr 1981:1537-1539; °A1-Mungid 1984:1, 243)
oi^O3as-salawati acc. pl. (z rodzajnikiem określonym —113al-, tu asymilacja 1- do s) 
55Ú» salätun f. modlitwa (Wehr 1976:524; 3Ibn Manzûr 1981:2489-2491; 3A1-Mungid 

1984:1, 434)
J-Li-i 3al-hamsa acc. (z rodzajnikiem określonym —И 3al-) J-L* hamsun f. num. pięć 

(Harder 1909:237, 241; Wehr 1976:262; 3Ibn Manzûr 1981:1262; 3A1-Mungid 1984:1, 196)
¡diu näfilata" acc. sg. näfilatu" f. coś nadobowiązkowego, wykonanego ponadto, 

więcej niż wymagane (Kazimirski 1860:11, 1316; Lane 1968:3036; Wehr 1976:988; 3Ibn 
Manzûr 1981:4509-4510; 3A1-Mungid 1984:1, 828)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...! e.g. -üij wa-llähi na 
Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzûr 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

yastahillu 3 sg. m. impf. X 3istahalla uważać za dozwolone, dopuszczal
ne, uzasadnione, myśleć, że można coś zrobić, uważać za łatwą zdobycz (Lane 1968:621 
- and consequently, he profaned, desecrated, or violated it, i.e., a thing that should be 
regarded as sacred, or inviolable; Wehr 1976:199 3Ibn Manzûr 1981:975; 3A1-Mungid 
1984:1, 147)

¿i dama acc. sg. (st. cstr.) damun m. krew (Wehr 1976:291; 3Ibn Manzûr 1981:1429; 
3A1-Mungid 1984:1, 225)
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¡rbLÁJi al-huggagi gen. pl. (z rodzajnikiem określonym _)i 3al-) ¿ti haggu" m. piel
grzym (udający się do Mekki lub z niej powracający) (Wehr 1976:156; 3Ibn Manzür 
1981:778; ’Al-Mungid 1984:1, 118)

j fi praep. w, na (Harder 1909:60-63, 329-330; Wehr 1976:734; Brockeimann 
1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:3505; 3A1-Mungid 1984:1, 601; Wright 2005:i, 280-281) 

3al-harami gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —Ji 3al-) haramu" m. miejsce
zakazane-, miejsce święte-, świątynia, sanktuarium (Wehr 1976:171; 3Ibn Manzür 
1981:845-846; 3A1-Mungid 1984:1, 130)

24
i wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...!e.g. ¿i) wa-llähi na 

Boga! (Haider 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

Lils' kulla-mä zawsze gdy, kiedy tylko, za każdym razem gdy (Kazimirski 1860:11, 
918; Lane 1968:3002; Wehr 1976:835; Baranov 1984:695)

¿JJ»; nutihat 3 sg. f. pf. pass. nataha ubóść, tryknąć, uderzyć rogami; uderzyć 
głową; odepchnąć (Kazimirski 1860:11,1283; Lane 1968:2809; Wehr 1976:973; 3Ibn Manzür 
1981:4459; 3A1-Mungid 1984:1, 815)

ćJj tahta praep. pod; poniżej (Harder 1909:333; Wehr 1976:91-92; 3Ibn Manzür 
1981:421; 3A1-Mungid 1984:1, 59)

3al-cagägi gen. sg. (z rodzajnikiem określonym _Ji 3al-) ¿LÜ cagägu" m. 
wirujący pył, kurz; dym (3Az-Zabidí 1969:VI, 90-91; Wehr 1976:591; 3Ibn Manzür 
1981:2813; 3A1-Mungid 1984:1, 488)

bi-hi praep. w, na; z, nota instr, oraz pron. 3 m. pl. suff. *— -hu z asymilacją do -i 
przyimka: «—-hi (Harder 1909:60-63, 324; Wehr 1976:38; 3IbnManzür 1981:196-198; 3A1- 
Mungid 1984:1, 24)

-Ú.Í 3usdu nom. pl. (st. cstr.) -üí 3asadu" m. lew (Wehr 1976:16; 3Ibn Manzür 1981:77; 
3A1-Mungid 1984:1, 10)

3al-kata3ibi gen. pl. (z rodzajnikiem określonym _)i 3al-) katibatu" f. 
oddział, kolumna (wojskaj, szwadron (Wehr 1976:813; 3Ibn Manzür 1981:3818; 3A1- 
Mungid 1984:1, 672)

■¿ij rämat-hu 3 sg. f. pf. p) rama odejść, opuścić, porzucić oraz pron. 3 m. pl. suff. 
-hu (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:371-372; 3Ibn Manzür 1981:1795-1796; 3A1-Mun- 

gid 1984:1, 290)
j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...! e.g. wa-llähi na 

Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

lam part. neg. (c. apoc.) nie (Wehr 1976:877; 3Ibn Manzür 1981:4080; 3A1-Mungid 
1984:1, 732; Wright 2005:i, 287)

)ji yarim692 3 sg. m. apoc. rama odejść, opuścić, porzucić (Wehr 1976:371-372; 
3Ibn Manzür 1981:1795-1796; 3A1-Mungid 1984:1, 290)

692 Samogłoska -i jest często dodawana w rymie do 3 sg. f. pf., 2 sg. m. imp. i tych form apoc., które 
kończą się spółgłoską (Wright 2005 :ii, 385-386), stąd postać yarimi.
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25
L' tunsî 3 sg. f. impf, 3ansa sprawić, że się zapomina, skłonić, zmusić do 

zapomnienia, wybić komuś z głowy (Kazimirski 1860:11, 1254 - faire oublier quelque 
chose à quelqu’un; Wehr 1976:963; 3Ibn Manzür 1981:4416; Baranov 1984:801; 3A1-Mun- 
gid 1984:1, 807)

îtJi 3al-bilâda acc. pl. (z rodzajnikiem określonym —Il 3al-) Î5b bilâdu" (pl., 
również w znaczeniu kraj) -UJ baladu" m. f. kraj; okręg; miasto, miasteczko (Kazimir
ski 1860:1, 158-159; Lane 1860:247; Wehr 1976:72; 3Ibn Manzür 1981:340; Baranov 
1984:83; 3A1-Mungid 1984:1, 47)

jj’J burüqa acc. pl. (st. cstr.) barqun m. błyskawica (Wehr 1976:53; 3Ibn Manzür 
1981:261; 3A1-Mungid 1984:1, 35)

>i-i 3al-gawwi gen. sg. (z rodzajnikiem określonym -Ji 3al-) gawwu" m. powie
trze-, atmosfera; niebo (Wehr 1976:144; 3Ibn Manzür 1981:734; 3A1-Mungid 1984:1, 111) 

jb bâriqat-ï nom. sg. (st. cstr.) jb bäriqatu" f. błysk; chmura burzowa; miecze, 
szabłe oraz -i pron. poss. suff. 1 sg. (Harder 1909:60-63; Lane 1968:191 - Swords: 
so called because of their shining, or glistening; Wehr 1976:54; Brockelmann 1979:28- 
-29; 3Ibn Manzür 1981:261; 3A1-Mungid 1984:1, 35 - 3as-suyüfu miecze; Bara
nov 1984:67; 3A1-Mutanabbî 1984:160 - jbüj li ^i 4^ jb bäriqat-i: yurîdu
suyüfa-hu 1-latî la-hâ barîqu" wa-lamacânu" ma na myśli swoje szable, które błyszczą 
i lśnią; Wright 2005:i, 101)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...! e.g. -iij wa-llahi na 
Boga.'(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

‘¿¡¿¿ci taktafï 3 sg. f. impf. VIII ¿ćś} 3iktafä zadowolić się, ograniczyć się do (Lane 
1968:3002; Wehr 1976:834; 3Ibn Manzür 1981:3907; Baranov 1984:694; 3A1-Mungid 
1984:1, 692)

—* bi- praep. w, na; z, nota instr. (Harder 1909:324; Wehr 1976:38; 3Ibn Manzür 
1981:196-198; 3A1-Mungid 1984:1, 24)

fjüi 3ad-dami gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —H 3al-, tu asymilacja 1- do d) fi 
daniu" m. krew (Wehr 1976:291; °Ibn Manzür 1981:1429; 3A1-Mungid 1984:1, 225)

(5jbti 3al-gan gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —li 3al-) gari" pt. act. m. 
płynąć, upływać, ciec, biec, zdarzyć się, dziać się (Wehr 1976:121-122; 3Ibn Manzür 
1981:610; Baranov 1984:126; 3A1-Mungid 1984:1, 88)

min praep. z, od (Harder 1909:331-332; Wehr 1976:924-925; 3Ibn Manzür 1981: 
4281-4282; 3A1-Mungid 1984:1, 775)

(h'-üi 3ad-diyami gen. pl. (z rodzajnikiem określonym —li 3al-, tu asymilacja 1- do d) 
«b dimatu" f. długotrwały deszcz (Wehr 1976:303; 3Ibn Manzür 1981:1457; Baranov 
1984:269; 3A1-Mungid 1984:1, 230; 3Az-Zabïdï 2000:XXXII, 201)

26
j ridï 2 sg. f. imp. Jjj warada przybyć do wody, do źródła; przybyć, przyjść, 

dotrzeć, dojść, pojawić się (Kazimirski 1860:11, 1517; Lane 1968:2135; Wehr 1976:1060; 
3Ibn Manzür 1981:4810; Baranov 1984:881; 3A1-Mungid 1984:1, 895)
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hiyada acc. pl. (st. cstr.) ^5^ hawdu11 m. zbiornik, zbiornik wodny, basen; 
rezerwuar, cysterna; sadzawka, staw (Lane 1968:670; Wehr 1976:214; 9Ibn Manzur 
1981:1051; Baranov 1984:201; 9A1-Mungid 1984:1, 162)

9ar-rada gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —li °al-, tu asymilacja 1- do r) 
rada11693 m. zniszczenie, zagłada (Lane 1968:1071; Wehr 1976:336; 9Ibn Manzur 1981:1630; 
Baranov 1984:294; 9A1-Mungid 1984:1, 256)

6 ya part. voc. o! (Harder 1909:362-363; Wehr 1976:1104; 9Ibn Manzur 1981:4976; 
Baranov 1984:915; 9A1-Mungid 1984:1, 922)

nafsu nom. sg. (post part. voc.) J-i f. dusza; umysł; istota; osobowość, jaźń (Har
der 1909:363; Wehr 1976:985; 9Ibn Manzur 1981:4500-4501; Baranov 1984:819; 9A1-Mungid 
1984:1, 826)

'i wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. wa-llahi na 
Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 9Ibn Manzur 1981:4940-4944; 9A1-Mungid 
1984:1, 883)

yi ittariki 2 sg. f. imp. j>'i 9ittaraka porzucić, pozostawić, opuścić (Kazimirski 
1860:L 197; Lane 1968:304, 305; 9Ibń Manzur 1981:430; 9A1-Mungid 1984:1, 61; 9Az-Zabidi 
1993:XXVII, 91)

hiyada acc. pl. (st. cstr.) hawdun m. zbiornik, zbiornik wodny, basen; 
rezerwuar, cysterna; sadzawka, staw (Lane 1968:670; Wehr 1976:214; 9Ibn Manzur 
1981:1051; Baranov 1984:201; 9A1-Mungid 1984:1, 162)

hawfi gen. sg. (st. cstr.) hawfu11694 m. strach, lęk (Lane 1968:823; Wehr 
1976:265; 9Ibn Manzur 1981:1290; Baranov 1984:241; 9A1-Mungid 1984:1, 199)

us^i 9ar-rada gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —li 9al-> tu asymilacja 1- do r) 
rada11695 m. zniszczenie, zagłada (Lane 1968:1071; Wehr 1976:336; 9Ibn Manzur 
1981:1630; Baranov 1984:294; 9A1-Mungid 1984:1, 256)

—I li- praep. dla, do, nota gen./dat. (Wehr 1976:851; 9Ibn Manzur 1981:4102; 9A1-Mun- 
gid 1984:1, 708; Wright 2005:i, 279, ii, 148)

(LiJi 9aś-śa9i gen. sg. (z rodzajnikiem określonym _)i 9al-, tu asymilacja 1- do s) ¿lł 
śa9un coli, owce (Lane 1968:1623-1624; Wehr 1976:491; 9Ibn Manzur 1981:2366; 9A1-Mun- 
gid 1984:1, 410;)

5 wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. ¿ij wa-llahi na 
Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 9Ibn Manzur 1981:4940-4944; 9A1-Mungid 
1984:1, 883; 9Az-Zabidi 2001:XXXVI, 422-423)

^i 9an-nacami gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —li 9al-, tu asymilacja 1- do n) 
coli. m. f. stado (szczególnie: wielbłądów)693 694 695 696, pasący się żywy inwentarz, bydło, 

693 N. vb. = inf. ¡sf radiya zginąć, zostać zniszczonym (Lane 1968:1071; Wehr 1976:335; ’Ibn Manzur 
1981:1630; Baranov 1984:294; 3A1-Mungid 1984:1, 256).

694 N. vb. = inf. jbi hafa bać się, lękać się, obawiać się (Lane 1968:823; Wehr 1976:265; 3Ibn Manzur 
1981:1290; Baranov 1984:241; 3A1-Mungid 1984:1, 199).

695 N. vb. = inf. radiya zginąć, zostać zniszczonym (Lane 1968:1071; Wehr 1976:335 'Ibn Manzur 
1981:1630; Baranov 1984:294; ’Al-Mungid 1984:1, 256).

696 “Pasturing^ [or cattle]; mostly applied to camels, and neat, and sheep and goats: mostly applied 
to all these, and to camels when alone but neat and sheep or goats when alone are not thus termed; (...) the
refore, cattle, consisting of camels or neat or sheep or goats, or all these, or camels alone” (Lane 1968:3035).
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trzoda (Kazimirski 1860:11,1298; Lane 1968:3035; Wehr 1976:980; 9Ibn Manzür 1981:4482; 
Baranov 1984:814; 9Az-Zabidi 2000:XXXIII, 510-511; 3A1-Mungid 1984:1, 820)

27
ji 9in conj. jeżeli, jeśli (Harder 1909:357-259; Lane 1968:106; Wehr; 1976:29; DIbn 

Manzür 1981:158-159; 9A1-Mungid 1984:1, 18)
(L lam part. neg. (c. apoc.) nie (Wehr 1976:877; 9Ibn Manzür 1981:4080; 3A1-Mungid 

1984:1, 732; Wright 2005:i, 287)
9adar-ki 1 sg. apoc. (¿L) j'i dära (yadäru) mieć, żywić odrazę, wstręt do czegoś 

oraz pron. 2 f. sg. suff. ¿J— -ki (Kazimirski 1860:1, 790 - Avoir en horreur; avoir de la 
répugnance pour quelqu’un, av. Acc. de la ch:, Harder 1909:60-63; 9Az-Zabidi 1972:XI, 
393; Brockelmann 1979:28-29; 9A1-Mungid 1984:1, 241)

J* cala praep. na; przy, obok; ku, da, z; wbrew, przeciw (Harder 1909:327-328; Wehr 
1976:638-639; 9Ibn Manzür 1981:3091-3092; 9A1-Mungid 1984:1, 528)

j-LjSii 9al-9armahi gen. pl. (z rodzajnikiem określonym —li 9al-, tu asymilacja 1- do 
r) ¿yj rumhun m. lanca, pika, włócznia, dzida, oszczep (Lane 1968:1153; Wehr 1976:359; 
9Ibn Manzür 1981:1725; 9A1-Mungid 1984:1, 279)

üîC sâ9ilatan acc. sg. üîlS sä3ilatun pt. act. f. JL- sala płynąć, ciec (Wehr 1976:448; 
9Ibn Manzür 1981:2172; Baranov 1984:387; 9A1-Mungid 1984:1, 369)

—» fa- conj. więc, zatem, i, to (Wehr 1976:691; 9Ibn Manzür 1981:3333; 9A1-Mungid 
1984:1, 566)

lâ part. neg. nie (Wehr 1976:851-852; 9Ibn Manzür 1981:3972-3974; 3A1-Mungid 
1984:1, 708; Wright 2005:i, 287, ii, 20, 36, 42-44, 94, 300, 304, 306, 333, 347)

ducïtu 1 sg. pf. pass. úó daca wezwać, zaprosić, nazywać (Wehr 1976:282; 9Ibn 
Manzür 1981:1385-1387; Baranov 1984:254; 9A1-Mungid 1984:1, 216)

¿¿i 9ibna acc. sg. (st. cstr.) ¿ii 9in 9ibnun697 m. syn; potomek (Wehr 1976:76; 9Ibn 
Manzür 1981:362-363; 9A1-Mungid 1984:1, 50)

fi 9ummi gen. sg. (st. cstr.) fi 9ummun f. matka (Wehr 1976:25; 9Ibn Manzür 1981:135- 
136; 9A1-Mungid 1984:1, 17)

-uLüi 9al-magdi gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —li 9al-) -uU magdu" m. chwała, 
sława (Wehr 1976:893; 9Ibn Manzür 1981:4138; 9AI-Mungid 1984:1, 747)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...! e.g. X»ij wa-llähi na 
Boga! (Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 9Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

fj£ji 3al-karami gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —li °al-) fX karamu" m. 
szlachetność, hojność, wielkoduszność (Wehr 1976:821; 9Ibn Manzür 1981:3861; °A1- 
Mungid 1984:1, 682)

28
i 9a- part, interrog. czy? (Harder 1909:339; Wehr 1976:1; °A1-Mungid 1984:1, 1) 
¿11L yamliku 3 sg. m. impf. ¿111 malaka władać, sprawować władzę, panować, 

zająć, zdobyć, wziąć w posiadanie; mieć, posiadać (Wehr 1976:921-922; 9Ibn Manzür 
1981:4266; 9A1-Mungid 1984:1, 774) *

697 W połączeniach międzywyrazowych protetyczne zwarcie krtaniowe (wraz z towarzyszącą mu 
samogłoską) ulega elizji. Dotyczy to również wyrazu ¿j Jibnu" (Harder 1909:16-20).
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¿liiJi 3al-mulka acc. sg. (z rodzajnikiem określonym —li 3al-) ¿lii mulku11 m. f. 
władza, panowanie; władza królewska; monarchia, królestwo (Wehr 1976:922 JIbn 
Manzür 1981:4266; 3A1-Mungid 1984:1, 774)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. -Aij wa-llahi na 
Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

3al-3asyäfu nom. pi. (z rodzajnikiem określonym —li 3al-, tu asymilacja 1- do s) 
sayfu" m. miecz, szabla (Wehr 1976:448; 3Ibn Manzür 1981:2171-2172; 3A1-Mungid 

1984:1, 369)
zämPatu" nom. sg. pt. act. f. zamPa być spragnionym, łaknąć, pragnąć 

(Lane 1968:1923; Wehr 1976:583; 3Ibn Manzür 1981:2760-2761; 3A1-Mungid 1984:1, 481) 
j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. ¿tj wa-llähi na 

Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

3at-tayru nom. sg. (z rodzajnikiem określonym —li 3al-, tu asymilacja 1- do t) 
tajrun coli. f. ptaki, ptactwa, ptak (n. unit.) (Lane 1968:1904; Wehr 1976:579; 3Ibn Manzür 
1981:2735; 3A1-Mungid 1984:1, 477)

ga3icatun nom. sg. pt. act. f. ¿A gäca być głodnym, głodować™ (Wehr 1976:148; 
3Ibn Manzür 1981:727; 3A1-Mungid 1984:1, 110)

¿AJ lahmun m. mięsa, ciało (Wehr 1976:861; 3Ibn Manzür 1981:4010; 3A1-Mungid 
1984:1, 717)

cala praep. na; przy, obok; ku, da, z; wbrew, przeciw (Harder 1909:327-328; Wehr 
1976:638-639; 3Ibn Manzür 1981:3091-3092; 3A1-Mungid 1984:1, 528)

wadami(n) gen. sg. ¿-¿j wadarnu" m. kloc, pniak, pieniek rzeźnika; deska 
rzeznika (Wehr 1976:1078; 3Ibn Manzür 1981:4861; 3A1-Mungid 1984:1, 905)

29
man pron. interrog., pron. rei. kto (Harder 1909:68, 359; Wehr 1976:924; 3Ibn 

Manzür 1981:4279-4281; 3A1-Mungid 1984:1, 775)
law cond. gdyby (Harder 1909:357-359; Wehr 1976:881; Brockeimann 1979:204- 

-205; 3A1-Mungid 1984:1, 737)
ra3ä-niya cs'j ra3a widzieć, zobaczyć, zauważyć, spostrzec, patrzeć, spoglądać, 

uważać oraz pron. 1 sg. suff. -ni698 699 (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:319; Brockel- 
mann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:1537-1539; 3A1-Mungid 1984:1, 243)

698 Pt. act. m. ¿tli gä'Jicun et f. «¡6^ gä3icatun mają znaczenie: głodny, głodna, zgłodniały, zgłodniała 
(Wehr 1976:148; °Ibn Manzür 1981:727; 3A1-Mungid 1984:1, 110).

699 Forma po czasownikach (Harder 1909:60; Brockelmann 1979:28). Starsza i poetycka forma z koń
cówką -a, stąd postać -niya (Wright 2005:i, 101).

ma3an acc. sg. ĆL mä3un m. woda (Wehr 1976:932; 3Ibn Manzür 1981:4302; 3A1-Mun- 
gid 1984:1, 780)

mata 3 sg. m. pf. umrzeć, zginąć (Wehr 1976:930; 3Ibn Manzür 1981:4294-4295; 
3A1-Mungid 1984:1, 778)

> min praep. z, od (Harder 1909:331-332; Wehr 1976:924-925; 3Ibn Manzür 1981:4281- 
-4282; 3A1-Mungid 1984:1, 775)
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tilt zamä3in gen. sg. zamä3un700 m. pragnienie (Lane 1968:1923; Wehr 1976:583; 
3IbnManzür 1981:2760-2761; 3A1-Mungid 1984:1, 481)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. ¿i) wa-llähi na 
Boga! (Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

law cond. gdyby (Harder 1909:357-359; Wehr 1976:881; Brockeimann 1979:204- 
205; 3A1-Mungid 1984:1, 737)

cji mataltu 1 sg. pf. Jti matala pojawić, się, zjawić się, być podobnym, przypomi
nać kogoś (Wehr 1976:891; 3Ibn Manzür 1981:4135; Baranov 1984:741; 3A1-Mungid 
1984:1, 746-747)

la-hu praep__ I li-700 701 dla, do, nota gen./dat. oraz pron. 3 m. sg. suff.«— -hu (Wehr

700 N. vb. = inf. zamPa być spragnionym, łaknąć, pragnąć (Lane 1968:1923; Wehr 1976:583; 'JIbn 
Manzür 1981:2760-2761; "Al-Mungid 1984:1, 481).

701 Ze zmianą -i na -a przed zaimkami sufigowanymi (Wright 2005:i, 279).
702 N. vb. = inf. fć näma spać, zasnąć (Wehr 1976:1012; "Ibn Manzür 1981:4583; Baranov 1984:840; 

"Al-Mungid 1984:1, 848).
703 Samogłoska -i jest często dodawana w rymie do 3 sg. f. pf., 2 sg. m. imp. i tych form apoc., które 

kończą się spółgłoską (Wright 2005:ii, 385-386), stąd w tekście postać yanami.
704 Właściwie acc. sg. gadu" m. jutro, następny dzień (Wehr 1976:666; "Ibn Manzür 1981:3220; 

"Al-Mungid 1984:1, 546).

1976:851; 3Ibn Manzür 1981:4102; 3A1-Mungid 1984:1, 708; Wright 2005:i, 100-101, 279, 
280-281, ii, 148)

fi praep. w, na (Harder 1909:60-63, 329-330; Wehr 1976:734; Brockeimann 1979:28- 
29; 3Ibn Manzür 1981:3505; 3A1-Mungid 1984:1, 601; Wright 2005:i, 280-281)

3an-nawmi gen. sg. (z rodzajnikiem określonym —Ji 3al-, tu asymilacja 1- do n) 
nawmu“702 m. sen (Wehr 1976:1012; °Ibn Manzür 1981:4583; Baranov 1984:840; 3A1- 

Mungid 1984:1, 848)
¡U lam part. neg. (c. apoc.) nie (Wehr 1976:877; 3Ibn Manzür 1981:4080; 3A1-Mungid 

1984:1, 732; Wright 2005:i, 287)
¡Ji yanam703 3 sg. m. apoc, fć näma spać, zasnąć (Wehr 1976:1012; 3Ibn Manzür 

1981:4583; Baranov 1984:840; 3A1-Mungid 1984:1, 848)
30

micadu nom. sg. (st. cstr.) micädun m. spotkanie, umówiony termin; miej
sce spotkania (Wehr 1976:1081; 3Ibn Manzür 1981:4871; 3A1-Mungid 1984:1, 907)

J5" kulli gen. sg. (st. cstr.) JT kullun m. całość, każdy, wszystek; cały (Harder 
1909:313; Wehr 1976:835; 3Ibn Manzür 1981:3917; 3A1-Mungid 1984:1, 692-693)

jjj raqlqi gen. sg. (st. cstr.) raqiqu" adj. m. cienki; delikatny, subtelny, wy
rafinowany (Lane 1968:1131; Wehr 1976:352 3Ibn Manzür 1981:1706; 3A1-Mungid 
1984:1, 273)

3aś-śafratayni gen. du. (z rodzajnikiem określonym _Ji 3al-, tu asymilacja 
1- do ś) ijiz, safratu" f. ostrze (Lane 1968:1570; Wehr 1976:478; 3Ibn Manzür 1981:2288; 
Baranov 1984:409; 3A1-Mungid 1984:1, 394-395)

i-w- gada" jutro704 (Wehr 1976:666; 3Ibn Manzür 1981:3220; 3A1-Mungid 1984:1, 546)
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'¡ wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. wa-llahi na 
Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzúr 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

man pron. interrog., pron. rei. kto (Harder 1909:68, 359; Wehr 1976:924; 3Ibn 
Manzúr 1981:4279-4281; 3A1-Mungid 1984:1, 775)

casä 3 sg. m. pf. sprzeciwiać się, nie słuchać, buntować się, występować prze
ciwko komuś (Wehr 1976:618; 3Ibn Manzúr 1981:2981; 3A1-Mungid 1984:1, 510)

¿0 min praep. z, od (Harder 1909:331-332; Wehr 1976:924-925; 3Ibn Manzúr 
1981:4281-4282; 3A1-Mungid 1984:1, 775)

íJjíi mulüki gen. pl. (st. cstr.) ¿U4 malikun m. król, władca, monarcha (Wehr 
1976:922; 3Ibn Manzúr 1981:4266; 3A1-Mungid 1984:1, 775)

3al-curbi gen. (z rodzajnikiem określonym —Ji 3al-) curbun705 coli. Arabowie-,
beduini (Lane 1968:1993; 3Ibn Manzúr 1981:2863-2864; Baranov 1984:506; 3A1-Mungid 
1984:1, 495)

j wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na .../e.g. ¿i} wa-llähi na 
Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzúr 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

3al-cagami gen. (z rodzajnikiem określonym —H 3al-) cagamun coli, nie- 
-Arábowie, cudzoziemcy, barbarzyńcy, Persowie (Lane 1968:1967; Wehr 1976:593; 3Ibn 
Manzúr 1981:2825; Baranov 1984:500; 3A1-Mungid 1984:1, 498)

31
—» fa- conj. więc, zatem, i, to (Wehr 1976:691; 3Ibn Manzúr 1981:3333; 3A1-Mungid 

1984:1, 566)
¿>l 3in conj. jeżeli, jeśli (Harder 1909:357-259; Lane 1968:106; Wehr 1976:29; 3A1-Mun- 

gid 1984:1, 18)
i3agäbü 3 pl. m. pf. IV 3agäba odpowiedzieć, zgodzić się; wysłuchać (Wehr 

1976:145; 3Ibn Manzúr 1981:716; Baranov 1984:506; 3A1-Mungid 1984:1, 108)
—»fa- conj. więc, zatem, i, to (Lane 1968:479; Wehr 1976:691; 3Ibn Manzúr 1981:3333; 

3A1-Mungid 1984:1, 566)
ú mäpron. interrog. co?; pron. rei. to, co, który, jaki; pron. indef. jakiś, pewien; part, 

neg. nie; conj. tak długo jak, gdziekolwiek (Harder 1909:68, 353,358, 359; Wehr 1976:888; 
3Ibn Manzúr 1981:4293-4294; 3A1-Mungid 1984:1, 744)

qasdi nom. sg. (st. cstr.) -uós qasdun m. cel, zamiar, dążenie oraz pron. poss. 
1 sg. suff. -i (Harder 1909:60-63; Wehr 1976:767; Brockeimann 1979:28-29; 3Ibn 
Manzúr 1981:3642; Baranov 1984:641; 3A1-Mungid 1984:1, 632)

bi-hä praep. w, na; z, nota instr, oraz pron. 3 f. sg. suff. l$— -hä (Harder 1909:60- 
-63, 324; Wehr 1976:38; 3Ibn Manzúr 1981:196-198; 3A1-Mungid 1984:1, 24)

la-humu praep. —I li-705 706 día, do, nota gen./dat. i pron. 3 m. pl. suff. ¿4— -hum707 (Wehr 

705 Forma popularniejsza: carabun coli. Arabowie; beduini (4bn Manzür 1981:2863-2864; 3A1-
-Mungid 1984:1, 495; Baranov 1984:506).

706 Ze zmianą -i na -a przed zaimkami sufigowanymi (Wright 2005:i, 279).
707 Starsza i poetycka forma z końcówką -u, czyli ¿4— -humu (Wright 2005:i, 54-55).
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1976:851; 3Ibn Manzür 1981:4102; 3A1-Mungid 1984:1, 708; Wright 2005:i, 100-101, 279, 280- 
281, ii, 148)

} wa- conj. i, oraz; a; wprowadza zdanie stanowe; voc. na ...! e.g. ¿'j wa-llähi na 
Boga/(Harder 1909:347-349; Wehr 1976:1044; 3Ibn Manzür 1981:4940-4944; 3A1-Mungid 
1984:1, 883)

jj 3in conj. jeżeli, jeśli (Harder 1909:357-259; Lane 1968:106; Wehr 1976:29; 3A1- 
Mungid 1984:1, 18;)

tawallaw 3 pl. m. pf. V J'y tawallä odwrócić się, odmówić (Lane 1968:3060; 
Wehr 1976:1100; 3Ibn Manzür 1981:4926; Baranov 1984:912; 3A1-Mungid 1984:1, 919)

—» fa- conj. więc, zatem, i, to (Wehr 1976:691; 3Ibn Manzür 1981:3333; 3A1-Mungid 
1984:1, 566)

L mä pron. interrog. co?; pron. rei. to, co, który, jaki-, pron. indef. jakiś, pewien; part, 
neg. nie; conj. tak długo jak, gdziekolwiek (Harder 1909:68,353, 358,359; Wehr 1976:888; 
3Ibn Manzür 1981:4293-4294; 3A1-Mungid 1984:1, 744)

3ardä 1 sg. impf. radiya być zadowolonym, zadowolić się, życzyć sobie, 
pragnąć (Wehr 1976:344; 3Ibn Manzür 1981:1663-1664; Baranov 1984:301 3A1-Mungid 
1984:1, 265)

Q la-ha praep__ I li-708 dla, do, nota gen./dat. oraz pron. 3 f. sg. suff. — -hä (Harder

708 Ze zmianą -i na -a przed zaimkami sufigowanymi (Wright 2005:i, 279).
709 Starsza i poetycka forma z końcówką -i, czyli — -himi (Wright 2005:i, 101).

1909:60-63; Wehr 1976:851; Brockeimann 1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:4102; 3A1-Mungid 
1984:1, 708; Wright 2005:i, 100-101, 279, 280-281, ii, 148)

bi-himi praep. w, na; z, nota instr, oraz pron. 3 m. pl. suff. ¡h—-hum z asymilacją 
do -i przyimka: — -him709 (Harder 1909:60-63, 324; Wehr 1976:38; Brockeimann 
1979:28-29; 3Ibn Manzür 1981:196-198; 3A1-Mungid 1984:1, 24; Wright 2005:i, 55, 101)
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Rozdział dziewiąty
SALAM AD MARIAM

„Salam ad Mariam” - tekst

Gatunek poezji etiopskiej, znany jako salam (pozdrowienie), to wiersz
układany na cześć świętych. Rozwinął się on w okresie, gdy cesarzem Etiopii był 

-fi Zar°a Yacqob (1434-1468), sam zresztą tworzący w tym gatunku. Jego pa
nowanie rozpoczęło trwający około stu lat „złoty okres etiopskiego średniowiecza” 
(MCh 1985:305; Bartnicki-Mantel-Niećko 1987:73, 74, 76, 86).

Salam był utworem samodzielnym lub stanowił zakończenie żywota świętego. 
Poniższy salam, wpisujący się w bogaty kanon poezji maryjnej, pochodzi również 
z XV w., zamieszczony bowiem został w „Zbiorze wizerunków” guba°e
malka3), powstałym w okresie panowania Zar°a Yacqoba i jego bezpośrednich następ
ców (Grohmann 1919:26, 28, 29, 34). Tekst podajemy za wydaniem Augusta Dillman- 
na (Dillmann 1950:147-148):

'błCh.:HrK’łd"

+Ar4r+t!-flłi:Zń₽.!A+--
'l£‘Ah.sfflł4-4.+:!710 711

710 I. e.
711 Rectius ffl-flflA-i.
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5. ńA^!fthjMsńh’łh-!R-'l+!ni’®‘7nZ,.«*’<;.₽!<ni£,A! 
hń«nh-s-nh.!h.^ł!£,'ł‘7A!
oo^-ł

6. ńĄr-.Ah.:h.-SV.i^aidł!h'ł+.ihZ0ł!OO'ł<Łń:HĄdA-i 
HJ\ŁłZłun+ń4.:£*A-: 
hńhsXOT!£hffl.'ł:ł'}«/h,!H',A.:s

7. ńAr-.Ah.:nńOTsh./?1łi.!n.+!AHaiłR!l-flCłl.: 
fflAh<n’!RA£V.i)ńi'Dh.!
"ycf^sAł+jAi^nzhłh.! 
AAA.s’łn:-lCsfflA£,h.s:

W naszej transkrypcji tekst wygląda następująco712;

712 Przyjęliśmy zapis samogłoskowy stosowany przez Wolfa Leslaua, czyli a u i ä e o (Leslau 
1989:IX). W starszych opracowaniach stosuje się tradycyjny zapis: ä ü I ä e e ö (Littmann 1954:352; 
Dillmann 2005:35-42), względnie: ä u i äe eo (Conti Rossini 1941:3) albo ä u i ae eo (Chaine 1907:2), 
a także: a ü I ä e e ö (Starinin 1967:24; Moscati 1968:84-85 et passim; Brzuski 1972:6, 17, 19; Bergsträsser 
1995:119d) oraz: a u iäeeo (Starinin 1967:24). Stosowana jest także bardziej popularna transkrypcja 
w oparciu o wymowę współczesną (amharską): ä u i a e a o (Leslau 1985:IX; Bergsträsser 1995:119d; 
Daniels-Bright 1996:571).

1. salam laki kidâna mahrat tasfâya zatâşaddaqi hata3a 
wazatahaśśaśi 3ahada baggaca
zatagadfa 3amanna tascâ

2. salam laki kidâna mahrat hawalt zatakalaki 3agzi3 
ta3amarta 3adhano takuni lakwallu hata3 
faqraki zayâşannac

3. salam laki kidâna mahrat bamây zatâşannani madlota 
ta3amnotanni baki rassayi lita
gadlaki wa tarufata

4. salam laki kidâna mahrat warq wamazgaba kwallu naway 
3anti wa3atu maskâba nadây
waba3l zabasamây

5. salam laki soba sa3naku şadiqa bamagbâra śannay wagadl 
3asmakku baki kidâna dangal
madhanita nafsaya 3amanna hagwal

6. salam laki kidâna mahrat 3arrabona manfas zalâclu 
zayâfaqqaraki batasfa yahellu
3aska 3ama yakawwan tanśa3e kwallu

7. salam laki basama kidânaki beta lazahanaşa gabraki 
wala3amma şallayna basamaki
mâryâm fattati °ambarakataki 
sa3ali haba her waldaki
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„Sałam ad Mariam” - zagadnienia stylistyczno-prozodyczne

Zarówno zapis alfabetem etiopskim, jak i transkrypcja fonetyczna prezentuje hi
storyczną postać języka, który przestał być używany jako mówiony ok. X w., wy
pierany w mowie przez język amharski (Littmann 1954:351; Starinin 1967:9; Brzuski 
1972:2; Hetzron 1998:242-243). Jako język literacki używany był jednak nieprzerwanie 
do początków XX w., pozostając nadal językiem liturgicznym Kościoła etiopskiego. 
W fonetyce na przestrzeni wieków zaszły poważne zmiany, najprawdopodobniej pod 
wpływem innych języków używanych na terenie Etiopii, a w szczególności pod wpły
wem amharskiego. Część zmian fonetycznych mogła zajść jeszcze wówczas, gdy gacaz 
był językiem mówionym. Wskazywać na to mogą wymiany spółgłosek w tekstach 
z XIV w. (Brzuski 1972:14).

Jeśli chodzi o system samogłoskowy, zmiany, które w nim zaszły na przestrzeni 
wieków, sprawiły, że długość stała się cechą redundantną713. System zapisu z ozna
czeniem długich samogłosek ma więc już charakter etymologiczny (cf. Hetzron 
1998:246)714. Możemy zatem przyjąć, że iloczas nie odgrywa żadnej roli w systemie 
prozodycznym poezji etiopskiej.

713 „Z czasem w niektórych językach różnice w jakości samogłosek okazały się w systemie równie 
ważne i znaczące jak ich iloczas, natomiast ich dotychczasowa wyróżniająca cecha długości mogła ulec 
zatarciu. (...) Podobne rozróżnienie, opierające się bardziej na cechach jakościowych niż na iloczasie, 
można zauważyć, na przykład, w języku hebrajskim czy klasycznym etiopskim (gycyz), gdzie system 
pisma i tradycyjna wymowa zdają się potwierdzać powyższe wyjaśnienie” (Benett 2008:20).

714 „Etymologicznie u, i, a odpowiadają na ogół protosemickim u, i, a; e, o odpowiadają kolejno 
dyftongom ay, aw (...). Na pierwszy rzut oka wydaje się, że brak dwóch elementów systemu protosemi- 
ckiego tzn. i, u, lecz w etiopskim połączyły się one w samogłosce a (...)” (Moscati 1968:84).

715 Spółgłoski emfatyczne są glottalizowane (ejektywne), podobnie jak w innych semickich językach 
etiopskich, np. w tigrinia, tigre i w amharskim (Gankin 1969:899; Brzuski 1972:14; Hetzron 1998:244, 425, 
446-447, 458). Według Patricka R. Bennetta spółgłoski ejektywne są zawsze bezdźwięczne, a spółgłoski 
glottalizowane mogą być dźwięczne (Benett 2008:24, 25).

716 Podobnie jak w przypadku prozodii arabskiej, teoretycy etiopscy nie znali pojęcia sylaby; podsta
wą w rozważaniach była dla nich spółgłoska, a zwłaszcza jej znak graficzny (cf. Brzuski 1972:22).

Oto najważniejsze zmiany fonetyczne dotyczące wymowy spółgłosek, tzw. wy
mowa amharska (Cohen 1921:228-229; Littmann 1954:354; Starinin 1967:20; Brzuski 
1972:14-15; Hetzron 1998:243-244; Dillmann 2005:43):

U h-rh h - h wymawiane są jako [h],
ś-ń s wymawiane są jako [s],

h 0 - 0 c wymawiane są jako [°],
X s - fl d wymawiane są jako [s]715.

Zmiany te tłumaczą fakt występowania w poezji etiopskiej rymów, w których 
wspomniane grupy lub pary spółgłosek mogą stanowić podstawę rymotwórczą716; 
w powyższym utworze są to w pierwszej zwrotce: hataca - 0*70 baggaca - łń*}
tasca, w drugiej zaś zwrotce: °agzi3 - hato9 - H.FSWó zayasannac.
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System akcentuacji w języku gacaz znany jest wyłącznie z przekazu tradycyjnego. 
Założyć jednak możemy, że przekaz w jakimś stopniu oddaje akcentuację języka etiop
skiego, gdyż jego precyzyjne reguły różnią się znacznie od systemu akcentuacji w ję
zyku amharskim i w innych nowożytnych semickich językach Etiopii (Cohen 1921:232; 
Gankin 1969:903-904).

Oto podstawowe zasady tradycyjnego sposobu akcentowania w języku gacaz (Sta- 
rinin 1967:25-26; Moscati 1968:97; Brzuski 1972:23; Hetzron 1998:246)717:

717 Podaliśmy polskie tłumaczenia tylko tych form, które nie występują w naszych tekstach.
718 Więcej na temat akcentu w języku etiopskim oraz szczegółów dotyczących akcentowania nie

których form oraz zaimków Znajdziemy w cytowanych wyżej gramatykach i opracowaniach (Starinin 
1967:25-26, 45, 54-55, 61, 63-66, 68-71 et passim; Brzuski 1972:23, 42-50, 103-106 et passim; Bergstrasser 
1995:118-134). Co do ujęcia akcentu w gramatyce Dillmanna, słusznym wydaje się stwierdzenie tłumacza, 
Jamesa Crichtona: “Without going into particulars it may be said here generally that Trumpp and Kónig 
are probably safer guides than Dillmann in the pronunciation of Ethiopic (...)” (Dillmann 2005:111 (')).

- w formach imiennych akcent pada na ostatnią sylabę tematyczną, np. h.-SY 
kidan, acc. kidana;

- w konstrukcji dopełniaczowej (st. cstr.) akcent główny pada na drugi wyraz, np.
hZPł °arrabona manfas;

- w formach czasownikowych akcent pada na przedostatnią sylabę, np. łh-Y. 
takuni (juss.), ńh"łłb sa3naku (pf.), Płlffl-I yakawwan (impf.), ńh/L. sa3ali (imp.); wy
jątek stanowią: forma 2 f. pl. pf., w której akcent pada na ostatnią sylabę, np. Aflńhl 
labaskan ubrałyście się, oraz nieliczne czasowniki nieregularne, np. PiŁA yabe powie
dział, PfŁA yabela powiedział jej, w opozycji do PiŁA yabela powiedziały (Brzuski 
1972:23, 42, 61; Bergstrasser 1995:123);

- w formach imiennych i czasownikowych z zaimkami sufigowanymi akcent
przeważnie pada na drugą sylabę od końca albo spójki, np. gabraki, HłhAh.
zatakalaki, albo formy zaimka, np. 3acayontikkśmmu wasze oczy, w nie
których akcent pada na ostatnią sylabę formy, czyli na sam zaimek sufigowany, np. fl. 
> beto jego dom, hnAw”ł 3abasahón ich błąd, A7”AA.ie Jamsalihu jego obrazy (Brzuski 
1972:23)718.

W świetle powyższych danych struktura „Salam ad Mariam” przedstawia się na
stępująco (podaliśmy najpierw liczbę sylab, w nawiasie kwadratowym liczbę akcen
tów głównych, a litery oznaczają rymy):

1. __L_L___ 2.___ -L—L____ Z.__ 2_

2. __ _L___ 2_2_____2___ 2

3. _XX__±__X_X___ 2__2_

20 [6] a
12 [3] a
9 [2] a

18 [6] b
15 [5] b 
7[2]b

19 [6] c
12 [4] c
8[2]c
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4. __ ±__ ^1.__

5. ___

6. __ ±__ z.__ ±__

18 [6] d
10 [3] d
6 [2] d

20 [6] e
10 [3] e
12 [3] e
18 [5] f

7.

12 [3] f
12 [3] f
21 [6] g
U [3] g
U [3] g
9[3]g

Na dość wysokie uporządkowanie stylistycznej organizacji brzmieniowej tekstu 
wpływa fakt, iż w pierwszym wersie każdej zwrotki występuje sześć akcentów głów
nych (wyjąwszy zwrotkę szóstą, w której mamy do czynienia z pięcioma akcentami 
głównymi); w pozostałych wersach dominuje zestaw trójakcentowy (9/16) lub dwu- 
akcentowy (4/16); wersy nie są izosylabiczne; pierwszy wers każdej zwrotki liczy od 
dwudziestu jeden do osiemnastu sylab; pozostałe - od dwunastu do siedmiu sylab, 
z przewagą dwunastosylabowców (5/16). Podstawą konstrukcji utworu jest jednak 
rym, stanowiący konstantę wierszową. Ani iloczas, ani liczba sylab nie odgrywają tu
taj roli strukturalnej (Conti Rossini 1941:161). Typowy dla poezji etiopskiej stały rym 
dla każdej zwrotki pojawia się i w tym utworze.

Stały rym wpływa na składnię utworu; porządek słów może ulec zmianie ze wzglę
du na dostosowanie go do rymu, względnie do rytmu zdania poetyckiego. Dopełnienie 
często pojawia się przed orzeczeniem, formy określające w konstrukcji dopełniaczo
wej z H za- występują przed wyrazem określanym (Grohmann 1919:42-43). Wyszuka
ny szyk zdania znaleźć możemy w „Hymnie o kwiecie”, skierowanym do Marii Panny 
(Grohmann 1919:72-73; Conti Rossini 1941:162):

hTnAsnKtfłhjtfoSsAhT+RnłłsfcC'}?!
°anbala basadqaki mannu la3anqasa gannat °arhawa 
Gdyby nie twa sprawiedliwość, któżby bramę raju otworzył?

Oto logiczny układ zdania:

mannu 3arhawa la3anqasa gannat °anbala basadqaki
Któż otworzyłby bramę raju, gdyby nie twa sprawiedliwość.

Prostszą inwersję zaobserwować możemy w trzecim wersie trzeciej zwrotki nasze
go „Salam ad Mariam”: 'l£,Ahjfflł4.4.+ gadlaki watarufata, zamiast ®ł<4+s'l£,Ah. 
watarufata gadlaki.
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Oprócz inwersji utwór zawiera jedną z najbardziej popularnych figur słownych, 
anaforę, która występuje w pierwszym wersie każdej zwrotki:

salám laki kidána mahrat (zwrotka 1: wiersz 1, 2:1, 3:1, 
4:1, 6:1)

salám laki (5:1, 7:1).

W zwrotce 1, 2, 3, 4, i 6 mamy do czynienia z przykładami anafory głębokiej, gdyż 
powtórzone zostają nie tylko słowa na początku wersu, ale i wyrazy po nich następujące.

Ze środków stylistycznych w utworze pojawiają się liczne inwokacyjne peryfrazy 
o charakterze niejednokrotnie metaforycznym i o nacechowaniu religijnym719:

719 Cf. paralelne zestawienie inwokacji, mających często charakter peryfrastyczny, w litanii (STL 
2008:282).

720 Ten epitet stały o znaczeniu Dziewicze Przymierze występuje jako etiopskie imię męskie, 
v. http://ethiopia.limbol3.com/index.php/ethiopian_names/ethiopian_names_k/?lan=english .

721 ¿av yćverai rivt óv0pd>jtw ¿Koctóv jtpófkrta Kat jtkavT)0fj ev ai>r<i)v, oijxI ¿t<t>ijoEi ta 
¿VEVtjicovTa ¿weci ¿ni id ópT] Kai JtopEU0Eię t,r|TET tó nXavióp£vov (GNT 1984:68); w wersji pol
skiej: Gdyby jakiś człowiek miał sto owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 
dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie szukać zabłąkanej? (BW 1975:1050).

722 0r)oavpi^ETE Se iąiiv 0T]oavpouę ¿v ovpav<j) (GNT 1984:20); w polskim przekładzie: Ale gro
madźcie sobie skarby w niebie (BW 1975:1033).

rh<n-Ał!H+hAh.!h*7H.h hawalt zatakalaki 3agzP (2:1)
warq wamazgaba kwallu naway (4:1) 

maskaba naday (4:2) 
madhanita nafsaya (5:3)

°arrabona manfas (6:1).

Dwie peryfrazy uzyskują charakter epitetu stałego: 
kidána mahrat (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 6:1) 

h.-ęłsjmA kidána dangal720 (5:2).

Silne zakorzenienie w tradycji biblijnej powoduje wzbogacenie tekstu o aluzje do 
Pisma Świętego:

H+1«,<Ł:hi»Dłs+ń‘}H

wazatahaśśaśi °ahada baggaca
zatagadfa 9amanna tascá (1:2-3), tu nawiązanie do tekstu Ewangelii według św. 
Mateusza (18:12)721;

bacl zabasamáy (4:3), tu aluzja do tekstu Ewangelii według św. 
Mateusza (6:20)722.
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Propozycja tłumaczenia „Salam ad Mariam”

Przetłumaczenie powyższego utworu na język polski pozornie wydaje się proste: 
wersy oryginału są asylabiczne, co powinno pozwolić na większą swobodę tłumaczą
cemu; można utrzymać podział utworu na zwrotki trójwersowe. Zarówno anafory, jak 
i liczne peryfrazy nie są obce polskiej tradycji religijnej. Pojawia się jednak trudność: 
aby struktura poetycka „Salarnu” była bliska oryginałowi, należy zachować podstawo
wą konstantę wierszową, czyli rym; staje się on, podobnie jak w oryginale, jednym 
z elementów konstrukcyjnych zwrotki.

Oto nasza propozycja przekładu:

1. Bądź pozdrowiona, Przymierze Łaski, nadziejo moja, grzesznika 
usprawiedliwiająca,
jednej owcy spośród dziewięćdziesięciu szukająca, 
by się odnalazła - ta błądząca723 724.

723 H+IÄ'AiXr’ii+il't wazatahaśśaśi Jahada baggaca / zatagadfa ’amanna 
tasca: Szukająca jednej owcy, / Która się zgubiła, spośród dziewięćdziesięciu. W angielskiej wersji Salarnu, 
zatytułowanej “The Seven Salutations to the Covenant of Mercy”, Budge tłumaczy (uzupełnia w oparciu 
o inną wersję, najprawdopodobniej z wydania z 1899 r.?): “the seeker of the one sheep of the ninety and 
nine” (Budge 1922:lxx-lxxi, 60).

724 Affi-AłiH+hAh.ihTUh hawal zatakalaki Jagzi3: kolumno, którą umieścił Pan (Bóg).
725 ta’amara °adhano takuni lakwallu hâta3 „Sei für jeden Sünder 

das Zeichen der Erlösung” (Grohmann 1919:293 - 2, 2).
726 faqraki zayäsannac: którego twoja miłość wspiera.
727 Ten z pozoru niezrozumiały wiersz <löMUH.+iV}V0,,Ä‘ft°+ bamäy zatäsannani madlota Budge tłu

maczy niezgodnie z oryginałem jako “who weightest the heavens in a balance”, zastępując bamäy 
formą basamäy [niebem, w niebie] (Budge 1922:60). Aby przekonać się, że tekst nie wymaga żadnego 
uzupełnienia, lecz komentarza, wystarczy odwołać się do ta’ämra märyäm, przełożonego
z arabskiego pod koniec XIV w. i uzupełnionego w XV w. zbioru „Cudów Marii” (Cerulli 1956:107). Został 
on przełożony na angielski właśnie przez Budgea najpierw jako “The Miracles of the Blessed Virgin Mary” 
(Budge 1900), a następnie jako “One Hundred and Ten Miracles of Our Lady Mary" (Budge 1923:94nn.). 
W pierwszym dziele rozdział XXIX. The Virgin Mary and the Cannibal (Budge 1900:83-85), a w drugim - 
Cud dwudziesty dziewiąty przedstawia historię bogatego ludożercy, który zabiwszy siedemdziesiąt osiem 
osób, wyruszył w drogę, zabierając ze sobą łuk i łyk wody. Napotkany przez niego okryty ranami żebrak 
zaklinał go po trzykroć na wszelkie świętości, by go napoił. Ludożerca odmawiał gniewnie; dopiero za 
czwartym razem, gdy żebrak poprosił o wodę w imię Marii, zgodził się i oddał mu jeden łyk. Pozbawiony 
możliwości jedzenia ludzkiego mięsa, ludożerca umarł w jaskini z głodu i pragnienia. Już miał zostać od
dany mękom piekielnym, gdy Maria wstawiła się za nim u Jezusa. Zapytana, co dobrego miał uczynić ten 
grzesznik, winny śmierci siedemdziesięciu ośmiu osób, odrzekła, iż przez wzgląd na Jej imię napoił żebraka. 
Wówczas Jezus położył na jednej szali siedemdziesiąt osiem dusz, a na drugiej miarkę wody. Miarka wody 
przeważyła ciężar dusz, a grzesznik został ocalony od mąk piekielnych. Notabene w zbiorze, w którym 
Budge zamieścił przekład naszego „Salarnu”, znajduje się ilustracja XXIII, która ukazuje Marię ratującą 

2. Bądź pozdrowiona, Przymierze Łaski, kolumno z Bożego zamierzenia7211, 
bądź dla każdego grzesznika symbolem zbawienia725,
szukającego w Twej miłości wzmocnienia726.

3. Bądź pozdrowiona, Przymierze Łaski; przechylasz miarką wody szalę, 
by darować karę;727
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spraw - w Tobie pokładam wiarę -
bym jak Ty z prawego życia złożył ofiarę.

4. Bądź pozdrowiona, Przymierze Łaski, złoto, wszelkiego bogactwa skarbie; 
Tyś miejscem spoczynku człowieka w potrzebie,
bogactwem jego zgotowanym w niebie728.

duszę ludożercy z rąk szatana (Budge 1922:60, 128). Aż cztery kolorowe tablice przedstawiają historię ludo
żercy w wydaniu z 1900 r. (Budge 1900:plates LXXXVII-XC). Historię tę zamieszczono również w „Historii 
Najświętszej Marii Panny” (jako cud drugi), rękopisie etiopskim z końca XIV w. (ok. 1400 r.), wydanym 
i przetłumaczonym na niemiecki przez Stefana Bombecka (Bombeck 2004, 2009).

728 „Du bist das Bett des Armen / Und der Reichtum, der im Himmel (ist)” (Grohmann 1919:277 - 4,2-3).
729 Dodaliśmy: pobytu rajskiego.
730 Rym ścisły (znany też jako dokładny lub pełny) polega na tożsamości dźwiękowej wygłosu wy

razu, licząc od ostatniej samogłoski akcentowanej, w naszym przekładzie np. w zwrotce drugiej: zamierz- 
-enia ¡I zbawi-enia // wzmocni-enia (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:429; STL 2008:488).

731 W rymie gramatycznym współbrzmienie wynika z identyczności końcówek gramatycznych, za
równo czasownikowych, jak i rzeczownikowo-przymiotnikowych (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 
1978:433; STL 2008:491). W naszym przekładzie, oprócz wiersza pierwszego w zwrotce czwartej, zastoso
waliśmy wszędzie rym gramatyczny: ścisły lub przybliżony.

732 Rym tautologiczny polega na powtórzeniu tego samego wyrazu; w ustalonej pozycji rymowej 
może on pełnić funkcję rymowego ekwiwalentu (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:433; STL 
2008:492). W naszym przekładzie występuje w zwrotce siódmej: Twego || Twego.

733 „Wysoka ocena rymów gramatycznych w średniowieczu wynikała (...) [z] podkreślania paraleli- 
zmu intonacyjno-zdaniowego” (Miodońska-Brookes-Kulawik-Tatara 1978:433).

5. Bądź pozdrowiona; gdybym przez dobre uczynki i umartwienia uspra
wiedliwienia nie zyskał,
na Tobie będę, Dziewicze Przymierze, polegał, 
a wybawienia mej duszy od zguby oczekiwał.

6. Bądź pozdrowiona, Przymierze Łaski, rękojmio życia niebieskiego; 
kto Cię pokocha, w nadziei trwać będzie pobytu rajskiego729, 
póki nie nastąpi zmartwychwstanie rodzaju ludzkiego.

7. Bądź pozdrowiona; Twój sługa świątynię zbuduje pod wezwaniem Przy
mierza Twego;
jeśli upraszać będziemy pośrednictwa Twego, 
udziel nam, Mario, błogosławieństwa Swego, 
wstawiaj się za nami u Syna łaskawego.

Tłumacząc tekst, nawiązaliśmy do tradycji średniowiecznej pieśni religijnej, 
z wszystkimi jej obciążeniami. Zachowaliśmy strukturę stroficzną oryginału i układ 
rymów: aaa bbb ccc ddd eeefffgggg. W przeciwieństwie do tekstu etiopskiego, w któ
rym pojawiają się rymy oksytoniczne, w naszym przekładzie występują wyłącznie 
rymy żeńskie, paroksytoniczne. W pierwszej, drugiej, trzeciej i szóstej zwrotce wystę
pują rymy ścisłe730, gramatyczne731. W czwartej zwrotce w wersie pierwszym mamy 
do czynienia z rymem przybliżonym w stosunku do rymów ścisłych i gramatycznych 
w wersie drugim i trzecim. W zwrotce piątej zrezygnowaliśmy z rymu ścisłego na 
rzecz rymu przybliżonego. W zwrotce siódmej wiersze pierwszy i drugi łączy rym 
tautologiczny732 - w całej zwrotce występuje rym ścisły, gramatyczny733.
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Struktura naszego przekładu „Salam ad Mariam” przedstawia się następująco (po
daliśmy najpierw liczbę sylab, w nawiasie kwadratowym liczbę akcentów, a litery 
oznaczają rymy):

1. ___ J.__ ____________J._______ _L_

2. ___ __________________ ±_

3. ___ ______________________

4. ___

5. ___ _______________ J.______

6. ___ _________________

7.___ _______________

25 [7] a
15 [5]a
10 [2]a
20 [6] b
14 [4] b
12 [3]b
25 [9] c
8[3]c

13 [5] c
20 [7] d
12 [4]d
11 [4]d
27 [7] e
14 [5] e
15 [4]e
19 [6]f
17 [5] f
16 [5] f
23 [7]g
14 [5]g
12 [4]g
13 [4]g

Wersy proponowanego przekładu są asylabiczne, podobnie jak w oryginale. W po
szczególnych wersach liczba sylab z reguły jest nieco większa niż w tekście etiopskim; 
w przekładzie pierwsze wersy każdej zwrotki liczą od dwudziestu siedmiu do dzie
więtnastu sylab (w oryginale od dwudziestu jeden do osiemnastu); pozostałe wersy 
liczą od piętnastu do ośmiu sylab (w oryginale od piętnastu do sześciu).

Typowy wygłos żeński przekładu odpowiada polskiej tradycji poetyckiej oraz 
regułom akcentuacyjnym polszczyzny (akcent paroksytoniczny). Rozkład akcentów 
w tłumaczeniu polskim różni się od oryginału: dominują wersy z pięcioma lub cztere
ma akcentami.
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Salam z: „De Jared, músico”

Jako dodatkowy przykład wybraliśmy salam o świętym Jaredzie, muzyku. Utwór 
zamyka żywot Jareda w „Synaksarionie”734. Dzieło to zostało przetłumaczone z arab
skiego w połowie XV w. i uzupełnione życiorysami etiopskich świętych. Każdy życio
rys zakończony jest krótkim rymowanym wierszem, czyli wspomnianym salamem 
(Cerulli 1956:69-70; Harden 20 07:31)735. Tekst salamu podajemy za wydaniem Augusta 
Dillmanna (Dillmann 1950:36):

734 Greckie TÓ ouva^ôpiov, etiopskie ńlhóC sankassar, właściwie TÙ ovvaÇàpia rôv ttyiwv, 
„Zbiory (żywotów) świętych” (Dillman 1865:372-373). Tłumaczenia miał dokonać mnich koptyjski z klasz
toru św. Antoniego, Symeon, który przybył do Etiopii pod koniec XIV w. (Cerulli 1956:69 - „Anche degli 
Atti del martire S. Basilide abbiamo la data précisa délia traduzione (...) è il 1397 ed autore délia tradu
zione fu il monaco egiziano del convento di S. Antonio, venuto in Etiopia al seguito del Metropolita. Allô 
stesso Simeone si deve la traduzione délia maggior opera di questo gruppo: il Sinassario”).

735 „(...) il Sinassario non è stato successivamente trasmesso sino a noi letteralmente corne fu tradot- 
to da Simeone; esso anzi è stato rielaborato con l’aggiunta delle ricorrenze di festività etiopiche e di vite 
di santi Etiopi, in modo che oggi l’opéra ha un originale interesse per la storia religiosa e civile del paese” 
(Cerulli 1956:70).

736 I.e. ArfiTAsA-flA+îOTAXhï-: (Dillmann 1950:362).
737 I.e. lahawwâse sabhata malâ’akt.
738 Rozkład akcentów jest tu dyskusyjny w związku z inwersją szyku. Możemy też przyjąć schemat 
 ^—------ 16 [5] a.

ńĄr-.A^iff-.ń-nihł-.OTĄhhłsAHiTR.:736 
M+:hóZT:h^An-:^A/>':<ro'lX.ń:Z‘ł’?1.i 
Ał?ul)C+:ffDR<ł1',::7-flh:h5iD'in:b,ł:,ł4.?b: 
n-nH-'ł!it"7!HAAnsiłt.W

W naszej transkrypcji tekst wygląda następująco:

salam layared sabhata mala3akt lahawwase737
3anta 3acraga ^mlabbu hallina manfas rawase 
latamharta mashaf gab°a 3amhaba kona nafase 
babazuh sama za°albo husase
malcalta gwanda com nassiro Danza yacarrag cade

Oto model prozodyczny powyższego salamu:

15 [4] a
16 [4] a738
16 [4] a
11 [4] a
16 [4] a
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W przeciwieństwie do „Salam ad Mariam” utwór jest jednozwrotkowy, zbudowa
ny na monorymie, z regularnym wygłosem paroksytonicznym. Cechuje go sylabizm 
względny, jest bardziej regularny, jeśli chodzi o liczbę akcentów.

Zwrotka pięciowersowa jest najpopularniejszym rodzajem strofy w poezji etiop
skiej i przejęła nawet nazwę gatunku (‘"’Ahh malka3 wizerunek), który komponowa
ny jest wyłącznie w tym układzie stroficznym739 740 741.

739 „Die meist verbreitete Strophenart ist die fünfversige, die von den Abessiniern <7DAllh malke’e 
«Bild» genannt wird, weil jene Liedergattung, in der die einzelnen Körperteile eines Heiligen besungen wer
den, und die ausschließlich in fünfzeiligen Strophen gedichtet ist, diesen Namen trägt” (Grohmann 1919:39).

740 Nawiązanie do historii z żywota Jareda: móO:i+T.:>>,7H.h-fl<h.C!h‘rD:3’łi'”:A,+:+llłlZ:<i>X5«>: 
rt”ł:£hdT<Ł:h?°1ł+:A>A?”i<n+,riCP,snA4ł!ńoXifl>oDu«TPir,ńA.l/’‘ro-:o>'ń+sA.f’<4A.r,sńa?f,Ełs<Dnuf’s

(Dillmann 1950:35) wasoba faqada Jagzi9abaher kama yäqam lottu 
tazkära wafannawa lottu śalasta Jacwäfa ’amgannata 9edom watanägarawwo balasäna sab9 wamaśatawwo 
maslehomu wasta ’iyarusälem samäyäwit wabahayya tamahra mähaletomu lacasrä waDarbäc kähnäta 
samäy || Gdy Pan Bóg zechciał pozostawić o nim wspomnienie, posłał do niego trzy ptaki z ogrodu Edenu. 
Przemówiły do niego ludzkim językiem i porwały go ze sobą do niebieskiego Jeruzalem, gdzie nauczony 
został pieśni dwudziestu czterech niebiańskich kapłanów. Cf. Apokalipsa 4:4 - Kai kukKÓ0ev Tofi 0póvou 
Kai ¿Jil robę 0póvoug eikooi rśooapaę jtpEaßvTEpo'vg KaOqpEvovg jtEpißEßkqp^vovg ¿v iparioig 
keuKOtę Kat ¿Jtl rag KEtjiakäg avTiov OTE<|)<rvo-ug ypuaoug (GNT 1984:846); w polskim przekładzie: 
A wokoło tronu dwadzieścia cztery trony, a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców [także: 
starszych, kapłanów (zwłaszcza w późniejszych interpretacjach) - PWT], odzianych w białe szaty, a na 
głowach ich złote korony (BW 1975:1336); Ibidem, 5:8-9 (...) ^Kaorog KL0apav (...) Kai cjöovaiv tpöfjv 
Kaivf|v (GNT 1984:847); w polskim przekładzie: (...) a każdy z nich miał harfę (...). I zaśpiewali nową 
pieśń (BW 1975:1337).

741 Nawiązanie do historii z żywota Jareda, który początkowo nie był w stanie skoncentrować się na 
nauce u Abby Gedewona: m>iyon:An:Hnm:<DAA<ro<j»:<Di>.f!<B'A+:i^iP:<i)hRA/i!,+ai+i/>iP:<nChf’i01.>h'Hl:

+:/>ramónsC&nf£«'!*_3lr!ft0ł:łha1inł¥fr!iD+OT£ini-łniOTru4.:a>0n.ińd0iA.+i*A'liffiZńftiHi+£'łli 
a>+<nhC!«nji0u<soi>3A4<e:i (Dillmann 1950:34-35) wa’amza sobą zabato wa’ahmamo wagwayya wasta 
gadäm wa’aslala tähta com wara’ya cade 3anza yacarrag malcalta com wabasiho haba manfaqä yawaddaq 
wasta madr | bazuha gize yagabbar kamähu wa°amcasub carga malcalta com || wasoba ra’ya yäred tagäho 
lacade nassaha banafsu watamayta haba mamharu wayabe saray lita ’o’abbä warassayani zafaqadka 
watawakfo mamharu manfasäwi || A gdy [A0:'lÄi₽'l 3abbä gedewon] wychłostał go, przyczyniając mu 
boleści, uciekł na pustynię. Szukając cienia pod drzewem, ujrzał gąsienicę, gdy wspinała się po drzewie 
i dotarłszy do jego połowy spadała na ziemię. Czyniła tak wiele razy, aż z trudem wspięła się na drzewo. 
Gdy Jared spostrzegł pilność gąsienicy, odczuł w duchu skruchę, powrócił do swego nauczyciela i rzekł: 
„Wybacz mi, ojcze! Zrób ze mną, co chcesz!” A jego mistrz duchowy przyjął go.

Poniżej podajemy nasze tłumaczenie (ponieważ tekst ten jest ściśle związany z ży
wotem Jareda, nie byłby on zrozumiały bez wyjaśnień):

Pokój Jaredowi, świadkowi chwały anielskiej™0, 
Kiedy wzbudził w jego sercu duch Boży myśl żwawą. 
Do nauki Pisma wrócił, od której uciekał; 
Trudów i starań już więcej nie szczędził, 
Ujrzawszy gąsienicę po pniu drzewa się pnącą™1.

------14 [5]
_ 14 [6]

14 [5]
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11 [4]
14 [4]

W tłumaczeniu zrezygnowaliśmy z monorymu, naszą wersję cechuje sylabizm 
względny, podobnie jak oryginał, choć przekład jest tym razem nieco bardziej zwięzły 
(cztery wersy są o dwie sylaby krótsze niż pierwowzorze).

Rym etiopski
Obydwa utwory cechuje precyzyjne zastosowanie rymu, zazwyczaj jednozgłosko- 

wego, typu Cv, Cv, Cv etc., względnie vC, vC, vC etc.742 Podobnie jest w pozostałych 
przebadanych przez nas jedenastu utworach z chrestomatii Augusta Dillmanna, z któ
rych dwa liczą odpowiednio 100 zwrotek pięciowersowych i 42 zwrotki pięciowersowe, 
wszystkie o rymach aaaaa, bbbbb, cccccetc. (Dillmann 1950:16,19-20, 23, 32-33, 34, 39, 
108-131, 131-136, 136-146, 147-148, 148-149). W opracowaniu etiopskich hymnów ma
ryjnych, autorstwa Adolfa Grohmanna, z pięciu omówionych utworów (w tym dwóch 
salamów, o budowie jak nasz „Salam ad Mariam”) dwa liczą odpowiednio 156 zwrotek 
(wspomniany wcześniej maholet sagę „Hymn o kwiecie”) i 34 zwrotki,

742 Według Josepha H. Greenberga w recytacji tekstów gacaz (pod wpływem amharskiego) koń
cowa spółgłoska rymu vC opatrywana jest samogłoską: “A final consonant of the line which in prose 
would be pronounced without a following vowel is followed by a central unrounded high vowel a thus 
producing, in these cases, the identity of final syllable which is the rule o rhyme in both languages 
[Ge'ez and Amharic - PWT). In the Ethiopic syllabary a consonant which is not followed by a vowel 
and a consonant followed by a are written with the same symbol. It is possible on the evidence of related 
languages that at the time when this syllabary was invented the final position consonant was actually 
followed by a vowel a in the spoken language. It would then continue to be pronounced in poetic recita
tion, thus maintaining the identity of final syllable consisting of a consonant followed by a vowel as the 
principle of rhyme. This practice continues up to the present in Amharic poetry constructed on the more 
recent principle of rhyme combined with syllabic count. A final consonant which in spoken Amharic 
prose would not be followed by a vowel, is followed by a in reading poetry and counts as a separate 
syllable” (Greenberg 1990:565).

743 Niedopuszczalne zatem w etiopskiej sztuce rymotwórczej są wymiany samogłosek typu Cä - 
Ci - Cu, występujące w poezji arabskiej, a traktowane przez filologów arabskich jako uchybienia, np. 
gdy w sekwencji rymujących się słów zakończonych samogłoską i (Ci), pojawiał się wyraz kończący 
się na samogłoskę u (Cii) - tzw. Śiy! -'Jiqwa°un, lub gdy wśród rymujących się słów zakończonych na 
samogłoskę lub u pojawiał się wyraz kończący się samogłoską a (Cä) - tzw. ’israfu" (Wright 
2005:ii, 357; Siwiec 2008:67).

744 „Daß dabei phonetisch gleichwertig gewordene Konsonanten wie U, «h, 1; ń, R, fl; h, 0 inner
halb der Strophe reimen können ist natürlich, weil sie in der Aussprache zusammenfallen und der Reim 
ja nich am Schriftbilde haftet” (Grohmann 1919:38).

również pięciowersowe o wspomnianych wyżej rymach (Grohmann 1919:66-157, 336- 
353, 384-389, 396-399, 400-401).

Odmiany rymów, jakie można zanotować, polegają właściwie na (bardzo rzad
kim) występowaniu rymów typu: Ca, Ca, Ca, Ca, Ca, Ca, np. w zwrotce XLII „Hym
nu o kwiecie” (Grohmann 1919:86). Opozycja wyłącznie jakościowa między obiema 
samogłoskami dopuszcza taką licencję743. Nie wspominamy tu oczywistych wymian 
typu: U h - <łi h - "ł h etc., omówionych wcześniej744.
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W poezji etiopskiej (gocoz) właściwie nie występują rymy wyłącznie samogłosko
we (asonansowe)745.

745 „Ein Reim, wie er in den Liedern der Tigrestämme auftritt, wo auch bloß die Vokale wie ö, e, ä, ö 
an sich ohne Rücksicht auf die Qualität ihres konsonantischen «Trägers» durchlaufenden Reim bilden, 
kommt in der äthiopischen Kirchenpoesie nur sehr selten vor” (Grohmann 1919:38).

746 „Wohl haben die Verse einer bestimmten Strophenart (s. w. u.) in einer Anzahl von Fällen die 
gleiche Zahl von Hebungen, die meist mit dem grammatischen Worttone übereinstimmen. Doch ist dies 
nicht konsequent durchgeführt und es ist auch nicht daran zu denken, daß etwa in der Inkonsequenz ein 
System stecke; denn bei Strophen mit gleichviel Versen, die bei den Abessiniern als gleichförmig gelten, 
wiederholt sich auch die Inkonsequenz keineswegs in derselben Weise“ (Grohmann 1919:37).

747 Cf. jednak Altheim-Stiehl 1969:345-352, 353-360.

Jak już wcześniej stwierdzili badacze poezji etiopskiej, wersy zwrotek pięcio- 
wersowych mają niekiedy tę samą liczbę akcentów (jak w naszym przykładzie 
salamu z żywota Jareda), które zazwyczaj zgadzają się z akcentem wyrazowym 
(lub z zestrojem akcentowym, o czym wspomnieliśmy wyżej), nie jest to jednak 
system konsekwentny746.

Przyjąć możemy zatem tezę, że podstawą konstrukcji utworów poezji etiopskiej, 
pochodzących z XIV, a głównie z XV w., jest rym, wzmocniony jednolitością postaci 
akcentowej w klauzuli. Głównie jest to wygłos paroksytoniczny.

Monorym charakterystyczny dla poszczególnych strof, trój- lub pięciowersowych, 
mógłby skłaniać badaczy do doszukiwania się wpływów arabskich w poezji etiopskiej. 
Faktem jest, iż od połowy XIII w., a zwłaszcza od początku wieku XIV dokonywa
no tłumaczeń literatury chrześcijańskiej z języka arabskiego (Cerulli 1956:67; Strelcyn 
1956:12-19; Bartnicki-Mantel-Niećko 1987:60). Nie pojawił się jednak w poezji etiop
skiej owego okresu model oparty na prozodii arabskiej.

Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że rym jako konstanta prozodyczna, 
wsparty stałym akcentem w klauzuli, wytworzył się na gruncie etiopskim niezależ
nie od wzorca arabskiego, a stałość zasad rymowania wskazywać może na o wiele 
starsze pochodzenie tego środka prozodycznego w poezji etiopskiej. Aby postawić 
taką tezę, należy odwołać się do etiopskich utworów poetyckich, które są starsze 
niż omawiana wyżej poezja. W literaturze gocoz są to przekłady poetyckich tekstów 
biblijnych, np. psalmów.

Psalm LXII w wersji etiopskiej

Psalmów na język gocoz nie przetłumaczono z hebrajskiego oryginału; nie sko
rzystano też, jak twierdzi większość badaczy, z medium syryjskiego. Stary Testament 
został przetłumaczony z języka greckiego, z Septuaginty, między IV a VII w. (Cerulli 
1956:23; Bartnicki-Mantel-Niećko 1987:27; Harden 2007:38-41)747.
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Najstarsze zachowane cytaty z etiopskiego tłumaczenia psalmów pochodzą z in
skrypcji króla °Aksum, Käleba748. Inskrypcja powstała po pokonaniu w 525 r. żydow
skiego władcy państwa Himjarytów, znanego jako dii Nuwäs749. Oto fragmenty etiop
skie ze wspomnianej inskrypcji, stanowiące odpowiedniki wersji Septuaginty:

748 Etiopskie hA-fl kaleb (Dillmann 1865:1420); imię przyjęte przy wstąpieniu na tron:
Jalla 9asbaha (Altheim-Stiehl 1969:201).

749 Cf. podrozdział „Przekłady poezji etiopskiej (gacaz)", przypis 951.
750 PDAi 1815:40 - «niO-flfh wayacabayaka; Dillmann 1865:985-986 - hóhilf: [3acbaya] II, 1 (...) mag

num facere, augere [yacabayu] (...) fO-nft [yacabaya]; Mazmurat za-Dawit 1900:63 -
h wayacabayaka; Altheim-Stiehl 1966:25-27 - wayacabiyaka; Altheim-Stiehl 1969:199-201 - wayacabiyaka; 
Leslau 1989:175 - hihdf °acbaya;.

751 PD7E 1815:71 - a>.₽ł-fę:8/iÓ+i wayagwayayu salacatu; Dillmann 1865:1198 - ’l-.Pfi rarissime
T-ffs (...) et £>.₽.₽:; Mazmurat za-Dawit 1900:111 - wayagwayayu sala9atu;
Altheim-Stiehl 1966:25-27 - yegweyeyu sala etu emąedma gasu [=Pł-₽ęsJtAói:sM’®łR'aD!lft-]; Altheim- 
Stiehl 1969:199-200 - yegweyeyti / yegweyayu sala‘etu emąedma gasu [-,Pł-.Mł/£T-fWlAÓ+i№ołJt'®’i1fr]; 
Leslau 1989:211 - T-ft" gwayaya, gwayya, juss. fW yagwayay, yagwayay uciekać, uciec, Leslau
1989:213 - 1K gass twarz, oblicze, Leslau 1989:223 - 84h. salad, RAh sala3, pl. Mhł $ala9t nieprzyjaciel, wróg, 
Bergstrasser 1995:125 - Ahhł sala9at.

• Psalm 36:34 - wayäcabayaka i wywyższy cię (linia 2 inskrypcji)750,
odpowiednik greckiego Kal inpcoOEi OE (Septuaginta 1979:11, 88),

• Psalm 67:2 - kama yabe ma-
zmur yogwayayu salä°atu 9amqadma gassu Jako głosi psalm: „Niech uciekną 
sprzed jego oblicza” (linia 5-6)751, odpowiednik greckiego Kai (Jnr/ETioaav 
ol p-iaoOvTEg auxov ano npoomjton antoi (Septuaginta 1979:11, 88).

Jak wynika z powyższych przykładów, w 525 r. istniało już tłumaczenie Psałterza 
na język etiopski - i jest to jedna z najpewniejszych dat dotyczących historii etiopskie
go Starego Testamentu (Altheim-Stiehl 1966:25-27; Altheim-Stiehl 1969:199-201). Jak 
można by wywnioskować z powyższych przykładów, podstawą tłumaczenia Starego 
Testamentu, a przynajmniej Księgi Psalmów, byłaby wersja grecka, czyli Septuaginta, 
jako że najstarsze fragmenty etiopskiego Nowego Testamentu różnią się znacznie od 
wersji greckiej (Altheim-Stiehl 1969:355-360).

Mimo późniejszych rewizji tekstu obu Testamentów, dokonywanych aż do XIV w. 
(Cerulli 1956:23-24; Altheim-Stiehl 1971:463), istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
część rozwiązań translatorskich, dotyczących poezji staro testamentowej, może repre
zentować bardzo wczesny okres.

Jako przykład wybraliśmy Psalm LXII Septuaginty (czyli Psalm LXIII Biblii he
brajskiej). Tekst podajemy za wydaniem londyńskim z 1815 r. (PD7E 1815:86-87), po
równanym z wydaniem rzymskim z roku 1900 (Mazmurat za-Däwit 1900:104-105) 
oraz z wydaniem Ludolfa z 1701 r. (Ludolf 1701).

g:
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Li n9°f!:¿inRfí>'i^nth6i.('ióetí»e^?it 
hffDH:nffDły.ńłi:Ań+Ch^h-łi? 
h«n’!Ąh?Dc!-tJBAh:<Bń-nai+.hss

O: hft<7D:£-l£ft:}t9'>rh£(fr:uyuA№ 
h'T'b'CÍ’s.PA.-fl-htls!
hOT-Hshncłlłlsn/hPfflłn

hS'VCf:«b^-hł:£<t-fl-h:Ańi''’łi::

ilJęn/hsłÓ-fl-fUAh!!
XA<n,!b’íh^.:¿^hf'l 
fl>Ał*BhA!ilKAA»+!>rt<Łhi! 
+A<D;Hł‘bAf’!£'ł<ł.h5 
/L+A!+fflh<Ł+\:fo9'łhM

&i hOT-l+AsAłll+s-łw^TsAł^Afi
fl.₽nh.:<lh(,l+:in>t}7Dł+.y:Ai'D£’C:: 
d>£5*<)A-i(i>*ft-MA£iA£¥l
hęAs+^ęRAsAPh-ys:

I: 0»'ł'h/"AsPł<Ł,"/AsnA'7H.A'flA.Ci 
fflPh'i)C,.W,A-stiP?”a>Aih.i'U-!! 
AAOTsPłiŁfli^sA^sHPł-fl ■Aso«"’?:!

Oto nasza transkrypcja psalmu:

LXII Mazmur zadáwit ’ama hallo wasta gadáma 3idumayas
1. ’amlakiya ’amlakiya 3agayyas habeka
2. sanr’at752 nafsaya laka

752 Mazmurat za-Dawit 1900:104 - A?”'}ł samcat.
753 Mazmurat za-Dawit 1900:105 - hAPióísffl0?^« 3albo 3ada wamáy.
754 Mazmurat za-Dawit 1900:105 - fl>h<ID wakama.
755 Mazmurat za-Dawit 1900:105 - h№°C ’acamar; cf. Dillman 2005:92.
756 Mazmurat za-Dawit 1900:105 - ’amháyaw.
757 Mazmurat za-Dáwit 1900:105 - M/"łt ’anaśśa3; cf. Brzuski 1972:47 - W pierwszej osobie liczby 

pojedynczej imperfectum ortografia M“iC: przyjęta jest w gramatykach europejskich i dawnych rękopi
sach, gdyż w późniejszych spotykamy ortografię M“iC: na skutek braku różnicy między wymową I i IV 
rzędu przy spółgłoskach laryngalnych, faryngalnych i h.

3affo 3asfah laka śagaya
3. bamadra badw haba 3albo 3ada warnaya753 

kamaza bamaqdasaka ’astar’aykuka 
kama754 'JaJamar755 haylaka wasabhatika

4. 3asma yaheyyas Damhayaw756 757 śahlaka 
kanáfaraya yasebbahaka

5. kamaza ’abarrakaka bahaywataya 
wabasama zPaka 3anaśśa3757 3adawaya

343



6. kama za3amśabuh wa°am:)angwac sagbat nafsaya 
kanafaraya faśśuhat yasebbaha lasamaka758

7. wabamaskabayani 3azzekkaraka

758 Przyjęto lekcję za Ludolf 1701:124 oraz Mazmurât za-Dawit 1900:105 - Ań9”h lasamaka. Psalte
rium Davidis ma: Ał¥Óh lanafsaka (PDÆ 1815:87).

759 Mazmurât za-Dâwit 1900:105 - ’anabbab.
760 Ludolf 1701:126 - haśaśawwe.
761 Mazmurât za-Dâwit 1900:105 - mâcamaqtihâ.
762 Ludolf 1701:126 oraz Mazmurât za-Dâwit 1900:105 - qonâsal (cf. Leslau 1989:88).
763 Mazmurât za-Dâwit 1900:105 - yatfa$$am.
764 Mazmurât za-Dâwit 1900:105 - 5<’D9 câmadâ.
765 Według J. M. Hardena AAPidfli ’albo ’ada nie ma drzewa to błąd popełniony przez tłumacza 

etiopskiego, który greckie âparoç (dat. sg. àpdtlp) niedostępny, bezdrożny (Benseler 1904:1; Jurewicz 
2000:1) zrozumiał jako à- nie-, bez- oraz t)/ó fldtoę jeżyna, cierń, krzew cierniowy (Benseler 1904:1,145; 
Jurewicz 2000:1, 147; Harden 2007:41).

basabâh °anabbab759 laka
°asma konkanni rada3aya

8. wa’atwekkal basallalota kanafika
talawat nafsaya dahreka
litassa tawakfatanni yamanaka

9. ’ammuntussa lakantu haśaśawwa760 lanafsaya
layabâ3u wasta macâmaqtihâ761 lamadr
wayagba3u wasta °ada sayf
kafla qwanasal762 layakunu

10. wanaguśassa yatfeśśah ba^gzPabaher 
wayakabbar kwallu zayamahhal kiyâhu 
°asma yatfaddam763 °af zayanabbab camada764 765

Poniżej załączamy nasze tłumaczenie wersji etiopskiej - zachowaliśmy wszystkie 
zaimki dzierżawcze oraz wiele dosłowności, by ukazać zależności między pierwowzo
rem greckim a wersją gacaz:

63. psalm Dawida, gdy przebywał na pustyni Idumejskiej
1. Boże mój, Boże mój, ku Tobie dążę od poranka.
2. Ciebie pragnie moja dusza,

jakże pragnie Cię moje ciało,
3. w ziemi pustynnej, gdzie nie ma drzewa163 ni wody.

Tak się przed Tobą stawię w Twej świątyni,
By pojąć Twoją moc i chwałę.

4. Lepsza bowiem Twoja łaska niż życie;
Wargi moje sławić Cię będą.

5. Tak będę Cię czcił przez całe swoje życie,
W Twym imieniu podniosę swe ręce.

6. Niby tłuszczem i sadłem syci się moja dusza, 
Me radosne wargi sławić będą imię Twoje.
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7. Nawet na mym posłaniu pamiętam o Tobie, 
o świcie przemawiam do Ciebie, 
ponieważ byłeś dla mnie wspomożeniem

8. i pokładam nadzieję w osłonie Twych skrzydeł. 
Dusza moja przyległa do Ciebie;
mnie podtrzymuje Twoja prawica.

9. Oni zaś, na próżno pragnący mej duszy, 
niech zstąpią do głębin ziemi, 
wydani zostaną na pastwę miecza, 
niech staną się łupem szakali.

10. Król zaś radował się będzie w Bogu, 
sławiony będzie każdy, kto mu przysiągł, 
ponieważ zamilkną usta głoszące nieprawość.

Dla porównania dołączamy wersję grecką psalmu (Septuaginta 1979:11, 63-64) oraz 
jego polskie tłumaczenie - pióra Antoniego Troniny (Tronina 1996:13, 111):

SB’
1 'Pakpóę tu) Acruió ¿v tĄ eIvou amóv ev Tfj ¿piiną) rfję ’Iouóaiaę766

2 'O Oeóę ó 0eóę p.ou, Jtpóę oe óp0pit,ar 

£Óilj)T]OEV OOl T) IpD/li |101). 

jiooaJtXd)ę ooi i) odp^ p,ou

766 W kodeksie watykańskim: lóoupotiaę (Septuaginta 1979:11, 63; Hatch-Redpath 2005:App. 1, 77).
767 Recensio Luciani: otopa poi), w kodeksie watykańskim i synajskim: ovopa ooi), cf. Deut. 21:5 

(Septuaginta 1979:11, 63).
768 W kodeksie watykańskim: TU) opOpo) poi) (Septuaginta 1979:11, 64).

¿v yfj ¿piiną) Kai a|3aTQ) Kat dvuópą);

3 ouTuię ¿v tu) ayicp uk|)0t)v ooi

too ióeiv tt|v óóvap.iv ood Kat Tijv óó^av ooo.

4 on KpEtooov tó sX.EÓę oou ójtEp t,a>dę’ 

id xe^Tl |iou ¿jraivEoouoiv oe.

5 OUTOię ETjkoyijOU) OE ¿V TT) t,U)f| JlOO,

¿v tuj óvó|iaTi ooo dpd) Taę x£ipdę M-oo.

6 (boEi OTŚaToę Kai JtiÓTiiToę ¿pijrkr|a0EiT] i) i|wxii poo, 

kol xe^t1 dyakkidoEioę alvśoEi tó OTÓpa pou767.

7 El ¿pVT|pÓVEVÓV OOO ¿Jll Tfję OTpU>pvfję pOU, 

¿V TOię Óp0poię768 ¿pskŚTU)V się OE’

8 ÓTl ¿YEVl)0T]ę 0OT]0Óę pOO,

Kai ¿v tt] okśjtt] tu)v jTTEpóyaw ooo dyakZidoopai.

9 ekoXXt)0t] i) t|wxii poo ónioa) ooo, 

¿poo dvTEkdp£TO f| óe^ló ooo.

10 aiJTOi Eię pÓTT]V ¿t,TjTT|OaV TT|V lj)'UXl)v pOO, 

EloEXoóoovTai się Ta KaTurtaTa Tfję yfję’
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11 Jtapaóo0TioovTai etę xeipaę ^o|i(j)aiaę, 

jiEptóeę; dku)jtEic(ov Eooviai.

12 ó óe paoiX.Eiję Ed^pcryeiioETai ¿ni tw 0eco769 770, 

¿naivEO0i]OETai naę ó ó|iviiwv ¿v aurą), 

oti EVE<j>pdYT| OTÓpia X.akoiivTwv aóiica.

769 Kodeks synajski dodaje: KVpuo (Septuaginta 1979:11, 64).
770 Pominęliśmy wprowadzony w nawiasie nagłówek łaciński oraz odniesienia do Nowego Testa

mentu (Tronina 1996:13, 111).

Psalm 62/63

1 Psalm Dawida, gdy przebywał na pustyni Judzkie/70.
2 Boże, Boże mój, wyczekuję Ciebie od świtania;

Ciebie pragnie ma dusza!
Jakże pragnie Cię moje ciało
w ziemi pustynnej, bez dróg i bez wody!

3 Tak wpatrzyłem się w Ciebie w Twej świątyni,
by widzieć Twą moc i chwałę.

4 Bo lepsze jest Twe miłosierdzie nad życie;
usta moje chwalić Cię będą.

5 Życiem swym tak błogosławił Cię będę,
i w Twoje imię wznosił ręce.

6 Niech dusza moja się syci niby tłuszczem i sadłem,
a usta pełne radości niech sławią Twoje imię.

7 Jeśli pamiętałem o Tobie na moim posłaniu,
o świcie rozmyślałem o Tobie;

8 bo stałeś się mym wspomożeniem,
w cieniu Twych skrzydeł się rozraduję.

9 Dusza moja przywarła do Ciebie, 
prawica Twoja mnie podtrzymała.

10 A oni na próżno szukali mej duszy;
zejdą do głębin ziemi.

11 Wydani zostaną na pastwę miecza,
staną się łupem lisów.

12 Lecz król radował się będzie w Bogu;
chlubić się może każdy, kto na Niego przysięga,
bo zamkną się usta głoszących nieprawość.

Gdy porównamy obie wersje psalmu, możemy stwierdzić, że tłumaczenie etiop
skie jest wierne swemu greckiemu pierwowzorowi, chociaż tłumacz wykorzystał 
również wspomniane wyżej możliwości organizacji poetyckiej tekstu etiopskiego, 
głównie zmianę szyku. Tekst etiopski posiada odmienny podział na wersety (cf. Ludolf 
1701:124-127).

Struktura wersji etiopskiej przedstawia się następująco:
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1. ___ ±__ 14 [4] a
2. 7 [3] a

9 [4] b
3. 13 [4] b

__±___ ±_________________________ 13 [3] a
____ 13 [3] a

4. ___^__11 [3] a
___ j.____ 10 [2] a

5. __z.___ ±_________________________ 13 [3] b
—L_ ±—L____   14 [4] b

6. 2-____ -L___ 15 [4] b
___ —____________16 [4] a

7. _______±___ 12 [2] a
__8 [3] a
- -----— _ 9[2]b

8. —z.____ ±___ z_ 13 [2] a
_z__z__z_ 9 [3] a

___ j.___ _l_ 12 [3] a
9. ___ ^__z___ ±__±_ 15 [4] b

__z_z___________________________ 14 [3] x
9 [2] x

- -------------------------------------------------- 9 [2] x
10. ____ __________ ± 14 [3] x

__—__ ±__ ± 13 [4] x 
z__z_z__ _l___± 13 [4] x

Jak łatwo można zauważyć, 19 wersów na 25 zostało tak zorganizowanych (głów
nie przez umieszczenie wyrazów z zaimkami sufigowanymi na końcu wersu), że tworzą 
one pary lub grupy o tym samym rymie (aa lub bb etc.). We wspomnianych wersach 
rym posiada stałą postać paroksytoniczną. Tylko sześć ostatnich wersów nie pasuje do 
struktury. Nie posiadają wspólnego rymu, a pięć z nich ma wygłos oksytoniczny.

Nie możemy oczywiście traktować powyższej próby jako systematycznego i świa
domego wprowadzenia rymu do etiopskiej poezji biblijnej, zwłaszcza że powyższe 
rymy stanowią zaimki sufigowane, naturalne elementy morfologiczne w językach 
semickich. Jednakże próby organizacji tekstu za pomocą rymu występują w innych 
psalmach. Wyrazy z zaimkami sufigowanymi, tworzące klauzule rymowe, często 
umieszczane są na końcu wersu celowo, na co wskazuje szyk inwersyjny. W tej roli 
występują również wyrazy z tymi samymi końcówkami liczby mnogiej, końcówkami 
przypadka (biernika) etc. Wystarczy porównać grecki pierwowzór, często naśladujący 
oryginał hebrajski, by się przekonać, że tłumacz etiopski wielokrotnie poszukiwał eu- 
fonii, a co za tym idzie - i rymu.

Po pobieżnej analizie etiopskiej wersji Księgi Psalmów możemy pokusić się 
o stwierdzenie, że w wielu psalmach mamy do czynienia z co najmniej jedną 
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trzecią wersów połączonych tym samym rymem (np. a), często tworzących grupy 
monorymiczne (np. aaa etc.), a nie tylko przemieszanych z wersami o wygłosie 
neutralnym (x).

Jako kolejny przykład podamy fragment Psalmu 145(146):7-9 (w wersji etiopskiej 
145:5-8), w którym prawie jedna trzecia wersów (7 na 22) połączona jest monorymem 
(PM 1815:167):

h“7H.h4hli,C:yi+C'OT’-:AA£->'ł::
h‘7ILA-nih.C--f’Ołn«’’8A<ŁAAJ,'łs

o>i"77A'łs«₽ę+s^TA'ł«

Oto nasza transkrypcja fragmentu Psalmu 145:

wayafattah łomu lagafucan 
zayahubomu sisayomu larahuban 
°agzi3abaher yafattahomu lamuąuhan 
3agzi3abaher yanaśśa3omu la°alla wadqu 
^gzPabaher yatabbabomu lacawwuran 
°ogzi3abaher yafaqqaromu lasadaqan 
3agzi3abaher yacaqqabomu lafalasayan 
wayatwakkafomu la°aberat wala°agwala mawta 
wayamassan fanota hata3an771

771 Przetłumaczyliśmy ten fragment następująco:
Bierze w obronę uciśnionych,
Jest tym, który daje pożywienie głodnym.
Pan uwalnia uwięzionych.
Pan podnosi tych, którzy upadli.
Pan daje mądrość ślepcom,
Pan miłuje sprawiedliwych.
Pan strzeże wygnańców
oraz przyjmuje wdowy i sierotę, 
zniweczy zaś zamiary grzeszników.

Ostatni wers można by przetłumaczyć bardziej dosłownie: zetrze zaś drogę grzeszników, konstrukcja 
występująca w zbiorze pieśni kościelnych, cf. Dróg nie zetrze, ni powietrze / Ni nurt wody, bo narody / 
Dojdą za tym Królem, ziemi obiecanej. (Mioduszewski 1838:609). Co do tłumaczenia zwrotu droga i jego 
użycia w oryginale hebrajskim, cf. rozważania Marka Pieli (Piela 2003:104-129; Piela 2005:215-217).

Analiza prozodyczna fragmentu przyniosła następujące rezultaty: 
_____ z. 10 [3] a

___ j.___ _L____ j. 13 [3] a
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14 [3] a
15 [4] x
14 [3] a
14 [3] a
15 [3] a
17 [3] x
10 [2] a

W analizowanym fragmencie rym występuje w siedmiu z dziewięciu wersów 
i posiada wygłos oksytoniczny. Na dość wysokie uporządkowanie stylistycznej orga
nizacji brzmieniowej tekstu wpływa fakt, iż w omawianych wersach (oraz w całym 
psalmie) dominuje zestaw trój akcentowy.

Porównajmy wersję etiopską z pierwowzorem greckim (Septuaginta 1979:11, 160): 
jtoioiwTa Kpijxa Totę ¿t0iKOD|XEvoię, 

öiöövia Tpocfjfiv rotę jreivAoiw

Kiipiog kuei jtejtEÖTip.ävo'ug,

Ktipiog dvop0oT KaTEppaypŚYong,

Klipioę OO(j)Oi TucjAoug,

icupioę ór/ajip öiKatong-

Klipioę (jmkdooEi iouę Jipootikdrong, 

óp<t>avóv icat xfjpav dvakriptpETai 

Kai óóóv äp.apTO)Xa)v dtJjaviEi772.

772 Podajemy polski przekład Antoniego Troniny (Tronina 1996:253):
7 On bierze w obronę skrzywdzonych,

On daje pokarm zgłodniałym.
Pan uwalnia więźniów.

8 Pan podnosi powalonych,
Pan ślepców czyni mądrymi,
Pan miłuje sprawiedliwych.

9 Pan strzeże obcych; sierotę i wdowę przygarnia,
A drogę grzeszników zatraci.

Drugi wers wersetu ósmego jest przenośnym tłumaczeniem hebrajskiego Jahwe otwiera oczy ślepych 
(Tronina 1996:2532).

773 Poniżej podajemy odnośny fragment oryginału hebrajskiego, transkrypcję i tłumaczenie:

Przekład etiopski zachował anaforyczne powtórzenia greckiego pierwowzoru. Zasto
sowano w nim również szyk S-V-0 w dwu ostatnich wersach, przez co w wygłosie ostat
niego wersu pojawiła się kolejna forma liczby mnogiej rymująca się z pozostałymi. W ten 
sposób przekład etiopski zbliżył się pod względem formy do oryginału hebrajskiego773.

□■oj?“!1? onb jró
□niy nps'l Hin' 

:D,jr,'13 3HK rniT 
-nw- HW1?«! □llT’ 

<• jtt : - : j t

tD'H’IDK TF1D njb' 
□’DIS? 'p HIT 

□■ńrriK "löto i nrr 
□■wn TH- ’
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Pochodzenie rymu etiopskiego
Zagadnienie pochodzenia rymu etiopskiego pozostaje kwestią sporną. Niektórzy 

badacze przychylają się do tezy, że jest on proweniencji arabskiej, na co mają wskazy
wać następujące fakty (Greenberg 1990:564-566):

• jako system odpowiada on arabskiej prozie rymowanej (sagcun);
• występowanie prozy rymowanej w etiopskich utworach prozatorskich jest 

świadectwem naśladownictwa stylu arabskiego (Cerulli 1956:85);
• rymowane utwory stroficzne pojawiają się w XV w.;
• podobnie jak we wcześniejszej prozie rymowanej wers nie posiada regula

cji metrycznej;
• rym mógł się przedostać do poezji etiopskiej z arabskiego za pośrednic

twem poezji syryjskiej (użycie strof połączone z późniejszym przejęciem 
przez Syryjczyków rymu).

Można też założyć niezależne wytworzenie się rymu w poezji etiopskiej (gacaz), 
o czym mogłyby świadczyć następujące przesłanki:

• proza rymowana była wspólną tradycją języków południowosemickich - 
przeniesiona na grunt afrykański z Arabii Południowej, rozwinęła się nie
zależnie w języku etiopskim i arabskim (Greenberg 1990:564^);

• kontynuację tradycji mógłby potwierdzać fakt występowania w mehri 
(współczesnym języku południowoarabskim) rymu i stałej liczby akcen
tów w wersie (Greenberg 1990:5654);

• przejęcie rymu w poezji syryjskiej nastąpiło stosunkowo późno - w IX 
lub X w. - pod wpływem arabskim, a w tym okresie nie notujemy bezpo
średnich kontaktów syryjsko-etiopskich, charakterystycznych dla okresu 
wcześniejszego o trzy- cztery wieki (Littmann 1954:377; Cerulli 1956:24);

• zastosowanie prozy rymowanej jest świadectwem naśladownictwa stylu 
arabskiego w prozie, niekoniecznie zaś w poezji774;

• niewystępowanie oprócz rymu innych czynników prozodycznych (stałej 
liczby akcentów, stóp, izosylabizmu) świadczyć może o archaiczności sy
stemu, rozwijającego się niezależnie775;

cóśe miśpat lacaśuqim 
yhwh mattir ’asurim 
yhwh zoqen k’pupim 
yhwh śómer Jet-gerim 
w’derek r’sa'lm y'awwet

nóten lehem lar^ebim 
yhwh póqeah ciw3rim 
yhwh Jóheb saddiqim 
yatóm w33almana y^óded

Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, / Daje chleb głodnym,
Pan oswobodzą więźniów. / Pan otwiera oczy ślepych,
Pan podnosi zgnębionych, / Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, 
Lecz drogę bezbożnych zatraca (BW 1975:699).

774 „Żywoty królów Zague”, gdyż o tym dziele mowa, zostały zredagowane w połowie XV w. (Ce
rulli 1956:82).

775 Poezja amharska oparta jest na rymie i stałej liczbie sylab (Greenberg 1990:565 - “Amharic poe
try constructed on the more recent principle of rhyme combined with syllabic count”).
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• niezbyt konsekwentne, ale częste jest wykorzystanie rymu w klauzuli w 
najstarszych poetyckich przekładach psalmów na język gacaz, datowanych 
naV-VIIw.

Nie można zatem wykluczyć możliwości, iż rym jest wspólną tradycją języków 
południowosemickich i rozwinął się niezależnie w języku etiopskim i arabskim, ale 
musielibyśmy dysponować poetyckimi tekstami rymowanymi z wczesnego okresu ak- 
sumickiego oraz z okresu między X a XIII w., by poprzeć tę tezę.

„Saläm ad Mariam” - słownictwo

i
saläm m./f. pokój, pozdrowienie, bezpieczeństwo (Dillmann 1865:322-323; 

Dillmann 1950:193; Leslau 1989:65)
A la praep. ku, do-, aż; nota dat.; nota poss. np. ft-HA'lT/" betu lanaguś dom króla; 

nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)
-h. -ki pron. suff. 2 f. sg.; pron. poss. suff. 2 f. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 

1941:96-108; Starinin 1967:45 Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)
kidäna acc./st. cstr. h,-*?'! kidän m./f. świadectwo; przymierze, testament, 

układ, pakt, obietnica (uczyniona Marii Pannie przez Boga); kidäna
mahrat Przymierze Łaski (określenie Marii); obietnica uczyniona świętemu, że wszyst
kie modlitwy odmawiane w jego imieniu zostaną spełnione (Dillmann 1865:874; Dill
mann 1950:244; Leslau 1989:157)

mahrat m./f. miłosierdzie, łaska, łaskawość (Dillmann 1865:158; Dillmann 
1950:175; Leslau 1989:31)

+A4 tasfa m./f. nadzieja; oczekiwanie; obietnica (Dillmann 1865:407; Dillmann 
1950:202; Leslau 1989:78)

-P -ya pron. suff. 1 sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 1941:96-108; Starinin 
1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:189)776

776 Forma post n.

H za pron. rei. sg. m.; conj. rei.; pron. demonstr. acc. sg. m.; nota gen. (Dillmann 
1865:1311-1312; Conti Rossini 1941:20-23, 87; Dillmann 1950:257; Brzuski 1972:30, 141- 
142; Leslau 1989:182)

täsaddaqi 2 f. sg. impf. 3asdaqa caus. usprawiedliwić, oddać spra
wiedliwość, przyznać rację (Dillmann 1865:407; Dillmann 1950:283; Leslau 1989:233)

¿Th häta’a acc. sg. häta3 pt. act. m. grzesznik (Dillmann 1865:621; Dill
mann 1950:223; Leslau 1989:117)

® wa conj. i, a, więc, zatem (Dillmann 1865:880-881; Dillmann 1950:245; Leslau 
1989:158)
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H za pron. rei. sg. m.; conj. rei.; pron. demonstr. acc. sg. m.; nota gen. (Dillmann 
1865:1029-1032; Conti Rossini 1941:20-23, 87; Dillmann 1950:257; Brzuski 1972:30, 141- 
142; Leslau 1989:182)

+1/"*^. tahaśśaśi 2 f. sg. impf. haśaśa szukać, poszukiwać, badać (Dillmann 
1865:584-585; Dillmann 1950:220; Leslau 1989:112)

h<h£ °ahada acc. sg. hdiĄ- °ahadu num. m. jeden, pewien, jakiś (Dillmann 1865:722- 
723; Dillmann 1950:231; Leslau 1989:133)

(110 baggaca acc. sg. il*7ó baggac m./f., coll./sg. owca; baran (Dillmann 1865:543; 
Dillmann 1950:216; Leslau 1989:104)

H za pron. rei. sg. m.; conj. rei.; pron. demonstr. acc. sg. m.; nota gen. (Dillmann 
1865:1029-1032; Conti Rossini 1941:20-23, 87; Dillmann 1950:257; Brzuski 1972:30, 141- 
142; Leslau 1989:182)

+!£■£ tagadfa 3 m. sg. pass. (1£<Ł gadafa porzucić, odrzucić, pominąć, stracić, 
zgubić) zostać porzuconym, zgubionym; zgubić się, zginąć (Dillmann 1865:1205-1206; 
Dillmann 1950:273; Leslau 1989:212)

№°i °amanna = °am II praep. z, spośród, od, niż (in comp. et superlat.) (Dill- 
mann 1865:191-194; Dillmann 1950:178; Leslau 1989:134, 136)

+A*} tasca num. dziewięćdziesiąt (Dillmann 1865:560; Dillmann 1950:217; Leslau 
1989:108)

2
M9° saläm m./f. pokój, pozdrowienie, bezpieczeństwo (Dillmann 1865:322-323; 

Dillmann 1950:193; Leslau 1989:65)
A la praep. ku, da, aż; nota dat.; nota poss. np. il+sAII-/" betu lanaguś dom króla; 

nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)
-h. -ki pron. suff. 2 f. sg.; pron. poss. suff. 2 f. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 

1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)
kidäna acc./st. cstr. h.^"ł kidän m./f. świadectwa, przymierze, testament, 

układ, pakt, obietnica (uczyniona Marii Pannie przez Boga); kidäna
mahrat Przymierze Łaski (określenie Marii); obietnica uczyniona świętemu, że wszyst
kie modlitwy odmawiane w jego imieniu zostaną spełnione (Dillmann 1865:874; Dill
mann 1950:244; Leslau 1989:157)

{’’’/hZł mahrat m./f. miłosierdzie, łaska, łaskawość (Dillmann 1865:158; Dillmann 
1950:175; Leslau 1989:31)

hawalt (pl. hawlät, ArhfflAł °ahwalät) f. kolumna, obelisk, stela,
pomnik (Dillmann 1865:112; Dillmann 1950:171; Leslau 1989:23)

H za pron. rei. sg. m.; conj. rei.; pron. demonstr. acc. sg. m.; nota gen. (Dillmann 
1865:1029-1032; Conti Rossini 1941:20-23, 87; Dillmann 1950:257; Brzuski 1972:30, 141- 
142; Leslau 1989:182)

łłlA takala 3 sg. m. pf. zasadzić, wsadzić, ustawić, wbić, umocować (Dillmann 
1865:564; Dillmann 1950:218; Leslau 1989:109)

-h. -ki pron. suff. 2 f. sg.; pron. poss. suff. 2 f. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 
1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)
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h*7H.h 3agziJ (pi. Aphlił 3aga3azt, hphńł 3aga°ast) m. pan, posiadacz, właściciel, 
władca- Pan (Dillmann 1865:1191-1192; Dillmann 1950:272; Leslau 1989:210)

A*7H.A4)<h.C °agzi3abaher m. Pan, Bóg, dosłownie Pan ziem, świata (Dillmann 
1865:1192; Dillmann 1950:272; Leslau 1989:147, 210)

ł/ii^Cł ta3amarta acc./st. cstr. łh?°Cł ta3amart m./f. (pl. +M°C ta°ammar, 
Oł ta^martat, ta3ammarat) znak, sygnał, cud, wyobrażenie, pomnik (Dill
mann 1865:732-733; Dillmann 1950:232; Leslau 1989:135)

A£-tę(ł) 3adhano(t) inf. zbawienie, wybawienie, ocalenie (Dillmann 1865:1112; 
Dillmann 1950:265; Leslau 1989:196)

łYbt takuni 2 f. sg. juss. hł kona (£tb3 yakun) być, stać się, wydarzyć się, hł 
+ impf. = habit.; bł + pf. = pqpf. (Dillmann 1865:861-864; Dillmann 1950:243; Leslau 
1989:156)

A la praep. ku, do; aż; nota dat.; nota poss. np. iŁ+sAII-/" betu lanaguś dom króla; 
nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)

IT-A kwall wszystek, każdy, tl^A- kwallu (acc. A” kwallo) wszystko, każdy, ł^A- 
kwall- c. pron. poss. suff. 3 (tj. łt‘A-!łf,Aslf,A"i’o!łt,A“1) wszyscy, każdy, cały, np. H^A-s 
•flhA. kwallu ba°asi każdy człowiek, wszyscy ludzie, tl^AWIC kwalla hagar całe miasto, 
każde miasto (Dillmann 1865:814-815; Conti Rossini 1941:28; Dillmann 1950:239-240; 
Starinin 1967:110; Leslau 1989:148)

hata° pt. act. sg. m. grzesznik (Dillmann 1865:621; Dillmann 1950:223; Leslau 
1989:117)

faqr m./f. miłość, uczucie, przyjaźń (Dillmann 1865:1359; Dillmann 1950:287; 
Leslau 1989:242)

-h. -ki pron. suff. 2 f. sg.; pron. poss. suff. 2 f. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 
1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

H za pron. rei. sg. m.; conj. rei.; pron. demonstr. acc. sg. m.; nota gen. (Dillmann 
1865:1029-1032; Conti Rossini 1941:20-23, 87; Dillmann 1950:257; Brzuski 1972:30, 141- 
142; Leslau 1989:182)

yasannac 3 m. sg. impf. AKIO 3asnaca, caus. wzmocnić, wspierać, podtrzy
mać (od SWO sanca być twardym, mocnym, stałym, pewnym) (Dillmann 1865:1288- 
1290; Dillmann 1950:281; Leslau 1989:229)

3
AAi*0 salam m./f. pokój, pozdrowienie, bezpieczeństwo (Dillmann 1865:322-323; 

Dillmann 1950:193; Leslau 1989:65)
A la praep. ku, da, aż; nota dat.; nota poss. np. fl+sATh/" betu lanaguś dom króla; 

nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)
-h. -ki pron. suff. 2 f. sg.; pron. poss. suff. 2 f. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 

1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)
kidana acc./st. cstr. K<S'ł kidan m./f. świadectwa, przymierze, testament; 

układ, pakt, obietnica (uczyniona Marii Pannie przez Boga); kidana
mahrat Przymierze Łaski (określenie Marii); obietnica uczyniona świętemu, że wszyst
kie modlitwy odmawiane w jego imieniu zostaną spełnione (Dillmann 1865:874; Dill
mann 1950:244; Leslau 1989:157)
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{’’’rhZł mahrat m./f. miłosierdzie, łaska, łaskawość (Dillmann 1865:158; Dillmann 
1950:175; Leslau 1989:31)

ii ba praep. w, u, przy, przez-, nota instr.; c. pron. suff. wyraża również posiadanie: 
•flh baka masz (Dillmann 1865:478-482; Dillmann 1950:210; Leslau 1989:94)

may (pl. mayat) m. woda; płyn, np. maya hammat atrament
(dosłownie: woda z sadzą - hammat) (Dillmann 1865:75, 212; Dillmann 1950:180; 
Leslau 1989:16, 44)

H za pron. rei. sg. m.; conj. rei.; pron. demonstr. acc. sg. m.; nota gen. (Dillmann 
1865:1029-1032; Conti Rossini 1941:20-23, 87; Dillmann 1950:257; Brzuski 1972:30, 141- 
142; Leslau 1989:182)

WTt. tasannani 2 f. sg. impf. AKYY °asnana caus. skłaniać, przechylać, obniżać, 
opuszczać (od RYY sanana, AY sanna skłaniać się, schylać się) (Dillmann 1865:1287- 
1288; Dillmann 1950:281; Leslau 1989:228-229)

madlota acc./st. cstr. madlot m. (pl. madalaw) ciężar,
waga; (Dillmann 1865:1082-1083; Dillmann 1950:262; Leslau 1989:190)

+h9°ti+ ta3amnota, acc./st. cstr. +A?o<J,(ł) ta3amno(t) inf. wiara, wyznanie wia
ry, nadzieja, uznanie, przyznanie (Dillmann 1865:736-737; Dillmann 1950:232; Brzuski 
1972:41, 51; Leslau 1989:136)

-Y. -(n)ni pron. suff. 1 sg. (post vb.) (Dillmann 1865:628; Starinin 1967:tabl. 10; 
Leslau 1989:119).

(1 ba praep. w, u, przy, przez; nota instr.; c. pron. suff. wyraża również posiadanie: 
•flh baka masz (Dillmann 1865:478-482; Dillmann 1950:210; Leslau 1989:94)

-h. -ki pron. suff. 2 f. sg.; pron. poss. suff. 2 f. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 
1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

¿AS. rassayi 2 f. sg. imp. ¿M rassaya położyć, umieścić, postawić, przygotować, 
uczynić, przypisywać komuś (Dillmann 1865:281-282; Dillmann 1950:188; Leslau 1989:58)

A.+ lita mnie, mi, A°+ lottu jemu, mu, Ał latti jej, A°ł"ł lotton im (A + -t) (Dill
mann 1865:23-24; Conti Rossini 1941:20; Starinin 1967:90 - bez geminacji!; Brzuski 
1972:127; Leslau 1989:10)

gadl m./f. zapasy, walka, zawody, umartwianie się, życie świętych!męczen
ników (Dillmann 1865:1201; Dillmann 1950:273; Leslau 1989:211)

-h. -ki pron. suff. 2 f. sg.; pron. poss. suff. 2 f. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 
1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

ffl wa conj. i, a, więc, zatem (Dillmann 1865:880-881; Dillmann 1950:245; Leslau 
1989:158)

ł<4.+ tarufata acc./st. cstr. tarufat pl. (sg. F. łC4=ł taraft) cnota, dosko
nałość, dzielność, prawość (Dillmann 1865:558; Dillmann 1950:217; Leslau 1989:107)

4
AA?” salam m./f. pokój, pozdrowienie, bezpieczeństwo (Dillmann 1865:322-323; 

Dillmann 1950:193; Leslau 1989:65)
A la praep. ku, da, aż; nota dat.; nota poss. np. ft+sAII-/" betu lanaguś dom króla; 

nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)
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-h. -ki pron. suff. 2 f. sg.; pron. poss. suff. 2 f. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 
1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

K-ił kidäna acc./st. cstr. h,-*?'} kidän m./f. świadectwo; przymierze, testament, 
układ, pakt, obietnica (uczyniona Marii Pannie przez Boga); kidäna
mahrat Przymierze Łaski (określenie Marii); obietnica uczyniona świętemu, że wszyst
kie modlitwy odmawiane w jego imieniu zostaną spełnione (Dillmann 1865:874; Dill
mann 1950:244; Leslau 1989:157)

{’’’rhZł mahrat m./f. miłosierdzie, łaska, łaskawość (Dillmann 1865:158; Dillmann 
1950:175; Leslau 1989:31)

i«Cł warq m. złota, pieniądze (Dillmann 1865:898; Dillmann 1950:246; Leslau 
1989:161)

<n wa conj. i, a, więc, zatem (Dillmann 1865:880-881; Dillmann 1950:245; Leslau 
1989:158)

ooiiin mazgaba acc./st. cstr. «“H'l'fl mazgab, oD1i‘7-fl mazgab m. (pl.
•b mazagabt) skarbiec, magazyn, skład, szafa (Dillmann 1865:1066-1067; Dillmann 
1950:261; Leslau 1989:188)

łM kwall wszystek,każdy, tPA- kwallu (acc. kwallo) wszystko, każdy, łM- 
kwall- c. pron. poss. suff. 3 (tj. wszyscy, każdy, cały, np. tPA-:
•flhd kwallu ba3asi każdy człowiek, wszyscy ludzie; kwallä hagar całe miasto,
każde miasto (Dillmann 1865:814-815; Conti Rossini 1941:28; Dillmann 1950:239-240; 
Starinin 1967:110; Leslau 1989:148)

"IT-P naway m. (pl. TTfł nawäyät) naczynie, narzędzie, sprzęt, własność, boga
ctwo, pieniądze (Dillmann 1865:674-675; Dillmann 1950:261; Leslau 1989:188)

ÄTt 3anti pron. pers. 2 sg. f. (Dillmann 1865:774; Dillmann 1950:236; Leslau 
1989:142)

wa3atu pron. pers. 3 sg. m. (acc. «»■hł wa°ata) on, ten sam, właśnie ten; 
używany również jako łącznik z pron. 1 i 2 sg., np. AłsiB-hł pana wa9atu] jestem 
(Dillmann 1865:918-919; Dillmann 1950:248; Leslau 1989:164)

i’oń*in maskäba, acc./st. cstr. 5*”A*l-fł maskäb m./f. łóżko, łoże, posłanie (Dillmann 
1865:381; Dillmann 1950:199; Leslau 1989:74)

'lĄfl nadäy m„ nadäyat f. biedny, ubogi (Dillmann 1865:682; Dillmann
1950:228; Leslau 1989:127)

<n wa conj. i, a, więc, zatem (Dillmann 1865:880-881; Dillmann 1950:245; Leslau 
1989:158)

■flóA bacl m./f. bogactwo, majątek; -flóA- baclu jego majątek (Dillmann 1865:528; 
Dillmann 1950:214; Leslau 1989:102)

H za pron. rei. sg. m.; conj. rei.; pron. demonstr. acc. sg. m.; nota gen. (Dillmann 
1865:1029-1032; Conti Rossini 1941:20-23, 87; Dillmann 1950:257; Brzuski 1972:30, 141- 
142; Leslau 1989:182)

fi ba praep. w, u, przy, przez; nota instr.; c. pron. suff. wyraża również posiadanie: 
•Oh baka masz (Dillmann 1865:478-482; Dillmann 1950:210; Leslau 1989:94)

samäy m./f. niebo (Dillmann 1865:341; Dillmann 1950:195; Leslau 1989:67)
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M9° saläm m./f. pokój, pozdrowienie, bezpieczeństwo (Dillmann 1865:322-323; 
Dillmann 1950:193; Leslau 1989:65)

A la praep. ku, da, aż; nota dat.; nota poss. np. iL+s/Wł/" betu lanaguś dom króla; 
nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)

-h. -ki pron. suff. 2 f. sg.; pron. poss. suff. 2 f. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 
1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

Ad sobą part. temp, gdy, w owym czasie, wówczas; Ad sobą + pf. (czasami impf.) 
optat. oby (Dillmann 1865:354-355; Dillmann 1950:196; Leslau 1989:70)

ńX1h- sa°naku 1 sg. pf. sa3na nie móc, nie być w stanie, nie być zdolnym, nie 
potrafić (Dillmann 1865:377; Dillmann 1950:198; Leslau 1989:70)

Ä4.+ sadiqa acc. sadiq inf. sadqa być sprawiedliwym, uczciwym, pra
wym, niewinnym, usprawiedliwionym (Dillmann 1865:1311; Dillmann 1950:283; Leslau 
1989:233)

d ba praep. w, u, przy, przez; nota instr.; c. pron. suff. wyraża również posiadanie: 
■dh baka masz (Dillmann 1865:478-482; Dillmann 1950:210; Leslau 1989:94)

{’“‘łdZ magbära acc./st. cstr. i^OC magbär m. działanie, zajęcie, dokonanie, sku
teczność, zachowanie (Dillmann 1865:1165-1166; Dillmann 1950:270; Leslau 1989:206)

•»•iß śannay adj. m. piękny, ładny, urodziwy, pociągający, czarujący, dobry, pra
wy, odpowiedni, stosowny, życzliwy, przyjazny, łaskawy (Dillmann 1865:252-254; Dill
mann 1950:185; Leslau 1989:52)

<n wa conj. i, a, więc, zatem (Dillmann 1865:880-881; Dillmann 1950:245; Leslau 
1989:158)

TÄ'A gadl m./f. zapasy, walka, zawody, umartwianie się, życie świętychJmęczen
ników (Dillmann 1865:1201; Dillmann 1950:273; Leslau 1989:211)

AdOTlh Jasmakku 1 sg. pf. hd^h 3asmaka kłaść, umieszczać, opierać się, wspierać 
się, spoczywać na czym, polegać na (Dillmann 1865:335; Dillmann 1950:194; Leslau 
1989:67)

d ba praep. w, u, przy, przez; nota instr.; c. pron. suff. wyraża również posiadanie: 
■dh baka masz (Dillmann 1865:478-482; Dillmann 1950:210; Leslau 1989:94)

-h. -ki pron. suff. 2 f. sg.; pron. poss. suff. 2 f. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 
1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

h.AD kidäna acc./st. cstr. h.^"ł kidän m./f. świadectwa, przymierze, testament, 
układ, pakt, obietnica (uczyniona Marii Pannie przez Boga); kidäna
mahrat Przymierze Łaski (określenie Marii); obietnica uczyniona świętemu, że wszyst
kie modlitwy odmawiane w jego imieniu zostaną spełnione (Dillmann 1865:874; Dill
mann 1950:244; Leslau 1989:157)

Ä^A dangal (pl. Ä'J'VA danägal) f. dziewica, panna (przeważnie - Maria Panna); 
m. czysty, cnotliwy, bezżenny, zachowujący celibat, RTlA-t dangalt f. pt. (pl. ^ę*7A 
danägal) dziewica (Dillmann 1865:1117-1118; Dillmann 1950:265-266; Leslau 1989:197) 

madhanita acc./st. cstr. aoR'Yi.-t madhanit f./m. ocalenie, wyzwolenie, 
zbawienie, wybawienie, zbawczy środek (Dillmann 1865:1113-1114; Dillmann 1950:265; 
Leslau 1989:197)
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■|4-A nafs f./m. (pl. nafsät) dusza, duch, życie, siła życiowa, osoba, człowiek, 
sam, c. pron. suff., np. nafsu on sam (Dillmann 1865:707-708; Dillmann 1950:229; 
Leslau 1989:130)

-f -ya pron. suff. 1 sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 1941:96-108; Starinin 
1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:189)777

777 Forma post n.

3amanna = A?” ’am II praep. z, spośród, od, niż (in comp. et superlat.) (Dill- 
mann 1865:191-194; Dillmann 1950:178; Leslau 1989:134, 136)

hagwal m. zguba, zagłada, zatrata, zniszczenie, strata, ruina, katastrofa 
(Dillmann 1865:19; Dillmann 1950:162; Leslau 1989:5)

6
AAip saläm m./f. pokój, pozdrowienie, bezpieczeństwo (Dillmann 1865:322-323; 

Dillmann 1950:193; Leslau 1989:65)
A la praep. ku, da, aż; nota dat.; nota poss. np. fk-MAIł/" betu lanaguś dom króla; 

nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)
-h. -ki pron. suff. 2 f. sg.; pron. poss. suff. 2 f. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 

1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)
kidäna acc./st. cstr. h.-S'V kidän m./f. świadectwo; przymierze, testament, 

układ, pakt, obietnica (uczyniona Marii Pannie przez Boga); kidäna
mahrat Przymierze Łaski (określenie Marii); obietnica uczyniona świętemu, że wszyst
kie modlitwy odmawiane w jego imieniu zostaną spełnione (Dillmann 1865:874; Dill
mann 1950:244; Leslau 1989:157)

mahrat m./f. miłosierdzie, łaska, łaskawość (Dillmann 1865:158; Dillmann 
1950:175; Leslau 1989:31)

A"ł± °anti pron. pers. 2 f. sg. (Dillmann 1865:774; Dillmann 1950:236; Leslau 
1989:142)

MPł ’arrabona acc./st. cstr. hiPl ’arrabon zadatek, zastaw, rękojmia, poręka 
(Dillmann 1865:742; Dillmann 1950:233)

manfas m./f. (pl. manfasät, <”><r,₽ńł manäfast) duch, dech, oddech,
powiew, dusza, siła życiowa, życie; duch Boży (m.); istota niematerialna, aniołowie, 
demony, duch, zjawa (Dillmann 1865:708-709; Dillmann 1950:229; Leslau 1989:131)

H za pron. rei. sg. m.; conj. rei.; pron. demonstr. acc. sg. m.; nota gen. (Dillmann 
1865:1029-1032; Conti Rossini 1941:20-23, 87; Dillmann 1950:257; Brzuski 1972:30, 141- 
142; Leslau 1989:182)

AÓA- läclu adv. wyżej, powyżej (Dillmann 1865:56; Dillmann 1950:166; Leslau 1989:12) 
HAÖA- zaläclu wyższy, górny, w górze (Dillmann 1865:56; Dillmann 1950:166; Leslau 

1989:12)
H za pron. rei. sg. m.; conj. rei.; pron. demonstr. acc. sg. m.; nota gen.; może też two

rzyć konstrukcje typu: Hi°+ zamota który umarł, umarły, zayakawwan przy
szły, HJ8h<D’'ł zayakawwan starszy (Dillmann 1865:1029-1032; Conti Rossini 1941:20- 
-23, 87; Dillmann 1950:257; Brzuski 1972:30, 141-142; Leslau 1989:182)

i*<ŁłC yäfaqqar 3 m. sg. impf. °afqara kochać, miłować (Dillmann 1865:1357- 
1358; Dillmann 1950:287; Leslau 1989:242)
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-h. -ki pron. suff. 2 f. sg.; pron. poss. suff. 2 f. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 
1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

П praep. w, u, przy, przez; nota instr.; c. pron. suff. wyraża również posiadanie: -flh 
baka masz (Dillmann 1865:478-482; Dillmann 1950:210; Leslau 1989:94)

+Л4 tasfa m./f. nadzieja; oczekiwanie; obietnica (Dillmann 1865:407; Dillmann 
1950:202; Leslau 1989:78)

yahellu 3 m. sg. impf. oAffl hallawa, UA° hallo być, istnieć, być blisko, zbliżać 
się-, być obecnym, trwać (Dillmann 1865:3-6; Dillmann 1950:161; Leslau 1989:1)

AAłl 3aska conj. dopóki, aż, praep. aż do, do-, c. al. praep. hńh "til Daska haba aż 
do, Ańh ®-ń+ 9aska wasta aż do wewnątrz, hńtl ho° 9aska ’ama aż do (Dillmann 
1865:750-751; Leslau 1989:137-138)

Лот 3ama praep. w czasie; conj. gdy, w czasie gdy, adv. wówczas (Dillmann 
1865:723-724; Dillmann 1950:231; Leslau 1989:133)

hńh hao 3aska ’arna conj. tak długo jak, do czasu gdy (Dillmann 1865:750; Dill
mann 1950:231; Leslau 1989:133)

Pł)<n*'ł yakawwan 3 m. sg. impf. hł kona (Pili yakun) być, stać się, wydarzyć 
się, + impf. = habit.; hł + pf. = pqpf. (Dillmann 1865:861-864; Dillmann 1950:243; 
Leslau 1989:156)

tanśa3e wyniesienie, podniesienie, zmartwychwstanie (Dillmann 1865:639; 
Dillmann 1950:224; Leslau 1989:120)

IM kwall wszystek, każdy, 1ГЛ- kwallu (acc. h""A” kwallo) wszystko, każdy, If'A- 
kwall- c. pron. poss. suff. 3 (tj. łt^A-słMshfA^sIFA-f) wszyscy, każdy, cały, np. W’A-s 
■ilhft, kwallu ba3asi każdy człowiek, wszyscy ludzie, tMsiHC kwalla hagar całe miasto, 
każde miasto (Dillmann 1865:814-815; Dillmann 1950:239-240; Conti Rossini 1941:28; 
Starinin 1967:110; Leslau 1989:148)

7
M9° salam m./f. pokój, pozdrowienie, bezpieczeństwo (Dillmann 1865:322-323; 

Dillmann 1950:193; Leslau 1989:65)
Л la praep. ku, da, aż; nota dat.; nota poss. np. iŁłsAII-/" betu lanaguś dom króla; 

nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)
-h. -ki pron. suff. 2 f. sg.; pron. poss. suff. 2 f. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 

1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)
fi ba praep. w, u, przy, przez; nota instr.; c. pron. suff. wyraża również posiadanie: 

•flh baka masz (Dillmann 1865:478-482; Dillmann 1950:210; Leslau 1989:94)
tl00 sama acc./st. cstr. t\9° sam m. (pl. °asmat) imię, sława, fama, uznanie,

reputacja (Dillmann 1865:340-341; Dillmann 1950:194; Leslau 1989:67)
h.-4"ł kidan m./f. świadectwo; przymierze, testament; układ, pakt, obietnica 

(uczyniona Marii Pannie przez Boga); kidana mahrat Przymierze Łaski
(określenie Marii); obietnica uczyniona świętemu, że wszystkie modlitwy odmawia
ne w jego imieniu zostaną spełnione (Dillmann 1865:874; Dillmann 1950:244; Leslau 
1989:157)

-tl. -ki pron. suff. 2 f. sg.; pron. poss. suff. 2 f. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 
1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)
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Л.+ beta acc./st. cstr. ilł bet m./f. (pl. A-flJ*ł °abyat) dom-, rodzina, ród, pokolenie 
(Dillmann 1865:535-536; Dillmann 1950:215; Leslau 1989:103)

A la praep. ku, do; aż; nota dat.; nota poss. пр. А.+'-Л'Я-/" betu lanaguś dom króla; 
nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)

H za pron. rei. sg. m.; conj. rei.; pron. demonstr. acc. sg. m.; nota gen.; może też two
rzyć konstrukcje typu: HT*+ zamota który umarł, umarły, H.Ph®-'} zayakawwan przy
szły, zayakawwan starszy (Dillmann 1865:1029-1032; Conti Rossini 1941:20-
-23, 87; Dillmann 1950:257; Brzuski 1972:30, 141-142; Leslau 1989:182)

<łiłR hanasa 3 m. sg. pf. yahnas) zbudować, wznieść (Dillmann 1865:110;
Dillmann 1950:170; Leslau 1989:22)

1-ilC gabr m. (pl. A*74)Cł °agbart) sługa, podwładny (Dillmann 1865:1164; Dill
mann 1950:270; Leslau 1989:206)

-h. -ki pron. suff. 2 f. sg.; pron. poss. suff. 2 f. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 
1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

ffl wa conj. i, a, więc, zatem (Dillmann 1865:880-881; Dillmann 1950:245; Leslau 
1989:158)

A la praep. ku, do; aż; nota dat.; nota poss. np. (L+sAIł/" betu lanaguś dom króla; 
nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)

Аот Ээтта, А?” Ээш, AA*7“ 1аээтта conj. (wprowadza poprzednik zdania warun
kowego) jeśli, gdyby (Dillmann 1865:724-726; Dillmann 1950:231; Leslau 1989:134)

Mfi"! sallayna 1 pl. perf. AAf sallaya modlić się, upraszać, wstawiać się za kimś, 
wypraszać (Dillmann 1865:1262-1263; Dillmann 1950:278; Leslau 1989:224)

0 ba praep. w, u, przy, przez; nota instr.; c. pron. suff. wyraża również posiadanie: 
■ilh baka masz (Dillmann 1865:478-482; Dillmann 1950:210; Leslau 1989:94)

M° sama acc./st. cstr. tf° sam m. (pl. ЛЛ^У-Ь 3asmat) imię; sława, fama, uznanie, 
reputacja (Dillmann 1865:340-341; Dillmann 1950:194; Leslau 1989:67)

-tl. -ki pron. suff. 2 f. sg.; pron. poss. suff. 2 f. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 
1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

аЧСУ9° maryam Maria (Dillmann 1865:1411; Dillmann 1950:176)
Ałt fattati 2 f. sg. imp. ¿++ fattata łamać, połamać, łamać chleb, łamać się 

chlebem, dzielić się czymś, darować (Dillmann 1865:1366; Dillmann 1950:231; Leslau 
1989:134)

A 7° Ээт II praep. z, spośród, od, niż (in comp. et superlat.) (Dillmann 1865:191-194; 
Dillmann 1950:178; Leslau 1989:134)

(IZhł barakat m./f. błogosławieństwa, pochwała; pomyślne modły, błogosławieńs
two Boże, powodzenie, pomyślność, poświęcenie (Dillmann 1865:505-506; Dillmann 
1950:212; Leslau 1989:98)

АЛЛ. sabali 2 f. sg. imp. АЛЛ sa'Jala pytać, prosić, domagać się, zabiegać o, błagać 
(Dillmann 1865:375-376; Dillmann 1950:198; Leslau 1989:73)

haba ("łA. habe) praep. u, w, ku, do, wobec, bliska, adv. rei. gdzie (Dillmann 
1865:592-596; Leslau 1987:113)

"iC her adj. m. (fem. ’ICł hert, m. pl. heran, f. pl. herat) dobry, czci
godny, łaskawy, dobrotliwy (Dillmann 1865:610; Dillmann 1950:222; Leslau 1989:116)
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&&R wald m. (pl. ffi-A-R walud) syn, potomek; podopieczny, wychowanek, uczeń 
(Dillmann 1865:886-887; Dillmann 1950:245; Leslau 1989:159)

-h. -ki pron. suff. 2 f. sg.; pron. poss. suff. 2 f. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 
1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

„Jared” - słownictwo

1
AA?” salam m./f. pokój, pozdrowienie, bezpieczeństwo (Dillmann 1865:322-323; 

Dillmann 1950:193; Leslau 1989:65)
A la praep. ku, da, aż; nota dat.; nota poss. np. iŁ+sATł-/" betu lanaguś dom króla; 

nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)
RiR yared n. propr. Jared (Dillmann 1865:1421; Dillmann 1950:261)
A-AA+ sabhata acc. A4)<hł sabhat m./f. chwała, sława; majestat, chwała, splendor, 

hymn, pieśń (Dillmann 1865:357-358; Dillmann 1950:196; Leslau 1989:70)
OTAAhł mala’akt pl. <n>AAh maPak posłaniec, wysłannik; anioł; przywód

ca, książę, władca, zarządca (Dillmann 1865:48-49; Dillmann 1950:165; Leslau 
1989:10-11)

A la praep. ku, da, aż; nota dat.; nota poss. np. n.+:ATb>" betu lanaguś dom króla; 
nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)

rhTK. hawwase st. cstr. rhTSL hawwasi pt. act. m. obserwujący, patrzący na, nad
zorujący, n. m. obserwator, nadzorca (Dillmann 1865:118-119 - salusjaredo, ąui ange- 
lorum hymnos inspexit, Dillmann 1950:171; Leslau 1989:24)

2
h*ł+ °anta conj. gdy, kiedy, praep. ku; przez (Dillmann 1865:774-775; Dillmann 

1950:236; Leslau 1989:142)
AÓZ1 °acraga 3 m. sg. pf. wznieść, podnieść, ofiarować (Dillmann 1865:968-969; 

Dillmann 1950:252; Leslau 1989:172)
M’® °am- II praep. z, spośród, od, niż (in comp. et superlat.) (Dillmann 1865:191- 

194; Dillmann 1950:178; Leslau 1989:134, 136)
Aib labbu, A-O labb m. serce; środek, wnętrze; rozum, intelekt, świadomość (Dill

mann 1865:191-194; Dillmann 1950:164; Leslau 1989:9) + u pron. poss. 3 sg. m. suff.
'lA.ę hallina m./f. myśl, rozum, rozsądek, wyobraźnia, świadomość, zamiar (Dill

mann 1865:579; Dillmann 1950:219; Leslau 1989:111)
¿"’"łZ.A manfas m./f. (pl. ‘"’TiAł manfasat, ^i^Ał manafast) duch, dech, oddech, 

powiew, dusza, siła życiowa, życie; duch Boży (m.); istota niematerialna, aniołowie, 
demony, duch, zjawa (Dillmann 1865:708-709; Dillmann 1950:229; Leslau 1989:131)

¿•PR. rawase st. cstr. ¿TSL rawasi pt. act. m. biegnący, n. m. biegacz (Dillmann 
1865:309; Dillmann 1950:191; Leslau 1989:62)
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3
A la praep. ku, do-, aż; nota dat.; nota poss. np. il+sATb/" betu lanaguś dom króla; 

nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)
tamharta st. cstr. ł?°UCł tamhart f. nauczanie, nauka, wiedza, zdolność, 

wykształcenie (Dillmann 1865:144; Dillmann 1950:173; Leslau 1989:28)
OTjęihę mashaf m./f. pismo, księga. Pismo św., list, napis (Dillmann 1865:1268- 

1269; Dillmann 1950:278; Leslau 1989:225)
l-Oh gab3a 3 m. sg. pf. powrócić, odejść, zwrócić się (Dillmann 1865:1168-1169; 

Dillmann 1950:270; Leslau 1989:206)
praep. z, od (Dillmann 1865:594; Dillmann 1950:220; Leslau 1989:134) 

ł»ł kona (£łb"ł yakun) być, stać się, wydarzyć się; ł*ł + impf. = habit.; hł + pf. = 
pqpf. (Dillmann 1865:861-864; Dillmann 1950:243; Leslau 1989:156)

nafase acc. ł+JL nafasi pt. act. m. uciekający, uchodzący, n. m. uciekinier 
(Dillmann 1865:714; Dillmann 1950:230; Leslau 1989:132)

4.
babazuh wiele, w dużej liczbie (Dillmann 1865:533-534; Dillmann 1950:215; 

Leslau 1989:103)
H"? sama m./f. praca, trud, dzieło, wysiłek, wyczerpanie (Dillmann 1865:1272; Dill

mann 1950:279; Leslau 1989:225)
HAAP za°albo bez(-), nie- (Dillmann 1865:717; Dillmann 1950:230 - ąui non habet 

= sine-, Leslau 1989:133)
ih-ASt husase uszczuplenie, zmniejszenie, spadek, ubytek (Dillmann 1865:136; Dill

mann 1950:173; Leslau 1989:27)
5

malcalta praep. na (górze), nad, powyżej (Dillmann 1865:59; Dillmann 
1950:166; Leslau 1989:12)

gwanda st. cstr. 'b'ł£‘ gwand m./f. trzon, pień (Dillmann 1865:1180; Dillmann 
1950:271; Leslau 1989:208)

/’P® com m./f. drzewa, gaj, las (Dillmann 1865:994-995; Dillmann 1950:254-255; 
Leslau 1989:170)

łJLC nassiro gerdv.778 obserwując, oglądając, patrząc, przyglądając się, spojrzaw
szy, popatrzywszy, vb. łKZ nassara spojrzeć, patrzeć, obserwować, przyglądać się, 
przypatrywać się (Dillmann 1865:701-702; Dillmann 1950:229; Leslau 1989:129)

778 Gerundivum w etiopskim to nominalna koniugacja z sufiksami zaimkowymi, tworzona od tema
tu qatil, spełniająca funkcję stanu lub warunków i opisywania ich jako zakończonych (Moscati 1968:202- 
203; Brzuski 1972:154-155).

°anza conj. gdy, kiedy, podczas gdy (Dillmann 1865:778; Dillmann 1950:236; 
Leslau 1989:143)

fOC*7 yacarrag 3 m. sg. impf. 0C1 carga wspinać się, piąć się, wchodzić, wstępować 
(Dillmann 1865:968; Dillmann 1950:252; Brzuski 1972:58-59; Leslau 1989:172)

ól cade m. robak, larwa, gąsienica (Dillmann 1865:1026-1027; Dillmann 1950:257; 
Leslau 1989:181)

361



Psalm LXII - słownictwo

Хё LXII (Starinin 1967:18)
ffD'HOT>'C mazmur m. (pl. отцот-^.^ mazmurät, «точ^С mazämar, ^Hi^Cł 

mazämart) psalm, hymn, pieśń (Dillmann 1865:1040-1041; Leslau 1989:184)
H za pron. pron. rei. sg. m.; conj. rei.; pron. demonstr. acc. sg. m.; nota gen. (Dill

mann 1865:1029-1032; Conti Rossini 1941:20-23, 87; Dillmann 1950:257; Brzuski 1972:30, 
141-142; Leslau 1989:182)

•S*£ł däwit n. propr. m. Dawid (Dillmann 1865:1124)
Лот ’ama praep. w czasie-, conj. gdy, w czasie gdy, adv. wówczas (Dillmann 

1865:723-724; Dillmann 1950:231; Leslau 1989:133)
PA" hallo 3 m. sg. pf. być, istnieć, być blisko, zbliżać się, być obecnym, trwać (Dill- 

mann 1865:3-6; Dillmann 1950:161; Leslau 1989:1)
wasta praep. w, wewnątrz, na, do, ku, wśród (Dillmann 1865:908-909; Leslau 

1989:162)
I^ot gadäma st. cstr. 1^?° gadam m. pustkowie, pustynia, obszar niezamieszkały, 

puszcza, pustelnia (Dillmann 1865:1202-1203; Leslau 1989:212)
3idumayas n. propr. Idumea, Edom (Dillmann 1865:1419)

1

3amlak pl. Bóg (Dillmann 1865:151-152; Brzuski 1972:104; Leslau 1989:29) 
-ya pron. suff. 1 sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 1941:96-108; Starinin 

1967:45; Brzuski 1972:28, 104-105; Leslau 1989:189)
hIPń 3agayyas 1 sg. impf. "lń być wcześnie, robić coś wcześnie, rano, przyjechać, 

wstać, przyjść, opuścić (Dillmann 1865:1195-1196; Leslau 1987:211)
■til haba ('M. habe) praep. u, w, ku, do, wobec, blisko; adv. rei. gdzie (Dillmann 

1865:592-596; Leslau 1987:113)
-h -ka pron. suff. 2 m. sg.; pron. poss. suff. 2 m. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Ros

sini 1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)
2

sam3at 3 f. sg. pf. sam3a pragnąć, być spragnionym (Dillmann
1865:1271-1272; Leslau 1987:225)

nafs f./m. (pl. nafsät) dusza, duch, życie, siła życiowa, osoba, człowiek, 
sam, c. pron. suff. np. nafsu on sam (Dillmann 1865:707-708; Dillmann 1950:229; 
Leslau 1989:130)

-f -ya pron. suff. 1 sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 1941:96-108; Starinin 
1967:45; Brzuski 1972:28, 104-105; Leslau 1989:189)

Л la praep. ku, da, aż; nota dat.; nota poss. np. il+sAII-/" betu lanaguś dom króla; 
nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)

-h -ka pron. suff. 2 m. sg.; pron. poss. suff. 2 m. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Ros
sini 1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

hG 3affo jak?, jak, jakże (Dillmann 1865:806-807; Leslau 1989:147)
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ЛЛ4/11 Jssfâh 1 sg. juss. A«hîIi safha rozciągnąć, rozszerzyć, wyciągnąć (rękę); gnę
bić, dręczyć (Dillmann 1865:402 - e) Ps. 62, 2 Aethiops legit: nûç ànkœç aoi f| oàpij 
|1OU; п«ьЖ enim expandere idem valet quod àjlXof)V; Leslau 1989:77-78)

Л la praep. ku, do; aż; nota dat.; nota poss. np. iŁ+sATh/" betu lanaguś dom króla; 
nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)

-łl -ka pron. suff. 2 m. sg.; pron. poss. suff. 2 m. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Ros
sini 1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

saga m. ciało (Dillmann 1865:267-268; Leslau 1989:54)
-f -ya pron. suff. 1 sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 1941:96-108; Starinin 

1967:45; Brzuski 1972:28, 104-105; Leslau 1989:189)
3
(1 ba praep. w, u, przy, przez; nota instr.; c. pron. suff. wyraża również posiadanie: 

■flh baka masz (Dillmann 1865:478-482; Dillmann 1950:210; Leslau 1989:94)
9° Ki madra acc./st. cstr. 9° КС madr m./f. ziemia, gleba, kraj, region (Dillmann 

1865:217; Leslau 1989:45)
ПРГ®’ badw m./f. pustynia, pustka, pustkowie (Dillmann 1865:542; Leslau 1987:104)
•łil haba ('Ifi, habe) praep. u, w; ku, do, wobec, blisko; adv. rei. gdzie (Dillmann 

1865:592-596; Leslau 1987:113)
ЛАП °albo nie być, nie та; ЛА-П- °alba- nie mieć + pron. suff. (obj.) + acc. ЛА-Of s 

Л.+ °albaya beta nie mam domu (Dillmann 1865:717-718; Leslau 1987:132)
d09adaacc. ódDadm./f. drzewo, drewno (Dillmann 1865:1025-1026; Leslau 1987:182) 
ffi wa conj. i, a, więc, zatem (Dillmann 1865:880-881; Dillmann 1950:245; Leslau 

1989:158)
mâya acc. may (pl. mâyât) m. woda; płyn (Dillmann 1865:75, 212; 

Leslau 1989:16, 44)
htfou kamaza tak, w ten sposób (Dillmann 1865:827-828; Leslau 1987:150)
0 ba praep. w, u, przy, przez; nota instr.; c. pron. suff. wyraża również posiadanie: 

•Oh baka masz (Dillmann 1865:478-482; Dillmann 1950:210; Leslau 1989:94)
'»“łfcń maqdas m. świątynia (Dillmann 1865:467; Leslau 1987:91)
-h -ka pron. suff. 2 m. sg.; pron. poss. suff. 2 m. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Ros

sini 1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)
ЛЛ+СЛРЪ- 3astar’ayku 1 sg. pf. MtłChf 3astar3aya ukazać się, objawić się, poka

zać się, być widzianym, widocznym (Dillmann 1865:298-299; Leslau 1987:61)
-h -ka pron. suff. 2 m. sg.; pron. poss. suff. 2 m. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Ros

sini 1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)
ho“ kama conj. jak, jakby, jak gdyby, żeby, aby (Dillmann 1865:826-830; Leslau 

1987:150)
ЛЛР°С э аэатаг 1 sg. juss. эаэтага wiedzieć, zrozumieć, być świadomym,

zorientować się, pojąć (Dillmann 1865:728-730; Leslau 1987:134-135)
■ł^A hayla acc./st. cstr. ’ł.PA hayl m./f. moc, siła, potęga, stałość, zaleta (Dillmann 

1865:608-609; Leslau 1987:115)
-h -ka pron. suff. 2 m. sg.; pron. poss. suff. 2 m. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Ros

sini 1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)
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ffl wa conj. i, a, więc, zatem (Dillmann 1865:880-881; Dillmann 1950:245; Leslau 
1989:158)

ń-flrht sabhat m./f. chwała, majestat, hymn (Dillmann 1865:357-358; Leslau 1989:70) 
-h -ka pron. suff. 2 m. sg.; pron. poss. suff. 2 m. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Ros

sini 1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)
4

°asma conj. ponieważ, od, odkąd, z powodu, to jest, mianowicie, rzeczywiście, 
wprowadza też cytat (Dillmann 1865:357-358; Leslau 1989:137)

.P'l.PA yaheyyas 3 m. sg. impf. "It'i’l hayyasa być lepszym, yaheyyasá jest
lepszy od niej (Dillmann 1865:611-612; Leslau 1989:116)

X?” 3am- II praep. z, spośród, od, niż (in comp. et superlat.) (Dillmann 1865:191- 
194; Dillmann 1950:178; Leslau 1989:134, 136)

hayaw inf. życie (Dillmann 1865:126)
“fUA śahl m. łaska, litość, współczucie (Dillmann 1865:229-230; Leslau 1989:47)
-h -ka pron. suff. 2 m. sg.; pron. poss. suff. 2 m. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Ros

sini 1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)
kanafarpl. h*łAC kanfar f./m. warga (Dillmann 1865:858-859; Leslau 1989:155) 

-f -ya pron. suff. 1 sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 1941:96-108; Starinin 
1967:45; Brzuski 1972:28, 104-105; Leslau 1989:189)

■₽ń»-rt'h yasebbaha 3 f. pl. impf. ń-fl/h sabbaha chwalić, wychwalać, sławić, wysła
wiać, śpiewać hymn, uczcić (Dillmann 1865:356-357; Leslau 1989:70)

-h -ka pron. suff. 2 m. sg.; pron. poss. suff. 2 m. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Ros
sini 1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

5
huoit kamaza tak, w ten sposób (Dillmann 1865:827-828; Leslau 1987:150)
hOCh 3abárrak 1 sg. impf. OCh báraka błogosławić, czcić, pozdrawiać, obrażać, 

wyzywać, przeklinać (Dillmann 1865:504-505; Leslau 1987:98)
-h -ka pron. suff. 2 m. sg.; pron. poss. suff. 2 m. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Ros

sini 1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)
i) ba praep. w, u, przy, przez; nota instr.; c. pron. suff. wyraża również posiadanie: 

■Oh baka masz (Dillmann 1865:478-482; Dillmann 1950:210; Leslau 1989:94)
haywat m./f. życie, zdrowie, zbawienie, haywat faffon

kama na życie faraona! (Dillmann 1865:127-128; Leslau 1989:67)
-f -ya pron. suff. 1 sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 1941:96-108; Starinin 

1967:45; Brzuski 1972:28, 104-105; Leslau 1989:189)
® wa conj. i, a, więc, zatem (Dillmann 1865:880-881; Dillmann 1950:245; Leslau 

1989:158)
fi ba praep. w, u, przy, przez; nota instr.; c. pron. suff. wyraża również posiadanie: 

■flh baka masz (Dillmann 1865:478-482; Dillmann 1950:210; Leslau 1989:94)
sama acc./st. cstr. M° sam m. (pl. 3asmat) imię; sława, fama, uznanie,

reputacja (Dillmann 1865:340-341; Dillmann 1950:194; Leslau 1989:67)
Uh zPa poss. + pron. suff., hhh ILhu- kokaba zi3ahu jego gwiazdę (Dillmann 

1865:1032-1033; Leslau 1987:187; Brzuski 1972:27)
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-łl -ka pron. suff. 2 m. sg.; pron. poss. suff. 2 m. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Ros
sini 1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

'JanaśśaD 1 sg. impf. h"ł/"h Janśa3a podnieść, wznieść, obudzić, pobudzić 
(Dillmann 1865:636-637; Leslau 1987:120)

°adaw pl. 3ad m./f. ręka, ramię, uchwyt, rękojeść, bok (Dillmann 1865:636- 
637; Leslau 1987:120)

-P -ya pron. suff. 1 sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 1941:96-108; Starinin 
1967:45; Brzuski 1972:28, 104-105; Leslau 1989:189)

6

h«“ kama conj. jak, jakby, jak gdyby, źe₺y(Dillmann 1865:826-830; Leslau 1987:150)
H za pron. rei. sg. m.; conj. rei.; pron. demonstr. acc. sg. m.; nota gen. (Dillmann 

1865:1029-1032; Conti Rossini 1941:20-23, 87; Dillmann 1950:257; Brzuski 1972:30, 141- 
142; Leslau 1989:182)

hr 3am- II praep. z, spośród, od, niż (in comp. et superlat.) (Dillmann 1865:191- 
194; Dillmann 1950:178; Leslau 1989:134, 136)

/"(bżh śabuhpt. tłusty, tłusty, otyły, tłuszcz, sadło (Dillmann 1865:248; Leslau 1987:51) 
ffl wa conj. i, a, więc, zatem (Dillmann 1865:880-881; Dillmann 1950:245; Leslau 

1989:158)
hr 3am- II praep. z, spośród, od, niż (in comp. et superlat.) (Dillmann 1865:191- 

194; Dillmann 1950:178; Leslau 1989:134, 136)
h'ł'hó 3angwac m. szpik, tłuszcz, sadło (Dillmann 1865:692; Leslau 1987:143)
h*?Ał sagbat 3 f. sg. pf. sagba być nasyconym, być pełnym, najedzonym (Dill

mann 1865:1315; Leslau 1987:233)
nafs f./m. (pl. nafsat) dusza, duch, życie, siła życiowa, osoba, człowiek, 

sam, c. pron. suff. np. ł^A- nafsu on sam (Dillmann 1865:707-708; Dillmann 1950:229; 
Leslau 1989:130)

-P -ya pron. suff. 1 sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 1941:96-108; Starinin 
1967:45; Brzuski 1972:28, 104-105; Leslau 1989:189)

kanafar pl. h"łX.C kanfar f./m. warga (Dillmann 1865:858-859; Leslau 1989:155) 
-P -ya pron. suff. 1 sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 1941:96-108; Starinin 

1967:45; Brzuski 1972:28, 104-105; Leslau 1989:189)
faśśuhat f. pl. faśśuh pt. zadowolony, radosny, szczęśliwy, wesoły,

przyjemny, miły (Dillmann 1865:1350; Leslau 1989:241)
tfA.-f)'’» yasebbaha 3 f. pl. impf. A-firh sabbaha chwalić, wychwalać, sławić, wysła

wiać, śpiewać hymn, uczcić (Dillmann 1865:356-357; Leslau 1989:70)
A la praep. ku, do; aż; nota dat.; nota poss. np. iŁ+sATb/" betu lanaguś dom króla; 

nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)
A?” sam m. (pl. hń"7ł 3asmat) imię; sława, fama, uznanie, reputacja (Dillmann 

1865:340-341; Dillmann 1950:194; Leslau 1989:67)
-h -ka pron. suff. 2 m. sg.; pron. poss. suff. 2 m. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Ros

sini 1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)
«> wa conj. i, a, więc, zatem (Dillmann 1865:880-881; Dillmann 1950:245; Leslau 

1989:158)
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7
0 ba praep. w, u, przy, przez-, nota instr.; c. pron. suff. wyraża również posiadanie: 

■nh baka masz (Dillmann 1865:478-482; Dillmann 1950:210; Leslau 1989:94)
maskab m./f. łóżko, łoże, posłanie (Dillmann 1865:381; Leslau 1989:74) 

-f -ya pron. suff. 1 sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 1941:96-108; Starinin 
1967:45; Brzuski 1972:28, 104-105; Leslau 1989:189)

-Y. -ni II także, również, nawet, ponownie, znów (Dillmann 1865:628-629; Leslau 
1989:119)

hH>hC 3azzekkar 1 sg. impf. +HhZ tazakkara pamiętać o, przypomnieć sobie, być 
świadomym (Dillmann 1865:1058; Leslau 1989:187)779

779 Z asymilacją t do pierwszej spółgłoski rdzennej (Bergstrasser 1995:132 - yezzekkaru;
Dillmann 2005:103).

-h -ka pron. suff. 2 m. sg.; pron. poss. suff. 2 m. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Ros
sini 1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

0 ba praep. w, u, przy, przez, nota instr.; c. pron. suff. wyraża również posiadanie: 
■flh baka masz (Dillmann 1865:478-482; Dillmann 1950:210; Leslau 1989:94)

ROżh sabah m./f. poranek, wczesny ranek, świt, jutrzenka, wschód (Dillmann 
1865:1277; Leslau 1989:226)

AY-fl-fl 3anabbab 1 sg. impf. AYAO 3anbaba czytać, recytować, głosić, przemówić 
(Dillmann 1865:656; Leslau 1989:123)

A la praep. ku, do-, aż, nota dat.; nota poss. np. it+sATb/" betu lanaguś dom króla; 
nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)

-h -ka pron. suff. 2 m. sg.; pron. poss. suff. 2 m. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Ros
sini 1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

AA«” 3asma conj. ponieważ, od, odkąd, z powodu, to jest, mianowicie, rzeczywiście, 
wprowadza też cytat (Dillmann 1865:357-358; Leslau 1989:137)

konka 2 m. sg. pf. bY kona (ih-1 yakun) być, stać się, wydarzyć się; bY + impf. 
= habit.; bY + pf. = pqpf. (Dillmann 1865:861-864; Dillmann 1950:243; Leslau 1989:156) 

-Y. -(n)ni pron. suff. 1 sg. (post vb.) (Dillmann 1865:628; Leslau 1989:119; Starinin 
1967:tabl. 10)

¿>?A rada3 wspomożenie, pomoc (Dillmann 1865:357-358; Leslau 1989:156)
-i* -ya pron. suff. 1 sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 1941:96-108; Starinin 

1967:45; Brzuski 1972:28, 104-105; Leslau 1989:189)
8
«> wa conj. i, a, więc, zatem (Dillmann 1865:880-881; Dillmann 1950:245; Leslau 

1989:158)
Ał*BhA 3atwekkal 1 sg. impf. +fl)hA tawakkala zawierzyć, zaufać, pokładać na

dzieję w (Dillmann 1865:920; Leslau 1989:164)
A ba praep. w, u, przy, przez; nota instr.; c. pron. suff. wyraża również posiadanie: 

■flh baka masz (Dillmann 1865:478-482; Dillmann 1950:210; Leslau 1989:94)
KAA"+ sallalota st. cstr. KAA-ł sallalot m./f. cień, mrok, ochrona, osłona, schronie

nie, podobieństwo (Dillmann 1865:1257; Leslau 1989:223)
hY*S kanafpl. h'ł<b kanf m./f. sg./coll. skrzydło (Dillmann 1865:858; Leslau 1989:155)
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-h -ka pron. suff. 2 m. sg.; pron. poss. suff. 2 m. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Ros
sini 1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

+A«»ł talawat 3 f. sg. pf. +A<n talawa podążać, iść za, ścigać, tropić, przylegać, 
pozostawać blisko (Dillmann 1865:550-551; Leslau 1989:106)

ł*₽A nafs f./m. (pi. nafsat) dusza, duch, życie, siła życiowa, osoba, człowiek, 
sam, c. pron. suff., np. nafsu on sam (Dillmann 1865:707-708; Dillmann 1950:229; 
Leslau 1989:130)

-f -ya pron. suff. 1 sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 1941:96-108; Starinin 
1967:45; Brzuski 1972:28, 104-105; Leslau 1989:189)

dahra praep. (loci et temp.) za, po, dahre c. pron. suff., dahrehu
potem (Dillmann 1865:1109-1110; Leslau 1989:196)

-h -ka pron. suff. 2 m. sg.; pron. poss. suff. 2 m. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Ros
sini 1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

A«+ lita mnie, mi, A-+ lottu jemu, mu, At latti jej, A"ł"ł lotton im (A + -t) (Dill
mann 1865:23-24; Conti Rossini 1941:20; Starinin 1967:90 - bez geminacji!; Brzuski 
1972:127; Leslau 1989:10)

A -ssa part. emph. zaprawdę, zaiste, ale, natomiast, zaś, z drugiej strony, jeśli cho
dzi o (piWmaim 1865:321-322; Brzuski 1972:122; Leslau 1989:64)

łffihAł tawakfat 3 f. sg. pf. przyjąć, być/zostać przyjętym-, podtrzymywać (Dill
mann 1865:922; Leslau 1989:165)

-(n)ni pron. suff. 1 sg. (post vb.) (Dillmann 1865:628; Starinin 1967:tabl. 10; 
Leslau 1989:119)

f"7?") yaman f. prawica, prawa ręka, prawa strona (Dillmann 1865:1070; Leslau 
1989:189)

-h -ka pron. suff. 2 m. sg.; pron. poss. suff. 2 m. sg. (Dillmann 1865:811; Conti Ros
sini 1941:96-108; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:148)

9

hiro-T-fc °ammuntu pron. pers. 3 m. pl. oni (Dillmann 1865:918; Conti Rossini 
1941:17 -’emuntu; Brzuski 1972:24 - °amuntu; Leslau 1989:136)

A -ssa part. emph. zaprawdę, zaiste, ale, natomiast, zaś, z drugiej strony, jeśli cho
dzi o (Dillmann 1865:321-322; Brzuski 1972:122; Leslau 1989:64)

Ah"}+ lakantu bez powodu, przypadkiem, przypadkowo, bez celu, na próżno (Dill
mann 1865:854; Leslau 1989:155)

haśaśu 3 m. pl. pf. ”)»»«*» haśaśa szukać, poszukiwać, śledzić, chcieć, prag
nąć, haśaśaw c. pron. suff. + pron. suff. 3 f. sg. haśaśawwa (Dillmann
1865:584-585; Starinin 1967:tabl. 10; Leslau 1989:112)

A la praep. ku, da, aż-, nota dat.; nota poss. np. iUssATb/" betu lanaguś dom króla; 
nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)

t^A nafs f./m. (pl. nafsat) dusza, duch, życie, siła życiowa, osoba, człowiek, 
sam, c. pron. suff. np. ł^A- nafsu on sam (Dillmann 1865:707-708; Dillmann 1950:229; 
Leslau 1989:130)

-f* -ya pron. suff. 1 sg. (Dillmann 1865:811; Conti Rossini 1941:96-108; Starinin 
1967:45; Brzuski 1972:28, 104-105; Leslau 1989:189)
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A la praep. ku, da, aż; nota dat.; nota poss. np. il+sA'ł'b/" betu lanaguś dom króla; 
nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)

yaba°u 3 m. pl. juss. Oh bo°a wejść, dotrzeć, przeniknąć (Dillmann 1865:524- 
525; Leslau 1989:101)

®"ń+ wasta praep. w, wewnątrz, na, do, ku, wśród (Dillmann 1865:908-909; Leslau 
1989:162)

macamaqt pl. macamaq, macamaq głębia, otchłań, dolina
(Dillmann 1865:956-957; Leslau 1989:170)

y -ha pron. suff. 3 f. sg.; pron. poss. suff. 3 f. sg. (Dillmann 1865:2; Conti Rossini 
1941:17; Starinin 1967:45; Brzuski 1972:28; Leslau 1989:1)

A la praep. ku, da, aż; nota dat.; nota poss. np. ft+sAIł/" betu lanaguś dom króla; 
nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)

9°RC madr m./f. ziemia, gleba, kraj, region (Dillmann 1865:217; Leslau 1989:45)
<o wa conj. i, a, więc, zatem (Dillmann 1865:880-881; Dillmann 1950:245; Leslau 

1989:158)
yagba3u 3 m. pl. juss. 1-ilA gab°a zawracać, powracać, zostać oddanym, 

przekazanym (Dillmann 1865:1168-1169; Conti Rossini 1941:63; Brzuski 1972:209; Leslau 
1989:206)

o>A+ wasta praep. w, wewnątrz, na, do, ku, wśród (Dillmann 1865:908-909; Leslau 
1989:162)

A£ 3ada st. cstr. A# °ad m./f. ręka, ramię, uchwyt, rękojeść, bok (Dillmann 1865:636- 
637; Leslau 1987:120)

A.₽*b sayf m. miecz (Dillmann 1865:394; Leslau 1987:76)
h¥A kafla acc./st. cstr. h¥A kafl m. część, udział, porcja, partia (Dillmann 1865:878; 

Leslau 1987:158)
4**7RA qwanasal pl. 4*"łRA qwansal m./f. lis, szakal (Dillmann 1865:450; Leslau 

1987:88)
A la praep. ku, da, aż; nota dat.; nota poss. np. iŁ+sA'ł'b/" betu lanaguś dom króla; 

nota juss. (Dillmann 1865:22-24; Dillmann 1950:163; Leslau 1989:5)
yakunu 3 m. pl. juss. hł kona (Ptbl yakun) być, stać się, wydarzyć się, + 

impf. = habit.; hł + pf. = pqpf. (Dillmann 1865:861-864; Dillmann 1950:243; Leslau 1989:156)
10
ffl wa conj. i, a, więc, zatem (Dillmann 1865:880-881; Dillmann 1950:245; Leslau 

1989:158)
"łł/" nagus m. (pl. nagaśt) król, władca (Dillmann 1865:687; Leslau 1987:128) 
A -ssa part. emph. zaprawdę, zaiste, ale, natomiast, zaś, z drugiej strony, jeśli cho

dzi o (Dillmann 1865:321-322; Brzuski 1972:122; Leslau 1989:64)
fi-ł-ć^ih yatfeśśah 3 m. sg. impf. tafaśśaha radować się, cieszyć się (Dill

mann 1865:1349; Leslau 1987:241)
fi ba praep. w, u, przy, przez; nota instr.; c. pron. suff. wyraża również posiadanie: 

•flh baka masz (Dillmann 1865:478-482; Dillmann 1950:210; Leslau 1989:94)
A*7łL,A4)A.C 3agzi3abaher m. Pan, Bóg, dosłownie Pan ziem, świata (Dillmann 

1865:1192; Dillmann 1950:272; Leslau 1989:147, 210)
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«> wa conj. i, a, więc, zatem (Dillmann 1865:880-881; Dillmann 1950:245; Leslau 
1989:158)

fih-nc yakabbar 3 m. sg. impf. h-OC kabra być honorowanym, uznanym, być wspa
niałym, wielkim, słynnym (Dillmann 1865:845; Leslau 1989:153)

tú A- kwallu (acc. túA» kwallo) wszystko, każdy, túA- kwall- c. pron. poss. suff. 3 
(tj. túA-stúAstúA’^stúA"'») wszyscy, każdy, cały, np. túA-s-flAíL kwallu ba’asi każdy 
człowiek, wszyscy ludzie-, túAmiC kwalla hagar całe miasto, każde miasto (Dillmann 
1865:814-815; Conti Rossini 1941:28; Dillmann 1950:239-240; Starinin 1967:110; Leslau 
1989:148)

H za pron. rei. sg. m.; conj. rei.; pron. demonstr. acc. sg. m.; nota gen. (Dillmann 
1865:1029-1032; Conti Rossini 1941:20-23, 87; Dillmann 1950:257; Brzuski 1972:30, 141- 
-142; Leslau 1989:182)

fi9°!h& yamahhal 3 m. sg. impf. ^rhA mahala przysiąc (Dillmann 1865:155; Cohen 
1921:250; Leslau 1989:30)780

780 Za Marcelem Cohenem przyjmujemy podwojenie drugiej spółgłoski rdzennej Iaryngalnej, fa- 
ryngalnej i h (Cohen 1921:250, 251). Zagadnienie podwojenia drugiej spółgłoski rdzennej Iaryngalnej jest 
dyskusyjne (Brzuski 1972:59, 206, 207).

h,r kiyá- emph. c. pron. suff. (obj.), U/’O kiyáhu jego, je, właśnie jego (Dillmann 
1865:869-870; Leslau 1989:157)

’asma conj. ponieważ, od, odkąd, z powodu, to jest, mianowicie, rzeczywiście, 
wprowadza też cytat (Dillmann 1865:357-358; Leslau 1989:137)

fi-t-¿.09° yatfaddam 3 m. sg. impf. tafadma zamilknąć, być cicho, milczeć
(Dillmann 1865:1391; Leslau 1989:247)

°af m. (pl. ’afaw, ’afawat) usta (Dillmann 1865:808-809; Leslau
1989:147)

li za pron. rei. sg. m.; conj. rei.; pron. demonstr. acc. sg. m.; nota gen. (Dillmann 
1865:1029-1032; Conti Rossini 1941:20-23, 87; Dillmann 1950:257; Brzuski 1972:30, 141- 
-142; Leslau 1989:182)

yanabbab 3 m. sg. impf. tilił nababa mówić, głosić (Dillmann 1865:655; 
Leslau 1989:123)

O«7“? camada niesprawiedliwość, bezprawie, przemoc (Dillmann 1865:958; Leslau 
1989:171)
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Rozdział dziesiąty
PRZEKŁADY POEZJI SEMICKIEJ 
NA JĘZYK POLSKI

□TKżn nasra i ïhrrnœK
erą1? □tÿioÿ no» i6 
nárr inninzi îasn nïrrnninà□«ra 

T : IT T /T 7 : y / T : / : 7 t : r : v <•

Maicápiog àvtip, og otk EJtopEÚ0T] év ßovkfj aoEßöv 
Kai év oôô àpapxœkœv otjk ëotî] 

ical EJii KaOéôpav kotpiôv otjk eicó0ioev, 

àXk’ T] év tô vô|iu) Kupiov tô OéXripict aoioh, 
ical év tô vómico oràioij ^eXettíoei r||iépag ical vdktôç.

Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum 
et in via peccatorum non stetit 

et in cathedra pestilentiae non sedit 
sed in lege Domini voluntas eius 

et in lege eius meditabitur die ac nocte

IBtogollatooni mali ien 
ir(t ntljebl porabsr nrmi 
lolcitoitb pnabrotor gnrb 
nid) neltal ieit pnaltolou 
naghgo [pabnrna nehbial 
ie(t

âle totaconr boßem toóla 
iego • ptojatone irgo bab)t 
minio torbo? ptonocp
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Przekłady hebrajskiej poezji biblijnej

O przekładach poezji semickiej na język polski mówić można od okresu, w którym 
dokonano przekładu Biblii na język polski. Tekst Biblii hebrajskiej zawiera znaczną 
liczbę tekstów poetyckich: albo samodzielnych, albo wplecionych w teksty prozaicz
ne, jak przepowiednia Jakuba (Rodzaju 49:2-27), pieśń Mojżesza i Izraelitów (Wyjścia 
15:1-19), „Hymn Mojżesza” (Powtórzonego Prawa 32:1-43), „Błogosławieństwo Mojże
sza” (Powtórzonego Prawa 33:2-29) i inne. Jednym z najstarszych utworów poetyckich 
w Biblii jest „Pieśń Debory” (Sędziów 5:2-31). Księga Lamentacji obejmuje pięć pieśni 
elegijnych. Pięć ksiąg dydaktycznych: Psalmy, Hiob, Przysłów, Pieśń nad Pieśniami 
i Kohelet, ma wyraźny charakter poetycki. Trzy pierwsze opatrzone zostały systemem 
akcentów poetyckich (Stachowiak 1990:347).

Najstarszym zachowanym przekładem jest tłumaczenie Księgi Psalmów, czyli 
Psałterz floriański, powstały w końcu XIV i na początku XV w. Jest to tłumaczenie 
oparte na starszym, niezachowanym przekładzie z Wulgaty (XIII-wiecznym Psałte
rzu św. Kingi) oraz na tłumaczeniu czeskim (SLS 1990:668; Wydra-Rzepka 1995:51; 
Michałowska 2000:294-296)781. Wzór psalmiczny oryginału hebrajskiego: podział 
pieśni na wersety, paralelizm, pokrywanie się wersetów, z reguły dwuczłonowych, 
ze zdaniem, przeniesiony został za pośrednictwem łacińskim do dzieła polskiego. 
Charakteryzuje się ono bogactwem słownictwa i niezwykłością metafor i porównań. 
„Zadziwiające bogactwo środków językowych, jakie Psałterz wniósł do polszczy
zny, legło u podstaw narodowej prozy artystycznej” (Michałowska 2000:299).

781 Oto fragment przekładu Psalmu I (Wydra-Rzepka 1995:52): Blogoflawoni mofz ien ieft nefzedl 
poradzę nemilofciwich ynadrodze grzefznich neftal ieft ynaftolczu nagiego fpadnena nefedzal ieft 
[proponowana transkrypcja fonetyczna (f, ś, i - palatalne): błogoslavony męź ien iest ńe śedł po raje 
ńemiłośćivyx i na droje greśnyx ńe stał iest i na stolcu nagłego spadńeńa ńe śejał iest. - Normalizacja: 
Błogosławiony mąż, jen jest nie szedł po radzie niemiłościwych i na drodze grzesznych nie stał jest, i na 
stolcu nagłego spadnienia nie siedział jest]. Ale wzacone bofzem wola iego ■ ywzacone iego bodze miflicz 
wedne ywnocy [proponowana transkrypcja fonetyczna: ale v zakońe bożem vol’a iego i v zakońe iego bęje 
myślić ve dńe i v noći - Normalizacja: Ale w zakonie Bożem wola jego i w zakonie Jego będzie myślić 
we dnie i w nocy].

W połowie XV w. dokonano całkowitego przekładu Starego Testamentu. Tłumacze
nie to, znane jako Biblia królowej Zofii (lub Biblia szaroszpatacka - od miejsca prze
chowywania), zachowało się niestety tylko częściowo (BKZ 1965-1971; SLS 1990:84). 
Polski tekst Biblii stanowił niekiedy aż zanadto wierny przekład wersji czeskiej, będą
cej tłumaczeniem Wulgaty (Wydra-Rzepka 1995:60; Michałowska 2000:569-570). Tłu
maczenie jednakże dokonane zostało prozą piękną i prostą, a wersety biblijne oddano 
za pomocą zdań o niewielkiej liczbie członów, złożonych podrzędnie lub współrzęd
nie, w których stosunkowo często występują konstrukcje imiesłowowe (Michałowska 
2000:572). Z tekstów poetyckich ocalała część zawiera „Pieśń Debory”.

Powstała w końcu XV i na początku XVI w. kopia Księgi Psalmów, znana jako Psał
terz puławski, stanowi odpis starszego co najmniej o pół wieku oryginału. Przekładu 
dokonano z tekstu łacińskiego (Wydra-Rzepka 1995:68-69; Michałowska 2000:575-576).

371



Z pierwszej połowy XVI w. pochodzi anonimowy przekład „Psalmu 50”, dokonany 
z łaciny w Poznaniu (Wydra-Rzepka 1995:78).

W 1522 r. wydano prozaiczny przekład Koheleta, dokonany z łaciny przez Hiero
nima z Wielunia Spiczyńskiego, pod tytułem „Ecclesiastes, Księgi Salomonowe, które 
polskim wykładem kaznodziejskie mianujemy (...)” (Wydra-Rzepka 1995:330; Micha
łowska 2000:572).

Krótko przed 1528 r. powstał dość swobodny, zbliżony do parafrazy przekład Księ
gi Psalmów, pióra Walentego Wróbla, zatytułowany „Żołtarz Dawida proroka”, doko
nany z wersji łacińskiej. Popularną wersję rękopiśmienną (zachowaną do dzisiaj) po
prawił po śmierci tłumacza i wygładził językowo (raczej w komentarzu niż w tekście 
psalmów) Andrzej Glaber - dzieło ukazało się drukiem w Krakowie w 1539 jako „Żoł
tarz Dawidów przez Mistrza Walentego Wróbla z Poznania na rzecz polską wyłożony” 
(Wróbel-Glaber 1539; Wydra-Rzepka 1995:79, 379; Michałowska 2000:575, 578-581)782 783.

782 Oto fragment przekładu/wykładni Psalmu I (Wróbel-Glaber 1539): Beatus vir qui non abijt in 
confilio impiorum, & in via peccatorum non ftetit, & in cathedra peftilentiæ non fedit.

Wykład profty.
BOgoflawiony mąż który nieodfzedł w radę złofnikow I ani ftanął na drodze grzefznych ani Jtedział na 
ftolczu zarażonym.

Wyrozumienie textu.
[[ Pan miłyjefus, ten mąz bogoflawiony nieodfzedł w radęßofnikow fnimi złe wierzącz, ani ftał na dro
dze grzefznych fnimi złe czyniącz. Bowiem on wfzytko dobrze vczynii. Marc vij. Nifiedzial tez na ftolczu 
zarażonym złe nauczaiącz. Bowiem iego nauka była prawdziwa.

Sed in lege eius meditabit die ac nocte.
Ale w zakonie bożym iefl wola iego / à wtimże zakonie będzie rozmyßal wednie y w noci / [[ Oto dwie 
rzeczy zalezą na fprawiedliwego. Jedna żeby wolą pełnił zakon boży. Druga izby w nim vftawicznie 
rozmyflał.

783 Pełny tytuł dzieła brzmiał „Pfałterz âlbo kofćielne fpiewânie / Króla Dawida / nowo pilnie prze
łożony z łaćińfkiego ięzika w polfki / według fzcżerego textu. Prâffowâno lâtâ Bożego. M.D.XXXII” (Wy
dra-Rzepka 1995:351).

W 1532 r. w Krakowie ukazało się inne tłumaczenie Psałterza, znane jako Psałterz 
krakowski™3. Jak wykazały badania, wydano tłumaczenie dawne, sięgające rodowodem 
XV w. (datowane na lata 1470-1480), unowocześniając miejscami słownictwo i ortografię 
(SLS 1990:668; Wydra-Rzepka 1995:351; Michałowska 2000:581-582; Ziomek 2001:63).

Około 1541-1542 r., najprawdopodobniej w Krakowie, ukazało się kolejne tłuma
czenie Psałterza, którego dokonał Mikołaj Rej. Dzieło ukazało się pod tytułem „Psał
terz Dawidów, który snadź jest Prawy fundament wszytkiego pisma krześcijańskiego”. 
Była to prozaiczna przeróbka dzieła holenderskiego hebraisty Johana van der Campe- 
na (znanego jako Ioannes Campensis) „Psalmorum omnium iuxta hebraicam verita- 
tem paraphrastica interpretatio auctore Joanne Campensio”, wydanego w Krakowie w 
1532 r. (Pelc 1980:399; Ziomek 2001:76, 219, 308, 501).

Z 1549 r. pochodzi brulion przekładu Pieśni nad Pieśniami i innych ksiąg Biblii 
pióra Tomasza ze Zbrudzewa. Przekładu dokonano z Wulgaty (Tomasz ze Zbrudzewa 
1995:301-331).

Pojedyncze psalmy przekładali poeci reformacyjni, np. Andrzej Trzecieski młod
szy (wydane około roku 1556 wierszowane parafrazy Psalmów I, XVI i LXVII) i 
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Bernard Wojewódka (psalmy L, CII i CXXVII) (Pelc 1980:402; SLS 1990:669; Ziomek 
2001:544).

W 1558 r. ukazał się wierszowany przekład Księgi Psalmów, zatytułowany „Psał
terz Dawida onego świętego a wiecznej pamięci godnego króla i proroka, teraz nowo 
na pięcioro ksiąg rozdzielony” (Lubelczyk 1558). Jego autorem był Jakub Lubelczyk, je
den z tłumaczy Biblii brzeskiej. Był to pierwszy w Polsce poetycki przekład Psałterza, 
wydany wraz z nutami (SLS 1990:669; Ziomek 2001:309, 5 2 2)784. Do swojego przekładu 
Lubelczyk wprowadził duże urozmaicenie budowy wersyfikacyjnej, w szczególności 
zaś strofiki (Pelc 1980:415).

784 Oto fragment przekładu Psalmu I (Lubelczyk 1558):
BLogofławiony tho człowiek kthory w tho vgodził /
Jże za radą ludzi złych thu nigdi nie chodził!
Też y na drodze grzefznikow nigdi ftanąć nie chciał! 
fłolice ludzi obłudnych pilnie fie przeftrzegał.
Owfzem ze wfzytką woląfwą tak fie na to vdał!
Aby zakon Pana fwego w myfli fwey zachował /
Owa we dnie iteż w nocy zakon Pana fwego / 
Zawżdy gi pilnie rozmyfla tu cżafu każdego.

Lubelczyk napisał ten psalm cztemastozgłoskowcem 8+6 o rymach aa bb, używając kwartyny (zwrotki 
czterowierszowej). Tej samej kwartyny użył Kochanowski w przekładzie tego psalmu, ale zastosował 
trzynastozgłoskowiec 7+6 (Pelc 1980:416).

785 Najprawdopodobniej chodzi tu o tę samą księgę, którą wzmiankuje Gloger w swojej „Encyklope
dii staropolskiej”: „«Księga Joba» wyszła po raz pierwszy w przekładzie w r. 1569 [!]” (Gloger 1972:1,158).

786 Oto fragment przekładu Psalmu I (BB 1563:290):
1. SCzęfliwy ieft then człowiek który nie chodźił w radźie niepobożnych / a nie ftanął na 

drodze grzefznych ani ftedżiał na ftolicy pośmiewcow.
2. Ale w zakonie Pańfkim ieft chuć iego law nim rozmyfla we dnie y w nocy.

W 1559 r. ukazała się „Joba onego sprawiedliwego męża cierpliwość y wiara, nowo 
po polsku przełożona, z ksiąg pisma Bożego wyięta. W Krakowie u Matysa Wierzbięty. 
1559”. Tłumaczem był wspomniany Jakub Lubelczyk, podpisany jako LUBy EvangeLii 
CZYtelniK (Estreicher Bibliografia Staropolska 18/III 07:604-605)785.

W 1561 r. wydano w Krakowie Biblię w przekładzie (a raczej w redakcji) Jana Ni- 
cza, znaną jako Biblia Leopolity (BL 1561). Była to redakcja wcześniejszego przekładu 
z Wulgaty (Ziomek 2001:64).

Wydana w 1563 r. Biblia brzeska albo Radziwiłłowską (BB 1563), przekład kal
wiński z języków oryginalnych, „należy do najpiękniejszych przedsięwzięć przekłado
wych epoki. Tłumacze mieli świadomość wartości literackich Biblii, w szczególności 
jej części poetyckich, jak psalmy, i wykazali zapobiegliwość wokół tego, co można by 
nazwać «pięknym słowem psałterzowym»” (Ziomek 2001:64)786.

W 1572 r. ukazała się w Zasławiu Biblia w przekładzie Szymona Budnego, zna
na jako Biblia nieświeska (od Nieświeża, miejsca pierwszego, niepełnego wydania 
w 1570 r.). „Pod względem artystycznym Biblia nieświeska nie dorównuje swej po
przedniczce, Biblii brzeskiej. Ariańskie dociekania teologiczne nad istotą Trójcy Świę
tej i bóstwem Chrystusa kierowały uwagę tłumacza czy tłumaczy na literalną ścisłość 
przekładu” (Ziomek 2001:64). Tłumaczenie zawiera znaczną liczbę hebraizmów.
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W 1579 r. w Drukarni Łazarzowej ukazał się poetycki przekład Księgi Psalmów: 
„Psałterz Dawidów Przekładania Jana Kochanowskiego”. Tworząc to wybitne dzieło 
polskiego renesansu, poeta korzystał głównie z Wulgaty, polskiego przekładu Lubel- 
czyka oraz Biblii brzeskiej, odwoływał się także do obcych, łacińskich, parafraz i tłu
maczeń: wysoko przez siebie cenionej „Paraphrasis psalmorum” Georga Buchanana, 
Eobana Kocha alias Hessusa wierszowanego przekładu „Psalterium Davidicum car
mine redditum”, krytykowanego notabene przez Kochanowskiego, oraz wspomnia
nego przekładu-parafrazy Campensisa (Pelc 1980:402; SLS 1990:669; Ziomek 2001:308- 
309). Kochanowski połączył umiejętnie elementy odmiennych tradycji kulturowych: 
hebrajskiej i humanistycznej, wzorującej się na antyku, tworząc dzieło harmonijne, 
pozbawione dysonansów i anachronizmów (SLS 1990:669)787. Przygotowując wierszo
waną formę Psałterza, „Kochanowski świadomie założył sobie, że bogactwa przeżyć 
psalmisty nie sposób oddać w jednolitej budowie rytmicznej wiersza czy w jednolitej 
budowie strofy” (Pelc 1980:415). Szata językowa przekładu wraz z poetyckimi właści
wościami gatunku dała późniejszym twórcom wzór gatunku psalmicznego788.

787 Oto fragment przekładu Psalmu I (Kochanowski 1982a: 12):
Szczęśliwy, który nie był miedzy ziemi w radzie

Áni stóp swoich torem grzesznych ludzi kładzie,
Áni siadł na stolicy, gdzie tacy siadają, 
Co sie z nauki zdrowej radzi naśmiewają.

Ale to jego umysł, to jego stáránié,
Aby ná wszystkim pełnił Pańskie przykazanie: 
Dzień li po niebie wiedzie, noc li swoje konie, 
On ustawicznie w Pańskim rozmyśla zakonie.

788 „Kochanowski zacierał właściwości składni hebrajskiej (podtrzymywane przez przekłady lite
ralne), np. tzw. superlativus absolutus: zwroty takie jak canticum canticorum (utrwalone przez Wulgatę) 
oddawał zgodnie z odczuciem odmiennych praw polszczyzny; tak np. coeli coelorum przez «nieba pięknie 
zasklepione». Z podobną swobodą wykorzystywał frazeologię oraz porównania oryginału. Szczególnie 
wiele twórczej inwencji wykazał w dziedzinie epitetów, wprowadzając je niezależnie od pierwowzoru. 
(...) epitety zaprzeczone stanowiły dowód ulegania wpływom stylistyki antycznej. Poeta swobodnie ope
rował też znamiennym dla Psałterza paralelizmem członów i wersetów. Aby uniknąć monotonii powtó
rzeń i spotęgować liryczną ekspresję, rozbił zasadę zgodności zdania i wersu, stosując liczne przerzutnie. 
Te same względy podyktowały mu także zastosowanie bogactwa zróżnicowanych układów stroficznych” 
(SLS 1990:670; cf. Ziomek 2001:313-315).

789 Oprócz „Psałterza Dawidowego” za nieskażony obcymi poprawkami uznano też dokonany za 
życia tłumacza przekład Nowego Testamentu (Wujek 1593).

790 Pod koniec XIX w. i w I połowie wieku XX zaczęto dokonywać modernizacji tekstów Biblii 
Wujka, zwłaszcza Nowego Testamentu i Psałterza. W 1909 r. Warszawie ukazała się „Księga Psalmów 
Dawidowych” Józefa Kruszyńskiego, w 1915 r. w Sandomierzu w 1915 r. wydano „Wykład Psałterza Da

W 1594 r. ukazał się Psałterz Dawidów w przekładzie prozą księdza Jakuba Wujka, 
dokonanym z Wulgaty. Było to oryginalne dzieło jezuity (Ziomek 2001:65).

Wydana pośmiertnie w 1599 r. całość Biblii w jego przekładzie (Wujek 1599) zo
stała (częściowo po śmierci tłumacza) dostosowana przez specjalnie wyznaczoną ko
misję do tekstu Wulgaty, co nie wyszło przekładowi na dobre (Ziomek 2001:65-66)789. 
„Jednakże cała tzw. «Biblia niby Wujka» zdobyła z czasem poczesne miejsce wśród 
ówczesnych tłumaczeń i uznana została za rodzaj ich ostatecznej katolickiej kodyfika
cji” (SLS 1990:84)790.
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Oprócz przekładów prozą i wierszem powstało wiele parafraz psalmów. Parafra
zy sześciu wybranych psalmów Dawidowych dokonał Mikołaj Sęp Szarzyński. Były 
to Pieśni I-VI, stanowiące stosownie przekład lub parafrazę psalmów: XIX, LII, LVI, 
CXXVI, LXX i CXX (Szarzyński 1601:9*-17*)791. Szarzyński opierał się na przekładzie 
Kochanowskiego, posiłkując się poza tym wspomnianym wcześniej dziełem Buchanana. 
W przekładzie poeta nie stosował zasady wierności literalnej, poszerzył bowiem tekst 
o reminiscencje klasyczne lub o aluzje do aktualnej sytuacji Kościoła (SLS 1990:670).

widowego" E. Górskiego, w latach 1926-1932 ukazała się tzw. Biblia poznańska, w której modernizacji 
Psałterza dokonał W. Michalski, w 1935 r. w Krakowie ukazała się przedrukowywana później moderniza
cja tekstu Biblii Wujka pióra Stanisława Stysia (Łach 1990:54-55).

791 Wydanie z 1601 r. nie posiada paginacji.
792 Pełny tytuł: „Trybut należyty wdzięczności wszytkiego dobrego dawcy Panu i Bogu albo Psal

modia polska za dobrodziejstwa Boskie dziękująca. Przez jednę najliższą kreaturę roku Pańskiego 1693 
napisana a do druku podana roku Pańskiego 1695. W drukami Jasnej Góry w Częstochowie” (Kochowski 
1991:LX).

793 Odpowiednikiem biblijnego pomazańca, człowieka posłanego przez Boga, jest Jan III Sobieski 
w psalmie XXII i XXIII (parafrazach biblijnego psalmu XIX i XX) (SLS 1990:671; Kochowski 1991:420-423).

W 1605 r. w Rakowie ukazały się „Psalmy Dawidowe (...) na melodie psalmów 
francuskich urobione, przekładania X. Macieja Rybińskiego”. Rybiński, reprezentujący 
środowisko kalwińskie, zapoznał się podczas studiów teologicznych w Heidelbergu 
z najnowszym francuskim tłumaczeniem psalmów, które posłużyło mu za wzór włas
nego poetyckiego przekładu (Estreicher Bibliografia Staropolska l/III Uzup 1:162; Łach 
1990:55; SLS 1990:86, 228, 316, 670).

Biblia gdańska, protestancki biblijny tekst kanoniczny wydany w 1632 r. w prze
kładzie Daniela Mikołajewskiego, będzie przez ponad trzysta lat ostatnim pełnym 
przekładem Biblii. Tłumaczenie to, dokonane z języków oryginalnych, oparte było na 
Biblii brzeskiej (BG 1632; SLS 1990:84-85).

W 1688 ukazała się „Paraphrasis na psałterz” oparta na tekście łacińskim. Jej auto
rem był jezuita Wojciech Tylkowski (Estreicher Bibliografia Staropolska 15/III 04:085).

W 1695 ukazała się kolejna parafraza Księgi Psalmów - „Psalmodia polska” We- 
spazjana Kochowskiego792. Oparta na Wulgacie, napisana rytmiczną prozą poetycką, 
„stanowi (...) podsumowanie możliwości ideowych i artystycznych, jakie wnosiła do 
literatury staropolskiej stylizacja biblijna” (Kochowski 1991:LXXIII). Trzydzieści sześć 
psalmów nawiązuje do swoich biblijnych odpowiedników zarówno przez łaciński po
czątek, jak i dzięki nowatorskiemu zastosowaniu przez poetę wersetu jako stylizator- 
skiego elementu konstrukcji wypowiedzi. Wersety „Psalmodii...” wykazują większą 
złożoność: większa liczba zdań, częstsze stosowanie hipotaktyczności składni. Biblijne 
tautologie i paralelizm (synonimiczny lub antytetyczny) członów sąsiadują z popular
nymi barokowymi figurami retorycznymi: anaforą i antytezą (Kochowski 199LLXX 
-LXXIII). Ten wybitny utwór późnego baroku łączy dwie doniosłe tradycje polskiej 
poezji owego czasu: pytanie o naturę ludzką, stawiane przez poezję metafizyczną wy
kład szlacheckiej historiozofii i sarmackiej antropologii, oraz trzy psalmiczne tematy 
biblijne: stosunek człowieka do Boga, stosunek narodu do Boga i stosunek króla do 
Boga793 (Hernas 1976:464; SLS 1990:671; Kochowski 1991:LXII).
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Spośród wielu (głównie niezidentyfikowanego autorstwa) XVIII-wiecznych prze
kładów części lub całości Psałterza łacińskiego, względnie jego parafraz, wspomnieć 
należy nowe wierszowane tłumaczenie całego Psałterza, zatytułowane „Psalmy Dawi
da”, które przygotował pijar Ignacy Sobański. Zostało one wydane w Wilnie w 1753 r. 
(Estreicher Bibliografia Staropolska 15/III 04:059 [78]; SLPO 1991:486). Przekład doko
nany został z łaciny.

Wacław Rzewuski przygotował poetycki przekład psalmów. Przełożył on 68 psal
mów, które zachowały się w rękopisie, zatytułowanym: „Pieśni po większej części Da
widowe z Księgi Świętej wyjęte, a polskim wierszem opisane przez Wacława Rzewu
skiego R.P. 1769” (SLPO 1991:486). Przekład dokonany został z łaciny.

Wydany w 1786 r. „Psałterz Dawida nowo przetłumaczony” Franciszka Karpińskie
go nie był tłumaczeniem dokonanym przez poetę samodzielnie (Estreicher Bibliografia 
Staropolska 15/TII 04:058 [78]). Oprócz własnych przekładów z wersji łacińskiej Karpiński 
zamieścił w „Psałterzu...” przekłady i parafrazy psalmów Franciszka Dionizego Kniaźnina 
oraz psalmy Kochanowskiego. Teksty te poddał obróbce, dostosowując je do panujących 
poglądów estetycznych i własnych upodobań. Samodzielnie przełożył z Wulgaty tylko 50 
psalmów794. Kierowanie się tekstem Wulgaty sprawiło, że dostosowywał on do niej teksty 
Kochanowskiego. Wymogi ówczesnego śpiewu kościelnego przyczyniły się do przystoso
wywania formy wiersza (skracania wersów i strof, ujednostajniania zwrotek)795. Z teks
tów Kochanowskiego usunął elementy mitologiczne. W ten sposób zaprzepaścił główne 
walory artystyczne parafrazy Kochanowskiego (SLPO 1991:486-487)796.

794 Karpiński 1862:26-27.
795 Oto fragment przekładu Psalmu I pióra Karpińskiego (Karpiński 1862:41);

Szczęśliwy! który nie postał w radzie,
Gdzie się schadzają grzesznicy, 
Ni na ich drodze nogi swej kładzie, 
Ni siędzie na ich stolicy.

Ale to jego pierwsze staranie,
Ażeby mógł żyć bez zmazy;
Czy świeci słońce, czy noc nastanie,
Pańskie rozmyśla nakazy.

796 Zwrócił już na to uwagę Kazimierz Brodziński: „W pieśniach wyższego rzędu mniej jest Kar
piński szczęśliwy, gdyż zawsze czucie przewyższa w nim imaginacyą. Muza jego jest mieszkanką dolin, 
gajów słowiczych, dumająca nad strumykiem spokojnie płynącym, nie dla niej są wzniosłe siedliska or
łów, i głos jej słabieje przy gór huczącym potoku. To okazuje szczególnie jego przekład psalmów Dawida 
i własne jego pieśni nabożne. Przerobił on tylko psalmy przez Kochanowskiego przełożone, i więcej je 
do śpiewu zastosował; atoli mniej daleko, niż Kochanowski, przejąć się zdołał Dawidem tam, gdzie tenże 
wzniosłe wystawia obrazy; tam tylko, gdzie łagodne obrazy i spokojne psalmista uczucia maluje, oddał 
go należycie, i często Kochanowskiemu dorównał” (Karpiński 1862:16).

797 Brodziński przetłumaczył Pieśń nad Pieśniami za pośrednictwem przekładu Herdera z 1788 r. 
zatytułowanego „Lieder der Liebe. Die ältesten und schönsten aus Morgenlande” (SLP XIX 1991:83).

W 1804 r. w Wilnie ukazał się przedruk wierszowanych 10 psalmów pokutnych 
pióra Ignacego Grabowskiego, trynitarza (SLPO 1991:486).

W 1830 r. ukazała się „Sulamitka”, poetycka parafraza Pieśni nad Pieśniami pióra 
Kazimierza Brodzińskiego (Lange 1921:94-107 - tu pod tytułem „Pieśń nad pieśniami 
(Szir haszirim)”; SLP XIX 1991:83)797.
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W 1842 r. w Wilnie, w ramach „Dzieł Kazimierza Brodzińskiego” (Brodziński 1872:1, 
IV), ukazał się „Hiob. (Na osnowie Pisma Św.)” (Brodziński 1872:11, 83-122)798. Poeta 
miał przygotować tę poetycką parafrazę do druku w 1835 r. (Brodziński 1872:11, 83)799.

798 Fragmenty utworu zamieścił w swej antologii Antoni Lange (Lange 1921:108-120).
799 Dodatkowe informacje dotyczące wcześniejszych i późniejszych parafraz Księgi Hioba zawiera 

artykuł Wiesława Felskiego: „Oczywiście nie oznacza to, że Księga Hioba była zupełnie nieobecna w li
teraturze polskiej, oto kilka najważniejszych przekładów bądź parafraz: wierszowany dialog o Hiobie 
M. Białobrzeskiego (z XVII wieku, niestety utwór zaginiony); W. St. Chrościński, Jop cierpiący z dóbr 
i fortun wyzuty, Warszawa 1705; S. Leszczyński, Historia Starego i Nowego Testamentu z tłumaczeniem 
do zbudowania, miejsce wydania nieznane 1759 (tu opowiadanie o Hiobie); K. Hofmanowa, Nowy Jop. 
Księga w czterech częściach, ułożona słowami Pisma Świętego. Poznań 1834; K. Buczkowski, Księga 
Jopa, 1890; J. Żuławski: Z księgi Jopa cierpliwego, Lwów 1904; K. Kosiński, Hiob, Kraków 1911; A. Ka
mieńska, Twarze Księgi, Warszawa 1981 (tu opowiadanie stylizowane biblijnie o Hiobie)” (Felski 2004).

800 Oto fragment przekładu Psalmu I (Bukowski 1988:138):
Szczęśliwy mąż, co nie postał w radach,
Gdzie miejsce mają grzesznicy,
Po zaraźliwych nie chodził śladach,
Nie siedział na ich stolicy;

Lecz na to łoży swoje staranie,
By zgłębić pisma wyrazy.
Czy dzień mu świta, czy noc nastanie,
Pańskie rozważa rozkazy.

W 1846 r. ukazały się „Pieśni Salomona”, poetycka parafraza Pieśni nad Pieśniami 
pióra Kornela Ujejskiego (SLP XIX 1991:83).

W 1852 r. ukazały się „Melodie biblijne” Kornela Ujejskiego, oparte na tekstach Sta
rego Testamentu, w których znalazła się również poetycka parafraza Psalmu CXXXVII 
(CXXXVI), „Super flumina Babylonis” (Ujejski 1852; Ujejski 1866:1, 235-236; Lange 
1921:83-84 - tu tytuł „Psalm CXXXVII”; SLP XIX 1991:83).

W 1861 r. w Warszawie ukazał się „Pięcioksiąg Mojżesza dla Żydów-Polaków 
(Chamiszah Chumsze Torah)”. Tekst przetłumaczył z hebrajskiego i opatrzył komenta
rzem Daniel Neufeld. W tej edycji ukazały się Księga Rodzaju i Księga Wyjścia (Cyl- 
kow 2006:VII, XXVII).

W II połowie XIX w. ukazał się przekład Księgi Psalmów z języka hebrajskiego, 
którego autorem był Bolesław Goetze (był to przekład protestancki).

W 1878 r. w Toruniu wyszedł „Psałterz Dawidowy przełożony wierszem polskim”. 
Tłumaczenia z Wulgaty dokonał Kazimierz Bujnicki. Przekład wydano pośmiertnie 
(Bukowski 1988:45, 137, 369)800.

W 1878 r. w Warszawie ukazały się „Przysłowia Salomona przełożone i objaśnio
ne”. Z hebrajskiego przetłumaczył je Izaak Izydor Kramsztyk (Cała-Węgrzynek-Za- 
lewska 2000:171; Borzymińska-Żebrowski 2003:1, 829-830 - 1872).

Wydany w 1880 r. I tom „Dziejów Literatury Powszechnej” (DLP 1880) zawierał 
rozdział V, zatytułowany „Epigrafika kanaańska i literatura hebrajska” (DLP 1880:241- 
358). Jego autorem był Ignacy Radliński. W tekście, w części B (DLP 1880:256-358), 
znalazły się tłumaczenia wybranych fragmentów poezji biblijnej, zaczerpnięte, jak 
można to wywnioskować również z przypisów autora, z przekładów Izaaka Izydora 
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Kramsztyka801, „Pieśni Salomona” Kornela Ujejskiego802 803, Biblii gdańskie/03 i innych, 
modyfikowanych niekiedy przez autora (DLP 1880:284).

801 „W roku 1878 «Przysłowia Salomona» wyszły w przekładzie na nasz język, dokonanym przez
I. Kramstücka. Przekład ten zaleca wierne oddanie myśli oryginału. Wyjątki więc z tej księgi w tern 
tłómaczeniu podaję” (DLP 1880:282).

802„By forma odpowiadała bardziej poetycznej szacie oryginału, pomieściłem te urywki w przekła
dzie Kornela Ujejskiego” (DLP 1880:322).

803 Radliński używa tu konsekwentnie określenia Jehowa zamiast PAN.
804 Oto fragment przekładu Psalmu I (Buczkowski 1884:19):

Błogosławiony mąż, który w grzeszników 
Radzie nie postał, drogą bezbożników 
Nigdy nie chodził, ani na stolicy, 
Którą swym Jadem zatruli grzesznicy, 
Nie siedział nigdy, z nimi nie obcował; 
Ale w zakonie wiernie postępował, 
Rozważał świętość praw jego skwapliwie 
We dnie i w nocy i pełnił gorliwie. -

805 Pierwsza część poematu, „Vanitas vanitatum”, ukazała się wcześniej, w antologii „Dla Zagrze
bia” we Lwowie w 1881 r. (Tomkowski 1999:123). Markiewicz podaję dwie daty wydania: 1882, 1887; 
Bibliografia Estreichera notuje wyłącznie wydanie warszawskie z 1887 r. (Markiewicz 2000:301; Estrei
cher Bibliografia XIX wieku, II, Lata 1881-1900, Tom IV, 575).

806 Czterowiersz o wersach powiązanych rymami - tu o rymie abba (STL 2008:490, 582-583). Oto 
jedna ze strof parafrazy Zagórskiego z części I. Vanitas vanitatum (Zagórski 1887:31):

Bo ten, co mnoży plon mądrości - 
Mnoży plon smutku i wątpienia, 
A kto plon mnoży doświadczenia - 
Mnoży plon wstrętu i gorzkości! [cf. Kohelet 1:18 - PWTJ.

A oto fragment z części III. Sulamit (Zagórski 1887:70):
I na cóż jeszcze luby czekasz?
Pieni się życie nam rozkoszą, 
Całunków usta me się proszą, 
O, przybądź miły! - Czemu zwlekasz?

W 1883 r. w Krakowie ukazało się dwujęzyczne, hebrajsko-polskie wydanie Psal
mów w przekładzie i z komentarzami Izaaka Cylkowa (Cylkow 2008a). Jego przekład 
(podobnie jak innych ksiąg Starego Testamentu) uważany jest za jeden z lepszych (Bo- 
rzymińska-Żebrowski 2003:1, 303-304).

W 1884 r. w Krakowie ukazał się przekład psalmów z łaciny wierszem rymowa
nym pióra Kazimierza Buczkowskiego804.

W 1887 r. w Warszawie ukazał się poemat liryczny w trzech pieśniach pt. „Król Sa
lomon”, pióra Włodzimierza Zagórskiego (Zagórski 1887; Estreicher Bibliografia XIX 
wieku)805. Jest to połączenie parafrazy Koheleta i Pieśni nad Pieśniami. „Zachowując 
w stylu kompromis artystyczny między kolorytem orientalnym i obrazowaniem biblij
nym a smakiem współczesnym - nadał [Zagórski] całości utworu wymowę całkowicie 
aktualizującą (...). Źródłem (...) bólu jest bezcelowość bytu, zawodność poznania, zniko- 
mość dzieł ludzkich, «bezmyślność a przygoda» rządzące światem. Jedynym wybawie
niem wydaje się bohaterowi śmierć, dopóki miłość Sulamity nie obdarzy go rozkoszą i nie 
przywróci mu sensu istnienia” (Markiewicz 2000:301; Zagórski 1887:9-10). Parafrazy na 
podstawie polskiego przekładu Biblii dokonano tetrastychem o rymie okalającym806.
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W 1891 r. w Wiedniu ukazało się tłumaczenie Biblii hebrajskiej, zatytułowane 
„Pismo Święte wszystko Starego Przymierza żydowskie i polskie”.

W 1895 r. w Krakowie wyszło dwujęzyczne, hebrajsko-polskie wydanie Tory w prze
kładzie Cylkowa (Cylkow 2006).

W 1895 r. w Warszawie wydano „Przysłowia Salomona wierszem z hebrajskiego”. 
Z hebrajskiego przełożył je Numa (Joachim) Hirstein.

W 1898 r. w Warszawie ukazał się „Kohelet czyli Kazania Salomona z hebrajskiego 
wierszem”, również w przekładzie Hirsteina.

W 1899 r. ukazała się kolejna poetycka parafraza Pieśni nad Pieśniami - „Salomo
nowa pieśń nad pieśniami” Karola Brzozowskiego (SLP XIX 1991:83).

W antologii Langego zawarta jest poetycka parafraza „Pieśni Debory” pod tym 
samym tytułem, autorstwa Adama Maszewskiego (Lange 1921:121-123)807.

807 Autor to Adam Maszewski (1844-1901), poeta, tłumacz, pedagog (PSB 1975:153).
808 Dziewosłąb Rebeki, Dzieje Józefowe, Księgi Ruth, Proroctwo Izaiaszowe, Threny Jeremiaszowe, 

Daniel (Faleński 1902:11-20, 21-62, 63-74, 107-114, 115-130, 143-149).
809 Tobiasz, Dzieje Zuzanny, Daniel (Bel i smok) (Faleński 1902:75-106,133-141, 149-153).
810 Dwa teksty: Księgi [!] Ruth oraz Proroctwo Izajaszowe, bez oznaczeń wersetów cyframi, zamieś

cił w swej antologii Antoni Lange (Lange 1921:124-132, 133-137).
811 Oto fragment „Threnów Jeremiaszowych” II, 1-2 (Faleński 1902:119):

1. O! jak żałobną okrył Pan zasłoną
Syon, swą córę! podczas gdy zwalono
Z Nieba na ziemię Arki z nią Przymierze,
Której Cherubów bractwo pilnie strzeże,
A Pan stopami na ich skrzydłach stoi,
O czem przepomniał w zawziętości Swojej!

2. W ozdobie naszej zamieszkała nędza!
Pan zburzył wszystko i nic nie oszczędza!
O ziemię rzucił zamki i dworzyszcza!
Plugawi władztwo nasze i wyniszcza!

W 1902 r. ukazały się w Warszawie poetyckie przekłady-parafrazy wybranych 
pism proto-808 i deuterokanonicznych809 Starego Testamentu pióra Felicjana Faleń- 
skiego (Faleński 19O2)810. Wszystkie utwory oddane zostały jedenastozgłoskow- 
cem o rymie aabbcc etc. Zachowany został podział na wersety, z tym że werseto
wi (zwłaszcza w tekstach skomponowanych w oryginale prozą lub prozą poetycką) 
odpowiada nawet pięć wersów. Poeta starał się uniknąć monotonii, stosując częste 
przerzutnie811.

W 1903 r. w Krakowie wyszło dwujęzyczne, hebrajsko-polskie wydanie Księgi 
Hioba w przekładzie Cylkowa (Cylkow 2008).

W 1904 r. w Krakowie ukazało się dwujęzyczne, hebrajsko-polskie wydanie „Księ
gi pięciu megilot” w przekładzie Cylkowa (Cylkow 2007).

W 1905 r. we Lwowie ukazały się „Xięgi niektóre z żydowskich pism Starego Za
konu wybrane”. Były to przekłady poetyckie fragmentów Biblii hebrajskiej, dokonane 
z Wulgaty przez Jerzego Żuławskiego. Te poetyckie parafrazy, pisane nieco archaizo- 
wanym językiem, oddane zostały kunsztownymi strofami: „Widzenie Jecheskielowe” 



(Żuławski 1993:15-27) - quintyllą prawdziwą812, fragmenty „Z ksiąg Ijoba cierpliwe
go” (Żuławski 1993:31-70) - tercyną813, „Z kaznodziejskiej księgi Salomona” (Żuławski 
1993:73-89) - tetrastychem o rymie okalającym814, a „Pieśń nad pieśniami” (Żuławski 
1993:93-124) - dystychem815. Przekład ostatni, podzielony na siedemnaście pieśni (ory
ginał hebrajski liczy osiem rozdziałów), „jest - przynajmniej miejscami - nieco przeja
skrawiony w realizmie miłosnym, co wynika najprawdopodobniej [z] (...) wrażliwości 
i swoistej plastyczności wyobraźni tłumacza. Ale dzięki temu tekst jest może bardziej 
atrakcyjny dla czytelnika”816.

812 Strofa (w poezji hiszpańskiej) składająca się z pięciu wersów o wersach jedenastozgłoskowych 
o najczęstszym rymie abaac (zastosowanym przez Żuławskiego) lub ababa (STL 2008:459). Oto jedna ze 
strof przekładu Żuławskiego (Żuławski 1993:22):

A oto jakby widmo skrzącej dłonie
wraz mnie chwyciło za głowy kędzierze
i duch mnie podniósł przez powietrzne tonie 
pomiędzy niebem a ziemią ku stronie, 
gdzie Jeruzalem wznosi swoje wieże (Ezechiel 8:3).

813 Włoskie terzina, trójwersowa, rymowana aba bcb cdc ded etc. Utwór zakończony jest zwykle 
jednym wersem, który rymuje się ze środkowym wersem ostatniej strofy (podobnie u Żuławskiego). 
Na tercynę składają się najczęściej wersy jedenastozgłoskowe, jak u Dantego (co naśladuje Żuławski), 
lub trzynastozgłoskowe (STL 2008:581). Oto dwie tercyny przekładu Żuławskiego (Żuławski 1993: 
34-45):

Pomnij, że żywot mój jest wiatru wianie,
i gdy się oko me zamknie w rozpaczy, 
już się na dobro otwartym nie stanie!

Minę - a wtedy snadż mię nie obaczy
i nie wynajdzie źrenica niczyja, 
ni Twoja nawet, choć mię szukać raczy/(Hiob 7:7-8).

814 Czterowiersz o wersach powiązanych rymami - tu o rymie abba (STL 2008:490, 582-583). Oto 
jedna ze strof przekładu Żuławskiego (Żuławski 1993:89):

To w twej marności jest twój dział jedynie, 
więc co masz czynić, czyń zarychła śmiele, 
bo tam, gdzie idziesz, mrok się jeno ściele, 
szczęście jak gorycz zarówno tam minie/(Kohelet 9:10).

815 Greckie óioriyoę dwuwierszowy, TÓ díatl/OV dwuwiersz. Strofa składająca się z dwóch wersów 
połączonych rymem parzystym aa bb cc etc. (Jurewicz 2000:223; STL 2008:115, 490). Oto pierwszy dystych 
przekładu Żuławskiego (Żuławski 1993:22):

Całuj mnie, całuj! Mój ty ulubiony!
Słodsze pieszczoty twe niż miód sycony! (Pieśń nad Pieśniami 1:1).

816 Z „Wstępu” biskupa Kazimierza Romaniuka (Żuławski 1993:11).
817 Przekłady Cylkowa wydawano księga po księdze wraz z tekstem hebrajskim w latach 1883-1914. 

Tłumacz niestety nie ukończył swego dzieła, gdyż przeszkodziła mu w tym śmierć (EB 1999:982; Cylkow 
2006:VI).

W 1905 r. w Krakowie wyszło dwujęzyczne, hebrajsko-polskie wydanie Przypo
wieści Salomona w przekładzie Cylkowa (Cylkow 2009)817.

W 1906 r. w Rzymie wyszedł częściowy przekład Psalmów pod tytułem „Psałte- 
rzyk do użytku modlących się” w przekładzie z hebrajskiego (Fas 1906). Jego autorem 
był arcybiskup Franciszek Albin Symon. Całość pod tym samym tytułem ukazała się 
w 1917 r. w Krakowie (Łach 1990:54; EB 1999:982).
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W wydanym w 1921 r. „Dywanie wschodnim”, cytowanym uprzednio, znalazły się 
głównie wcześniej wzmiankowane przekłady utworów hebrajskich lub ich fragmen
tów, Antoni Lange zamieścił tu: piętnaście psalmów Kochanowskiego, czyli VIII, XXIII, 
XLII, XLVI, LI, LXX, LXXX, XCI, XCVII, CIV, CXIV, CXXVII, CXXX, CXXXVII, CL 
(Lange 1921:69-82), wspomniany psalm Ujejskiego (Lange 1921:83-84), całą pierwszą 
pieśń („Vanitas vanitatum”) omawianego wyżej poematu Zagórskiego (Lange 1921:85- 
-91 - tu jako „Księga Kohelet”, cf. Zagórski 1887:21-44), fragmenty „Przysłów Salo
mona...” Kramsztyka (Lange 1921:92-93), fragmenty „Pieśni nad pieśniami” oraz „Hio
ba” Brodzińskiego (Lange 1921:94-107, 108-120), „Pieśni Debory” Maszewskiego (Lan
ge 1921:121-123) oraz „Księgi Ruth” i „Proroctwa Izajaszowego” Faleńskiego (Lange 
1921:124-132, 133-137)818.

818 Wybór tekstów hebrajskich zamyka poetycka parafraza prozaicznego w oryginale wykładu teks
tu „Księgi tajemnicy” XnW'nST siprá ds?’nicútá, części „Księgi blasku” “IHTH “IDO séper haz-
zóhar. Parafrazy dokonał Józef Jankowski (Lange 1921:138-146).

819 „Kanon Biblii w Kościele Starokatolickim Mariawitów jest tożsamy z wykazem ksiąg kanonicz
nych Kościoła Rzymskokatolickiego. Różnice pojawiają się czasem w nazewnictwie poszczególnych pism. 
Por. wykaz ksiąg Pisma Świętego zamieszczony w Brewiarzyku Mariawickim (Płock 2001, s. 650-653) 
z wykazem znajdującym się w mariawickich edycjach Biblii. Warto dodać, iż mariawicki przekład Starego 
Testamentu załącza - podobnie jak przekład ks. J. Wujka - III i IV Księgę Ezdrasza oraz Modlitwę Ma- 
nassesa. Uznawane są jednak one za apokryficzne, choć pożyteczne. Zob. także Wstęp do III i IV Księgi 
Ezdrasza. W: Pismo Święte Starego Testamentu czyli Zakon Mojżeszowy i Prorocy, Płock 1923-1925, tom 
II, s. 482” (Mames 2008).

W 1922 r. w Wilnie ukazała się „Pieśń z pieśni [króla Salomona] w wierszowanym 
spolszczeniu”. Tłumaczem był B. Pawłowski. Szesnastostronicowa książeczka wyszła 
nakładem Jadwigi Pawłowskiej.

W latach 1923 i 1925 w Płocku ukazał się przekład Starego Testamentu dokonany 
z Wulgaty przez arcybiskupa mariawitów, Jana Marię Michała Kowalskiego, i opatrzo
ny jego komentarzami (Rybak [b.r.]:68, 74, 115)819.

W latach 1926-1939 Józef Kruszyński przełożył z hebrajskiego większość ksiąg 
Biblii hebrajskiej. Z interesującej nas problematyki były to: „Proroctwo Jeremjasza. 
Lamentacje. Księga Barucha” (rok 1935), „Księga Psalmów” (rok 1936), „Pięcioksiąg 
Mojżeszowy” (rok 1937), „Tom III. Księgi: Dwie Paralipomenon, Ezdrasza, Nehemia- 
sza, Tobiasza, Judyty, Estery i Joba” (rok 1939) (EK 1976:11, 413; EB 1999:982).

W latach 1927-1930 we Lwowie ukazał się przekład Księgi Psalmów w tłuma
czeniu Fryderyka Aszkenazego zatytułowany „Chwała Boża (Psałterz Dawidowy)” 
(Borzymińska-Żebrowski 2003:1, 188).

W 1928 r. w Krakowie ukazała się „Egzegeza psalmów wraz z przekładem” hebra- 
isty i biblisty Józefa Archutowskiego (Klimek 2001:69-70).

W 1931 r. w Przemyślu wydano Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z prze
kładem polskim lingwisty Józefa Miesesa (Borzymińska-Żebrowski 2003:1,188, II, 155).

W 1937 r. w Krakowie ukazał się Pięcioksiąg Mojżesza w tłumaczeniu Salomona 
Spitzera (Borzymińska-Żebrowski 2003:1, 188).

W 1937 r. w Łodzi wydano „Księgi Psalmów i Pieśni nad Pieśniami. Nowy prze
kład według Wulgaty i tekstu hebrajskiego”. Autorem tłumaczenia był ks. Mikołaj 
Biernacki (Łach 1990:55).
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W 1937 r. w Warszawie pojawił się nowy, protestancki przekład Psałterza: „Księga 
Psalmów”. Z języka hebrajskiego na nowo przełożył i z tłumaczeniem polskim z 1632 r. 
porównał Jan Szeruda (Łach 1990:55; EB 1999:982; Badura 2001:66-72).

W 1937 r. ukazała się „Księga Psalmów” pióra Leopolda Staffa. Jest to przekład poe
tycki, z Wulgaty, z podziałem na strofy i rytmicznym układem wersetów820 (EB 1999:982).

820 Oto fragment przekładu Psalmu I - pierwszej strofy (Staff 1994:19):
1. Błogosławiony mąż, który nie bywa 

w radzie bezbożnych
ani stoi na drodze grzeszników, 
ani zasiada w kole szyderców!

2. Lecz Jest powolny zakonowi Pana
i rozmyśla o nim we dnie i w nocy.

821 Autor był przeciwnikiem przekładu parafrazującego: „Biblia, którą by władze kościelne mogły 
uznać za oficjalną, powinna być jak najwięcej zbliżona do oryginału, winna być raczej przekładem filolo
gicznym aniżeli literackim” (Klawek 1938:26).

822 Oto fragment przekładu Psalmu I - pierwszej strofy (Klawek 1938:31):
1. Błogosławiony mąż,

który za radą bezbożnych nie chodzi
i na drodze grzeszników nie staje
i nie przebywa w zepsucia siedzibach.

2. Lecz który wprawie kocha się Bożym
i prawo to rozważa dzień i noc.

823 Chodzi tu o tzw. Psalterium Pianum, łaciński przekład tekstu masoreckiego z 1945 r. Z przekładu 
tego korzystał również Stanisław Wójcik.

W 1938 r. we Lwowie wyszedł „Psałterz. Nowy przekład z Wulgaty”. Autorem 
przekładu był biblista, ks. Aleksy Klawek (Łach 1990:55; EB 1999:982). Jak twierdzi 
autor, wszelkie zmiany w tekście miały na celu jak najwierniejsze oddanie tekstu ła
cińskiego (Klawek 1938:25)821. Psalmy zostały podzielone na strofy, co podkreśla we 
wstępie sam tłumacz (Klawek 1938:28)822.

W 1947 r. w Krakowie ukazał się „Psałterz rzymski. Stopięćdziesiąt [!] Psalmów 
według wydania watykańskiego z r. 1945 do użytku wiernych”. Przekładu dokonał 
Franciszek Mirek (Łach 1990:95).

W 1947 r. we Wrocławiu ukazał się przekład Psałterza zatytułowany „Księga Psal
mów oraz pieśni biblijne brewiarza rzymskiego. Według najnowszego przekładu łaciń
skiego z tekstów pierwotnych”. Autorem był redemptorysta, Stanisław Wójcik (Łach 
1990:55). „Przekład ten, przeważnie zrozumiały dzięki niedosłowności, jest też pełen 
poetyckiego piękna, które jest po części wynikiem świadomego wysiłku tłumacza, a po 
części pewnej archaiczności języka” (Piela 2005:237).

W 1947 r. w Detroit ukazał się przekład Psałterza zatytułowany „Księga Psalmów 
i pieśni brewiarzowe”. Tłumaczenia dokonał Adolf Tymczak z łacińskiego przekładu 
tekstu masoreckiego823 (Łach 1990:55).

W 1959 r. w Warszawie ukazała się antologia „Rylcem i trzciną”. Znalazły się 
w niej przekłady fragmentów Przypowieści Salomona i Koheleta, a także „Siracha” 
w wersji hebrajskiej z Genizy Kairskiej (Rylcem i trzciną 1959:99-106, 107-111, 111- 
121). Przekładu z hebrajskiego dokonał Władysław Tubielewicz.
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W 1960 r. ukazał się poetycki przekład Pieśni nad Pieśniami dokonany z hebraj
skiego przez ks. Janusza Artura Ihnatowicza (Ihnatowicz 1960; Bukowski 1988:148, 369).

Od 1962 r. wydawnictwo „Pallotinum” w Poznaniu wydaje Pismo Święte Starego 
Testamentu z tzw. „Komentarzami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”824. Prze
kłady poszczególnych tomów cechuje filologiczna wierność tekstowi (EB 1999:982).

W 1964 r. w Poznaniu ukazał się wybór z Biblii hebrajskiej w poetyckim prze
kładzie Romana Brandstaettera, obejmujący fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, 
Pieśń nad pieśniami etc. (Brandstaetter 2005).

W 1965 r. ukazało się I wydanie Biblii Tysiąclecia (BT 1965), w zbiorowym prze
kładzie, z języków oryginalnych, które zawierało tłumaczenie Księgi Psalmów nie 
z oryginału hebrajskiego, ale z Psalterium Pianum. Następne wydania, poza IV, były 
przynajmniej częściowo nowymi przekładami z oryginału (cf. BT 1980:10-12, BT 
2000:9-11). Wydanie IV (de facto przedruk wydania III) było podstawą przekładu Księgi 
Psalmów z polskiego na język kaszubski, dokonanego przez Eugeniusza Gołąbka (Go- 
łąbk 1999)825. W ostatnim, V, wydaniu - z 1999 r. - „dokonano zmian merytorycznych 
samego przekładu w imię większej jego zgodności z tekstem oryginalnym, zwłaszcza 
hebrajskim w Starym Testamencie, odstępując od zbyt częstego poprawiania go we
dług Septuaginty, której odmienne lekcje podano w przypisach” (BT 2000:12). Teksty

824 Wydano dotychczas następujące tomy Biblii hebrajskiej:
1-1 Księga Rodzaju (Łach 1962)
1-2 Księga Wyjścia (Łach 1964)
II-1 Księga Kapłańska (Łach 1970)
II-2 Księga Liczb (Łach 1970a)
II-3 Księga Powtórzonego Prawa (Łach 1971)

IV-1 Księgi Samuela (Łach 1973)
IV-2 Księgi 1-2 Królów (Łach 2007)
V-2 Księgi Ezdrasza-Nehemiasza (Langkammer 1971)

VI-3 Księga Estery (Grzybek-Baksik 1963)
VII-1 Księga Hioba (Jakubiec 1974)
VII-2 Księga Psalmów (Łach 1990)

VIII-1 Księga Przysłów (Potocki 2008)
VIII-2 Księga Koheleta (Filipiak 1980)
IX-1-2 Księga Izajasza (Stachowiak 1996)

X-1 Księga Jeremiasza (Stachowiak 1967)
X-2 Lamentacje i Księga Barucha (grecka) (Stachowiak 1968)

XI-2 Księga Daniela (Homerski 2008)
XII-1-2 Księgi Proroków Mniejszych (Prorocy Mniejsi 1968)

Inne tomy zawierają pisma deuterokanoniczne (napisane lub zachowane w języku greckim): 
VI-l-2 Księgi: Tobiasza, Judyty (Grzybek-Baksik 1963)

VI-4 Księgi Machabejskie (Gryglewicz 1961)
VlII-3 Księga Mądrości (Romaniuk 1969)
825 Oto fragment przekładu Psalmu I (Gołąbk 1999:11):

1. Błogosławiony je człowiek, 
chteren nie jidze za radą bezbóżnech, 
na droga grzeszników nie wchódó
i nieprzebiwó w towarzestwie weszczerców,

2. ale w Prawie Pana mó ulubienie,
nad Jego Prawa rozmiszló w dzeń i ób noc. 
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poetyckie przetłumaczone zostały quasi-rytmicznym wierszem wolnym lub przynaj
mniej zyskały postać graficzną odróżniającą je od tekstów prozą.

W 1968 r. ukazał się poetycki przekład Księgi Psalmów pióra Romana Brandsta
ettera. Twórca dokonał przekładu z oryginału, w 1983 r. zmodyfikował numerację 
zgodnie z oryginałem hebrajskim i dokonał poprawek stylistycznych. Przekład Psał
terza cechuje podział wersetu biblijnego na rytmiczne człony (Brandstaetter 1983)826.

826 Oto fragment przekładu Psalmu 1 (Brandstaetter 1983:21):
1. O, szczęśliwy mąż,

który nie chodzi za radą przewrotnych
i nie wszedł na drogę grzeszników 
ani na stolicy szyderców nie siedzi,

2. ale upodobał sobie prawo Pańskie
i nad prawem Jego rozmyśla 
we dnie i w nocy.

827 Oto stanowisko tłumaczy: „W przekładzie Pisma Świętego założyliśmy daleko idącą wierność 
oryginałowi, dając jej niekiedy pierwszeństwo przed pięknem języka polskiego. Szło bowiem o to, aby 
Czytelnik był absolutnie pewien, że odbiera tekst biblijny, a nie jego parafrazę. Dzięki temu niniejszy 
przekład - niezależnie od różnych swoich słabości - jest wydaniem źródłowym” (BP 2009:15). Wbrew 
tym zapewnieniom tekst w niektórych miejscach odstępuje od oryginału i to nie z przyczyn językowych. 
Tłumacze na przykład nie trzymali się niewolniczo (w niektórych przynajmniej miejscach) semityzmów, 
pozostawiając „niektóre semityzmy, co piękniejsze i bardziej zrozumiałe” (Ibidem). Jak sami stwierdzili: 
„Całkowite zrezygnowanie z nich pozbawia bowiem tekst specyfiki starożytnego języka oryginału, po
zostawienie zaś ich w wielkiej liczbie nuży Czytelnika, a nawet razi swą niezrozumiałością i obcością” 
(Ibidem). Temu założeniu należy przyklasnąć. Trudno jednak mówić o wierności oryginałowi w przypad
ku pewnych drażliwych fragmentów Biblii. Tłumacze w tych wypadkach (nie tylko zresztą w tym tłuma
czeniu) dokonali złagodzenia wymowy tekstu: „Nieliczne teksty drastyczne eufemizujemy, ewentualnie 
przerzucając wersję dosłowną do komentarza" (Ibidem).

W 1972 r. Brandstaetter wydał kolejny poetycki przekład - „Cztery poematy”, czyli 
przekłady: Koheleta, Hioba, Lamentacji i Pieśni nad Pieśniami (Brandstaetter 1984).

W latach 1973-1975 ukazało się nowe tłumaczenie Biblii z języków oryginalnych, 
znane jako Biblia poznańska. Tłumacze przygotowali przekład, w którym wierność 
wobec oryginału ma pierwszeństwo przed pięknem języka polskiego. Wydanie to za
wiera obszerne komentarze (EB 1999:982)827.

W 1975 r. w Warszawie wydano nowy protestancki przekład Biblii z języków orygi
nalnych, zawierający protestancki (czyli zgodny z hebrajskim) kanon Starego Testamen
tu (EB 1999:982). „Wydając nowe tłumaczenie Pisma Świętego Brytyjskie i Zagraniczne 
Towarzystwo Biblijne kierowało się zasadą, że nowy przekład powinien być wiemy 
i dokładnie oddawać myśl oryginału. Słownictwo i styl dostosowano do wymagań ję
zyka polskiego i potrzeb dzisiejszego Czytelnika, starając się równocześnie zachować 
dostojny charakter ksiąg Pisma Świętego” (BW 1975:3). Przekład, znany jako Biblia war
szawska, stanowi obecnie textus receptus i najpopularniejsze protestanckie tłumaczenie.

W 1975 r. w Krakowie ukazały się „Psalmy. Układ według liturgii godzin. Kantyki”. 
Autorem adaptacji Księgi Psalmów na podstawie Biblii Tysiąclecia, czyli tłumaczenia 
polskiego, był Marek Skwamicki; wydanie to zawierało również pieśni brewiarzowe 
w przekładzie Placyda Galińskiego (Łach 1990:55 - wydanie drugie 1976; EB 1999:982; 
Piela 2003:32). Tłumaczenie powstało z inicjatywy Komisji Liturgicznej Episkopatu 
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Polski, która zwróciła się do Skwarnickiego z prośbą o dokonanie przekładu psalmów 
do użytku liturgicznego.

W 1977 r. ukazało się tłumaczenie Księgi Rodzaju Artura Sandauera (Sandauer 
1983)828. Przekład dokonany został dla potrzeb czytelników interesujących się Biblią ze 
względu na jej wartość literacką. Marek Piela uważa, że „żaden z tłumaczy nie odwa
żył się na zmianę znaczenia tekstu w celu zachowania jego spójności właśnie z tego 
powodu, że Sandauer traktował Biblię jako tekst literacki, zaś pozostali tłumacze trak
towali Biblię jako słowo Boże” (Piela 2003:34).

828 Tekst ukazał się najpierw w 1977 r. w „Literaturze na świecie” nr 3, 4-177.
829 Oto fragment przekładu Psalmu I (Bąk 1979):

1. Błogosławiony mąż, który nie idzie 
za radą bezbożnych,
nie wkracza na drogę grzeszników 
i nie zasiada w zgromadzeniu zuchwalców;

2. ale wprawie Pana jest rozkosz jego
i oprawie Jego rozmyśla we dnie i w nocy.

830 Ks. Waldemar Chrostowski, biblista, uważa, że większość przekładów Miłosza powstała w opar
ciu o przekłady angielskie, gdyż poeta nie znał w dostatecznym stopniu hebrajskiego. „W biblijnych prze
kładach Miłosza można się doszukać wielu przejawów niemałej wrażliwości na mentalność i duchowość 
semicką, ale to zupełnie co innego niż dobra znajomość języka" (Chrostowski 2006:498).

831 Oto fragment przekładu Psalmu I (Miłosz 2003:47):
1. Szczęśliwy, kto nie chodził za radą bezbożnych * i na drodze grzeszników nie postał, * 

i w gromadzie naśmiewców nie siedział.

2. Ale wprawie Pańskim ma upodobanie ‘ i naukę Pańską bada w dzień i w nocy.

W r. 1979 wydano „Psalmy Dawidowe” Wojciecha Bąka, powstałe ok. 1947 r. Psal
my poeta przełożył z Wulgaty (Bąk 1979; Łach 1990:55; EB 1999:982)829.

W roku 1979 w paryskiej oficynie wydawniczej Editions du Dialogue wyszła Księga 
Psalmów w przekładzie Czesława Miłosza. Podstawą przekładu (i innych późniejszych 
przekładów biblijnych poety) miał być tekst masorecki Biblii hebrajskiej830. Na warstwę 
formalną i leksykalną tłumaczenia wywarły wpływ, według słów samego poety, tłuma
czenia Izaaka Cylkowa oraz średniowieczny Psałterz puławski (Miłosz 2003:37-38). Idea
łem poety miał być „nowoczesny polski język «wysoki», hieratyczny i liturgiczny, który 
by miał źródła w całej przeszłości, a zarazem był przyjęty przez dzisiejszą językową 
wrażliwość” (Miłosz 2003:39)831. Poeta zachował formę wersetu, którą uważał za należącą 
„do tradycji bardzo szacownej” (Miłosz 2003:40). Oceny przekładu Miłosza były sprzecz
ne: Waldemar Chrostowski stwierdził, że przekłady są piękne, bo „Miłosz był mistrzem 
polszczyzny”, mają one jednak mniejszą wartość merytoryczną (Chrostowski 2006:498). 
Marek Piela z kolei bardzo krytycznie ocenił sam przekład: „Czytając przekłady biblijne 
Miłosza, rzeczywiście łatwo zauważyć ich stylistyczną odmienność od większości teks
tów oryginalnie napisanych w języku polskim. (...) sposobem, w jaki tłumacz najczęściej 
osiąga tę stylistyczną odmienność, jest dosłowność przekładu, ze wszystkimi jej zgub
nymi skutkami. Ona właśnie powoduje, że wielu czytelników odczuwa język Psalmów 
w przekładzie Miłosza jako sztuczny, wymagający dalszego przekładu na ich własny 
język, bo istotnie jest to język sztuczny, mieszanina języka hebrajskiego i polskiego. Pol
skie są wyrazy, ale hebrajska jest składnia, frazeologia, semantyka” (Piela 2005:213-214).

385



W 1980 r. we wspomnianej oficynie wydawniczej w przekładzie poety ukazała się 
Księga Hioba (Miłosz 1998)832.

832 Więcej na temat przekładu w rozdziale „Hiob 28:12-28” niniejszej pracy.
833 Ukazał się w „Tygodniku Powszechnym” 1977, nr 11-12 (Bukowski 1988:169).
834 Cf. wypowiedź Julii Hartwig; „przekładała też klasyków, nauczyła się hebrajskiego, tłumaczyła 

Psalmy" (Mikołajewski 2004).
835 Zasada ekwiwalencji dynamicznej oznacza, że przekład oddziałuje na odbiorców w sposób zbli

żony do oddziaływania oryginału na jego odbiorców (Piela 2003:11).
836 Oto przykład tłumaczenia fragmentu Psalmu I pióra biskupa Romaniuka (BWP 1998:1015):

1. Szczęśliwy, kto nie słucha bezbożnych,
Nie chodzi drogami grzeszników
i nie zadaje się z szydercami,

2. lecz w Prawie Pańskim ma upodobanie
i rozmyśla nad nim, we dnie i w nocy.

837 Oto przykład tłumaczenia fragmentu Psalmu I (PNŚ:1997):
1. Szczęśliwy jest człowiek, który nie chodzi za radą niegodziwców 

ani nie stoi na drodze grzeszników, 
ani nie zasiada tam, gdzie siedzą szydercy.

W 1982 r., również w paryskiej oficynie wydawniczej Editions du Dialogue, ukazały 
się „Księgi pięciu megilot” w przekładzie Miłosza (Miłosz 1982a). Kohelet (w tłumacze
niu Miłosza: „Eklezjasta”) przełożony został z języka greckiego w 1977 r.833 Poeta doko
nał rewizji przekładu, porównując go z oryginałem hebrajskim. Poprawiony przekład 
wszedł w skład „Ogrodu nauk” wydanego w Paryżu w 1979 r. (Miłosz 2003:433).

W 1983 r. w Krakowie ukazał się przekład Psalmów pióra Władysława Borowskie
go. Był to przekład z hebrajskiego (Borowski 1983).

Wydany w 1986 r. „Psałterz poetycki” Jadwigi Stabińskiej „nie jest filologicznym 
tłumaczeniem psalmów. Jest ich parafrazą: omówieniem, swobodną poetycką przerób
ką” (Stabińska 1986:7). Zaznaczyć należy, iż Stabińska oparła swój Psałterz na adapta
cji Marka Skwarnickiego.

W 1988 r. w Poznaniu wyszły „Psalmy i inne przekłady poetyckie” pióra Anny 
Kamieńskiej (Kamieńska 1988). Tłumaczenia psalmów 1-47 poetka dokonała najpraw
dopodobniej w oparciu o tekst oryginalny834.

W 1996 r. ukazał się „Psałterz Biblii Greckiej” w przekładzie Antoniego Troniny 
(Tronina 1996). Tłumaczenia dokonano z Septuaginty. Autor przekładu postępuje tu 
zgodnie z postulatem „rewaloryzacji Septuaginty”, jak bowiem twierdzi: „Używanie 
(...) w liturgii tłumaczeń Starego Testamentu z języka hebrajskiego zaciemnia często 
chrystologiczną jego lekturę” (Tronina 1996:269).

W 1997 r. ukazała się tzw. Biblia warszawsko-praska, pierwsze w historii tłuma
czenie Biblii z języków oryginalnych na polszczyznę dokonane przez jedną osobę. 
Przekładu dokonał biskup Kazimierz Romaniuk. Podstawowym założeniem tłumacza 
była komunikatywność języka przekładu. Dlatego Biblię warszawsko-praską uznaje 
się za dzieło na pograniczu przekładu dynamicznego835 i parafrazy (BWP 1998:7)836.

Wydana w 1997 r. Biblia w Przekładzie Nowego Świata jest anonimowym prze
kładem pośrednim na język polski z języka angielskiego z uwzględnieniem języ
ków oryginału. Posługują się nim świadkowie Jehowy837. Tłumaczenia na angielski 
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dokonano z hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Przekład krytykowany jest za 
„ideologiczne” zmiany w tłumaczeniu oraz za wstawianie wyrazów (w szczególno
ści imienia Jehowa) niewystępujących w oryginale (EB 1999:983 - „posługują się 
zafałszowanym NT”).

Od lat dziewięćdziesiątych XX w. powstaje uwspółcześniona wersja Biblii gdań
skiej w przekładzie zbiorowym. Stary Testament oparty jest na tekście Biblii gdańskiej, 
przekładzie Tory Cylkowa oraz Septuagincie (NBG 2009). Nie jest to więc przekład z 
oryginalnego tekstu hebrajskiego. Nowa Biblia gdańska publikowana jest sukcesyw
nie na stronie internetowej Śląskiego Towarzystwa Biblijnego838. W 2007 r. opubliko
wano Pięcioksiąg i Psalmy839.

2. Ma natomiast upodobanie w prawie Jehowy
i jego prawo czyta półgłosem dniem i nocą.

838 W 2009 r. brakowało do całości przekładu Starego i Nowego Testamentu jedynie I i II Księgi 
Kronik, Ezdrasza i Nehemiasza oraz Księgi Daniela (NBG 2006).

839 Oto fragment przekładu Psalmu 1 (NBG 2009):
1. Szczęśliwy * mąż, który nie szedł za radą niegodziwych ",

na drodze grzeszników nie postał, a w kole szyderców **** nie zasiadł.

2. Ale ma upodobanie w nauce Bożej i w s Jego prawie rozmyśla dzień i noc *.
*1,1 dokładnie: podwójnie szczęśliwy
**1,1 S niepobożnych
*‘*1,1 dokładnie oznacza: wytrawnego, pospolitego złoczyńcę
‘*"1,1 dokładnie oznacza: zjadliwego szydercę
*1,2 S i w Jego prawie rozmyśla (także: stara się) dniem i nocą

840 _ aiy-onin, tytułu i nazwiska ’p™’ nabtf ’31 rabbi ś3lómó yishaąi. Raszi (1040-1105) był jed
nym z najbardziej cenionych komentatorów Pięcioksięgu. Jego komentarze zamieszczane są we wszyst
kich większych wydaniach Tory (cf. Chumash 2003).

841 Nowe wydanie, zatytułowane „Psalmy króla Dawida”, wyszło w Warszawie w 2008 r. Oto frag
ment przekładu Psalmu I (Drozdowski 2008:9):

Nie ten szczęśliw, kto chadza - za szalbierców radą - 
po manowcach występku, że do stóp się kładą, 
ani taki, co schlebia szydercom w diasporze, 
lecz ów, co umiłował nad się Prawa Boże, 
i one dniem i nocą w pamięci rozważa.

W 2001 r. ukazał się przekład Księgi Psalmów pióra ks. Alfreda Tschirschnitza 
(Kościół ewangelicko-augsburski) jako część przygotowywanej Biblii ekumenicznej 
(NT i Psalmy 2001). Przekładu dokonano z tekstu masoreckiego.

W latach 2001-2006 wyszło dwujęzyczne, hebrajsko-polskie wydanie Pięcioksięgu, 
wraz z hebrajskim komentarzem Rasziego840 (cf. uwagi Marka Pieli - Piela 2002:181- 
183) i polskimi przypisami, sporządzonymi w oparciu o tradycyjne, żydowskie ko
mentarze (Tora Pardes Lauder 2001:V). Tekst polskiego przekładu z założenia unika 
archaizacji i używa współczesnej polszczyzny (Tora Pardes Lauder 2001:V).

W roku 2003 ukazał się nowy przekład Psalmów pióra Bohdana Drozdowskie
go (Drozdowski 2003)841. Jest to poetycka parafraza oparta na tłumaczeniach polskich 
(Piela 2006:96).

W 2004 r. wyszło interlinéame tłumaczenie Pięcioksięgu, dokonane przez Annę Ku- 
śmierek (Kuśmierek 2004); w 2003 r. autorka opublikowała w tej samej oficynie - „Voca- 
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tio” - przekład interlineamy Księgi Rodzaju842. W wydaniu zamieszczono hebrajski ory
ginał, jego transkrypcję (a właściwie transliterację) oraz polskie tłumaczenie. W tekście 
podano kody gramatyczne i indeks rdzeni. Wydanie to jednak zawiera znaczną liczbę 
błędów ortograficznych (jeśli chodzi o oryginał) oraz błędnych propozycji transliteracji. 
Minusem jest także brak znaków akcentowych (Piela 2004:171-176). Zgodnie z naszymi 
zastrzeżeniami, wyrażonymi wyżej, co do możliwości istnienia przekładu dosłownego, 
nie jest to tłumaczenie dosłowne, choć autorka dosłownie tłumaczy pewne zwroty fra
zeologiczne i idiomy, na co zwrócił uwagę w swej recenzji przekładu Marek Piela (Piela 
2004:176-180).

842 Wydaje się, że ciekawszym od przekładu interlinearnego przedsięwzięciem, które ułatwia kon
takt z tekstem hebrajskim, był wydany w 1985 r. w Warszawie filologiczny komentarz do Księgi Psal
mów, „Zammeru Maskil”, pióra biblisty Józefa Wiesława Rosłona (Rosłon 1985). Teksty psalmów zostały 
podane wyłącznie w oryginale hebrajskim, z krytycznym opracowaniem, gramatyką hebrajskiego biblij
nego, słownikiem hebrajsko-polskim. Opracowanie zawiera liczne odniesienia do prac Mitchella Dahooda 
(Dahood 1965-1970; Dahood 1969).

843 Komentarz do Tanach, rozpoczęty w 1730 r. przez rabbiego Jaakowa Kutego (’blP rabbi
yacäqöb kûlî), wydany w ladino w Stambule, kontynuowany po śmierci inicjatora w 1732 r. przez następ
ców; prace były potem przekładane na hebrajski lub po hebrajsku kontynuowane.

844 W 2005 r. ukazały się wstępnie Nowy Testament i Księga Psalmów, w wydaniu z 2008 r. popra
wione i udoskonalone (BŚP 2008:9). Oto fragment przekładu Psalmu I (BŚP 2008:1127):

1. Szczęśliwy, kto nie słucha rady bezbożnych,
nie wstępuje na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,

2. lecz upodobał sobie w Prawie PANA,
nad Jego prawem rozmyśla dniem i nocą.

W roku 2005 ukazał się nowy przekład Pieśni nad Pieśniami pióra Bohdana Droz
dowskiego. Jest to poetycka parafraza, oparta, podobnie jak jego „Psalmy”, na tłuma
czeniach polskich (Drozdowski 2005).

W roku 2007 wyszedł przekład Koheleta wraz z komentarzem Meam Loez843. Prze
kładu dokonano z hebrajskiego (Kohelet 2007).

W roku 2008 ukazał się przekład Pieśni nad Pieśniami. Przekładu dokonano z he
brajskiego (PnP 2008).

W roku 2008 ukazało się kolejne pełne tłumaczenie Biblii z języków oryginalnych, 
znane jako Biblia paulistów (BŚP 2008)844. Założeniem tłumaczy było wierne oddanie 
i objaśnienie ksiąg biblijnych w poprawnym, współczesnym i komunikatywnym języ
ku polskim. Postarano się więc uwolnić język przekładu od form zawiłych i archaicz
nych, utrudniających odbiór (BŚP 2008:9-10). Przekład Psalmów zawarty w tym tłuma
czeniu omówił obszernie Marek Piela, porównując go z innymi przekładami. Wytknął 
on tłumaczom, obserwowane także w innych przekładach, liczne grzechy dosłowności, 
ale zaznaczył też, iż zastosowano wiele poprawnych wyrażeń idiomatycznych i frazeo
logicznych adekwatnych do oryginału (Piela 2006:208-213).

Przekładów całości Biblii lub jej wybranych tekstów dokonywali teolodzy, bi- 
bliści i literaci (prozaicy i poeci). Świadomych przekładów mową wiązaną lub prozą 
poetycką dokonywano od XVI w.: palmę pierwszeństwa w świetle znanych źródeł 
oddać należy Jakubowi Lubelczykowi. Dwie dekady później pojawił się przekład, któ
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ry wciąż uważany jest za najwybitniejsze osiągnięcie literatury polskiej, jeśli chodzi 
o tłumaczenie Księgi Psalmów: „Psałterz Dawidów” Jana Kochanowskiego. Stanowił 
on wzorzec dla wielu późniejszych tłumaczy.

Przekłady poezji akadyjskiej

Pierwsze przekłady poezji akadyjskiej pojawiły się już w II połowie XIX w. Były 
to tłumaczenia z drugiej ręki.

Wydany w 1880 r. I tom „Dziejów Literatury Powszechnej” (DLP 1880) zawierał 
rozdział IV zatytułowany „Literatura babilońsko-asyryjska” (DLP 1880:195-240). Jego 
autorem był Ignacy Radliński. W tekście znalazły się przekłady wybranych fragmentów 
literatury akadyjskiej: pieśni (DLP 1880:204-205), hymnów (DLP 1880:208-210, 224), 
„3Enuma Miś” (DLP 1880:228-229), „Gilgamesza” (tu występującego jako Izdubar845): 
fragmentu tabliczki VI (DLP 1880:230-231) oraz opowieści o potopie (DLP 1880:231, 234- 
235), a także „Istar w piekle” (DLP 1880:236-237)846. Tekst przytoczonych w przekładzie 
urywków Radliński przetłumaczył z zabytków dwujęzycznych zawartych w pracy Frie
dricha Delitzscha, „Assyrische Lesestücke”, Leipzig 1877 (DLP 1880:240).

845 Tak początkowo odczytywano imię bohatera, jako że w wersji asyryjskiej zapisywane ono było 
wyłącznie w postaci •+ 4 HIS + (transliterowane jako diz-tu-bar lub dgiś-du-bar). Dopiero na początku 
XX w. ustalono obecną lekcję, m.in. dzięki znalezieniu w nowobabilońskim słowniku odpowiednika 
gi-il-ga-meś (Jastrow-Clay 1920:26-32).

846 Incipit utworu brzmi: Ił ul v ■z II s= -4 ¿W -+ (-9 'IS H- a-na KUR.NU.GI4.A qaq-qa-ri 
DINGIR.EREŚ.KI.GAL = 3ana ‘erset lä täri || qaqqari dEreśkigal do ziemi bez powrotu, do krainy wład
czyni zaświatów (Marcus 1978:63, 137, 153). Najnowsze krytyczne wydanie poematu przynosi inną 
rekonstrukcję pierwszego wersu: II Ul E-II-sIf sp 9 4H [-3 cäTI Ił ¿W] a-na KUR.NU.G14.A qaq-qa-ri 
l[a ta-a-ri] = Jana kurnuge qaqqari lä täri To the Netherworld, the Land of No Return (Lapinkivi 2009:3, 
9, 25, 35).

847 „Poemat o tej wycieczce do piekła znaleziono jako całość oddzielną. Że jednak powód tej wy
cieczki nie określony jasno w poemacie, przeto uważałem za właściwe wcielić go do epopei o Gilgamesie, 
której niewątpliwie składową był częścią” (Święcicki 1901:81 j).

W 1901 r. w Warszawie ukazała się historia literatury babilońsko-asyryjskiej 
(i egipskiej) autorstwa Juliana Święcickiego (Święcicki 1901). Praca ta zawiera poe
maty, zaklęcia, hymny błagalne, skierowane do bogów, elegie i modlitwy (Święcicki 
1901:49, 57, 59-62). Z większych utworów Święcicki zamieścił obszerne fragmenty 
opowieści babilońskiej o stworzeniu świata (Święcicki 1901:64-73), znanej bardziej 
jako ^Enüma Miś”; fragmenty eposu o Gilgameszu (Święcicki 1901:76-81, 86-94); 
fragment poematu o zstąpieniu Isztar do podziemia (Święcicki 1901:81-84), arbitralnie 
włączonego przez Święcickiego we fragmenty eposu o Gilgameszu847. Wybór tekstów 
poetyckich kończy krótki fragment opowieści o Etanie (Święcicki 1901:96). Tłumaczeń 
Święcicki dokonał głównie na podstawie angielskich przekładów Leonarda Williama 
Kinga oraz pioniera brytyjskiej asyriologii, Archibalda Henry’ego Sayce’a (Święcicki 
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1901:55, 64, 96, 192-195). Przekłady dokonane zostały wierszem białym, zazwyczaj 
jedenastozgłoskowcem (5 + 6)848.

848 Oto przekład fragmentu ,,’Enuma ’eliś”, odpowiadający wersom 1-9 tabliczki I (Święcicki 
1901:64-65):

Kiedyś, gdy niebo nie miało nazwiska,
Gdy ziemia jeszcze nazwy nie nosiła [1],
Gdy Apsu, otchłań, ich prarodzicielką,
A chaos, Tiamat, była ich macierzą, 
Wszystkie się wody w całość jednoczyły. 
Gdy pól uprawnych ni pastwisk nie było, 
Wówczas, gdy jeszcze nikt z bogów nie istniał 
Ni ich imiona, ni los był ustalon,

Wtedy to wielcy powstali bogowie
849 Czyli „’Enurna ’eliś”.
850 Lange wykorzystywał oryginalne teksty w transliteracji, nie zawsze stosownie je transkrybu- 

jąc, stąd pewne niekonsekwencje. W tym przypadku akadyjski nagłówek, transliterowany przez Jensena 
następująco: bitu il-lim (Jensen 1900:70), czyli 4III •!-, powinien mieć w transkrypcji postać bit ’ilim 
świątynia (AHW 1965-1981:1, 133). Notabene transliteracja Jensena różni się nieco od przyjętej obecnie.

851 Właściwie 11 JJ -ł-----V a-na lluaśśur = ’ana ’Aśśur (bogu) Aszszurowi (AHW 1965-1981:1, 48;
Miller-Shipp 1996:46, 73, 75).

852 Początek tekstu brzmi w oryginale: [■+ -4TÍT -E 4 41 E tHII ^4- 11 EN2 NUNkl giś.
kin mi.e ki.sikil.ta mú.a = śiptu ’ina ’Eridu kiskanû şalmu irbu ’ina aśri ’elli ’ibbani (zaklęcie:) W Eridu 
wyrosło czarne drzewo kiskanû, stworzone zostało w świętym miejscu (CT XVI 1911:46, 183; CAD VIII, 
1971:453).

853 Właściwie: sS -!• UH- ’atti nâru Ty, rzeko (AHW 1965-1981:1, 87, II, 748; CAD I, 2, 1968:511-512; 
CAD XI, 1, 1980:374).

854 Właściwie: Gilgameś ana śaśuma Gilgamesz rzecze do niego. W zapisie klinowym i transliteracji: 
-+ 4 HIH 4- U ul YE3 dGIŚ.GIN.MAŚ a-na śa-śu-ma (Parpóla 1997:57, 109).

855 Przekłady są numerowane cyframi rzymskimi, poprzedni rozdział nosi numer VII, a ten, czyli 
kolejny, numer IX (!), tak więc ostatnie tłumaczenie ma numer XIII (a nie XII).

856 Właściwie: taśimtum ’irśa [?]. U Jensena tekst, rekonstrukcja i tłumaczenie wygląda następują
co: [ta-ś]im-tum ir-[ś]a U[..........] (...) „[Klujgheit, einen wei[se]n und [.......... ]” (Jensen 1900:92, 93). Jak 

W 1909 r. w Brodach wyszedł wybór poezji akadyjskiej „Enuma Eliś” pióra Anto
niego Langego (Lange 1909). Tytuł jest mylący, gdyż książka zawiera aż 12 fragmen
tów piśmiennictwa babilońsko-asyryjskiego. Większość przekładów oparł Lange na 
tłumaczeniach asyriologa Paula Dhorme’a (Dhorme 1907).

Oto teksty przetłumaczone przez Antoniego Langego i zawarte w tej edycji:
1. „Stworzenie świata” (Lange 1909:17-35)849;
2. „Kosmogonia Chaldejska. (Bitu ellim)850” (Lange 1909:36-37);
3. „Assur. (ana ilu Aśśur)851” (Lange 1909:38);
4. „Drzewo Eridu. (Eridu kiśkanu)852” (Lange 1909:39);
5. „Rzeka Żywota, (atti naru)853” (Lange 1909:40);
6. „Potop. (Gilgameś ana śaśuma)854” (Lange 1909:41-47);
7. „Bel i Labbu” (Lange 1909:48-49);
8. „Legenda o wichro-ptaku Zu i o tablicach przeznaczeń” (Lange 1909: 

50- 53)855;
9. „Historya Adapy. (taśimtum irśa)856” (Lange 1909:54-57);
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10. „Historia Etany. (Iddun ilani)857” (Lange 1909:58-64);
11. „Gilgameś. (śa nagba imuru)858” (Lange 1909:65-95);
12. „Zejście Iśtar do piekieł, (ana irśiti la tari)859” (Lange 1909:96-101).

się wydaje, pewny jest tylko pierwszy wyraz, cHJT s=ssjl taśimtum mądrość, rozum, roztropność (C AD 
XVIII, 2006:287-289). Dlatego też w polskim tłumaczeniu tego mitu Piotra Puchty pojawia się tylko ono 
jako Zrozumienie [...] (Mity akadyjskie 2000:143).

857 Raczej: ’iddü ’iläni (CAD VII, 1960:91-103; CAD XI, 1, 1980:68-100; Ungnad 1993:96, 161 - nadó
“to put”). Lange oparł się na rekonstruowanym tekście późnej wersji mitu o Etanie, którą opracował Jen- 
sen, oraz na dodatkach Dhorme’a (Lange 1909:58). Incipitu, który podaję Lange, nie ma w tekście Jensena, 
który zaczyna swoją rekonstrukcję i przekład od tabliczki II: iś-tu märi [n]aśr[i..........] „ Von den Jungen
des [AJdlefrs..........]” (Jensen 1900:100, 101). W wersji Wilsona wers II, 36 brzmi: iś-tu märü enmuSen ir-
bu-ú i-śi-hu [czyli XII -ES £31 ¿4 = =111= =E 4- ¿4] “But after the young of the eagle had become
fully grown” (Wilson 1985:90, 91). Najprawdopodobniej chodzi więc w przypadku incipitu o wers I, 2, 
który w rekonstrukcji Wilsona brzmi: [uś-śi-śó id-d]u-ú il-[sebitti? ... “[And there ljaid [its foundations] 
the S[even Sages]” (Wilson 1985:82, 83) = xl 4- [ Sal xl =111= ■+ U>, a zrekonstruowany został za czasów
Langego jako: id-d]u-ú il-[meś] SI xl =111= ■+ I—• = Jiddü ’iläni.

858 Akadyjskie Y -=H -J =E -k ¿Ul śa nag-ba i-mu-ru = śa nagba Imuru tego, który widział wszystko 
(lub: tego, który zgłębił wszystko) (AHW 1965-1981:1, 40-41, II, 710-711; Ungnad 1993:35-36 - pron. relat., 
64-66 - subj. praet.; Parpóla 1997:3, 71). Jest to początek standardowej wersji „Gilgamesza” i pod tym 
tytułem był znany Babilończykom i Asyryjczykom (Gilgamesz 2002:1-2).

859 Właściwie II XI v £41.3 II ’ana ’erset lä tari (v. supra).
860 Więcej na temat przekładu Wittlina - v. podrozdział „«Gilgamesz» po polsku".

Przekładu dokonano rytmiczną prozą, a raczej wierszem nieregularnym białym. 
Język przekładu, według Franciszka Machalskiego, to „nienaganna, płynna, krzepka 
polszczyzna” (Machalski 1937:113).

W wydanym w 1921 r. „Dywanie wschodnim”, cytowanym uprzednio, Antoni 
Lange zamieścił swoje tłumaczenia „Stworzenia świata” (czyli „’Enuma °eliś”), „Poto
pu” (fragmentu eposu o Gilgameszu) oraz „Zejścia Isztar do piekieł” (Lange 1921:41-51, 
52-58, 59-64). Przekładu poeta dokonał wierszem białym, nieregularnym, z tłumaczeń 
głównie niemieckich lub francuskich (Lange 1921:VIII).

W 1922 r. we Lwowie wyszła poetycka parafraza eposu o Gilgameszu pióra Józefa 
Wittlina (Wittlin 1922). Swoje tłumaczenie oparł poeta na niemieckiej parafrazie Georga 
Burckhardta z 1916 r. (Burckhardt [o.J.]). Jak podkreśla Zygmunt Kubiak, „(...) nasz poeta 
silniej niż Burckhardt przechyla tekst ku mowie wiązanej, ku rytmowi białego vers libre 
(...)” (Wittlin 1986:82)860. W stylu przekładu Wittlina da się odczuć „tchnienie, szybkość, 
pęd, ten lot, po którym rozpoznajemy przyszłego wielkiego epika” (Wittlin 1986:84).

W 1925 r. w Warszawie ukazał się filologiczny przekład „3Enuma Miś”. Doko
nał go z oryginału starobabilońskiego ks. Józef Bromski na podstawie wydania Anto
na Deimela z 1912 r., uzupełnionego o fragmenty zawarte w opracowaniu Stephena 
Langdona z 1923 r. (Bromski 1998:13-14). Wydanie jest dwujęzyczne (w transkrypcji): 
starobabilońsko-polskie. Zawiera ono komentarze odautorskie i słownik akadyjsko- 
polski (Bromski 1998:118-141).

W 1936 r. w Warszawie ukazał się filologiczny przekład „Gilgamesza”. Dokonał go 
z oryginału asyryjskiego (wersja niniwejska) ks. Józef Bromski (Bromski 1936). Wy
danie jest dwujęzyczne (w transkrypcji): asyryjsko-polskie, opatrzone objaśnieniami 
odautorskimi.
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W 1959 r. w Warszawie ukazała się antologia „Rylcem i trzciną”861. Znalazły się 
w niej przekłady fragmentów poematu dydaktycznego „Nauki Szurupaka” i eposu 
o Gilgameszu862. Zamieszczono tam, oprócz różnych tekstów sumeryjskich i akadyj- 
skich, obszerne fragmenty poematu „Chcę wielbić pana mądrości”863, a także „Rozmo
wy pana z niewolnikiem” (Rylcem i trzciną 1959:99-106, 107-111, 111-121). Przekładu 
z języków oryginalnych dokonał Rudolf Ranoszek.

861 Wydanie drugie, poszerzone, ukazało się w 1967 r. (Szymańska 2000:211-212).
862 Więcej o tym fragmencie - v. podrozdział „«Gilgamesz» po polsku”.
863 Nazwa to incipit poematu na cześć boga Marduka: [¡th" -S-] ■+ dl E E -+ y-łłł- [cSII [®=] [lud- 

lul] bel né-me-qi ilum muś-[ta-lum] = ludlul bel nêmeqi ilum muśtalum niechaj uwielbię pana mądrości, 
boga roztropnego, utworu znanego jako „Babiloński Hiob” lub „Sprawiedliwy cierpiący” (AHW 1965- 
1981:1, 118-119, 153, 373-374, II, 685, 777; Ungnad 1993:67; Groneberg 1996:72; cf. Lambert 1996:21, 2732).

864 V. podrozdział „«Gilgamesz» po polsku”.
865 Tu obszerne fragmenty „Gilgamesza”, krótkie fragmenty „Atrachazisa” i „Adapy” oraz „Zejścia 

Isztar do podziemi”, obszerne fragmenty „’Enüma ’eliś” oraz „Etany”, a także wiele cytatów z literatury 
mądrościowej.

866 Hymny, zaklęcia, fragmenty „Gilgamesza”, „’Enüma ’eliś” oraz „Etany” i innych.
867 V. rozdział „Gilgameś (X, 11:0-14 - 111:1-16)".

W 1967 r. w Warszawie ukazał się kolejny przekład „Gilgamesza”. Jego autorem był 
Robert Stiller (Stiller 1967). Tłumaczenia dokonano głównie z przekładu rosyjskiego 
oraz w oparciu o kompilacje hymnów sumeryjskich (D’jakonov 1961; Stiller 1967:106). 
Jest to dosyć swobodna propozycja literacka, w niektórych miejscach trzymająca się 
oryginału, w innych odbiegająca od tekstu akadyjskiego864.

Tłumaczenia pośrednie literatury akadyjskiej znaleźć można w przekładach obco
języcznych opracowań dotyczących kultury Mezopotamii (Saggs 1973:344-345)865 lub 
ludów semickich (Moscati 1966:53-69, 75-8S)866.

W 1981 r. w Warszawie wydano „Tajemnice glinianych tabliczek” Antoniego 
Mierzejewskiego (Mierzejewski 1981). Autor zawarł w swej pracy liczne obszer
ne fragmenty „Enuma Eliś”, eposu o Gilgameszu, „Adapy” oraz „Etany”, hymnów 
i pieśni, a także wiele cytatów z literatury mądrościowej wraz z omówieniem 
(Mierzejewski 1981:65-71, 81-97, 98-101, 102-104, 116-123, 219-229). Przy doborze 
tekstów autor opierał się na opracowaniach i tłumaczeniach polskich orientalistów 
(Mierzejewski 1981:7).

W 1998 r. w Warszawie wydano obszerny wybór babilońskiej literatury mądroś
ciowej w przekładzie Krystyny Łyczkowskiej (Łyczkowska 1998). Część z tych tekstów 
opublikowano w latach 1964-1984 (Łyczkowska 1998:141). W skład wyboru weszły 
również fragmenty „Gilgamesza” (Łyczkowska 1998:112-113, 129-131) oraz „Atracha- 
sisa” i „3Enuma Miś” (Łyczkowska 1998:25-29, 30-32).

W 2000 r. w Warszawie wydano „Mity akadyjskie” (Mity akadyjskie 2000). 
W książce znajdują się najważniejsze mity w przekładzie z akadyjskiego oryginału: 
„3Enuma Miś”, „Zejście Isztar do świata podziemnego”, „Erra”, „Atrachasis”, „Adapa”, 
„Etana” (Mity akadyjskie 2000:17-50, 86-91, 92-110, 125-142, 143-147, 148-156) i inne. 
Przekład ma oddawać wiernie ducha oryginału (Mity akadyjskie 2000:10).

W 2002 r. w Warszawie ukazał się „Epos o Gilgameszu”, pierwsze pełne tłumacze
nie wszystkich fragmentów eposu z oryginału (Gilgamesz 2002)867.
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W 2005 r. w Warszawie wyszedł bogaty wybór babilońskich i asyryjskich hym
nów, modlitw, zaklęć i rytuałów (BiAH 2005). Podobnie jak wyżej wspomniane pozy
cje, wszystkie teksty zostały przełożone z oryginałów babilońskich i asyryjskich.

Koniec XX i początek XXI w. przynosi publikacje poezji akadyjskiej tłumaczonej 
z oryginału na język polski w oparciu o najnowsze źródła i opracowania tekstów. 
Stworzony został kanon tekstów akadyjskich (oraz sumeryjskich) w najnowszym filo
logicznym przekładzie na język polski.

Przekłady poezji ugaryckiej

Dłuższe fragmenty poezji ugaryckiej są przekładami z drugiej ręki zawartymi 
głównie w polskim tłumaczeniu książki Sabatina Moscatiego „Kultura starożytna lu
dów semickich” (Moscati 1966). Znalazły się w niej fragmenty cyklów: o Kerecie, o Ba
alu i o Aqhacie (Moscati 1966:150-153, 154, 156-157, 159-161).

W 2008 r. w Krakowie-Mogilanach ukazał się przekład „Cyklu Baala z Ugarit” au
torstwa Łukasza Toboły (Tobola 2008). Prezentowana publikacja jest pierwszym pol
skim wydaniem „Cyklu Baala” w tłumaczeniu z oryginału. Obejmuje transliterację, 
przekład i komentarz. Jest to przekład filologiczny, zachowujący składnię oryginału, 
starający się oddać jeden wyraz ugarycki jednym odpowiednikiem polskim w całym 
tekście. W tekście polskim występują liczne archaizmy; autor przekładu zaznacza, że 
inspirację dla niego stanowiły staropolskie tłumaczenia biblijne (Tobola 2008:58).

Przekłady poezji mandajskiej

Bogata literatura mandajska, obfitująca w hymny i modlitwy, dotychczas (poza 
jednym wyjątkiem) nie była tłumaczona na język polski z oryginału.

W 1994 r. w Krakowie ukazał się przekład pracy Hansa Jonasa „Religia gnozy” (Jo- 
nas 1994). Znalazły się w nim cztery fragmenty hymnów z „Ginzy” oraz kilka innych 
tekstów (Jonas 1994:93-94, 103-104). Przekładu dokonano z angielskiego.

W 1995 r. w Krakowie wydawnictwo „Nomos” wydało fundamentalną pracę Kur
ta Rudolpha o gnozie (Rudolph 1995). Zamieszczono w niej wiele fragmentów poe
tyckich z „Ginzy” (Rudolph 1995:108-109, 156-163, 168, 176-177, 180, 239). Przekładu 
dokonano z niemieckiego.

W 2005 r. w Poznaniu ukazała się praca zbiorowa poświęcona niemuzułmańskim 
mniejszościom Iraku. W rozdziale poświęconym mandajczykom znalazły się dwa ar
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tykuły (Abdalla 2005:51-77). Piszący te słowa w swoim artykule zamieścił tekst hymnu 
mandajskiego w alfabecie mandajskim i w transkrypcji oraz dokonał jego tłumaczenia 
z oryginału, w oparciu o dwujęzyczne wydanie Lady Drower, a zwłaszcza o zamiesz
czoną tam kopię rękopisu (Turek 2005:62-63)868.

868 W „Aneksie” znalazł się też fragment XVII-wiecznej relacji Pietra della Vallego, dotyczącej man- 
dajczyków, po raz pierwszy przetłumaczony przez nas z języka włoskiego na polski (Turek 2005:60-61).

869 W języku syryjskim: .^> mâr ’aprem (ok. 306-373), najwybitniejszy poeta syryjski IV w.
i największy poeta patrologiczny, qurillóná (IV w.), zwany drugim Efremem, oraz ü balay (I po
łowa V w.) (Starowieyski 1999:34, 45, 55-61).

870 W wyborze znalazła się także „Pieśń o katedrze edeskiej” z V w., nieznanego autorstwa (Kania 
1973:165-167).

871 PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE I BROSZUROWE: Misterium sakramentów. Ojcowie Kościo
ła o sakramentach. Sakramenty wiary, Kraków 1970 [Cyryllonas, Pieśń o Eucharystii-, Pieśń o umy
ciu nóg; Efrem, Mowa o kapłaństwie], • Św. EFREM, Wszystka piękna jesteś, Tarnów 1982. • Św. 
EFREM, Pieśń pustyni syryjskiej, Tarnów 1982. • Św. EFREM, Mowa o kapłaństwie, Tarnów 1983.
• Św. EFREM, Pieśni o perle, Tarnów 1986. • Św. EFREM - CYRYLLONAS - BALAJ, Do końca ich 
umiłował, Tarnów 1987. • AFRAHAT, O modlitwie, Tarnów 1989. • Św. EFREM, Śpiew kraju dwóch 
rzek, Tarnów 1989. • Św. EFREM, Mowa wielkanocna ku czci św. krzyża, Tarnów 1989. • Św. EFREM, 
Dziewica nam zrodziła Syna, Tarnów 1990. • Św. EFREM, Pieśń pustyni syryjskiej, Tarnów 1990. • 
EFREM, Wszystka piękna jesteś, Tarnów 1990. • [ANONIM] Pieśń o Katedrze Efeskiej, Tarnów 1992.
• EFREM, Poezje wybrane. Wprowadzenie: S. Sojka, Tarnów 1997. • EFREM, Pieśni öperle, Tarnów 
1997. • EFREM, Mowa o kapłaństwie, Tarnów 1997. • EFREM SYRYJCZYK, Wszystka piękna je
steś. Ewa i Maryja. Uboga, Matką bogatego. Nieskalana. Żale Najśw. Panny nad cierpiącym Jezusem, 
Tarnów 1999. • Świadkowie naszej tradycji. Pisma Ojców Kościoła. (Głos Tradycji I - Seria nowa). 
Tłumaczenia ks. Wojciecha Kani. Redakcja, wstęp i posłowie: J. Królikowski, Ł. Wilczura, Tarnów 
2000 [Afrahat, O modlitwie; Cyryllonas, Poematy: o pszenicy, o winnej latorośli, Pieśń o Eucharystii; 
Św. Efrem, Pieśni: o wierze i modlitwie, o Jezusie Chrystusie (Światłości świata), o Trójcy Świętej, 
O Maryi do Boskiego Dziecięcia, Ku czci Dziewicy Maryi, Mowy: wielkanocna ku czci Świętego Krzy
ża, o kapłaństwie, BALAJ, Poemat o Kościele; Pieśń o Katedrze Edeskiej; Akathistos], PUBLIKACJE 
W CZASOPISMACH: CYRYLLONAS, Pieśń o pszenicy, „Przewodnik Katolicki" 1968, nr 33 (18 VIII), 
297. • CYRYLLONAS, Z „Pieśni o umywaniu nóg”, „Przewodnik Katolicki” 1968, nr 13 (30 III), 120.
• EFREM, Pieśń o zmartwychwstaniu umarłych, „Tygodnik Powszechny” 24 (1970), nr 44 (1 XI), 1.
• EFREM, Kolęda z krainy dwóch rzek, „Tygodnik Powszechny” 26 (1972), nr 2, 5. • EFREM, Pieśń 
o szatanie i śmierci, „Tygodnik Powszechny” 26 (1972), nr 45 (5 XI), 1. • EFREM, Pieśń o ukrzyżowaniu 
Pana, „Przewodnik Katolicki” 1973, nr 18 (6 V), 134. • EFREM, Mowa wielkanocna ku czci św. krzyża,

Przekłady poezji syryjskiej

Pieśni i poematy syryjskie tłumaczono na język polski z oryginału oraz pośred
nio. W 1973 r. w Warszawie ukazały się wybrane utwory trzech poetów syryjskich: 
św. Efrema, Cyryllonasa i Balaja869. Wyboru najpiękniejszych formalnie utworów oraz 
ich przekładu z syryjskiego dokonał ks. Wojciech Kania870. Tłumacz przekładał poetów 
syryjskich od lat sześćdziesiątych. Część z tych utworów ukazała się wcześniej, część 
była wielokrotnie wydawana w czasopismach i małych antologiach871.
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W 1982 r. w Paryżu ukazał się „Hymn o perle” w przekładzie Czesława Miłosza (Miłosz 
1982b)872. Była to wolna parafraza angielskiego przekładu oryginału syryjskiego 
(Miłosz 1985:11, 275; Turek 2002:120)873.

W wydanej w 1985 r. w Krakowie antologii „Muza chrześcijańska” bogato repre
zentowana jest poezja syryjska (MCh 1985). Znalazły się w niej następujące pieśni 
i poematy syryjskie: „Ody Salomona” w przekładzie Anny Kamieńskiej874, apokryficz
ne dzieje Tomasza875, pieśni św. Efrema w przekładzie Wojciecha Kani, „Hymny o Ma-

„Tygodnik Powszechny” 27 (1973), nr 16 (22 IV), 1. • EFREM, Pieśń o Najświętszej Maryi Pannie, „Ty
godnik Powszechny” 27 (1973), nr 18, (6 V), 1. • EFREM, Pieśni o perle, „Currenda” 124 (1974), 165-166.
• BALAJ, Gdzie mamy Cię szukać. Panie, „Tygodnik Powszechny” 29 (1975), nr 39 (28 IX), 3. • EFREM, 
Pieśń o Bożym Narodzeniu, „Tygodnik Powszechny” 30 (1976), nr 52 (25 XII), 1. • EFREM, Pieśń o dniu 
śmierci i zmartwychwstania, „Tygodnik Powszechny” 31 (1977), nr 44 (30 X), 1, 5. • CYRYLLONAS, 
Pieśń o nawróceniu Zacheusza, „Tygodnik Powszechny” 31 (1977), nr 44 (30 X), 2. • EFREM, Pieśń 
o Bożym Narodzeniu, „Tygodnik Powszechny” 31 (1977), nr 51, 1. • EFREM, Pieśń wielkanocna, „Ty
godnik Powszechny” 32 (1978), nr 132 (26 III), 1. • EFREM, Pieśń o Baranku, „Gość Niedzielny” 55 
(1978), nr 19 (7 V), 1. • EFREM, Pieśń o Najświętszej Maryi Pannie, „Tygodnik Powszechny” 32 (1978), 
nr 19 (7 V), 1-2. • EFREM, Kolęda pustyni syryjskiej, „Tygodnik Powszechny” 33 (1979), nr 3 (311), 1-2.
• EFREM, Żale Najświętszej Maryi Panny nad cierpiącym Jezusem, „Tygodnik Powszechny” 33 (1979), 
nr 14 (8 IV), 1-2. • EFREM, Pieśń o ukrzyżowaniu Pana, „Tygodnik Powszechny” 35 (1981), nr 14 (5 IV), 3.
• EFREM, Mowa o kapłaństwie, „Currenda” 144 (1994), 287-290. • [ANONIM] Pieśń o Katedrze Edeskiej. 
Nowy przekład pieśni, „Vox Patrum” 1995, t. 20/23 (1991/1992), 234-237. • AFRAHAT, Mowa o pasterzach 
(Demonstratio X, PSyr I, 443-458), „Currenda” 146 (1996) 472-475 (opracowaliśmy na podstawie: Słomka 
2006:18-21).

872 Rok później utwór wydany został w Wydawnictwie Literackim (Miłosz 1983), a dwa lata później 
w zbiorze wierszy (Miłosz 1985:11, 275-279).

873 W 1955 r. w Londynie wyszły „Apokryfy Nowego Testamentu” w polskim tłumaczeniu Zofii Ro- 
manowiczowej (Daniel-Rops-Amiot 1955). Znalazł się w nich również „Hymn duszy”, czyli nasz „Hymn 
o perle” (Daniel-Rops-Amiot 1955:205-208). Autorzy dokonali przekładu z wersji greckiej, będącej albo 
przekładem z syryjskiego, albo wersją niezależną (Turek 2002:118-119). Tak więc polski tekst „Hymnu”był 
przekładem z trzeciej ręki.

874 Z 41 zachowanych ód poetka wybrała 10 (tytuły polskich przekładów pochodzą prawdopodobnie
od autorki): 11. Raj [Moje serce rozcięto / i pojawił się kwiat] (MCh 1985:173-174) - incipit oryginału: 
-.«¿soi -UUo Jetgzar leb wethzi cupyeh (Charlesworth 1973:49; transliteracja - PWT); 12. Słowo
prawdy [Napełnił mnie słowami prawdy] (MCh 1985:175-176) - JiU; 4^,1^ mian petgame daśrara 
(Charlesworth 1973:59); 13. Pan jest zwierciadłem naszym [Spójrzcie: Pan jest zwierciadłem naszym] 
(MCh 1985:176) - o? LC> li ha mahzitan maryaw (Charlesworth 1973:63); 16. Cuda Boże [Rol
nik pług popycha, to jego praca] (MCh 1985:177-178) - -..o. Uai ICI, «C.; L'pi ’akzna dalbadeh dakkara 
qeqnay (Charlesworth 1973:69); 20. Ofiara ducha [Jestem kapłanem Pana] (MCh 1985:177-178) -
■ „Li Lui, kahna dmarya Ytay (Charlesworth 1973:84); 23. List z nieba [Radość przystoi świętym] (MCh 
1985:179-181) - ■..« U-Có, ILoU haddufa dqaddisey (Charlesworth 1973:92); 27. Rozłożone ręce [Rozłoży
łem ręce] (MCh 1985:181) - -..„l peśtet 'lday (Charlesworth 1973:106); 30. Źródło życia [Czerpajcie 
wody z żywego zdroju Pana] (MCh 1985:182) - .IC, Li Uoii ki ik» mlaw lkun mayya men 
mabbuca hayya dmarya (Charlesworth 1973:113) - cf. nasz przekład i tłumaczenie Kamieńskiej w pod
rozdziale: „Św. Efrem, Bardesanes i «Ody Salomona»”; 35. Wniebowstąpienie duszy [Rosa Pana ocieniła 
mnie pogodą] (MCh 1985:182-183) - Lui, rsiseh dmarya bnlhuta Jattel clay (Charle
sworth 1973:124); 39. Wody śmierci [Potoki rwące, potęga Pana] (MCh 1985:183-184) - Lii, »Cl Uii IU',»i 
nahrawata caśśine hayleh dmarya (Charlesworth 1973:134).

875 Zamieszczono tu dwa teksty: „Hymn św. Tomasza Apostoła” i „Hymn św. Tomasza Apostoła 
podczas chrztu króla Gondofara” (MCh 1985:185-187), w przekładzie z francuskiego Zofii Romanowi- 
czowej z cytowanej wcześniej antologii (Daniel-Rops-Amiot 1955:203-204 - tu pod tytułami: „Hymn 
o zjednoczeniu duszy z mądrością, podczas godów weselnych” i „Hymn podczas chrztu króla Gondafo- 
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ryi” Pseudo-Efrema w przekładzie Alfonsa Bielenina, utwory Cyryllonasa, Balaja oraz 
fragment „Hymnu o Matce Bożej” św. Jakuba z Sarug w przekładzie Wojciecha Kani, 
a także dwa utwory anonimowe: „Hymn do Maryi” w przekładzie Krystyny Nikle- 
wiczówny i „Pieśń o katedrze edeskiej” w przekładzie Wojciecha Kani. Część z nich 
przetłumaczona została z oryginału (przekłady Alfonsa Bielenina i Wojciecha Kani), 
pozostałe zaś - z drugiej ręki* 876.

ra i jego brata”) oraz wspomniany „Hymn o perle” w wersji Czesława Miłosza w przekładzie z angiel
skiego (MCh 1985:187-190).

876 Jako ciekawostkę wymieńmy tłumaczenie prozą „Hymnu o perle" dokonane przez Bogumiłę Re
wers z niderlandzkiego. Adaptacja ma formę zbliżoną do baśni, narrację prowadzi postać żeńska - dusza 
(Rewers 1995).

877 Cf. Psalm 151 (Kowalski 1995:22-23), Modlitwa o rozumienie słowa Bożego Jakuba z Sarug (Za
rzeczny 2001:137-140), Modlitwa świętego Efrema Syryjczyka (Zarzeczny 2001a:ll-12).

878 Jest to fragment przygotowywanego pełnego tłumaczenia; Fortunae cetera mando.
879 Posługiwać się tu będziemy szerszą periodyzacją przyjętą przez Janusza Daneckiego, czyli przyjmu

jemy, że okres klasyczny obejmuje wieki VI-XIII (Danecki 1997:VI et passim). O periodyzacji węższej i różni
cach w jej określaniu piszę np. Michael Zwettler (Zwettler 1978:34]). Wspomnimy też niektóre tłumaczenia 
utworów stworzonych poza tym okresem, ale mieszczących się w poetyce klasycznego wiersza arabskiego.

880 Kolejne, XVIII- i XIX-wieczne wydania i przekłady wersji Gallanda oraz innych wersji europej
skich omówił Tadeusz Lewicki we wstępie do polskiego wydania „Księgi tysiąca i jednej nocy” (Księga 
tysiąca i jednej nocy 1974:1, 34-35).

Pojawiły się również (i wciąż się pojawiają), rozproszone po czasopismach, prze
kłady pojedynczych utworów syryjskich877.

W wydanym w 2002 r. w Krakowie zbiorze prac .Języki orientalne w przekładzie” 
(OLiT 2002) zamieściliśmy artykuł na temat „Pieśni o perle” (Turek 2002:113-122). Znalazł 
się w nim przekład 15 wersów (ze 103) wspomnianego hymnu, dokonany z syryjskiego 
oryginału, najpierw prozaiczny, a następnie w formie wiązanej (Turek 2002:116, 121)878 879.

W 2004 r. w antologii „Chrzest i pokuta w starożytnym Kościele” zamieszczono 
tłumaczenie XV Ody Salomona dokonane z syryjskiego oryginału przez ks. Andrzeja 
Uciechę (Uciecha 2004:139-140).

Przekłady klasycznej poezji arabskiej619

Nasze rozważania powinniśmy zacząć od dzieła, które właściwie nie należy ga
tunkowo do poezji, ale zawiera utwory wierszowane, chociaż nie zawsze zaliczane 
przez Arabów do poezji wysokiej: „Księgi tysiąca i jednej nocy”.

W latach 1767-1769 ukazał się w przekładzie Łukasza Sokołowskiego zbiór „Awan
tury arabskie albo Tysiąc nocy i jedna”, przygotowany na postawie francuskiej edycji 
Antoine’a Gallanda (Księga tysiąca i jednej nocy 1974:1, 34; SLPO 1991:365)880.

W latach 1798-1799 powstało „eklektyczne i bardzo amatorskie” dzieło Ignacego 
Krasickiego „O rymotwórstwie i rymotwórcach”, wydane pośmiertnie w 1803 r. (Kli
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mowicz 1977:170; SLPO 1991:424). W części dziewiątej, poświęconej rymotwórcom 
wschodnim, znalazł się paragraf IV. Lebid881, poświęcony jednemu ze słynnych poe
tów zaliczanych do twórców mu‘allak882. Fragment utworu Labida, przetłumaczony 
zapewne z francuskiego, stanowi swobodną parafrazę końcowej części wspomnianej 
mu‘allaki883.

881 ¿1 Labidu bnu RabFata (560-661), długowieczny (według tradycji) poeta arabski, twór
ca słynnej kasydy-mu‘allaki: 4-P> 4*14» 4^ JCuJi cafat id-diyaru mahallu-ha fa-
muqamu-ha / bi-minan ta3abbada gawlu-ha fa-rigamu-ha [Zniknęły w Minie ślady po obozowisku; / 
pustką znów zionie w górach Gaulu i Ridżamu] (3A1-Fahuri [b.r.]:185; 3A1-Mucallaqat [b.r.]:63).

882 Arabskie ŁŁlii mucallaqatun, według tradycji utwór wyróżniony na konkursach poetyckich, zali
czany do wzorów poezji staroarabskiej (Danecki 1997:XVII; Dziekan 2001:281-282; Turek 2001:307).

883 °A1-Mucallaqat [b.r.]:71-72. Zamieszczamy w całości paragraf czwarty (LEBID.): Lebid ben Rabiat, 
albo syn Rabiata, jeden z naydawnieyszych rymotworców Arabskich, żył za czasów Mahometa, dzieła jego 
tak były od współczesnych szanowane, iż je przy drzwiach świątnicy Mekki zawieszono; gdy zaś nastał 
Mahomet, i pierwsze rozdziały Alkoranu obwieszczać począł; na ówczas, jak niesie Arabów dawna powieść, 
przyznał pierwszeństwo dziełu Mahometa, stał się jego uczniem, i odtąd tam Alkoran kładzionym bydż 
począł, gdzie niegdyś Lebida rytmy umieszczane bywały. Zwano je pospolicie Muallakat [w tekście błąd 
drukarski: Muallakał - PWT], z tey przyczyny, iż charakterami złotemi na Egipskim papierze, albo raczey 
liściach rośliny papierowey, pisane były. Wiele rytmów po nim zostało; jeden z nich tak się zaczyna:

Nieprawym się rządzimy powszechnie zwyczajem,
Próżne są uwielbienia, które ludziom dajem:
W naywiększem myśli, dzieła i słów natężeniu, 
Stwórcy one należą, nie jego stworzeniu. 

Zyski, które świat daje, zwykłym idąc torem, 
Czczemi blaski zdradzają, są tylko pozorem. 
Ten, co dał istność rzeczom, postać i zamiary, 
Ten tylko uszczęśliwić może swemi dary.

(Krasicki 1824:501-502).
884 Polska forma Szanfary powstała na skutek przeniesienia błędnej formy odczytu imienia (arabskie

iS służy do zapisu długiej samogłoski: [a] lub [i], względnie półsamogłoski [j]) z francuskiej antologii de 
Sacy’ego. W drugim wydaniu antologii błąd sprostowano (Mickiewicz 1998:665). Jako ciekawostkę poda- 
jemy, że w popularnym wydaniu „Traktatu o przebaczeniu” autorstwa znanego XI-wiecznego poety i fi
lozofa 3A1-Macarriego nazwisko poety występuje w zwokalizowanej formie >LiJ' ’aś-Sanfariyyu
PAzdiyyu (3A1-Macarri [b.r.]:154), czyli w formie pauzalnej ’aś-Sanfari.

885 „Poezye”, Petersburg 1829, 240-249. Utwór powstał zapewne w roku 1828 (Mickiewicz 1998:300, 
567). Marek Dziekan podaję, że wiersz ukazał się drukiem po raz pierwszy w wileńskim czasopiśmie „Poe
zja" w 1829 r., a następnie w Petersburgu, we wspomnianym pierwszym tomie poezji (Dziekan 1997:51-52).

886 Właściwie uó' Z i li Tabitu bnu JAwsin al-3Azdiyyu, o przydomku TAś-Śanfara
(„Wydatnousty”), zmarły według różnych źródeł arabskich na początku VI w. n.e. (ok. 510 r.), znany jako 
autor poematu 4*^ lamiyyatu l-carabi „[Kasyda] arabska rymująca się na -1” (3A1-Fahuri [b.r.]:72; 
Dziekan 1997:46). Co do autentyczności utworu i jego autorstwa, cf. uwagi Nicholsona oraz Bielawskiego 
(Nicholson 1995:97, 134 - mniemanym autorem kasydy miałby być według niektórych źródeł arabskich

Halafu PAhmaru zm. ok. 800 r.; Bielawski 1995:34-35). Pierwsze dwa wersy kasydy brzmią po 
arabsku następująco (°Aś-Śanfara 1996:58):

jjrłfy i_4yt
IjUł, oLLJ OJ___±y 4^* i_4P ~

O przekładach klasycznej poezji arabskiej na język polski można mówić właści
wie od chwili ukazania się drukiem „Szanfarego”884 Adama Mickiewicza w 1829 r. 
w Petersburgu885. Było to tłumaczenie kasydy poety przedmuzułmańskiego znanego 
jako 3Aś-Sanfara886. Przekładu poeta dokonał z tłumaczenia francuskiego 
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Silvestre’a de Sacy’ego887. Mickiewicz korzystał również z polskiego przekładu filolo
gicznego z oryginału, dokonanego przez znanego orientalistę Józefa Sękowskiego888, 
o czym wspomniał w swych objaśnieniach do kasydy889. Poetyckiej adaptacji dokonał 
Mickiewicz trzynastozgłoskowcem (7+6) o schemacie rymowym aa bb cc dd etc.890

’aqïmü bani ’umm-i sudüra matiyyi-kum / fa-’innï ’ilâ qawmin siwâ-kum la-’amyalû
fa-qad hummat il-hàgàtu wa-l-laylu muqmirun / wa-suddat li-tiyyâtin matâyâ wa-’arhalû
Utwór skomponowany został w metrum 3at-tawil (co do szczegółów, v. rozdział „Zanim przetłuma

czymy kasydę”):

887 Chrestomathie arabe, ou extraits de divers écrivains arabes: tant en prose qu’en vers, à l’usage 
des élèves de ¡’École spéciale des Langues Orientales vivantes, 3 volumes, Paris, 1806; 2e édition. 1826.

888 Józef Sękowski był autorem pierwszego polskiego drukowanego przekładu literatury orientalnej: 
w 1818 r. w Wilnie, w Drukami xx. Pijarów, ukazały się „Amtsal Lokman El-Hakim. Podobieństwa czy
li Bayki mędrca Lokmana, z arabskiego przełożone i przypisane Wileńskiemu Towarzystwu Szubrawców 
przez TH... członka tegoż grona” (Zajączkowski 1955:20-21, 24-25 - reprodukcja karty tytułowej). Przy
kłady tłumaczenia i jego analizę zawiera praca Ananiasza Zajączkowskiego (Zajączkowski 1957:100-111).

889 „Tę kasydę tłumaczyłem z francuskiego przekładu p. de Sacy. Później miałem sobie udzielone 
od p. Sękowskiego tłumaczenie polskie dosłowne z obszernym uczonym komentarzem. Korzystając z tej 
nowej pomocy, starałem się tekst mego przekładu ile możności poprawić. Z komentarza p. Sękowskiego 
umieszczam kilka przypisów, oświadczając uczonemu mężowi wdzięczność za jego przysługę” (Mickie
wicz 1998:301).

890 Oto cztery początkowe wersy kasydy w przekładzie Mickiewicza (Mickiewicz 1998:295):
Bracia moi! postawcie wielbłądy na nogi, 

Dzisiaj Szanfary od was jedzie między wrogi: 
Gotowe juki rzemień do garbów przycisnął: 
Dalej w drogę, noc ciepła i księżyc zabłysnął.

891 „Szanfary. Ułomki poematu arabskiego” Juliusza Słowackiego powstał pod wpływem przekładu 
Spitznagla, choć nie łączy go z oryginałem nic poza tytułem (Słowacki 1958:46-54; SLP XIX 1991:658; 
Dziekan 1997:56-57).

892 Czesław Bobolewski, Ze spuścizny rękopiśmiennej Ludwika Spitznagla [w:] Księga Pamiątkowa 
Koła Polonistów Słuchaczów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1922-1932, Wilno 1932 (Reychman 
1957:84; Derejczyk 1994:8; Dziekan 1997:51). Trudno dostępny tekst „Szanfarego” Ludwika Spitznagla za
mieścił Marek Dziekan w swojej próbie monografii motywu (Dziekan 1997:58-60).

893 Oto odpowiednik dwu wersów oryginału w tłumaczeniu Spitznagla (Dziekan 1997:58):
Dzieci mej matki, gotujcie się w drogę -
Już z wami dłużej przebywać nie mogę.
Już siodło ciśnie karki wielbłąda
Już jasny księżyc zza chmury wygląda.

894 Więcej na temat tego przekładu w podrozdziale „’Al-MutanabbI po polsku”.

Przekładu „Szanfarego” dokonał też około 1827 r. Ludwik Spitznagel891. Przetłuma
czył on kasydę (a raczej jej połowę, o czym świadczą wydania rękopisu) z oryginału 
na polski wierszem, ale tekst krążył w rękopisach, a zachowany przekład ukazał się 
dopiero w roku 1932892. W przekładzie Spitznagel zastosował rymowany wiersz nie
regularny, w miarach od ośmio- do trzynastozgłoskowca, z dominacją jedenastozglo- 
skowca (5 + 6)893.

W 1830 r. w noworoczniku Antoniego Edwarda Odyńca „Melitele” (strony 146- 
150) ukazał się utwór Adama Mickiewicza zatytułowany „Almotenabby (Z arabskiego, 
według tłumaczenia Lagranża)” (Mickiewicz 1998:567)894.
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W 1858 r. w Warszawie ukazał się Koran w przekładzie polskim. Przekład „z arab
skiego” przypisano polskiemu Tatarowi, Buczackiemu (Koran 1858,1:III, V). W rzeczy
wistości tłumaczenie, autorstwa Ignacego Domeyki oraz ks. Dionizego Chlewińskiego, 
dokonane zostało z francuskiego i powstało dwadzieścia lat wcześniej895.

W 1901 r. w Warszawie ukazała się historia literatury arabskiej autorstwa Juliana 
Święcickiego (Święcicki 1901a). Tłumaczeń Święcicki dokonał na podstawie niemie
ckich przekładów Josepha von Hammera-Purgstalla, Alfreda von Kremera, Otto Lotha, 
Friedricha Rückerta, Philippa Wolffa, czyli oparł się na źródłach w owym czasie naj
lepszych (Święcicki 1901a:412-413 et passim). Święcicki wykorzystał również w swej 
książce fragmenty obu wymienionych wcześniej przekładów Mickiewicza (Święcicki 
1901a:85-86, 197). Oceniając przekład kasydy „Szanfary”, Święcicki stwierdził: „Prze
kład ten jest piękny, ale zanadto dowolny. Można go raczej nazwać parafrazą ory
ginału, niż przekładem. Wieszcz nasz, zachwycony tematem, dał się unieść potężnej 
fantazyi swojej i wzbogacił kasydę Szanfary takiemi porównaniami przepięknemi i 
taką obrazowością bogatą, jakiej napróżno szukalibyśmy u twórcy poematu arabskie
go” (Święcicki 1901a:84). Poza przekładami Mickiewicza Święcicki wykorzystał polski 
tekst Koranu, parafrazując go czasami w oparciu o inne przekłady obcojęzyczne (Ko
ran 1858; Święcicki 1901a:123-126, 148-156, 410). W pracy znalazły się m.in. fragmen
ty siedmiu mu'allak. Święcicki tłumaczył je głównie trzynastozgłoskowcem (7+6) o 
schemacie rymowym aa bb cc dd etc.896 Poza mu'allakami siedmiu autorów Święcicki

895 Więcej na temat tego przekładu w podrozdziale „Koran po polsku”.
896 Oto wybrane wersy tłumaczonych przez Święcickiego fragmentów oraz teksty oryginalne:

1) ¿1 ijli-i ’Al-Haritu bnu Hillizata (zm. pod koniec VI w.) (3A1-Fähüri [b.r.]:115; Święcicki 1901a:53)
Te wypadki przykre i te wieści,
Sercom naszym dodają boleści (dziesięciozgłoskowiec)

wa-'Jata-na min al-hawaditi wa-l-Janba—°i hatbun nucna bi-hl wa-nusaJu (JA1-Mucallaqat [b.r.]:98)
_ U_(metrum 3al-hafif, z charakterystycznym dla tej kasydy zatar

ciem średniówki; cf. Siwiec 2008:19-20).
2) fyii- ¿1 cAmru bnu Kultumi" (?-początek VII w.) (3A1-Fahuri [b.r.]:l 19; Święcicki 1901a:55) 

Wstrzymajcie się, o Bekra potomkowie śmieli!...
Kim jesteśmy - czyżbyście dotąd nie wiedzieli!... (trzynastozgłoskowiec 7+6)

3) cAntaratu bnu Śaddadi" (525-615) (3A1-Fahuri [b.r.]:165; Święcicki 190la:57)
Limie ona ząbkami czarować bialemi,
Co słodsze w pocałunku, niż wszystko na ziemi!... (trzynastozgłoskowiec 7+6)

4) jjí ¿I Zuhayru bnu °Abi Sulmä (530-627) fJAl-Fähüri [b.r.]: 148; Święcicki 1901a:59) 
Przesytu już doświadczam w tej ziemskiej podróży;
Kto przeżył lat ośmdziesiąt, nie pragnie żyć dłużej!... (trzynastozgłoskowiec 7+6) 

dJJ 61 5' \.jyti ju aLj-l >'
sa’imtu takälifa 1-hayäti wa-man yaciś / tamańina hawlan lä 3abä la-ka yas’ami (3A1-Mucallaqät

[b.r.]:62)
|^_ú_|k—ik-i (metrum °at-tawil). 
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zamieścił utwory °An-Nâbigy, Ta3abbaty* 897, 3Abü Nuwâsa, poetów andaluzyjskich i 
innych oraz fragmenty makam (Święcicki 1901a:188-190, 206, 210-222, 230-231, 233).

5) y. AJ Labîdu bnu Rabfata (560-661) (’Al-Fâhûrî [b.r.]: 185; Święcicki 1901a:61)
Dziś w Mina, widzę ziemię po nich spustoszałą,
Na Rydżam i na Gaul nic nie pozostało!... (trzynastozgłoskowiec 7+6).
Oryginał cytowany wyżej. Rozbiór metryczny - v. podrozdział „Podstawowe informacje o prozodii”.

6) -O Tarafatu bnu l-cAbdi (543-569) (’Al-Fâhürî [b.r.]:97; Święcicki 1901a:66)
Czyż nie taki grób tego, który dusi złoto,
Jak hulaki, co wszystko przetrwoni z ochotą? (trzynastozgłoskowiec 7+6)

a—Ł- iJikJI ¿¿ś' dlc. f jli (jji
’ara qabra nahhâmin bahîlin bi-mâli-hi / ka-qabri gawiyyin fi-1-batâlati mufsidi (’Al-Mucallaqat [b.r. ]:51) 
ó—__(metrum ’at-tawil).

7) <‘ś' ’Imru’u 1-Qaysi (500-540) (’Al-Fâhüri [b.r.]:76; Święcicki 1901a:72)
Plączesz, aby zgryzotą zaprawione strzały
Jeszcze silniej rozdarte serce poszarpały!... (trzynastozgłoskowiec 7+6)

j ^1—4—! ^1 4^ c-iji L-J
wa-mâ darafat caynâ-ki ’illâ li-tadribl / bi-sahmay-ki fi ’acśari qalbin muqattali (’Al-Mucallaqat [b.r.]:51) 

__ (metrum ’at-tawil).
897 Uuûlı ’An-Nâbigatu d-Dubyâniyyu (zm. ok. 604), zaliczany do rozszerzonej, dziesięciooso

bowej grupy autorów mu'allak (JA1-Mucallaqât [b.r.]:30-32); Ta’abbata śarran („Wziął zło, czyli
miecz, pod pachę") - właściwie jÇL. J yC, ¿1 Jâbitu bnu Ğâbiri bni Sufyâna (zm ok. 530), podob
nie jak ’Aś-Sanfara jeden z poetów „wyrzutków” (’Al-Fâhüri [b.r.]:128-131; ’Al-Mufaddal 1979:27; ’Al- 
Munğid 1984:11, 180; Nicholson 1995:81).

898 „Dąb bez wiatru się zachwiewał, lecz nie szumiał, jeno śpiewał. I nie śpiewał, jeno grał, jakby 
w sobie harfę miał. Płynął wokół dźwięk harfiany, rozedrgany, rozśpiewany, rozedrgany gałęziście, roz
śpiewany poprzez liście" (Leśmian 1968:202).

899 V. podrozdział „Propozycja tłumaczenia rozdziału XCII Koranu”.
900 Poeta dostosowywał także teksty poetyckie oryginału do własnej wersji opowieści. Trzykrotna od

powiedź ryb z historii o rybaku i ifricie brzmi po arabsku zawsze tak samo (’Alf layla wa layla 1999:1, 28-29):
-ki Uji +-1 ó 1 j Oap -kj-k+ jl

’in cudta cudnâ wa-’in wafayta wafayna / wa-’in hağarta fa-’in-nâ qad takâfaynâ
___________ ^_|±_ (metrum ’al-basit)

W 1912 r. w Warszawie ukazały się „Przygody Sindabada Żeglarza”, swobodna 
adaptacja jednej z opowieści „Księgi tysiąca i jednej nocy”. Autorem tej parafrazy 
był Bolesław Leśmian. Krytycy zaliczają ten utwór (jak i „Klechdy sezamowe”) do 
arcydzieł literatury baśniowej (Łopuszański 2000:97, 226). Poeta wykorzystał w swojej 
parafrazie większość wątków zawartych w opowieści arabskiej: wyspa-wieloryb, Koń 
Morski, ptak Rok, Kotlina Diamentowa (Leśmian 1992:21-23, 62nn.; °Alf layla wa-layla 
1999:11, 1-39), ale dodał motyw przewodni Diabła Morskiego i wuja Tarabuka, poety 
grafomana (Leśmian 1992:6, 10 et passim).

W 1913 r. w Warszawie i w Krakowie, w wydawnictwie Jakuba Mortkowicza, uka
zały się „Klechdy sezamowe” w opracowaniu Bolesława Leśmiana. Poeta wykorzystał 
zarówno istniejące wybory i adaptacje baśni „Tysiąca i jednej nocy”, jak i przekład 
Gallanda (Łopuszański 2000:97). Spod pióra poety wyszły jedne z najpiękniejszych 
baśni w literaturze polskiej, podobnie jak „Przygody Sindbada Żeglarza” pisane prozą, 
nierzadko rymowaną898, na wzór arabskiego sa^u899, przeplataną wierszami900.

Jeśli wrócisz - powrócimy, gdyś wierny - ryba wierną będzie, 
Lecz jeślibyś się nas wyrzekła - wolneśmy, nic nam po przysiędze.
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W wydanym w 1921 r. „Dywanie wschodnim”, cytowanym uprzednio, znalazły się 
wcześniej wymieniane przekłady utworów arabskich lub ich fragmentów oraz nowe tłu
maczenia. Ze źródeł już cytowanych Antoni Lange zamieścił: Labida w parafrazie Kra
sickiego (Lange 1921:158), 3aś-Śanfarę i °A1-Mutanabbiego w przekładach Mickiewicza 
(Lange 1921:162-166, 192-195), polski tekst Koranu z 1858 r. (Lange 1921:176-185) i trzy 
fragmenty utworów, w tym Tarafy, z wspomnianej wyżej pracy Święcickiego (Lange 
1921:155-156 - II, 201-204, 215-216)901. Z nowych tłumaczeń w antologii zamieszczone 
zostały przekłady samego Langego, głównie z tłumaczeń i wydań niemieckich, cAntary, 
3Imru’u 1-Qajsa, Tarafy902, Ta°abbaty, °An-Näbigy, Kacba903 oraz °Ibn al-Farida904 (Lange 
1921a:152-153, 154-157 - I, III-IV, 159-161, 167, 171-172, 173-175, 197-200). Z przekładów 
zwrócić należy uwagę na cykl „Kasydy maurytańskie (w. X)” w przekładzie M. Pawli
kowskiego. Chodzi tu o przekład z języka francuskiego fragmentów dziełka orientalisty 
Franza Toussainta „Le jardin des caresses”, które po raz pierwszy ukazało się w Paryżu 

W ostatniej wypowiedzi: Lecz jeśli wyrzec się nas pragniesz (Księga tysiąca i jednej nocy 1974:1, 
92-93 - przekład Jerzego Ficowskiego).

W parafrazie Leśmiana odpowiedzi są zróżnicowane, nawet pod względem metrum (ośmio- i dzie- 
sięciozgłoskowce): Choćby nas przez życie całe / Krwawy los na ogniu morzył, / Będziem żyły wciąż na 
chwałę / Tylko tego, kto nas stworzył! (Leśmian 1968:96); Jest czamozłote kędyś jezioro /1 cztery fale, każ
da - zaklęta, /1 cztery wzgórza, i lilii czworo, / Więc po czterykroć bądź nam przeklęta! (Leśmian 1968:98); 
Choć w ogniu cztery spalą się baśnie, / Choć dola nasza w mroku ukryta, / Wiedz, zły potworze, iż teraz 
właśnie / Ktoś o nas bajkę cudowną czyta! // Czyta i czyta, aż wszystko zgadnie lina ratunek ku nam po
śpieszy, /1 wówczas kara na ciebie spadnie, /1 śmierć twa wszystkie ryby ucieszy! (Leśmian 1968:99-100).

901 Ostatnia pozycja to przekład makamy °A1-Harlriego 3Ał-Haririyyu (1054-1122)], pióra
Józefa Szujskiego (3Ał-Fahuri [b.r.J:738). W antologii Lange zamieścił trzykrotnie dłuższy fragment (Lange 
1921:215-216) niż u Święcickiego (Święcicki 1901a:233).

902 Dla porównania podajemy polską wersję cytowanego wyżej wersu Tarafy w przekładzie Anto
niego Langego (Lange 1921:157):

Patrz: tu spoczywa skąpiec: jego kres żałobny
Mogile marnotrawcy czyliż niepodobny?
903 Cśi Kacbu bnu Zuhajri" (zm. w 662 r.), twórca kasydy znanej jako 3al-burdatu, 

czyli „Płaszcz” (TAl-Fähüri [b.r.]:223, 225; Bielawski 1995:60; Danecki 1997:196). Oto początek poematu 
(’Al-Fähüri [b.r.]:226):

J j tl*yl jU—, c-jt,

bänat sucädu fa-qalb-i 1-yawma matbülü / mutayyamun 3itra-hä lam yufda makbülü 
z._<>z.|^z.|_^_|z._||^z.^_|z.^_|_z.^_|z._ (metrum Jal-basit)
Suad odeszła ode mnie, a serce z miłości chore, tęskni dziś za nią daremnie, węzłem miłości spętane.
904 ¿1 'jif TJmaru bnu 1-Faridi (1181-1234), epigoński poeta-mistyk (3A1-Fähüri [b.r.]:701; Bie

lawski 1995:269; Danecki 1997:510), autor słynnego mistycznego anakreontyku, którego pierwszy wers 
brzmi następująco (’Ibn al-Färid 1951:82):

.AL J? ¿r s-
śaribna cala dikri l-hablbi mudämatan / sakimä bi-hä min qabli 3an yuhlaqa 1-karmü

__z-k-z-k-z— (metrum 3at-tawil)
Piliśmy trunek, wspominając Najdroższego, / winem pijani, zanim stworzono winnicę
Antoni Lange przełożył ten wers następująco (Lange 1921:197):
Pijem wino kochance na cześć. Nim zasiany
Był winograd, tern winem duch nasz był pijany.
Termin dikru" oznacza oprócz wspomnienia, wspominania również wielokrotne wspominanie, wy

mienianie imienia Boga w praktykach sufickich, a hablbu" w poezji mistycznej to Ukochany (lub Uko
chana), czyli Absolut (Schimmel 1996:167-178, 274-279). W wersji Langego te aluzje zostały nieco zatarte.
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w 1911 r. z informacją „Traduit de l’arabe”905. Utwory napisane (przetłumaczone?) zosta
ły prozą poetycką. Przekładu polskiego dokonał M. Pawlikowski906.

905 Lange zamieścił w przypisie uwagę: „Utwory tu podane odkrył Fr. Toussaint w czasie swego 
pobytu w Timbuktu. (Le Jardin des Caresses). Niektórzy przypuszczają, że książka ta jest mistyfikacyą. 
Ostatnio wyszła całość po polsku w przekładzie Leopolda Staffa. («Ogród pieszczot»)” (Lange 1921:212).

906 Podajemy tutaj wersję francuską i przekład polski jednego z utworów:
LE TOMBEAU D ’ANTAR

Nul ne sait où repose Antar, l epoux de la Victoire. Nul ne sait où sont maintenant suspendues ses armes.
Sur la plus haute dune du Badiet-Es-Cham, son sépulcre, environné d’azur, sert-il de repaire à l’aigle, 

ou bien, dans El Djezireh, la contrée aux belles eaux, son mausolée est-il enfoui sous les fleurs? Les récitants 
qui racontent ses exploits et qui suivent les caravanes, cherchent peut-être son tombeau. Une nuit, en rêve, 
je l’ai vu. Il était dans la plaine d’Oneïssa, non loin de la demeure d’Abla.

Et, apreil à un étandard, un palmier, seul, le désignait.
(Toussaint 1921:68).

Objaśnienia do tekstu: Antar - wspomniany wcześniej ji-ui ¿1 iflL cAntar(at)u bnu Saddâdi"; Ba- 
diet-Es-Cham - (ldi Bâdiyyatu ś-Sa3mi „Pustynia Syryjska”; El Djezireh - ’Al-Oaziratu 
„górna Mezopotamia”, chociaż tu może też chodzić o Półwysep Arabski, czyli „Oaziratu
l-cArabi” (Hitti 1958:8, 224, 330; Dziekan 2001:75,141); Oneissa - cUnayzatäni (du. cUnayzatu 
«Kózka») „koczowisko plemienia ukochanej cAntary” (3A1-Mucallaqat [b.r.]:87); Abla - ‘Li cAblatu 
„imię ukochanej cAntary” (OA1-Mucallaqät [b.r.]:86; JA1-Fähüri [b.r.]:168).

GRÓB ANTARA.
Nikt nie wie, gdzie leży Antar, poślubiony Zwycięstwu. Nikt nie wie, gdzie złożony dzisiaj jego sprzęt 

wojenny. Czyli na najwyższym garbie piasków Badiet Es Kham w mogile jego, otoczonej błękitem, orły się 
gnieżdżą? czyli w El Dżezireh, krainie źródeł świętych, kwiatami zasypany jego grobowiec? Rapsody, gło
szący swoje rycerskie sprawy, którzy błądzą śladami karawan, szukają może jego grobu. Jednej nocy we śnie 
widziałem go na równi Oneissa, niedaleko od zagrody Abli. Podobna chorągwi znaczyła go palma samotna. 

(Lange 1921:213-214).
907 Oto przekład Le tombeau d’Antar z „Ogrodu pieszczot” w wersji Staffa (Staff 1989:150-151):

GRÓB ANTARA.
Nikt nie wie, gdzie spoczywa Antar, oblubieniec Zwycięstwa. Nikt nie wie, gdzie teraz wisi jego zbroja. 

Czy na najwyższym wzgórzu piaskowym Badiet Es Cham grobowiec jego, otoczony lazurem, służy za 
schronę orłu, czy też w El Dżezireh, miejscu u pięknych wód, mauzoleum jego tonie pod kwiatami?

Bajarze, którzy opowiadają jego wielkie czyny i którzy idą za karawanami, szukają może jego grobu. 
Pewnej nocy, we śnie, widziałem go. Był w dolinie Oneissy, opodal domostwa Abli.
I oznaczała go, podobna chorągwi, jedyna palma.
908 Czyli „Ślepawy” (530-629). Oto początek jego kasydy (’Al-Fähüri [b.r.] :183):

ma bukä’u 1-kabiri bi-l-’atlâlï / wa-su’âl-î wa-mâ taruddu su°âl-î
(metrum °al-hafif).

Tadeusz Kowalski przetłumaczył powyższy wers następująco: Cóż (znaczy) ten płacz starca na śla
dach dawnego obozowiska i moje pytanie? Bo czyż odpowie, gdy pytam (Kowalski 1997:73).

909 „Przekład tej i następnej kasydy jest w granicach możliwości dosłowny” (Kowalski 1997:70).

W 1921 r. w Warszawie ukazał się wzmiankowany już przez Langego „Ogród piesz
czot”, czyli pełny polski przekład dziełka Toussainta pióra Leopolda Staffa (Staff 1989)907.

W wydanej w Krakowie w 1935 r. pracy „Na szlakach islamu” Tadeusz Kowalski 
zamieścił dwa przekłady kasyd: twórcą pierwszej był wspomniany Kacb °ibn Zuhayr, 
a drugiej - 0Al-°Acśa908. Tadeusz Kowalski przetłumaczył obie kasydy prozą,
stosując przekład filologiczny (Kowalski 1997:70-73, 73-76)909.

W 1959 r. w serii Biblioteki Narodowej ukazał się obszerny wybór z „Księgi tysiąca 
i jednej nocy” (przejrzane i poprawione wydanie wyszło w tym samym wydawnictwie 
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w 1966 r.). Teksty opowiadań i bajek przełożył Władysław Kubiak, a teksty poetyckie 
opracował Jerzy Ficowski. Były to pierwsze przekłady opowieści „Tysiąca i jednej nocy” 
z języka arabskiego na polski (Księga tysiąca i jednej nocy 1974:1, 35-36)910.

910 Tadeusz Lewicki wymienia też przekłady krótkich opowiadań dokonane przez Władysława Ku
biaka i Władysława Tubielewicza, zamieszczone w „Przeglądzie Orientalistycznym” (Księga tysiąca i jed
nej nocy 1974:1, 35).

911 Aby pokazać różnicę między oryginałem, hiszpańskim przekładem a wersją Łobodowskiego, 
przytoczymy urywek Xl-wiecznego poety andaluzyjskiego, 3Ibn Hazma (3Ibn Hazm 1914:58):

jj ¿i j (*-*

— <—*1 -2 _■*- ú 4_j

wadidtu bi-3anna 1-qalba suqqa bi-mudyatin / wa-3udhilti fi-hi tumma 3utbiqa fi sadr-i 
fa-’asbahti fi-hi lä tuhallina gayra-hü / Jilä munqadä yawmi 1-qiyämati wa-l-haśri 
tafiśina fi-hi mä hayitu fa-’in ‘amut / sakanti śugafa l-qalbi fi zulmi 1-qabri 

__kz.-|~_____________ 1- (metrum ’at-tawil)

Pragnąłbym, by mi serce rozerwano nożem / i włożono w nie ciebie, pierś mą zamykając.
W nim byś tylko mieszkała, miejsca nie zmieniając, / aż nadejdzie dzień sądu oraz zmartwychwstania. 
Pókim żyw, żyć w nim będziesz, a jeśli zaś umrę, / zamieszkasz w głębi serca, w cieniu mej mogiły. 

W przekładzie prozą Gómeza (Gómez 1940:115):
50

QUISIERA RAJAR MI CORAZÓN

Quisiera rajar mi corazón con un cuchillo, meterte dentro y luego volver a cerrar mi pecho,
Para que estuvieras en él y no habitaras en otro, hasta el día de la resurrección y del juicio final. 

Así vivirías en él mientras yo existiera y, a mi muerte, morarías en las entretelas del corazón en la 
tiniebla del sepulcro.

Del mismo [a saber: De BEN HAZM de Córdoba (994-1063) - PWT]. 
Florian Śmieja przełożył tekst hiszpański następująco (Śmieja 1988:14):

CHCIAŁBYM SERCE ROZPŁATAĆ

Chciałbym serce sztyletem rozpłatać,
włożyć ciebie do wnętrza 
a potem znowu pierś zamknąć.

Abyś mieszkała tam, a nie gdzie indziej,
aż po dzień zmartwychwstania
i sądu ostatecznego.

Tak żyłabyś w nim póki stałoby mi życia,
a z moją śmiercią umarłabyś w zakamarku serca
jak w ciemnej mogile.

A tak przedstawia się wersja Józefa Łobodowskiego (Łobodowski 1961:78):

W 1961 r. nakładem londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy ukazał się tomik wier
szy Józefa Łobodowskiego „Kasydy i gazele” (Łobodowski 1961). Były to dość wolne 
parafrazy arabskiej poezji andaluzyjskiej, a właściwie impresje stworzone na podsta
wie hiszpanojęzycznego zbioru przekładów „Poemas arabigoandaluces” pióra Emilia 
Garcii Gómeza (Gómez 1940; Śmieja 1991:64)911. Zbiór spotkał się z pochwałami Ty
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mona Terleckiego, oceniającego „Kasydy i gazele” jako „nie przekłady czy imitacje, ale 
twórcze, odkrywcze, rozszerzające zakres poetyckiego wyrazu nawiązanie i zastoso
wanie, przyjęcie na własność cudzych, cennych zdobyczy” (Śmieja 2002:95). Florian 
Śmieja jednakże uznał teksty Łobodowskiego za tłumaczenie i przeróbkę oraz zarzucił 
poecie, że nie powołał się na źródło, z którego korzystał: „Skoro zaś arabskiego nie zna 
i musi się posługiwać przy pisaniu «własnych» kasyd i gazel antologią hiszpańską, czy 
elegancko jest nawet tej antologii nie wymienić?” (Śmieja 2002:98). Dość krytycznie 
ocenił też „przykłady monstrualnych (...) amplifikacji widocznych w utworach Gazela 
żałobna (...) oraz Kasyda satyryczna (...)” (Śmieja 2002:96).

W 1974 r. w Warszawie ukazał się pierwszy pełny przekład „Księgi tysiąca i jednej 
nocy” z oryginału arabskiego, przygotowany przez arabistów polskich, oparty na kil
ku wydaniach tekstów arabskich (np. bulackim, wrocławskim Habichta i kalkuckim). 
Teksty poetyckie na podstawie przekładów filologicznych przetłumaczył wierszem ry
mowanym Jerzy Ficowski (Księga tysiąca i jednej nocy 1974:1, 3, 380)912.

GAZELA BIAŁYM WIERSZEM

Chciałbym otworzyć kindżałem moje serce
i wprowadzić cię do niego
i zaczekać aż się rana zabliźni, 
abyś w niej została jak w haremie.

Jak ampułka z wonnym olejkiem,
jak monstrancja,
w której niewierni chowają swego Boga,
jak szkatułka ze złotem 
zagrzebana w ziemię.

Ale nie mogę...
Ale nie mogę, bo moje serce jest zbyt małe,
moje serce,
które zmieściłoby się 
w twej zaciśniętej piąstce, 
piąstce, której paluszków nie chcę całować, 
by nie zajęły się tym ogniem, 
którym płonę.

W tym przypadku Łobodowski wykorzystał połowę pierwszej linijki tekstu hiszpańskiego (odpowia
dającej pierwszemu wersowi arabskiemu) i stworzył na jej bazie zupełnie nowy utwór.

912 Współpraca z poetą przyniosła owoce: większość tekstów poetyckich, nie zawsze wysokiego lotu, 
zachowała w przekładzie zarówno treść, jak i ekwiwalent formalny (poeta zrezygnował z monorymu, 
stosując głównie wzorzec aa bb cc etc). Oto jeden z wierszy zawartych w historii o księciu imieniem ¿ć 
ńylJi Tagu 1-muliiki (’Alf layla wa-layla 1999:1, 266):

*, t' * • s ' , t

^-15 Yj

jj
mata yaśtafi min-ka l-fu’ádu l-mucaddabü / wa-nagmu t-turayya min wisáli-ka ’aqrabü 
bicádun wa-hagrun wa-śtiyaqun wa-lawcatun / wa-matlun wa-taswifun bi-hi l-cumru yadhabü 
fa-la 1-waslu yuhyi-nl wa-lá 1-hagru qátili / wa-lá l-bucdu yudni-ni wa-lá ’anta taqrubü
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Od wydania „Księgi tysiąca i jednej nocy” można mówić o pewnej tendencji, jeśli 
chodzi o utwory poetyckie z klasycznej literatury arabskiej ukazujące się w przekła
dzie na język polski: tłumaczenia są dokonywane głównie z oryginału przez polskich 
arabistów. W 1975 r. w wydawnictwie Ossolineum ukazała się „Księga pouczających 
przykładów” 9Usamy °ibn Munąida913 w przekładzie Józefa Bielawskiego (°Ibn Munąid 
1975). Ta autobiografia syryjskiego rycerza i poety z czasów wojen krzyżowych za
wiera utwory poetyckie samego autora oraz niektórych poetów przedislamskich, np.

wa-mä min-ka ’insäfun wa-lä la-ka rahmatun / wa-lä min-ka °iscäfun wa-lä can-ka mahrabu 
wa-fi hubbi-kum däqat gamicu madähibi / calay-ya fa-lä ’adri ’ilä ’ayna ’adhabü

__(metrum ’at-tawil)

Jerzy Ficowski oddał ten wiersz czternastozgłoskowcem sylabicznym (8+6) o wzorcu aa bb cc etc. 
(Księga tysiąca i jednej nocy 1974:11, 222-223):

Kiedyż serce czas ukoi? Jam przez ciebie chory.
Trudniej mi osiągnąć ciebie niźli gwiazdozbiory!
Opuszczenie i rozłąka, serca niepokoje, 
Odwlekanie i czekanie - oto życie moje.
Połączenie mnie nie wskrzesi, nie zgubi rozstanie
Ani przestrzeń mnie oddalić nie byłaby w stanie.
Nie spodziewam się, żebyś mi uczyniła zadość,
Wszak i ciebie też omija sprawiedliwych radość.
Każda z dróg do ciebie - ciężka, każdy próg - wysoki. 
Nie wiem, dokąd mam się udać, gdzie skierować kroki.

W drugiej linijce polskie gwiazdozbiory trafnie oddaje arabskie Cjili nagmu t-turayya gwiazdy Plejad. 
Trudniejsze zadanie przypadło poecie, gdy rnusiał się zmierzyć z wersami o dobitnie erotycznym 

charakterze (’Alf layla wa-layla 1999:1, 284):

^ilJl ^1» UJ * la* ** ' (j:*

wa-lamma kaśaftu t-tawba can sathi kussi-ha / wagadtu bi-hi diqan ka-halq-i wa-’arzaq-I
fa-’awlagtu fi-ha nisfa-hu fa-tanahhadat / qultu li-ma hada fa-qalat cala l-baqi

(metrum ’at-tawil)

Ficowski w oparciu o przekład filologiczny przetłumaczył te dwa wersy dziesięciozgłoskowcem w na
stępujący sposób (Księga tysiąca i jednej nocy 1974:11, 257):

Gdy spod szat odsłoniłem jej łono,
Tom w nim małą szczelinkę napotkał.
Gdy jej dałem połowę, westchnęła.
„Czemu wzdychasz?" - „Włóż resztę do środka."

Wiersz został przełożony zgrabnie, lecz w oryginale jest bardziej dosadny ze względu na fakt, iż 
polskie słowo łono ma charakter neutralny, a także jest wieloznaczne. Najprawdopodobniej to tłumacz 
z arabskiego poszukiwał kompromisu. Arabskie kussu" raczej nie pojawia się w popularnych słow
nikach języka arabskiego, a jeśli je Znajdziemy, to jego znaczenie podane jest omownie, np. u Baranowa 
wyjaśnione jest jako «женский половой орган» (Baranov 1984:841), u Kazimirskiego «parties honteuses 
de la femme» (Kazimirski 1860:11, 894). Po polsku musielibyśmy je jednak przetłumaczyć, w zależności od 
kontekstu, jako wulgarne „cipa; cipka” lub wulgamiejsze „pizda”. Tu raczej pasowałby drugi („zdrobnia
ły”) wyraz, względnie jakiś jego bardziej eufemistyczny, choć ocierający się o wulgarność, odpowiednik.

913 iiJ ¿1 sśUl ’Usämatu bnu Munqidi" (1095-1188) (’Ibn Munqid 1999:3*, 36*). 
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cAntary (3Ibn Munqid 1999:5, 27, 39 - cAntara 1896: 50, 161, 164). Utwór jest cennym 
przyczynkiem do historii i obyczajowości XII-wiecznej Syrii. Jak stwierdza sam tłu
macz: „Tłumaczenie polskie jest w miarę możliwości wierne, choć nie zawsze dosłow
ne” (JIbn Munqid 1975:30). Wiersze, mimo że podzielone graficznie na wersy, zostały 
przetłumaczone prozą lub mają charakter prozy rytmicznej914.

914 Oto przekład fragmentu kasydy cAntary: Zaiste jam jest mężem, którego połowa / z najlepsze
go plemienia Abas pochodzi. / Drugiej zaś połowy bronię ostrzem miecza. / Gdy oddział zastyga w bez
ruchu przed bitwą, / bacznie się sobie przyglądają rycerze. / Myślę, żem lepszy od tych, którzy chełpią 
się wujami po matce i ojcu. / Zaiste, gdybyś porównywał z czymkolwiek nieunikniony los / to tylko z ry
cerzami podobnymi do mnie, / którzy zsiadają z koni stłoczeni w walce (’Ibn Munqid 1975:90). Dla po
równania podajemy kolejne zdanie-wers przekładu i jego odpowiednik arabski (’Al-Fâhürî [b.r.]: 168):

Wiedzą konie i rycerze, że rozpraszam ich oddziały ciosem ostrego miecza.

k—-jy

w-al-haylu taclamu w-al-fawärisu ’anna-n¡ / farraqtu ğamca-humü bi-darbati faysalı
_ (metrum ’al-kämil).

W wydaniu Hittiego zamiast bi-darbati ciosem występuje bi-tacnati pchnięciem (’Ibn 
Munqid 1999:39).

W tłumaczeniach poezji arabskiej tłumacze będą stopniowo odchodzić od prozy rytmicznej lub 
poetyckiej na rzecz wiersza nieregularnego lub sylabizmu względnego (v. np. uwagi w podrozdziale 
,,’Al-Mutanabbi po polsku”).

915 Nazwiska siedmiu poetów i fragmenty ich mu'allak podaliśmy w omówieniu „Historyi Literatu
ry Arabskiej” Święcickiego.

916 Utwory tu zamieszczone weszły później, z pewnymi zmianami, do antologii klasycznej poezji 
arabskiej (Danecki, 1997:XCIII).

917 f jś- aLtl ¿1 cAliyyu bnu ’Ahmada bni Hazmi" (994-1064), poeta, filozof i teolog andaluzyj
ski (’Ibn Hazm 1976:11-14; ’Al-Munğid 1984:11, 9 - tu 1063 r. jako data śmierci; Nicholson 1995:426-428).

918 Wprawdzie nieznany redaktor (kopista) tekstu okroił niektóre wiersze, ale w tekście zachowało 
się ok. 700 wersów, czyli prawie 200 fragmentów (’Ibn Hazm 1914:XXXIV).

919 Oto bardzo romantyczny wiersz oryginału (’Ibn Hazm 1914:10-11):

¿Jí ¿ ¿JÍ ¿bCty
áLj| ¿Xa LÍj'

jí jU jjSJi jjLli y j¡j

’a-min cälami l-’amläki ’anta ’am insiyyû / ’a-bin 11 fa-qad ’azrä bi-tamyizi-ya l-ciyyü
’arä hay’atan ’insiyyatan gayra ’anna-hû / ’idä ’acmalu t-tafklra fal-ğirmu culwiyyü

W 1981 r. w Warszawie ukazało się tłumaczenie mu‘allak, siedmiu kasyd staroarab- 
skich915. Był to pierwszy pełny przekład na polski z oryginału arabskiego (Mu‘allaki 
1981:22)916. Tłumaczenia dokonali: Aleksandra Witkowska i Janusz Danecki.

W 1976 r. w Warszawie wydano „Naszyjnik gołębicy” 3Ibn Hazma917 w przekładzie 
Janusza Daneckiego. Liczne wiersze (ponad dwieście)918 przełożyła Aleksandra Wit
kowska (3Ibn Hazm 1976). Przekładając część prozatorską, tłumacze starali się zacho
wać maksymalną wierność w stosunku do oryginału, nie naruszając jednakże reguł 
poprawnej polszczyzny. Zrezygnowali ze ścisłego oddawania metrum i rymu orygina
łu arabskiego, tłumacząc fragmenty poetyckie rytmicznym wierszem nierymowanym 
('Tbn Hazm 1976:17)919.

¿Ali j¿Jl ¿LÍ 
¿A11 LSjjl ûii

j^Ljı '¿1 
JÚÍÍ ^^1 Jliz ûj

¿»ż ziLi 
¿¿iJ-l JİÜI ¿TÍ lSj-
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Natomiast w mu‘allakach tłumacze wybrali wiersz wolny, gdyż chcieli skoncen
trować się na oddaniu treści utworu (Mu‘allaki 1981:20)92°.

W 1983 r. w wydawnictwie Ossolineum ukazały się „Opowieści łotrzykowskie” (czy
li makamy) 3A1-Hamadaniego (°A1-Hamadam 1983)921. W oryginale opowieści skom
ponowane są prozą rymowaną (sagf), przeplataną krótszymi lub dłuższymi utworami 
poetyckimi, również kasydami922.

*j JłO lial a.lfc I 4 j IjJj alji <1 llJtljti ' Gj Ł ji y
J** • 4^ J-41 • (44. • L?4 ^4 yi ó* b-:

: 4- 4*4 j p . c_L j • 4s" jÜJi I (tj aj • i^Sl'

«14 aalL- (4^ 4 * “
i—ii" 4-j jij

tabäraka man sawwä madähiba halqi-hl / calä ’anna-ka n-nüru l-’aniqu t-tabiciyyü 
wa-lä śakka cindl ’anna-ka r-rühu säqa-hü / ’ilay-nä mitälun fi-n-nufüsi ttisäliyyü 
cadimnä dalilan fi hudüti-ka sahidan / naqisu calay-hi gayra ’anna-ka mar’iyyü 
wa-law lä wuqücu l-cayni fi-l-kawni lam naqul / siwä ’anna-ka l-caqlu r-raficu 1-haqiqiyyü

||ó__4_ ___ (metrum ’at-tawil)

■_4

Uwaga: w pierwszym hemistychu pierwszego wersu ze względów prozodycznych zamiast 3 
’am ’insiyyü [__a._], jak w wydaniu Piętrowa, zamieściliśmy formę ((’am insiyyü 4_a._]. Osu
nięcie zwarcia krtaniowego i przejęcie występującej po nim samogłoski przez poprzedzającą spółgłoskę 
było środkiem (licentia poetica) nierzadko stosowanym przez poetów arabskich w celu dopasowania form 
wyrazowych do metrum (Wright 2005:ii, 374-375).

Tak wygląda polskie tłumaczenie powyższego urywka, dokonane przez Aleksandrę Witkowską (’Ibn 
Hazm 1976:34):

Jesteś ze świata aniołów czy ze świata ludzi? 
Odpowiedz, bo pojąć nie mogę. 

Widzę ludzką postać, ale myśli mówią, 
że ty na pewno z nieba tu przychodzisz. 

Błogosławiony, kto ścieżki stworzenia prostuje, 
ty jesteś natury najpiękniejszym światłem.

Myślę, żeś duchem na ziemię zesłanym, 
by tutaj serca człowiecze połączyć.

Nawet gdy ciebie widzę, nie mogę uwierzyć, 
że twoje istnienie jest złudą jedynie. 

Gdybyś był niewidzialny, wtedy rzekłbym:
jesteś prawdziwym, szlachetnym rozumem.

920 „Stopniowanie treści a zarazem jej poetycki charakter wydobyło rozbicie arabskiego bajtu 
[wersu - PWT] (przeważnie trzydziestosylabowego!), na kilka wersetów nieregularnej wielkości, zgod
nie z tym jak interpretowaliśmy poematy” (Mu'allaki 1981:20).

921 Autor makam, 4-4 -4-1 ’Ahmadu bnu 1-Husayni, znany jako ^'-4' jt^1 ¿.-4 Badfu z-zamani
l-Hamadaniyyu (969-1007), uważany jest za twórcę gatunku (’Al-Fähüri [b.r.]:168; Nicholson 1995:328-329).

922 Podajemy tutaj prawie połowę „Makamy basryjskiej" «44 Ulili ’al-maqamatu 1-basriyyatu 
(’Al-HamadanI 1986:63-64):

-4'li ■ »Lij 4 4 ifß j'} y :JL>
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Tłumacze przełożyli tekst makam prozą, a utwory poetyckie wierszem białym 
nieregularnym* 923.

haddata-nî cîsa bnu Hisâmin qâla: dahaltu 1-başrata wa-’ana min sinn-i fi fatâ’in / wa-min az-ziyyi 
fi hibarin wa-waSa’in / wa-min al-ginâ fi baqarin wa-śa’in / fa-’ataytu 1-mirbada fi rufqatin ta’hudu- 
-humu l-cuyunu / wa-masaynâ gayra bafidin ’ilâ bacdi tilka l-muntazahati / fi tilka l-mutawaggahati / 
wa-malakat-nâ ’ardun fa-fialalnâ-hâ / wa-camadna li-qidahi 1-lahwi fa-’ağalnâ-hâ / muttarihina li- 
-1-hiśmati ’id lam yakun fi-nâ ’illâ min-nâ / fa-mâ kâna bi-’asraca min irtidâdi Harfi hattâ canna la-nâ 
sawádun / tahfidu-hû wihadun / wa-tarfacu-hü niğâdun / wa-calimnâ ’anna-hû yahummu bi-nâ / 
fa-’atlacnâ la-hü hattâ ’addâ-hü ’ilay-nâ sayru-hü wa-laqiya-nâ bi-tahiyyati l-’islâmi / wa-radadnâ 
calay-hi muqtada s-salâmi / tumma ’ağâla fi-nâ tarfa-hü wa-qâla: ya qawmu mâ min-kum ’illâ man 
yalha?u-nî śazran / wa-yüsicu-ni hazran / wa-mâ yunbi’u-kum can-nı / ’aşdaqu min-nı / ’ana rağulun 
min ’ahli l-’iskandariyyati / min at-tuğûri l-’umawiyyati / qad wafta’a li-ya 1-fadlu kanafa-hü / wa- 
rahhaba bı caysun / wa-namâ-nı baytun / tumma ğacğaca bi-ya d-dahru tammi-hi wa-rammi-hi / wa- 
’atlâ-nî zağâllla humra l-hawâşili:

ka-’anna-hum hayyâtu ’ardin mahlatin / fa-law yacaddûna la-dakkâ summu-hum
’idâ nazalnâ ’arsalü-ni kâsiban / wa-’in rahalnâ rakibü-ni kullu-hum

(metrum ’ar-rağaz)

W tekście pogrubioną czcionką zaznaczyliśmy rymujące się wyrazy.
923 Oto tłumaczenie polskie powyższego fragmentu „Makamy basryjskiej” dokonane przez Aleksan

drę Witkowską i Janusza Daneckiego (’Al-Hamadâni 1983:73):
Opowiadał mi Isa Ibn Hiszam:

Trafiłem do Basry, kiedy byłem jeszcze młody i ubierałem się w ozdobnie wyszywane szaty. Mia
łem wtedy dużo owiec i krów. Do Al-Mirbadu przyszedłem w towarzystwie, które przyciągało oczy 
wszystkich. Udaliśmy się do pobliskiego ogrodu. Skrawek jego ziemi wszedł w nasze posiadanie. Pijąc 
rozkosz z podawanych dokoła kielichów, nikt nie zwracał uwagi na skromność, bowiem wszyscy znali 
się doskonale.

Po chwili nie trwającej dłużej niż jedno spojrzenie przed nami pojawił się cień, który opadał w doli
nach i wznosił się nad wzgórzami. Najwyraźniej zmierzał w naszym kierunku, więc wszyscy zaczęli mu 
się przyglądać. W końcu stanął przed nami. Powitał nas pozdrowieniem islamu, więc i my odpowiedzie
liśmy słowami powitania. Przyglądał się nam przez chwilę, wreszcie rzekł:

- O ludzie! Nie ma wśród was nikogo, kto nie spoglądałby na mnie z ukosa nie ukrywając nie
chęci. Ale nikt wam lepiej nie opowie o mnie niż ja sam. Pochodzę z Aleksandrii, z pogranicznego 
miasta Umajjadów. Jego bezpieczne mury obdarzały mnie łaską, a życie witało mnie radośnie. Mój 
dom spokojnie rozkwitał. Lecz potem los przygniótł mnie troskami, a moje pisklęta zaczęły cierpieć 
głód i nędzę.

One były jak węże na pustynnej ziemi,
które wsączają śmiercionośne jady.
Kiedy się zatrzymamy, żądają pokarmu,
zaś kiedy wyruszamy, wszystkie naraz chcą mi wejść na plecy.

924 Więcej na temat tego przekładu w podrozdziale „Koran po polsku”.
925 Utwory tu zamieszczone weszły później do antologii klasycznej poezji arabskiej (Danecki 1997:XCIII).

W 1986 r. w Warszawie ukazał się pierwszy polski przekład Koranu z oryginału 
arabskiego. Tłumaczenia dokonał Józef Bielawski (Koran 1986)924.

W 1988 r. wydano antologię poezji epoki Abbasydów (Danecki 1988)925. Przekładu 
dokonano z języka arabskiego.

W 1988 r. ukazały się przekłady poezji andaluzyjskiej, dokonane przez wspomnia
nego Floriana Śmieję. Był to wybór z cytowanej wyżej hiszpańskojęzycznej antologii 
„Poemas arábigoandaluces”. Autor przetłumaczył z hiszpańskiego 39 utworów ze 112 
zawartych w antologii Gómeza (Śmieja 1988:6).



W 1997 r. w Warszawie w tomie „Literatura arabska. Dociekania i prezentacje” 
ukazało się tłumaczenie arabskiego romansu rycerskiego o 3A1-Muhalhilu pióra Danu
ty Madeyskiej (Madeyska 1997). Liczne fragmenty poetyckie zostały przetłumaczone 
wierszem nieregularnym.

W 1997 r. ukazała się, wielokrotnie cytowana w tej pracy, antologia poezji arab
skiej opracowana przez Janusza Daneckiego (Danecki 1997). Jest to pierwszy w Pol
sce tak obszerny wybór klasycznej poezji arabskiej, obejmujący utwory tworzone do 
XIII w. włącznie (Danecki 1997:XCIII)926. Przekłady zawarte w tej antologii dokonane 
zostały albo rymowanym wierszem sylabicznym (dotyczy to jednak wyłącznie wspo
mnianych wyżej tłumaczeń pośrednich Mickiewicza i Langego - °Ibn al-Farida), albo 
wierszem wolnym lub prozą rytmizowaną. Pojawia się, jak wspomnieliśmy, wiersz bia
ły, zazwyczaj nieregularny lub względnie sylabiczny (trafiają się też wiersze izosylabicz- 
ne, np. w tłumaczeniach poezji 3Abü Nuwäsa927). Ponieważ na tom złożyły się wcześniej
sze antologie, zbiory i wybory poezji arabskiej (Muallaki 1981; Danecki 1988), znakomita 
większość przekładów zawartych w tej antologii jest autorstwa Janusza Daneckiego 
i Aleksandry Witkowskiej928. Inne przekłady, również wierszem nieregularnym, zapre
zentowali: Barbara Wrona (utwory Qaysa °ibn al-Hatima929), a zwłaszcza, drugi co do

926 W wyborze nie zamieszczono poezji arabskiej Hiszpanii, ponieważ ze względu na wielość form 
i gatunków oraz bogatą twórczość wielu poetów Andaluzji arabskiej wymagałaby ona osobnej antologii 
(Danecki 1997:XCIII).

927 Danecki 1997:325-326, 327-328.
928 Janusz Danecki włączył do antologii niektóre sury Koranu w przekładzie Bielawskiego (fragment 

sury II, surę LXXXVI, pozostałe cytowane przetłumaczył ponownie: I, fragment sury II, fragmenty sur 
XVI, XXIV, XXVI, XXXVIII, surę LIII, LV, LXXXIV, XCI i CXII) oraz przekład kasydy Ka'ba ibn Zuhay- 
ra, dokonany prozą przez Tadeusza Kowalskiego (Danecki 1997:160-187, 196-201).

929 ¿1 J-j Qaysu bnu 1-Hatimi (zm. ok. 620 r.) (TAPAsmaT 1979:196; ’Al-Mungid 1984:11, 559; 
Nicholsoń 1995:94-970). Oto jeden z utworów poety (Qays ’ibn al-Hatim 1967:156-158):

Li-U— -bu

fliil .¿1 • ‘ę jy

ÿ Ą? »LjJ. JTj

‘Ls*2-1

man yaku ğâfilan lam yalqa bu’san / yunih yawman bi-sähati-hi 1-qadä’ü 
tanäwalu-hü banätu d-dahri hattâ / tutallimu-hü ka-mä ntalama l-’inä’ü 
wa-kullu sadïdatin nazalat bi-hayyin / sa-ya’ti bacda śiddati-ha rahä’ü 
fa-qul li-1-muttaqï carada 1-manäyä / tawwaqa wa-laysa yanfacu-ka ttaqä’ü 
fa-lä yuc{ä 1-harişu ğinan li-hirşin / wa-qad yanmi li-dï l-cağzi t-taräJü 
ğaniyyu n-nafsi mä stagna ğaniyyun / wa-faqru n-nafsi mä camirat safä’ü

__(metrum 3al-wafir)

Barbara Wrona przełożyła ten wiersz następująco (Danecki 1997:123):
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liczby przekładów w antologii, Marek M. Dziekan (poezje Taabbaty, 9A1-Muhalhila930,
9As-Samaw°ala931, Hatima at-Ta3!932,3A1-Hansa3y933 oraz 3aś-Sarifa ar-Radi934.

Kto jest beztroski, dotychczas nieszczęścia nie spotkał,
tego przeznaczenie ugnie pewnego dnia.

Doświadczą go córy losu, a potem
zniszczą jak pęknięte naczynie.

Nieszczęście dopada każdego, kto żyje;
zawsze po uderzeniach radość następuje.

Bogobojnemu powiedz: przypadłości losu
wystrzegaj się, bo obrona już niewiele daje.

Rozrasta się majątek temu, co bogaty;
pragnący obfitości nigdy nie dostaje.

Bogactwo ducha bogacza nie wzbogaci, 
a i duszy ubóstwo biedy nie buduje.

930 ’Al-Muhalhilu („Finezyjnie tkający (poemat)”), właściwie i»*) ¿j¡ cAdiyyu bnu 
Rabicata (zm. ok. 530 r.), uważany za najstarszego poetę, którego utwory się zachowały (’Al-Fähüri 
[b.r.]:69; ’Al-’Aşma'â 1979:154; ’Ibn Raśiq 1981:1, 189; Nicholson 1995:76; Danecki 1997:21). Oto dwa 
początkowe wersy jednego z jego utworów (’Al-’Aşma0! 1979:154):

lii (►—i

a'' ^j-0l ¿r* Jlls ^JLjJL jJL ¿)p

’a-laylata-nä bi-di husumin ’aniri / ’ida ’anti nqadayti fa-lâ tahürî
fa-’in yaku bid-dinâ’ibi tâla layl-i / fa-qad yubkâ min al-layli l-qaşîrı

(metrum ’al-wäfir)

Marek M. Dziekan przełożył te wersy następująco (Danecki 1997:23):
Czy rozjaśni się noc w Zu Husmie

jeśli ty odeszłaś i jej nie pomożesz?

A jeśli z mojej winy noc jest taka długa,
Trzeba ją opłakać, by się już skończyła.

931 ¿1 Jl’As-Samaw’alu bnu cÄdiyä’a (zm. ok. 560 r.), Samuel, poeta żydowski, słynny w tra
dycji arabskiej z lojalności (Delitzsch 1874:13-14 - o imieniu poety oraz niektórych próbach wyprowa
dzania imienia z rdzenia arabskiego; cf. ’Al-Hamäsa [b.r.]:I, 55-56; ’Al-Munğid 1984:11, 366; Nicholson 
1995:84-85). Oto dwa początkowe wersy jednej z jego kasyd (’Al-Hamäsa [b.r.]:I, 56):

Js*» s-Uy. f jui iii
j—” Jl eri* i«--* A

’ida 1-mar’u lam yadnas min al-lu’mi cirdu-hü / fa-kullu ridä’in yartadî-hi ğamllü
wa-’in huwa lam yahmil calâ n-nafsi dayma-hâ / fa-laysa ’ilâ husni t-tanâ’i sabllü

__(metrum ’at-tawil)

Jeśli stroju człowieka nie splami nikczemność, / cokolwiek na się wdzieje, pięknym się okaże.
Jeżeli zaś nie zniesie własnych upokorzeń, / nie zyska w żaden sposób spodziewanej sławy.

Marek M. Dziekan przełożył te wersy następująco (Danecki 1997:61-62):
Honor człowieka niczym nie splamiony

Może być ozdobą najstrojniejszej szaty.

A jeśli jego dusza nie oprze się nieprawości,
to nie ma drogi ku błogosławieństwu.
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Co do różnic w interpretacji obu wersów przez tłumaczy (naszej i Marka M. Dziekana), cf. Delitzsch 
1874:14 - „So ist jede Handlung, welche er auch immer nach Vermeidung von Unedlem ausüben mag, 
wahrhaft schön" (w oparciu o: ’Al-Hamäsa [b.r.]:I, 56), a zwłaszcza Delitzsch 1874:15 - „D.i. Wenn er sie 
(seine Seele) nicht das ihr Unangenehme geduldig ertragen läßt”; ’Al-Hamäsa [b.r.]:I, 56 - ¡1 öl

’ay ’in lam yusbir-hä calä makärihi-hä.
932 jlll Hätimu t-Tä’iyyu (zm. w 609 r.), symbol beduińskiej szlachetności i gościnności (’Al-Mun- 

gid 1984:11, 225; Nicholson 1995:85-87). Oto szósty i siódmy wers jednej z kasyd poety (Hätim 1981:45):
y Łtt a—> ■ •— U

^-4 * 4 Ljj 4 ¿7* ÜJlJ

tanütu la-nä hubba 1-hayäti nufüsu-nä / saqä’an wa-ya’ti 1-mawtu min haytu lä nadri 
’a-mäwiyyu ’immä mittu fa-scay bi-nutfatin / min al-hamri riyyan fa-ndahinna bi-hä qabri

_ (metrum ’at-tawil)

Marek M. Dziekan przełożył te wersy następująco (Danecki 1997:101-102):

Nasze serca drżą miłością do trudnego życia,
lecz śmierć nadchodzi z niewiadomej strony.

O Mawijjo! Jeśli umrę, przynieś dzban pełen 
czystego wina i napój nim miejsce mej mogiły.

933 (ulÁJi ’Al-Hansä’u („Perkatonosa”), właściwie 21 Tudämiru bintu cAmrin (ok. 575— 
ok. 664), największa poetka arabska okresu klasycznego’(’Al-Fähüri [b.r.]:188-190; ’Al-Mungid 1984:11, 
273-274). Oto jeden z jej utworów (’Al-Hansä’ 2004:74):

Ljo Ú *1 jj

fl» ¿j-JbJ-L JS" U
_ áj j ¿2 y jj oj

*rÁ-l Ł-l* fr 4p-U-l y (^)
JdJl (T)

’inna z-zamäna wa-mä yafnä la-hü cagabun / ’abqä la-nä dañaban wa-stu’sila r-räsü
’abqä la-nä kulla maghülin wa-faggacnä / bi-l-hälimina fa-hum hämun wa-’armäsü 
’inna l-gadldayni fi tüli htiläfi-himä / lä yafsudäni wa-läkin yafsudu n-näsü

(metrum ’al-basit)
k-l--------

Marek M. Dziekan przełożył te wersy następująco (Danecki 1997:212):

Nasz czas pełen jest rzeczy niezwykłych: 
Wyrywając nam głowę, zostawił nam ciało.

Rzucił nas w nieznane i przyczynił bólu 
Świadomością śmierci, truchła i mogiły.

Noc i dzień żyją, choć sobie przeciwne
I tylko ludzie niszczą się nawzajem.

934 -ííÁIi ’aś-Śanfu r-Radiyyu, właściwie jl—2li ¿i Muhammadu" ibnu 1-Husayni (970- 
1016), jeden z większych poetów epoki abbasydzkiej (’Al-Fähüri [b.r.]:665-666; ’Al-Mungid 1984:11, 388). 
Oto jeden z jego utworów (’aś-Sarif ar-Radl 1892:576):
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Oprócz tłumaczeń dokonywanych z oryginału przez arabistów pojawiały się i za
pewne pojawiać będą kolejne tłumaczenia pośrednie. Wspomnijmy tu wydany w 1998 r. 
w Warszawie XV-wieczny traktat o sztuce miłosnej szejcha °an-Nafzawiego (Nafzawi 
1998)935. Dziełko to zostało przetłumaczone z angielskiego przez Idę Lisowicz936. Liczne 
fragmenty poetyckie oddano na wzór przekładu angielskiego wierszem nieregular
nym937. Polski przekład zawiera typowe usterki tłumaczenia pośredniego: brak kon-

U_rŁ.J

lÂijj ¿tli

lijjj ' jLJi < —li

J-Ljl

.¿-uh j Jjć

wa-laylin tamazzaqa can-hu n-nasi/mu wa-stalaba l-ğawwa ğarban wa-śarqa 
wa-nllufarin fatahat-hu r-riyâhu / wa-cânaqa-hu l-mâ3u safwan wa-ranqâ 
tahayyala °atrâfa-hû fi-1-ğadî/ri 3alsinati n-nâri hamran wa-zarqan

(metrum 3al-mutaqârib)
~--l—U_k-_|k_ök_-k-_b-_

Marek M. Dziekan przełożył te wersy następująco (Danecki 1997:478):
Lekki powiew rozerwał noc i przestrzeń 

na dwie połowy - wschodnią i zachodnią.
Wiatry otwarły kielich nenufaru;
otulała go przejrzysta woda i okruchy mułu.

Płatki kwiatu odbijały się w jeziorze
Niczym języki ognia błękitnoczerwone.

935 Utwór powstał najprawdopodobniej w I połowie XV w., jak można wywnioskować z tekstu
(wzmiankowany w nim jest historyczny sułtan Tunisu), względnie na początku XVI w. (Nefzaoui 1995:9). 
Autorem był >Ji a-* ii aa Muhammadu" 3abü cAbdi İlâhi bni Muhammadi" an-Nafzawiyyu.
Nota bene czytelnik polski z wstępu dowiaduje się, że „Ogród rozkoszy" napisany został w XVI w. (Nefzawi 
1998:7), z okładki - że jest to traktat XVIII-wieczny, a z zakładki - że XIII-wieczny.

936 We wstępie i na stronie tytułowej brak jakiejkolwiek wzmianki o języku, z którego dokonano tłu
maczenia. Na odwrocie strony tytułowej uważny czytelnik znajdzie informację: „Tytuł oryginału ErRoud el 
Âaterp'nezaha eł Khater" (Nefzawi 1998:4). Zarówno forma tytułu, jak i polski przekład świadczą, że mamy 
do czynienia z przekładem wersji angielskiej Sir Richarda Burtona, znanej pod tytułem “The Parfumed Gar
den” (Nefzaoui 1995:15 - tu ta sama wersja tytułu). W 1886 r. Burton przełożył na angielski anonimową 
wersję francuską arabskiego oryginału, zatytułowanego j ^»Ui °ar-rawdu l-câtir(u) fi nuzhati
l-hâtir(i) „Wonny ogród dla rozrywki ducha” (Nefzaui 1990; °an-Nafzawi 1993; Nefzaoui 1995:8).

937 Oto wersja oryginalna jednego z wierszy z poprawkami, których wymagało metrum:
• , ' . < .* • i , , * » , . ■ -

«MÎ [ji 4^ «^jj
¿A ■5,?i № S* y

ya dahru mâ tarfacu min mağdin / °illâ sağıra d-dihni ’aw masharah 
wa-man takun zawğatu-hü qahbatan / 3aw man takun tuqbatu-hü mihbarah 
3aw man yakun qawwâda fî şiğarih / yağmacu mâ bayna rağul wa-mra°ah

__^j.|_ (metnim 3as-saric)

Fortuno, obdarzasz łaską / wyłącznie głupców lub błaznów; 
Mających kurwy za żony; / z dup swych czyniących kałamarz; 
Rajfurów od maleńkości / wiążących męża z niewiastą.
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sekwencji w transkrypcji wyrazów arabskich; błędne przepisanie wyrazów z tłuma
czenia angielskiego, i co za tym idzie, błędne (względnie arbitralne) ich tłumaczenie; 
zachowanie francuskiej transkrypcji wyrazów arabskich, zazwyczaj w formie mówio
nej, i to w wersji dialektalnej; nietłumaczenie części wyrazów arabskich, zupełnie nie
zrozumiałych dla przeciętnego czytelnika938. Niektóre partie tłumaczenia angielskiego

Uwagi: «>*—. masharatu" f. pośmiewiska, błazen-, zawgatu" f. żona, małżonka-, qahbatu" f. 
dziwka, kurwa-, tuqbatu" f. dziura (tu: zgodnie z kontekstem - dupa); mihbaratu" f. kałamarz; jiy 
qawwädu" m. rajfiir, stręczyciel, alfons.

Naszego przekładu dokonaliśmy wierszem izosylabicznym o schemacie 8+8.
Tekst tego trójwiersza w angielskim przekładzie Richarda Burtona, dokonanym z francuskiego, wy

gląda następująco (Nefzaoui 1995:104):
Oh, Time! Of all the dwellers here below
You only elevate buffoons or fools,
Or him whose mother was a prostitute,
Or him whose anus as an inkstand serves,
Or him who from his youth has been a pander;
Who has no other work but to to bring the two sexes together.

Przekład Burtona stał się z pewnością podstawą niemieckiego tłumaczenia Heinricha Conrada 
z 1905 r. (Nefzaui 1974:1961):

O schlimme Zeit; unter all den Menschen hier
Bringst nur Dummköpfe und Narren du hervor!
Seht den! Den brachte eine Hure zur Welt.
Seht den! Des Anus gleicht einem Tintenfaß, 
In das man kräfi’gen Stoßes die Feder taucht. 
Seht den! Der streicht als Kuppler durch die Stadt, 
Und Kuppelei nur kennt er den ganzen Tag.

Niezgodnie z wersją arabską żona tekstu arabskiego została zastąpiona matką w wersji angielskiej 
(oraz niemieckiej, choć omownie). Przekład polski wersji angielskiej, dokonany przez Idę Lisowicz, przed
stawia się następująco (Nefzawi 1998:134):

O czasie! Spośród wszystkich, co na świat przychodzą,
Wywyższasz jedynie błaznów i ludzi szalonych.
Lub tego, który się narodził z matki ladacznicy, 
Lub tego, który jako kałamarza użycza odbytnicy, 
Lub tego, który od młodości rajfurzy najrańszej, 
Lub tego, co się trudni li tylko ułatwianiem schadzek.

W tłumaczeniu Lisowicz (za Burtonem) ostatnie dwa wersy dotyczą dwu różnych osób, chociaż 
w oryginale arabskim wyraźnie chodzi o jedną i tę samą osobę. Słowo ladacznica, odpowiednik prostitute 
Burtona, jest raczej słabym refleksem słowa arabskiego, lepiej wypadło tu tłumaczenie Conrada - Hure.

938 Oto kilka tylko przykładów: znany z historii wczesnego islamu „fałszywy” prorok ¿1 Mu- 
saylamatu bnu 1-Qaysi (zm. w 633 r.) (°A1-Mungid 1984:11,664), w tłumaczeniu Burtona występujący w dość 
poprawnej transkrypcji francuskiej Moęailama (Nefzaoui 1995:18-22), w tłumaczeniu polskim nosi japońsko 
brzmiące imię Mosajama (Nefzawi 1998:17-19), notabene dalsze dzieje Musajlamy zostały beztrosko po
minięte w przekładzie polskim (Nefzaoui 1995:21-22; Nefzawi 1998:19); w tejże opowieści o Musajlamie 
występuje termin goum, zaznaczony kursywą przez Burtona jako orientalizm (Nefzaoui 1995:20, 21), 
w polskim przekładzie jest normalnie odmieniany (może to i dobrze), ale bez objaśnienia: ze swym gu- 
mem, jeden z dostojnikówgumu (Nefzawi 1998:17-19 - chodzi oczywiście o dialektalną wersję arabskiego 
fji qawmu” ród, współplemieńcy etc. (Turek 2001:207); tamże pojawia się tajemniczy termin, określający 
modlitwę: Zwalniam was z modlitwy aceu (Nefzawi 1998:19), w tekście Burtona jest: „I dispense you 
from saying the prayer aceur" - gdyby nie tekst Burtona i uwaga, że chodzi o modlitwę między trzecią 
a czwartą, nie domyślilibyśmy się, że chodzi o modlitwę popołudniową asr(^»+ ca$run); w wersji polskiej 
pojawia się nic nieznacząca forma Elbis (Nefzawi 1998:24, 50), podczas gdy w wersji angielskiej (Nefza- 
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zostały po prostu nieuwzględnione przez tłumaczkę w wersji polskiej, choć akurat nie 
przysporzyłyby zbyt wielkich problemów w przekładzie. Jest to kolejny dowód na to, 
jak wyglądają teksty tłumaczone spiesznie, bez konsultacji z arabistami* 939.

oui 1995:26, 44) występuje znany już z Mickiewicza Eblis (warto czasem przypomnieć sobie szkolną lekturę 
„Sonetów krymskich”!), czyli arabski ’iblisu diabeł, szatan (Turek 2001:186); termin „techniczny", wy
stępujący w formie Lebeuss el djoureb (wciąganie skarpety) (Nefzaoui 1995:59; Nefzawi 1998:74), można 
by normalnie przetranskrybować jako lubs ał-dżaurab (^lubsu 1-gawrabi); najbardziej zabawnym 
błędem jest przestawienie liter tłumaczenia angielskiego - „el feudrj, łódeczka [!]” (Nefzawi 1998:121,122), 
podczas gdy w angielskim występuje „el feurdj, the slit”, czyli szpara (Nefzaoui 1995:93), co odpowiada 
arabskiemu ’al-fargu szpara; srom (Wehr 1976:702) - czyżby w polskiej wersji była to próba upoetycz- 
nienia opisu, dalej bardzo realistycznego i niepasującego jednak do terminu „łódeczka”?; wreszcie wielo
krotnie cytowany Abu Nuwâs występuje w wersji polskiej jako Abu Nuass (Nefzawi 1998:135) za francuską 
formą Abou Nouass zachowaną u Burtona (Nefzaoui 1995:105). Przykłady tego typu błędów i dziwolągów 
można by mnożyć, zresztą sam autor traktatu, nie wiadomo dlaczego, w polskiej wersji występuje jako 
Shaykh zamiast jako Szajch lub ostatecznie Szejk. Co się tyczy przekładu Burtona: wspomniane „terminy 
techniczne” nie figurują w wersjach arabskich (dostępnych również elektronicznie), dlatego też Jim Coville, 
który przetłumaczył dziełko w 1999 r. bezpośrednio z arabskiego, zarzucił Burtonowi, że uzupełni, on tekst 
oryginalny o te terminy (Nafzawi 1999), chociaż zapis francuski, naszym zdaniem, sugerowałby interpolację 
już w przekładzie francuskim (jeśli chodzi o źródła traktatu, cf. Nefzaoui 1995:10-11).

939 Przywołujemy tu in extenso opinię Marka M. Dziekana, choć pozostaje ona vox clamantis in de
serta „Potwierdza to tylko konieczność konsultacji naukowej wszelkich poważniejszych publikacji, które 
dotyczą tzw. Orientu, ponieważ znajomość tej tematyki nadal jest zatrważająco niska, a o śmieszność 
nietrudno” (Dziekan 1997:452).

940 Autorem poniższego urywku wiersza jest ’Abu l-cAtahiyyati (748-825/828), twórca poezji
refleksyjnej, o tematyce ascetycznej i egzystencjalnej (’Al-Fâhüri [b.r.]:416; ’Al-Mungid 1984:11, 17; Ni
cholson 1995:296-303; Siwiec 2005:131):

aj-Xj (-/-J L* cj yll -j' y (11

^laaï jyÓH y (11

y (11

-■'Á' olj

la-cumr-I la-qad nüdita law kunta tasmacü / ’a-lam tara ’anna 1-mawta má laysa yudfa'ü
’a-lam tara ’anna n-nàsa fï gafalâti-him / ’a-lam tara ’asbába l-’umüri taqattacü
’a-lam tara laddâti 1-gadidi ’ilâ 1-bilâ / ’a-lam tara ’asbába 1-himámi tusayyacü
’a-lam tara ’anna 1-faqra yucqibu-hu 1-giná / ’a-lam tara ’anna d-dayqa qad yatawassacü 
’a-lam tara ’anna 1-mawta yuhtir sabibatan / wa-’anna rimáha 1-mawti nahwa-ka tusracü

__zI|^_ó -L--(metrum ’at-tawil)

Tłumaczenie Pawła Siwca brzmi następująco (Siwiec 2005:131-132): 
Na mą duszę! Wezwano by cię, gdybyś słuchać raczył!

Czyż nie dostrzegłeś, że śmierci nie da się odsunąć?

W 2005 r. w Krakowie ukazała się cytowana w naszej pracy wielokrotnie książka 
Pawła Siwca, dotycząca rytmu staroarabskiej kasydy (Siwiec 2005). Znalazło się w niej 
trzynaście tłumaczeń całych utworów, a przede wszystkim ich dłuższych fragmentów, 
przetłumaczonych z języka arabskiego na polski. Tłumacz dokonał przekładu wier
szem nieregularnym bezrymowym940.
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W 2008 r. w Krakowie ukazała się kolejna, również cytowana przez nas, książ
ka Pawła Siwca, dotycząca poetyki wiersza arabskiego (Siwiec 2008). W tekście za
warto kilkadziesiąt tłumaczeń wierszy arabskich lub ich fragmentów, przełożonych 
z oryginału, którym towarzyszą, podobnie jak w poprzedniej pracy autora, teksty w 
języku arabskim. Paweł Siwiec przetłumaczył całe utwory następujących autorów: cUr- 
wa Dibn al-Ward94’, Zuhayr 3ibn 3Abi Sulmä (muallaka), °an-Nâbiğa, 'JA1-Hutay3a942, 
’Al-Mutanabbi, ’Al-Hansä3 (dwa utwory), cUmar °ibn °Abi Rabica943, Ğamil But ay na944, 
°Abü Nuwäs (pięć utworów) oraz 3Abu l-cAtähiyya (cUrwa 1998:61; Siwiec 2008:154; 
°A1-Mucallaqät [b.r.]:56-63; Siwiec 2008:158-161; 3an-Nâbiğa [b.r.]:72-74; Siwiec 2008:170- 
-171; 3A1-Hutay3a [b.r.]:117-118; Siwiec 2008:172; 3A1-Mutanabbi 2008:11, 125-129; Siwiec 
2008:173-174; 3A1-Hansä° 2004:94-95; Siwiec 2008:174; 3A1-Hansä3 2004:111-112; Siwiec 
2008:175-176; cUmar 3ibn °Abi Rabica [b.r.]:154; Siwiec 2008:178-179; Ğamil [b.r.]:94-95; 
Siwiec 2008:179-180; °Abù Nuwäs 1982:216-217; Siwiec 2008:180-181; cAntara 1893:71; 
Siwiec 2008:181-182; °Abü Nuwäs 1972:319-320; Siwiec 2008:184-185; °Abü Nuwäs 
1988:314-315; Siwiec 2008:186; 3Abü Nuwäs 1972:221-223; Siwiec 2008:187; 3Abü Nuwäs 
1972:165-166; Siwiec 2008:189; °Abü al-cAtähiyya 1886:203; °Abü al-cAtähiyya 1986:334; 
Siwiec 2008:190). Tłumaczenia w tej książce, w przeciwieństwie do tłumaczeń innych 
arabistów oraz przekładów dokonanych przez Pawła Siwca poprzednio, są w więk
szości izosylabiczne (trafiają się utwory, które cechuje sylabizm względny945). Użyte 
zostały rozmiary od ośmio- do trzynastozgłoskowca946. Na wzór arabski średniówka

Czyi nie dostrzegłeś, że ludzi chwyta los znienacka?
Czyż nie dostrzegłeś, jak wszystko na drobne kawałki się rozpada?

Czyż nie dostrzegłeś, jak rozkosze nowości marnieją?
Czyż nie dostrzegłeś, jak sens konania do grobu się składa?

Czyż nie dostrzegłeś, że po ubóstwie bogactwo nadchodzi?
Czyż nie dostrzegłeś, że ciasnota da się poszerzyć?

Czyż nie dostrzegłeś, że widmo śmierci miesza młodym zmysły?
I że włócznie śmierci w ciebie są wymierzone?

941 jjjJi ijjc- cUrwatu bnu 1-Wardi (zm. ok. 596 r.), poeta, „książę wyrzutków" (3A1-Fähüri [b.r.]:l89; 
3A1-Mun|id 1984:11, 460).

942 3A1-Hutay3atu (zm. ok. 678 r.), poeta uprawiający satyrę (’Al-Fâhûri [b.r.]:255; °A1-Mungid 
1984:11, 239).

943 ii-ij ^1 ¿1 jżś. cUjnaru bnu 3Abi 3Rabicata (644-711), twórca erotyków (3A1-Fâhûrî [b.r.]:255-263).
944 j Oamilu bnu cAbdi İlâhi bni Macmarin (zm. w 701 r.), znany od imienia uko

chanej jako Ul Ğamîlu Butaynata, piewca miłości platonicznej (JA1-Fahuri [b.r.]:248-250).
945 Np. Siwiec 2008:152, 158.
946 Autorem poniższego wiersza jest Umar ibn Abi Rabica (cUmar ibn JAbi RabFa [b.r.]: 154);

AÂ ¿¿A l>« ¿^1 1*~"!■*J **~^J Jj*

wa-nâhidati t-tadyayni qultu la-hâ ttakï / calâ r-ramli min ğabbânatin lam tuwassadî 
fa-qâlat calâ smi İlâhi ’amru-ka tâcatun / wa-'Jin kuntu qad kullaftu mâ lam 3ucawwadl 
fa-mâ ziltu fï laylin tawilin mulattiman / ladïda rudâbi 1-miski ka-l-mutasahhidï 
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przypada po pierwszym hemistychu (choć zdarzają się przerzutnie), natomiast pół- 
wiersze funkcjonują przeważnie jako bezśredniówkowe lub z mieszanym podziałem 
trzynastozgłoskowca 7+6, względnie 8+5, a także odwrotnie: 6+7 oraz 5+8, co spra
wia, że i ta miara wierszowa traktowana jest w odbiorze jako bezśredniówkowa (cf. 
Pszczołowska 2001:328)947.

fa-lamma dana Risbahu qalat fadahta-nl / fa-qum gayra matrudin wa-3in śi3ta fa-zdadi 
fa-ma zdadtu min-ha gayra ma$$i litati-ha / wa-taqblli fi-ha wa-l-haditi 1-muraddadi 
tazawwadtu min-ha wa-ttaśahtu bi-mirti-ha / wa-qultu li-caynay-ya sfaha d-damca min gadi 
fa-qamat tucaffi bir-ridaci makana-ha / wa-tatlubu śadran min gumanin mubaddadi

_____________________ j.|^__ (metrum 3at-tawil)
.-_k'_'k-.|^_lk_-|--- zj—

— |----

Ten utwór Paweł Siwiec przełożył jedenastozgłoskowcem (Siwiec 2008:178-179):

Dziewczęciu o piersiach krąglutkich rzekłem:
„Spocznij na piachu, cóż, że brak poduszek!”

„Na Boga! - rzekła - twym słowom posłusznam,
choć żądasz tego, czegom nienawykła”.

Całowałem w noc długą bez ustanku,
ssąc słodycz piżma, miód jakby spijając.

A gdy świt nastał: „Zhańbiłeś mnie" - rzecze -
„Wstań! Acz nie naglę. Jeśli chcesz, to zostań."

Dla jej ust samych muśnięcia zostałem,
dla pocałunków i dla pogaduszek.

Nasyciwszy się, jej burką okryty
rzekłem: „Oczy me, jutro łzę urońcie!"

Powstała, suknią zamiatając wokół,
szukając paciorków pereł rozprysłych.

II-

Po dokonaniu korekty piątego wiersza oraz wiersza jedenastego (wymuszony akcent i transakcen- 
tacja) mielibyśmy do czynienia z wierszem bliskim systemowi tonicznemu. Wiersz jest izosylabiczny, 
z nadrzędną średniówką po hemistychu, ale by nabrał on regularnej postaci w pólwierszach (5+6), doko
nać by należało korekty trzech wersów polskiego tłumaczenia.

947 Poniższą elegię stworzyła ’Al-ljansa3 (’Al-Hansa3 2004:94-95).
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Z powyższego omówienia przekładów poezji arabskiej wysnuć można wniosek, iż 
właściwie wszystkie przekłady z drugiej ręki, do lat siedemdziesiątych XX w., dokony
wane były wierszem rymowanym, zazwyczaj izosylabicznym. Przekłady z oryginału,

Jj~* ¿rt'

»y-ÂJ Yj ¿U-
-bó ÜP JŁd

’a-lâ layta ’umm-I lam talid-ni sawiyyatan / wa-kuntu turâban bayna 3aydî l-qawâbilî 
wa-harrat calâ l-°ardi s-samâ’u fa-tabbaqat / wa-mâta ğamîcan kullu hafin wa-nâcilı 
ğadâta ğadâ nâcin li-şahrin fa-râca-ni / wa-°awrata-ni huznan tawila 1-balâbilî 
fa-qultu la-hü mâda taqülu fa-qâla 1-î / nacâ mâ bnu camrin ’atkalat-hû hawâbil-ı 
fa-’aşbahtu lâ ’altaddu bacda-ka nicmatan / hayât-ı wa-lâ 3abkı li-dacwati tâqill 
fa-saJna 1-manâyâ bi-l-’aqâribi bacda-hü / li-tuclil calay-him cillatun ba'da nâhilı

__(metrum ’at-tawıl)

Ten zaś utwór Paweł Siwiec przełożył trzynastozgłoskowcem (Siwiec 2008:174):
Bodaj mnie matka moja zdrową nie zrodziła, 

bodajem w rękach położnej w proch się zmieniła.
Bodajby niebo runąwszy z ziemią się zwarło, 

by wszystko pomarło; i bosy i w but odzian.
Rankiem śmierć Sachra głoszący trwogą mnie przejął, 

rozpacz mi w spadku zostawił, troskę przewlekłą.
„O czym że mówisz?" - powiadam. Ten zaś odrzeknie: 

„Śmierć syna Amra głoszę, iż nas osierocił".
Po tobie, w niczym nie zakosztuję już szczęścia

i nie zapłaczę, nad sierot losem bolejąc.
Niedola bliskich jakież teraz ma znaczenie

po tym, co śmierci kielich aż do dna wychylił?

-II-
-II-
II--

Podobnie jak w poprzednim przykładzie tłumacz starał się nadać swojemu tłumaczeniu cechy wier
sza tonicznego, zachowując izosylabizm. Na wzór arabski nadrzędna średniówka wypada po pierwszym 
hemistychu (13+13). Zastosowany tu w półwersach trzynastozgłoskowiec określilibyśmy, ze względu na 
brak stabilizacji średniówki, jako bezśredniówkowy.
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pióra arabistów, albo miały charakter filologiczny (raczej rzadko), albo dokonywane 
były wierszem nieregularnym, z tendencją do rytmizacji, aż po tonizację. Obserwu
jemy wśród tych przekładów zazwyczaj dążenie do wierności treści, choć wśród tłu
maczeń z końca lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. częściej mamy do 
czynienia z próbami poetyckiej parafrazy. W pierwszej dekadzie XXI w. pojawiły się 
przekłady izosylabiczne, bezrymowe, z próbami tonizacji utworów.

Przekłady poezji etiopskiej (go'oz)

W wydanej w 1965 r. w Krakowie „Antologii patrystycznej” znalazły się fragmen
ty „Pochwał Marii” ©•^JA.s^CÍ’í’0 waddase maryám, cyklu siedmiu pieśni na siedem 
dni tygodnia, datowanego na XIV, względnie XV w. (Grohmann 1919:9; Starowieyski 
1999:66; Harden 2007:27; cf. Awad 2007:234)948. Przekładu polskiego fragmentów pieśni 
na środę, niedzielę i sobotę z niemieckiego wydania Karla Friesa dokonał jezuita Mie
czysław Bednarz (Fries 1892; Mazmurat za-Dawit 1900:517-543; Grohmann 1919:10-11; 
Bober 1965:478-480). Nie są to pełne teksty hymnów. Przekładu dokonano wierszem 
izosylabicznym rymowanym, dość kunsztownym, zwłaszcza we fragmentach hymnu 
na sobotę (Bober 1965:479-480).

948 Bober, opierając się na starszych źródłach, uznaje za czas powstania cyklu okres aksumicki, a ści
ślej VI w. (Fries 1892:8; Bober 1965:478). Waddáse máryám są jednak tłumaczeniem tekstów koptyjskich 
(w dialekcie bohairskim), przeniesionych na grunt etiopski za pośrednictwem arabszczyzny, najprawdo
podobniej w późnym okresie aksumickim (Cerulli 1956:32; Awad 2007:234nn.; Harden 2007:27).

949 Poetyckie zakończenie w przekładzie Mantel-Niećko jest krótsze formalnie o jeden wers niż ory
ginał. Cf. podrozdział: „Salam z; «De Jared, músico»”. Przekład Joanny Mantel-Niećko brzmi następująco 
(Bober 1965:477):

Chwała Jaredowi - oglądającemu świetność anielską
za wytrwałość w postach, za myśl uduchowioną 
chyżą w nauce Pisma; chwała, że powrócił, 
gdy ujrzał był, jak robak wspina się na drzewo.

Tłumaczka dokonała przekładu tekstu etiopskiego wierszem białym o sylabizmie względnym: 17+13 
(6+7) + 13 (7+6) + 13 (7+6).

950 Nie wymieniamy tu wyboru modlitw w przekładzie ks. Jana Twardowskiego (MCh 1985:310-316).

W „Antologii...” zamieszczono także żywot Jareda, wzięty z „Żywotów świętych”, 
zakończony poetyckim pozdrowieniem świętego (gatunek znany jako ńAi*® salam - 
v. „Salam ad Mariam”). Na język polski tekst, pod tytułem „O Jaredzie muzyku”, z ory
ginału etiopskiego przetłumaczyła Joanna Mantel-Niećko. Tekst został przełożony z chre- 
stomatii Dillmanna (Dillmann 1950:34-36 - Dejared, música, Pankhurst 1977:126)949.

Wybór poezji etiopskiej, prezentujący rozmaite gatunki literackie, zawiera cyto
wana wcześniej „Muza chrześcijańska” (MCh 1985:307-336). Oprócz wspomnianych 
wyżej dwu utworów, zawartych w „Antologii patrystycznej”, w zbiorze znalazły się, 
między innymi, następujące utwory poetyckie950:
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• dwa hymny z XIV w.: „O św. Merkurym Męczenniku” (MCh 1985:307-308) 
w przekładzie Tomasza Łubieńskiego oraz „O męczennikach z Nageran”951 (MCh 
1985:308-309) w przekładzie ks. Marka Starowieyskiego. Obydwa teksty zosta
ły przetłumaczone z włoskiego, a konkretnie z „Historii literatury etiopskiej” 
(„Storia della letteratura etiopica”) Enrica Cerullego, choć autorzy przekładów 
nie podają źródła (Cerulli 1956:64-65, 65-66);

• hymn „Na Boże Narodzenie” z XV-wiecznego zbioru h*7IŁh'iłA.C:ł‘7ń 'Jagzi'Jabaher 
nagsa „Bóg zapanował” (Cerulli 1956:150; Harden 2007:30), w przekładzie ks. Mar
ka Starowieyskiego (MCh 1985:320), dokonanym z włoskiego (Cerulli 1956:151);

• „Błogosławieństwa” z hC1T‘i:£,'ł‘7A °arganona dangal „Harfa Marii Dzie
wicy”952, w przekładzie Tomasza Łubieńskiego (MCh 1985:321), dokonanym 
z włoskiego (Cerulli 1956:153-154);

• dwa hymny ze zbioru daggwa953, powstałego w okresie XV-XVII w. (Cerulli 
1956:222-223): „Jezusowi, który jest światłem”, w przekładzie Tomasza Łubień
skiego (MCh 1985:324), oraz „Błogosławieństwo niebieskiego Jeruzalem”, w prze
kładzie ks. Marka Starowieyskiego (MCh 1985:320). Obu przekładów dokonano 
z włoskiego (Cerulli 1956:224-225);

• pięć krótkich hymnów, pochodzących z okresu XV-XVIII w. (Cerulli 1956:226, 
231), z gatunku łł. qane95\ Cztery utwory przełożył ks. Marek Starowiey
ski (MCh 1985:326-327), piąty przekład jest autorstwa Tomasza Łubieńskiego 
(MCh 1985:327). Przekładów dokonano z cytowanego źródła włoskiego (Cerulli 
1956:228, 229, 230, 231);

• dwa pozdrowienia z gatunku już omawianego, czyli ńA?” salam, w przekładzie 
Anny Kamieńskiej (MCh 1985:330-331);

• dwa utwory z gatunku malka3 wizerunek955, pierwszy w przekładzie

951 Etiopskie *i'7«5-'ł nagran (Dillmann 1865:1416; Bausi-Gori 2006:116), arabskie óijA;
nagran“, miejscowość południowoarabska, której chrześcijańscy mieszkańcy zostali wymordowa
ni w 523 r. przez żydowskiego władcę Himjarytów Himyar), znanego z inskrypcji w Marib jako
)ibgf DlbAMOrW YWS’F 3S1JR YTJR Yusuf ‘As’ar Yapar, w źródłach arabskich jako
Yusufu du nuwasi" Józef Kędzierzawy. Usiłował on usunąć Abisyńczyków i rodzimych chrześcijan z po
łudniowej Arabii. Męczeńska śmierć chrześcijan Nagranu w płomieniach spowodowała kolejną ekspe
dycję etiopską i w rezultacie - śmierć władcy żydowskiego w 525 r. (Altheim-Stiehl 1971:440-443; Bau
si-Gori 2006:3-4, 30nn., 116nn ). Tłumacz polski zachował włoską formę nazwy własnej zamiast przyjętej 
Nagran lub Nadżran.

952 Autorstwa Ormianina Jerzego, powstała w 1440 r. na polecenie króla ZarJa Yacqoba (Grohmann 
1919:9, 25).

953 ifą daggwa m. pieśń kościelna (Dillmann 1865:1130; Pankhurst 1977:72,).
954 łY qane m. dzieło, praca; obrządek (Dillmann 1865:448). Jako gatunek oznacza utwór złożony 

z jednej strofy liczącej od dwu do jedenastu wersów z monorymem, o kunsztownej strukturze opar
tej na zasadzie „wosk i złoto" - zasadzie dwóch pojęć, względnie narracji, rozwijających się wzdłuż 
identycznych wersów: zewnętrznej (wosk) i wewnętrznej (złoto) (Cerulli 1956:226-227nn.; Pankhurst 
1977:128-129; Ferenc 1985:285-286).

955 V. podrozdział: „Salam z: «De Jared, musico»”.

Anny Kamieńskiej (MCh 1985:332-333), drugi zaś, „Wizerunek Jareda Pieśnia
rza”, w tłumaczeniu ks. Marka Starowieyskiego (MCh 1985:333) dokonanym z 
włoskiego (Cerulli 1956:234-235).
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Wszystkie przekłady poezji etiopskiej, oprócz wspomnianego tłumaczenia Joanny 
Mantel-Niećko, są z drugiej ręki. Poza tłumaczeniami Mieczysława Bednarza są to 
przekłady dokonane wierszem nieregularnym, bez zastosowania rymu, tak charakte
rystycznego dla tej poezji.
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ZAKOŃCZENIE

Wyróżniki prozodyczne 
poezji semickiej - podsumowanie

Przedmiotem naszych rozważań stało się szesnaście utworów poetyckich (względ
nie ich fragmentów), powstałych w przeciągu trzydziestu trzech stuleci (jak przedsta
wia to poniższa tabela), skomponowanych w językach semickich.

Utwór (względnie fragment) Język
Przybliżony okres 

powstania
Gilgamesz X, ii:0—14 - iii:l-16 akadyjski XVIII p.n.e.

Aqhat I, vi, 2-45 ugarycki XIV p.n.e.
’Enuma °eliś I, 1-9 akadyjski X p.n.e.

Hiob 28:12-28 hebrajski VI p.n.e.
XXX Oda Salomona syryjski II n.e.

Ginza Rabba Gy 64:10-65:11 mandajski III n.e.
Carmen Nisibenum XIII (Efrem) syryjski IV n.e.

Psalm LXII (gacoz) etiopski (gacaz) V n.e.
Sura XCII arabski VII n.e.
Sura CXII arabski VII n.e.

Radżaz (Hind bint cUtba) arabski VII n.e.
Urywek (’Al-’Ahtal) arabski VII n.e.

Anakreontyk (’Abu Nuwas) arabski VIII n.e.
Kasyda (’Al-MutanabbI) arabski X n.e.

Salam ad Jared etiopski (gacaz) XV n.e.
Salam ad Mariam etiopski (gacaz) XV n.e.
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Część utworów skomponowana została w językach, które jako nośniki literackie 
podlegały standaryzacji i znacznie niekiedy różniły się od języka mówionego (lub 
języków mówionych).

W przypadku języka akadyjskiego w odmianie starobabilońskiej hymny i utwo
ry epickie w niej stworzone cechuje występowanie licznych archaizmów (von Soden 
1969:244; Ungnad 1993:4)956. W okresie od 1000 r. p.n.e. język akadyjski ulegał zmia
nom: pojawił się nowobabiloński i nowoasyryjski, jednakże utwory literackie kom
ponowano i przekazywano w tym czasie w mniej lub bardziej archaizowanej wersji 
mowy wysokiej, znanej jako „standardowy babiloński”, i przynajmniej we wcześniej
szym okresie starano się unikać wpływów języka mówionego (von Soden 1969:245; 
Ungnad 1993:5)957.

956 „Die Literatursprache bewahrt noch in stärkerem Masse archaisches Sprachgut; dieses gilt beson
ders für den sog. Hymnisch-epischen Dialekt mancher Dichtungen (...)” (von Soden 1969:3).

957 „Das Jungbabylonische (jB) ist die von der Sprache der gleichzeitigen Briefe und Urkunden (...) 
berträchtlich abweichende Sprache der umfangreichen Literatur der 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts, die bei 
zunehmendem Verfall der Flexionsendungen doch noch stark an das Altbabylonische (mehr als an das Mit
telbabylonische) anknüpft und ein Zeugnis bewusster Sprachpflege in den Schulen ist. Jungbabylonisch 
geschrieben ist auch ein grosser Teil der Literatur Assyriens (...)” (von Soden 1969:3).

958 “The Ugaritic narratives are all apparently poetic; that is, they consistently use parallelism and/ 
or poetic formulas. Parallelism, familiar from most biblical poetry, refers to the juxtaposition of phrases or 
clauses in usually two, sometimes three, and occasionally more, poetic cola of similar syntactic structure 
and/or semantic import. Poetic formulas include standard epithets for common characters, including gods; 
standard expressions for the introduction of direct speech, for a character’s arrival at or departure from 
a place, for the passage of time and so on; and standard pairs of words or phrases used in parallel cola. Many 
formulas constitute a complete colon and even appear in pairs or larger clusters of cola” (UNP 1997:2-3).

W analizowanych przez nas akadyjskich utworach poetyckich najważniejszym 
elementem wyznaczającym granicę wersu jest paroksytoniczny wygłos każdej linij
ki. Na dość wysokie uporządkowanie stylistycznej organizacji brzmieniowej wpływa 
fakt, iż w wersie akadyjskim występują głównie trzy lub cztery akcenty dynamicz
ne; wersy nie są izosylabiczne. Brak przerzutni sprawia, iż każdy wers tworzy całość 
intonacyjno-zdaniową. W utworach okresu późniejszego niż starobabiloński pojawia 
się w każdym wersie przedział wewnątrzwersowy, co odzwierciedla zapis klinowy. Na 
względną regularność występowania czterech lub trzech akcentów w wersie wpływa 
często stosowany paralelizm składniowy.

Poematy ugaryckie reprezentują rozwiniętą tradycję poetycką. Tradycja ta ma 
swe źródła w semickiej tradycji literackiej, a formy retoryczne, zawarte w poematach 
ugaryckich, mają swoje odpowiedniki w akadyjskim (Schniedewind-Hunt 2007:24).

W wersach ugaryckich występują głównie trzy lub cztery akcenty dynamiczne; 
najczęściej spotykany jest wers z trzema akcentowanymi słowami. Czteroakcentowe 
wersy często zamykają lub otwierają grupę wersów, tworzących strofę. Wersy nie są 
izosylabiczne. Brak przerzutni sprawia, iż każdy wers tworzy całość intonacyjno-zda
niową. Typową formę stychiczną tworzy dwuwiersz z paralelizmem syntaktycznym, 
opierającym się na identyczności zdań lub zespołów zdaniowych lub podobieństwie 
ich budowy958.
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Poezja biblijna to dość stały, choć elastyczny system, na którym opierała się he
brajska twórczość poetycka przez mniej więcej jedenaście wieków: XIII-II w. p.n.e. 
(Carmi 1981:15-16, 77).

W poezji biblijnej w wersach występują głównie po trzy akcenty dynamiczne 
w półwierszu; wersy dwuakcentowe pełnią funkcję zamykających strofę. Gramatycz
ny akcent wyrazowy jest więc podstawą biblijnej poezji hebrajskiej. Wersy nie są 
izosylabiczne. Liczba sylab nieakcentowanych nie miała znaczenia metrycznego. Nie 
mamy też do czynienia z podziałem metrycznym na stopy. Brak przerzutni sprawia, iż 
każdy wers tworzy całość intonacyjno-zdaniową. Również w poezji hebrajskiej typo
wą formę stychiczną tworzy dwuwiersz z paralelizmem syntaktycznym959.

959 “The poetic unit consists of two (or morę) versets (or ‘colas’) displaying trains of equivalence 
in their rhytmical make-up (the number of stresses), their Syntax and semantics (...). No systemathic 
rhyme is to be found in the Bibie, but there is a very pervasive usage of alliteration, sporadic end- 
rhyme, puns, acrostics and formulas, either embellishing or reinforcing the major principles of paral- 
lelism” (Carmi 1981:58).

960 Dowodem na to są zwoje ołowiane, które badał Rudolf Macuch, zawierające formuły magicz
ne, bliższe językowi codziennemu, starsze od mandajskich czarek magicznych. Są one według Macucha 
dowodem na istnienie od dawien dawna różnicy między językiem literatury mandajskiej a językiem 
codziennym: „Zudem entstammen sie einer Umwelt, die der mand. Alltagssprache näher stand als die 
nasoräische Literatur. Dadurch erklärt sich, daß sie gelegentlich volkstümliche Wörter und Formen, aber 
auch mancherlei ursprüngliches Aramäisch enthalten, die in den Büchern nicht vorkommen, und nur aus 
der neumandäischen Umgangssprache bekannt sind. Sie beweisen also gleichzeitig einen sehr alten Unter
schied zwischen der Sprache der Literatur und des einfachen Volkes, der Nasoräer und der Mandäer, wie 
auch die Altertümlichkeit des neumandäischen Dialekts” (Altheim-Stiehl 1967:91-92).

961 Cf. opinię Carla Rudolpha: „Sie hat sich hier durch ihre Abgeschlossenheit in seltener Rein
heit erhalten und stellt den unverfälschtesten aramäischen Dialekt dar” (Rudolph 1960:31); Gottholda 
Bergsträssera: “Mandaic is independent from Hebrew and from Greek; it thus represents in many par- 
ticulars the Aramaic language type at its purest” (Bergsträsser 1995:90); Theodora Nöldekego: „In der 
Syntax hat das Mandäische weniger fremde Einwirkung erfahren als alle andern aramäischen Mundar
ten, in denen wir unfangreichere Schriftstücke besitzen: weder ist es hier vom Griechischen beeinflusst 
wie das Syrische, noch vom Hebräischen, wie so ziemlich alle aramäischen Mundarten in jüdischen 
Schriften” (Nöldeke 2005:XXI).

Język literatury mandajskiej, znany jako klasyczny mandajski, już we wczesnym 
etapie swego funkcjonowania jako lingua sacra uległ standaryzacji, przez co różni się 
znacznie od mandajskiej mowy potocznej9“. Podkreślana jest w pracach poświęconych 
temu językowi rzadko spotykana czystość tego dialektu aramejskiego961; wiąże się ona 
naszym zdaniem nie tylko z jego odosobnieniem, ale również z faktem, iż klasyczny 
mandajski stał się językiem świętych ksiąg oraz liturgii.

Podobnie jak w utworach poetyckich innych języków semickich, strukturę poetycką 
w poezji mandajskiej da się wyodrębnić dzięki temu, że każdy wers tworzy logiczną 
całość intonacyjno-zdaniową. Brak przerzutni uwypukla dodatkowo dział składniowo 
-intonacyjny. Na wysokie uporządkowanie stylistycznej organizacji brzmieniowej 
tekstu wpływa fakt, iż w wersach występują głównie trzy akcenty dynamiczne. Wersy 
nie są izosylabiczne.

Osobno potraktujemy języki: syryjski, arabski i etiopski, z uwagi na to, że wytwo
rzyły się w nich pewne cechy niewystępujące w prozodii innych jeżyków semickich 
lub (z uwagi na swą sporadyczność) niewykraczające poza zasób środków organizacji 
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składniowej. Zaobserwować w nich możemy też wyraźnie proces rozwoju i tworzenia 
się indywidualnych cech prozodycznych.

Jeśli chodzi o język syryjski, cechy prozodyczne, występujące w najstarszym zna
nym dotychczas zbiorze syryjskojęzycznych utworów poetyckich, w „Odach Salomo
na”, nie różnią się od przytoczonych powyżej962.

962 V. podrozdział „Św. Efrem, Bardesanes i «Ody Salomona»".
963 „Zanikł iloczas zgłosek długich i krótkich. (...) Akcent toniczny przekształcił się w wydechowy, 

ekspiratoryczny (...). Stare schematy wersyfikacyjne straciły więc rację bytu, na ich miejsce pojawiły się 
nowe systemy metryczne, oparte na rytmie wiersza i akcencie. Akcent wyrazu pokrywał się z akcentem 
wiersza. W wersyfikacji istotna była odtąd liczba zgłosek i końcowy akcent wersu” (Jurewicz 2007:72). 
Zmiany w metryce bizantyjskiej (w tym pojawienie się izosylabizmu) zaszły ok. IV w. (EKB 2002:84).

Na poparcie tej tezy przytoczmy opinię Herberta Myśliwca: „Powszechnie wiadomo, że bogata 
hymnografia bizantyńska wzorowała się na hymnach syryjskich, i to zarówno co do treści, jak i co 
do formy. Ponadto wiemy, jak wielkim uznaniem już w III i IV stuleciu cieszyły się pisma syryjskich 
gnostyków i ojców Kościoła u chrześcijan greckich. Poematy Bardesanesa (...) i Efrema Syryjczyka (...) 
przetłumaczone na język grecki szybko rozpowszechniły się wśród greckich chrześcijan. Były to nie tyle 
przekłady, ile raczej poetyckie parafrazy z dokładnym oddaniem formy oryginału syryjskiego. Niektóre 
greckie przeróbki Efrema noszą tytuł kóyoę ĆJtTa<TuXla0oę” (Dluska-Strzelecki 1959:153).

965 Stosowanie układu stroficznego w odpowiednich miarach wierszowych sprawia, że wypowiedź 
dzielona jest na mniejsze jednostki, które mieszczą się w ramach np. pięcio-, sześcio, siedmio- lub ośmio-

Najprawdopodobniej ok. III w. pojawiło się zjawisko charakterystyczne wyłącznie 
dla poezji syryjskiej, czyli izosylabizm ścisły. Przejście do sylabizmu ścisłego mogła 
ułatwić inna cecha prozodyczna poezji syryjskiej: występowanie stałej liczby akcen
tów dynamicznych w każdym wersie.

Nie wydaje się, by na wytworzenie się izosylabizmu jako składnika konstytutyw
nego wersyfikacji syryjskiej miała wpływ poezja grecka. Przyznać należy, iż zmiany 
fonetyczne i akcentuacyjne w grece w pierwszych wiekach chrześcijaństwa umoż
liwiły powstanie nowych systemów metrycznych, przypominających właśnie sche
maty wersyfikacyjne syryjskie963. Religijna poezja grecka tego okresu występowała 
w dwóch odmianach, mających odmienne źródła. Pierwsza, poezja religijno-helleń- 
ska, była „sztuczna, wyniesiona ze szkół, w których wpajano sztukę komponowania 
wierszy heksametrycznych, jambicznych, lirycznych na zasadzie nieistniejącego już 
w języku żywym iloczasu zgłosek, jakiego trzeba było się wyuczać na pamięć wraz 
ze słownictwem klasycznym” (Jurewicz 2007:72). Druga, poezja religijno-bizantyjska, 
„brała początek w autentycznym życiu religijnym, głęboko chrześcijańskim (...). Tu 
nie istniały żadne klasyczne wzory przeszłości, gdyż poezja religijna była zarazem 
poezją w pełni ludową (...)” (Ibidem). Pieśni liturgiczne oparte na rytmie wyrazowym 
i na szeregu wersów równozgłoskowych pojawiają się właściwie z początkiem V w. 
(Jurewicz 2007:74).

Jest więc prawdopodobne, że izosylabizm został przejęty z tradycji syryjskiej przez 
twórców chrześcijańskiej literatury greckiej, by następnie zakorzenić się w tradycji 
literackiej chrześcijaństwa zachodniego9“.

W poezji syryjskiej występują również inne cechy prozodyczne wspólne poezji se
mickiej. Pauzy współgrają z rytmem wersów (wyznaczanym przez akcent gramatyczny), 
a brak przerzutni sprawia, iż każdy wers tworzy całość intonacyjno-zdaniową965. Podzia
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ły pomiędzy wersami występują zawsze na granicy wyrazów i w miejscu naturalnego 
rozczłonkowania ze względu na logikę wypowiedzi. Dodatkową cechą stylistyczną jest 
paralelizm składniowy.

W poezji arabskiej konstantą wierszową jest rym, bez którego nie istniał wiersz 
według klasycznych reguł poetyki arabskiej (Siwiec 2008:56). Przypomnieć jednak na
leży, iż w poezji arabskiej mamy do czynienia z dwoma wzorcami poetyckimi: bardziej 
archaicznym sağ°em oraz wierszem o stałym metrum. W obu wzorcach elementem 
konstytutywnym jest właśnie rym.

Przychylamy się do tezy Dmitrija Frołowa, że sağ0 należy traktować nie jako prozę 
rymowaną, ale jako rodzaj pierwotnego wiersza występującego w okresie, w którym 
nie było jeszcze bardziej rozwiniętych form wierszowych.

Za jedne z najstarszych przykładów zapisanych sağ°em uznać możemy niektóre 
rozdziały Koranu’“. Tzw. sağ0 krótki, charakterystyczny dla rozdziałów mekkańskich 
Koranu, spełnia naszym zdaniem założenia, według których zaliczyć można skom
ponowane według tej formy wersety koraniczne do ogólnie pojętej poezji semickiej. 
Tzw. sağ0 długi, występujący w surach medyneńskich, nadaje im charakter prozy 
poetyckiej.

W surach opartych na sağ°u krótkim podstawą konstrukcji jest rym. Składnikiem 
zasadniczym rymu w sağ°u jest, podobnie jak w utworach skomponowanych zgodnie 
z zasadami poetyki klasycznego wiersza arabskiego, głoska rymująca. Często w ry
mie występują również pozostałe komponenty: samogłoski wygłosowe i nagłosowe 
rymu’67. W odróżnieniu od klasycznego wiersza arabskiego w utworach skomponowa
nych sağ°em nie zawsze zachowany jest monorym* * 968.

zgłoskowca, stąd niektórzy badacze przyjmują, że to przerzutnia spaja wiersze w strofę: “By the frequent 
use of enjambment and the consistent Structure of the strophes these form the building-stones of the 
hymns. Just as the verses of the strophes are connected to one another by the enjambments, so the strophes 
themselves are, in their tum, connected by a number of different links” (Pereira 1997:184 - uwagi te doty
czą utworów z cyklu carmina Nisibena 35-42).

Inne przykłady sag'u pochodzą zazwyczaj z późniejszych przekazów. Nie oznacza to oczywiście, 
iż tekst poetycki Koranu, który przyjęliśmy jako podstawę analizy, stanowi pierwotną VII-wieczną postać 
literacką. Pewne zmiany (leksykalne, fonetyczne, treściowe i w porządku wersów) zostały z pewnością 
wprowadzone zarówno przez przekazicieli tekstu mówionego, kompilatorów tekstu pisanego, jak i przez 
redaktorów, którzy nadali mu ostateczną postać, w tym fonetyczną (wspomnieliśmy o tym znanym i wie
lokrotnie poruszanym zagadnieniu wyżej - w podrozdziale „XCII rozdział Koranu [’Al-Lajl «Noc»]) - 
tekst”). Mimo tych zastrzeżeń traktujemy podane przykłady jako fragmenty poetyckie przynajmniej częś
ciowo sięgające tradycji sag'u z VI-VII w.

967 Co do występowania lub niewystępowania wszystkich komponentów rymu (wygłos i nagłos 
zerowy) w klasycznej poezji arabskiej, cf. cytowaną wielokrotnie pracę Pawła Siwca (Siwiec 2008:59-61).

Cf. surę XCIII, XCIV, XCV etc. (’Al-Qur’an 1989:1969-1978).

Oprócz rymu konstantę wierszową stanowi jednolita (lub względnie regularna) 
postać akcentowa w klauzuli. Wyznacznikiem klauzuli staje się paroksytoniczny, 
proparoksytoniczny lub oksytoniczny wygłos każdego wersetu. Podobnie jak w ty
powym wierszu intonacyjno-zdaniowym akcent oraz iloczas nie odgrywają tutaj 
roli strukturalnej. Częste jest występowanie paralelizmu składniowego jako środka 
stylistycznego.
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Arabski wiersz zorganizowany metrycznie tworzą wersy, złożone z hemisty- 
chów, zazwyczaj rozdzielonych średniówką. Wszystkie wersy łączy monorym, przy 
czym zazwyczaj rymują się też hemistychy pierwszego wersu. Wersy są izome- 
tryczne, ale nie izosylabiczne. Regularny układ stóp niektórych metrów sprawia, że 
w utworze mamy do czynienia z izosylabizmem, nie stanowi on jednak elementu 
konstytutywnego, jak to ma miejsce na przykład w poezji syryjskiej. Paralelizm 
składniowy występuje z rzadka w bardziej wyrafinowanych utworach poetyckich. 
Stałymi elementami wiersza arabskiego są: metrum o niezmiennej w każdym wer
sie liczbie stóp i stałym ich układzie; rym (monorym), średniówka wewnątrzwerso- 
wa (z pewnymi wyjątkami), przedział międzywersowy969 970, a także postać akcentowa 
klauzuli.

969 Pauza wersyfikacyjna zbiega się z końcem wyrazu i z końcem stopy.
970 Jeśli przyjmiemy, że pierwsze próby organizacji tekstu etiopskiego za pomocą rymu (pojawia

jącego się jednak regularnie tylko w części utworu) odnotować można w etiopskim przekładzie Księgi 
Psalmów (v. podrozdział „Psalm LXII w wersji etiopskiej”), powinniśmy też uznać, że rym jako konstanta 
wierszowa pojawił się być może jeszcze w okresie aksumskim, czyli do X w.

W przypadku poezji arabskiej podkreślić należy, iż rym jako konstanta wierszowa 
jest elementem nieznanym wcześniej (względnie niewykorzystywanym konsekwent
nie) w poezji semickiej. Dotychczas nie udało się ustalić, czy rym arabski stanowi 
wspólne dziedzictwo języków południowosemickich czy też jest wytworem czysto 
arabskim. Jednakże to pod wpływem arabskiego upowszechnił się on zarówno w języ
kach europejskich, jak i w hebrajskim, syryjskim i koptyjskim.

Nie bez powodu wspomnieliśmy o potencjalnym dziedzictwie języków połu
dniowosemickich. W poezji etiopskiej bowiem podstawą konstrukcji utworu jest 
również rym, stanowiący konstantę wierszową. Ani iloczas, ani liczba sylab nie od
grywają tutaj roli strukturalnej. Niewystępowanie oprócz rymu innych czynników 
prozodycznych (stałej liczby akcentów, stóp, izosylabizmu) świadczyć może o archa
iczności systemu, prawdopodobnie rozwijającego się niezależnie od wiersza arab
skiego, posiadającego tę samą konstantę”“. Strofy, zbudowane na monorymie, mają 
zazwyczaj regularny wygłos paroksytoniczny. Wiersze zwrotek pięciowersowych 
mają niekiedy tę samą liczbę akcentów, które zazwyczaj zgadzają się z akcentem 
wyrazowym (lub z zestrojem akcentowym, o czym wspomnieliśmy wyżej), nie jest 
to jednak system konsekwentny.

Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że rym jako konstanta prozodyczna, wspar
ty stałym akcentem w klauzuli, wytworzył się na gruncie etiopskim niezależnie od 
wzorca arabskiego, a stałość zasad rymowania wskazywać może na o wiele starsze 
pochodzenie tego środka prozodycznego w poezji etiopskiej niż na XIII w.

Cechy prozodyczne, uznane przez nas za typowe dla analizowanych utworów, 
zamieściliśmy w poniższej tabelce:
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Cechy prozodyczne Akad. Ugar. Hebr. Mand. Syr. Arab. Etiop.
wers jako całość 
intonacyjno-zdaniowa tak tak tak tak tak tak tak

brak przerzutni971 tak tak tak tak tak tak tak
paralelizm składniowy972 tak tak tak tak tak tak tak
akcent jako czynnik delimi
tacyjny wersu (półwersu)973 tak nie nie nie nie tak tak

względnie stała liczba akcen
tów w wersie (półwersie)974 tak tak tak tak tak tak nie

rym975 nie nie nie nie nie tak tak
metrum976 nie nie nie nie nie tak nie
izosylabizm nie nie nie nie tak nie nie

971 Co do zagadnienia występowania przerzutni w poezji syryjskiej, v. uwagi wyżej.
972 Paralelizm traktujemy więc jako środek organizacji wersu, odrzucając tezę Frolowa, omówioną 

dokładniej we wstępie.
973 Akcent proparoksytoniczny, paroksytoniczny względnie oksytoniczny.
974 Na liczbę akcentów w wersie wpływa dodatkowo występowanie zestrojów akcentowych, o czym 

wspomnieliśmy wyżej.
975 Jak wspomnieliśmy wcześniej, sporadyczny rym pojawiał się np. w poezji syryjskiej, ale miał on 

zwykle charakter rymu gramatycznego (np. -uta, -and, -dk) i nie stanowił wyznacznika prozodycznego: 
“Rhyme is rare and of the poor kind. (...) The fixed end-rhyme of one or more syllables, with alternating 
consonants and vowels was no part of Syriac prosody” (Pereira 1997:180). Podobnie jest w przypadku da
towanego na II w. n.e. Targumu Jonathana do II Księgi Samuela 22:1-55: licznie występują tu rymy, głów
nie gramatyczne, pełniąc funkcję stylistyczną lub delimitacyjną wiersza (Pereira 1997:27-57, 306-308).

976 Chodzi nam oczywiście o metrum iloczasowe, o niezmiennej w każdym wersie liczbie stóp i stałym 
ich układzie, a nie o metrum bazujące na izosylabizmie (jak w poezji syryjskiej) lub względnie stałej liczbie 
akcentów w wersie, jak np. w biblijnej poezji hebrajskiej (cf. STL 2008:308-309; Pereira 1997:53, 278).

977 Jako celowo stosowany środek dotyczy tylko trzech z siedmiu omawianych języków.
978 Dotyczy to hebrajskojęzycznej poezji opartej na iloczasie, rozwijającej się w Hiszpanii arabskiej 

(Carmi 1981:63-64).

Za wspólne cechy prozodyczne poezji semickiej, występujące zazwyczaj razem 
w utworach poetyckich skomponowanych w prawie wszystkich wymienionych wyżej 
językach, uznajemy zatem:

• wers jako całość intonacyjno-zdaniową;
• brak przerzutni;
• paralelizm składniowy;
• proparoksytoniczny, paroksytoniczny względnie oksytoniczny akcent jako 

czynnik delimitacyjny wersu (półwersu)977;
• względnie stałą liczbę akcentów w wersie (półwersie).
Oddzielnie należy potraktować izosylabizm, charakterystyczny dla klasycznej 

poezji syryjskiej, oraz konsekwentny rym występujący wyłącznie w poezji arabskiej 
oraz etiopskiej.

W późniejszym okresie niektóre cechy prozodyczne, charakterystyczne dla języka 
arabskiego, przejęte zostały przez język syryjski (rym) oraz hebrajski (metrum ilocza- 
sowe oraz rym)978.
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Tłumaczenie poezji semickiej - 
uwagi końcowe

Przypomnijmy zagadnienia, jakie postawiliśmy sobie, przystępując do tłumacze
nia wymienionych wyżej szesnastu utworów poetyckich:

• jak przetłumaczyć wybrany utwór, zwłaszcza jeśli chodzi o jego formę?
• czy da się zachować jego właściwości metryczne, stroficzne i stylistyczne?
• jak radzili sobie w przypadku istniejącego przekładu tegoż utworu inni tłumacze?
• czy pozostawić konsekwentnie paralelizm syntaktyczny i rozkład akcentów?
• czy wykorzystać rym w tłumaczeniu poezji arabskiej; czy jest możliwe utrzy

manie monorymu?

Aby zachować formę poetycką fragmentu tłumaczonego przez nas eposu o Gil- 
gameszu, uznaliśmy za najwłaściwsze nawiązanie do tradycji wiersza intonacyjno- 
-zdaniowego, najstarszego polskiego systemu wersyfikacyjnego. Wersy eposu są asy- 
labiczne, co zbliża utwór do tradycji średniowiecznej poezji polskiej. Pozwoliło nam to 
na większą swobodę w dostosowaniu długości wersu oryginału do przekładu. Zacho
waliśmy też paralelizm składniowy jako najważniejszy środek organizacji składnio
wej utworu. Ponieważ w akadyjskich formach poetyckich nie stosowano rymu jako 
wyznacznika klauzuli, zrezygnowaliśmy z niego w tłumaczeniu.

Typowy wygłos żeński odpowiada polskiej tradycji poetyckiej oraz regułom 
akcentuacyjnym polszczyzny (akcent paroksytoniczny). Zachowywany w niektó
rych tłumaczeniach akadyjski szyk S-O-V nie kłóci się z regułami polskiej składni 
w poezji, gdyż bywa cechą archaizującą, jednakże został przez nas użyty oszczęd
nie. Zmiany szyku umożliwia też fakt, iż zarówno akadyjski, jak i polski są języ
kami fleksyjnymi.

Zachowaliśmy regularności występowania paroksytonicznego zakończenia wersu. 
Udało nam się utrzymać zbliżoną do oryginału liczbę sylab w poszczególnych wersach; 
najkrótszy wers liczy siedem sylab (jego odpowiednik akadyjski - sześć), najdłuższe wersy 
oryginału są w tłumaczeniu polskim krótsze o odpowiednio trzy sylaby i sześć sylab - 
wpłynęły na to względy stylistyczno-językowe. Rozkład akcentów w tłumaczeniu polskim 
przypomina akadyjski oryginał: głównie od trzech do czterech w wersie.

Dotychczasowe tłumaczenia literackie, z drugiej ręki, dokonane zostały albo wier
szem nieregularnym (przekład Langego), albo prozą (tłumaczenie Stillera), względnie 
prozą poetycką (przekład-parafraza Wittlina, uważany przez nas za najbardziej udany 
literacko).

W tłumaczeniu „’Enuma °eliś” posłużyliśmy się białym jedenastozgłoskowcem 
5+6 (tj. ze średniówką po piątej sylabie), z bardziej regularnym rozkładem akcentów 
(2+2) niż w oryginale9”. Zachowaliśmy zatem przedział wewnątrzwersowy oryginału, 
ale ustabilizowaliśmy go zgodnie z polską miarą. *

979 Białego jedenastozgłoskowca w tej samej postaci (5+6) użył w tłumaczeniu tegoż fragmentu Ju
lian Święcicki (Święcicki 1901:64-65), v. podrozdział „Przekłady poezji akadyjskiej".
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Tłumaczenia poezji akadyjskiej dokonywane przez minione sto trzydzieści lat 
wykorzystywały zarówno wiersz izosylabiczny, jak i nieregularny, prozę oraz prozę 
poetycką. Ponadstuletnie przekłady Juliana Święcickiego, odwołujące się wprawdzie 
do ówczesnego stanu wiedzy o tekstach akadyjskich, dokonane poprawnym i wciąż 
przemawiającym do odbiorcy wierszem białym izosylabicznym (najczęściej jedena- 
stozgłoskowcem 5+6), skłaniają nas do stwierdzenia, że wiersz izosylabiczny ze stałą 
średniówką dobrze oddaje poetykę wiersza akadyjskiego.

Tłumacząc fragment ugaryckiego poematu o Aąhacie, musieliśmy wziąć pod 
uwagę, że w oryginale każdy wers stanowi całość intonacyjno-zdaniową, a typową 
formę stychiczną tworzy dwuwiersz z paralelizmem syntaktycznym. Aby zachować 
formę poetycką eposu, zaproponowaliśmy tłumaczenie nawiązujące, podobnie jak 
w przypadku „Gilgamesza”, do tradycji wiersza intonacyjno-zdaniowego. Ponieważ 
w poezji ugaryckiej nie stosowano rymu jako wyznacznika klauzuli, zrezygnowaliśmy 
z niego w tłumaczeniu980. Zachowaliśmy w tłumaczeniu większość środków składnio
wej organizacji tekstu981. W naszym asylabicznym tłumaczeniu wersy dziewięcio-, 
dziesięcio- i jedenastosylabowe stanowią znaczny odsetek tekstu (67%), co skłaniałoby 
nas do dokonania kolejnego przekładu wersem izosylabicznym.

980 Rozkład akcentów w tłumaczeniu polskim przypomina ugarycki oryginał: dominują wersy trój- 
i czteroakcentowe.

981 Cf. podrozdział „Fragment poematu o Aąhacie - zagadnienia stylistyczno-prozodyczne”.
982 Więcej informacji na ten temat zawarliśmy w podrozdziałach: „Księga Hioba po polsku” oraz 

„Przekłady hebrajskiej poezji biblijnej”.

Każdy tłumacz podejmujący się przekładu choćby fragmentu Księgi Hioba 
staje przed trudnym zadaniem. Musi sobie odpowiedzieć na pytanie, jak oddać kun- 
sztowność oryginału, bogactwo synonimiki i środków stylistycznych. Ważne jest też, 
czy uda mu się nie podążać niewolniczo za tradycją przekładu tekstu biblijnego oraz 
czy będzie umiał uniknąć zbytniej stylizacji biblijnej.

W naszym tłumaczeniu staraliśmy się przede wszystkim oddać środki składniowej 
i stylistycznej organizacji tekstu. Zachowaliśmy paralelizm syntaktyczny. Wersy pro
ponowanego przekładu są asylabiczne, podobnie jak w oryginale. Nie nawiązaliśmy 
do tradycji wersetu biblijnego, mającego właściwie charakter prozy poetyckiej.

W związku z faktem, iż niemili każdy wers zachowuje identyczną liczbę akcentów 
(3+3), tę samą zasadę staraliśmy się utrzymać w przekładzie - wymogi tłumaczenia spra
wiły, iż ta regularność w tekście polskim jest zachowana we wszystkich półwierszach.

Nie zamierzamy oceniać poziomu artystycznego tak wielu przekładów całości 
Księgi Hioba lub jej fragmentów. Przekładano ją tradycyjnym wersetem biblijnym, 
wierszem nieregularnym, wolnym, izosylabicznym, białym, rymowanym etc.982 Tutaj 
pragnęlibyśmy zwrócić uwagę na przekład fragmentów Księgi Hioba pióra Jerzego 
Żuławskiego, dokonany tercyną. Kunsztowność tego przekładu jest kolejnym argu
mentem za tym, by dokonywać przekładu poetyckich części Biblii mową wiązaną.

Nasze tłumaczenie fragmentu mandajskiego „Wielkiego Skarbu” zachowuje pa
ralelizm syntaktyczny. Typowy wygłos żeński oryginału odpowiada polskiej tradycji 
poetyckiej oraz regułom akcentuacyjnym polszczyzny (akcent paroksytoniczny). Roz
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kład akcentów w tłumaczeniu polskim przypomina mandajski oryginał: głównie od 
trzech do czterech w wersie.

Wersy proponowanego przekładu są asylabiczne, podobnie jak w oryginale, 
choć w tekście polskim dominują wersy siedmio- i dziewięciosylabowe. Przekład 
ma zbliżoną do oryginału liczbę sylab w poszczególnych wersach. Ta regularność 
skłaniałaby nas do dokonania kolejnego przekładu wersem izosylabicznym, białym, 
bezśredniówkowym.

Przystępując do tłumaczenia wybranych syryjskich tekstów poetyckich, zarówno 
wymienionych wyżej, jak i fragmentów ilustrujących rozwój poezji syryjskiej, posta
nowiliśmy wziąć pod uwagę ich zróżnicowany charakter metryczny.

Wersy proponowanego przekładu XXX Ody Salomona są asylabiczne, podobnie 
jak w oryginale. Zastąpiliśmy wygłos oksytoniczny oryginału paroksytonicznym, bar
dziej odpowiadającym polskiej tradycji poetyckiej oraz regułom akcentuacyjnym pol
szczyzny. Nawiązując do tradycji wiersza intonacyjno-zdaniowego, zachowaliśmy też 
dwuwiersz z paralelizmem syntaktycznym.

Przekładając pieśń Efrema, wybraliśmy wiersz ośmiozgłoskowy. Naśladowanie 
w wersji polskiej syryjskich wierszy sześcio- lub siedmiozgłoskowych wymagałoby albo 
maksymalnej kondensacji myśli, z uszczerbkiem dla jasności wypowiedzi, względnie 
logiki zdania, albo zaburzenia paralelizmu składniowego (na przykład przez dodanie do
datkowego wiersza). Ośmiozgłoskowiec zaś, jeden z najstarszych i najpopularniejszych 
polskich rozmiarów wierszowych, pozwala zachować poetycką strukturę pieśni.

W tłumaczeniu nie udało nam się zachować tych środków stylistycznych, których 
zastosowanie wiązało się ze strukturą gramatyczną względnie składniową języka sy
ryjskiego, a więc wymienionych wyżej synonimów, paronomazji i niektórych epifor. 
Pozostałe środki stylistyczne znalazły odzwierciedlenie w przekładzie.

W przekładach poezji arabskiej konsekwentnie przeszliśmy od sylabizmu względ
nego do ścisłego izosylabizmu.

Nie zrażając się tezami o „niepowtarzalności” Koranu, włączyliśmy do naszych 
przekładów dwa jego rozdziały: XCII i CXII. Tak zwana niepowtarzalność oznacza 
dla nas po prostu niemożność jednoczesnego zachowania formy (prozodii, rymu lub 
monorymu) i treści (frazeologii, licznych elips, gier słownych opartych na rdzeniach 
wyrazu), co cechuje większość przekładów utworów poetyckich.

Ponieważ wersety sur są asylabiczne, możliwa jest większa swoboda, jeśli chodzi 
o dostosowanie długości wersetu oryginału do przekładu.

Typowy wygłos żeński w rozdziale XCII odpowiada polskiej tradycji poetyckiej 
oraz regułom akcentuacyjnym polszczyzny (akcent paroksytoniczny).

Najbardziej charakterystyczna cecha oryginału - rym, nie jest stosowana w więk
szości tłumaczeń Koranu. Zastosowanie monorymu, występującego w surze XCII, 
wymagałoby ekwilibrystyki słownej, by zachować znaczenie tekstu. Dlatego też zre
zygnowaliśmy z rymu w wersji polskiej.

Nasz przekład cechuje sylabizm względny: po odliczeniu inwokacji wersety, 
poza trzema, liczą 11 sylab. Podobnie jest z rozkładem akcentów w wersecie: poza 
trzema wszystkie mają po cztery akcenty. Ponieważ nie udało nam się zachować 
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monorymu, poetyckość sury podkreśliliśmy przez względnie regularny jedenasto- 
zgłoskowiec z dominującą średniówką po piątej sylabie (5+6) - wyjątek stanowią 
cztery wersety: 1, 2, 3 i 18.

Jak już wspomnieliśmy, zastosowanie monorymu w polskim przekładzie wymaga
łoby naszym zdaniem zbyt wielu ustępstw na rzecz formy kosztem treści. Jednakże nie 
oznacza to, że Koranu nie da się przetłumaczyć wierszem. Krótsze sury Koranu można 
by nawet przetłumaczyć monorymem.

Nasz przekład rozdziału CXII charakteryzuje się sylabizmem ścisłym: tłumacze
nia dokonaliśmy dziewięciozgłoskowcem z dwoma wersami bezśredniówkowymi oraz 
dwoma o średniówce 5+4. Każdy wers liczy trzy akcenty. Udało nam się zachować 
monorym dokładny.

Dotychczasowe przekłady Koranu cechował asylabizm, najwcześniejszy przekład 
to właściwie proza poetycka, oparta bardziej na polskiej odmianie wersetu biblijnego.

Radżaz autorstwa Hind bint cUtba przetłumaczyliśmy dziewięciozgłoskowcem 
bezśredniówkowym w miejsce oryginalnego ośmiozgłoskowca, stosując zamiast mo
norymu schemat: aa bb ccc. Rym jest, z wyjątkiem pierwszego, dokładny. Wygłos 
proparoksytoniczny oryginału w klauzuli zastąpiliśmy wygłosem paroksytonicznym.

W urywku autorstwa 3Al-JAhtala zrezygnowaliśmy z próby naśladownictwa 
metrum - być może najlepszym systemem byłby wiersz sylabotoniczny. Monorym, 
jak już powiedzieliśmy wcześniej w uwagach o tłumaczeniu sury XCII, wymagałby 
ekwilibrystyki słownej i sprawiłby, że tak przetłumaczony utwór brzmiałby sztucznie. 
Tradycyjne tłumaczenie rymowane również wymagałoby ustępstw. W naszym tłuma
czeniu poszliśmy więc tropem wiersza białego, izosylabicznego.

Ponownie użyliśmy jedenastozgłoskowca, tym razem regularnego. Jedenastozgłos- 
kowiec 5+6 zastosowany został przez nas w obu hemistychach tłumaczenia, przez co 
powstała postać wersowa 11+11 z regularną nadrzędną średniówką.

W tłumaczeniu zachowaliśmy omówione wyżej środki stylistyczne oryginału.
Przekładając wiersz Abu Nuwasa, zrezygnowaliśmy z próby naśladownictwa sy

stemu metrycznego. Sięgnęliśmy do innego wzorca: trzynastozgłoskowca 7+6 (tj. ze 
średniówką po siódmej sylabie), bezrymowego.

Trzynastozgłoskowiec 7+6 zastosowany został w obu hemistychach tłumaczenia, 
przez co powstała postać wierszowa 13+13 z regularną nadrzędną średniówką. Kaden
cja zupełna pozostaje sygnałem zamknięcia wersu, ale nie hemistychu. Antykaden- 
cja przypada właściwie regularnie zarówno na średniówkę rozdzielającą hemistychy, 
jak i na średniówkę wewnętrzną każdego hemistychu (wyjątkiem jest wers siódmy, 
w którym antykadencja wzmacnia średniówkę wewnętrzną hemistychu drugiego, 
osłabiając średniówkę między hemistychami).

Wygłos paroksytoniczny oryginału w stopie przedśredniówkowej i w klauzuli da 
się naturalnie dopasować do tłumaczenia. Rozkład i liczba akcentów wyrazowych róż
ni się tu znacznie od oryginału.

Przystępując do tłumaczenia kasydy TAl-Mutanabbiego, kierowaliśmy się tymi 
samymi założeniami, które podaliśmy przy przekładach wspomnianych wyżej tekstów 
arabskich: zrezygnowaliśmy z monorymu oraz z naśladowania systemu metrycznego; 
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za wzorzec przyjęliśmy wiersz biały - rozpiętość wersu oryginału skłoniła nas do 
użycia w każdym hemistychu trzynastozgłoskowca o średniówce przypadającej z za
łożenia po siódmej sylabie (7+6).

W obu hemistychach tłumaczenia zastosowany został trzynastozgłoskowiec 7+6, 
przez co wiersz zyskał postać 13+13 z regularną nadrzędną średniówką. Kadencja zupeł
na sygnalizuje zamknięcie wersu, ale nie hemistychu. Antykadencja wypada dość regu
larnie w średniówce dzielącej hemistychy - rzadziej w średniówce każdego hemistychu.

Wygłos proparoksytoniczny oryginału w stopie przedśredniówkowej i w klauzuli 
(z wspomnianymi wcześniej wyjątkami) zastąpiony został w tłumaczeniu wygłosem 
paroksytonicznym.

Gdy porównaliśmy wcześniejsze literackie tłumaczenia poezji arabskiej (do
konane za pośrednictwem przekładów niemieckich, francuskich etc.), doszliśmy do 
wniosku, iż najlepsze tłumaczenia powstają, gdy zastosuje się w nich wiersz izosy- 
labiczny983. Zarówno najlepsze przekłady-parafrazy Mickiewicza, jak i tłumaczenia 
Juliana Święcickiego dokonane zostały trzynastozgłoskowcem. Dodatkowym walo
rem jest rym, zazwyczaj w układzie aa bb cc etc. Rozmaite miary zastosował Jerzy 
Ficowski, dokonując poetyckiej parafrazy filologicznych przekładów poezji z „Księgi 
tysiąca i jednej nocy”. W swoich przekładach często stosował też zmienny układ 
rymów. Oto przykłady: ośmiozgłoskowiec abcb, dziewięciozgłoskowiec aa bb cc, 
dziesięciozgłoskowiec abcb, jedenasto-, dwunastozgłoskowiec (6+6) abba, trzyna
stozgłoskowiec (7+6) aa bb cc oraz (8+5) ababcc, czternastozgłoskowiec (8+6) aa bb, 
szesnastozgłoskowiec (8+8) aa, osiemnastozgłoskowiec (9+9) aa etc. (Księga tysiąca 
i jednej nocy 1974:11, 257; III, 102, 145, 269, 313, 363). Współcześnie wierszem białym 
izosylabicznym, z nadrzędną średniówką (czyli przypadającą na wzór arabski po 
hemistychu), przetłumaczył wiele utworów Paweł Siwiec. O innych tłumaczeniach 
(Janusza Daneckiego, Marka Dziekana, Aleksandry Witkowskiej), najczęściej wier
szem asylabicznym białym, nieregularnym lub wolnym, wspomnieliśmy wcześniej.

983 Cf. podrozdział „Przekłady klasycznej poezji arabskiej”.

W tłumaczeniu „Salam ad Mariam” nawiązaliśmy do tradycji średniowiecznej 
pieśni religijnej. Zarówno anafory, jak i liczne peryfrazy występujące w oryginale nie 
są obce polskiej tradycji religijnej.

Zachowaliśmy strukturę stroficzną oryginału i układ rymów: aaa bbb ccc ddd eee 
fff gggg- Wersy proponowanego przekładu są asylabiczne, podobnie jak w oryginale. 
W przeciwieństwie do tekstu etiopskiego, w którym pojawiają się rymy oksytoniczne, 
w naszym przekładzie występują wyłącznie rymy żeńskie, paroksytoniczne.

Tłumacząc inny salam, o Jaredzie, zrezygnowaliśmy z monorymu; naszą wersję 
cechuje sylabizm względny, podobnie jak oryginał.

W tłumaczeniach poezji etiopskiej dokonywanych wcześniej nie zachowywano 
monorymu w strofach ani nie stosowano rymu. Utwory były asylabiczne.

Ponieważ rym jest jedyną konstantą wersową w poezji etiopskiej (gacaz), w przekła
dach powinien on zostać zachowany. Jeśli nie będzie to możliwe, zwłaszcza gdy mamy 
do czynienia ze strofami pięciowersowymi z monorymem, ekwiwalentem powinien być 
przekład wierszem białym cechującym się izosylabizmem lub sylabizmem względnym.
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SUMMARY

“From Gilgamesh to Qasida: Semitic Poetry in Original Version and in Translation” 
is a research into the old Semitic poetry. It was pursued to find answers to the two 
following questions:

• Are there certain prosodic and verse building features characteristic of Semitic 
languages?

• Is it possible to translate Semitic poetical works into Polish keeping their 
original form, particularly their meter, stanza organization, texture and style? 
Should parallel syntactic structures and stress arrangement be kept in their 
Polish versions? Should their translations make use of rhymes? Is it possible 
to stick to monorhymes?

The book offers a comprehensive analysis of sixteen poetical works (or their ex
cerpts), composed between 18th century BC and 15th century AD. Each original has been 
transcribed and glossed. Its prosodic and stylistic features classified and characterized.

The analysis of Akkadian poems proved that an important verse making feature 
is paroxytonesis of the ultima in every line. Akkadian verses consist, most frequently, 
of three or four stressed syllables. This regularity, which partially results from their 
syntactic parallelism, accounts for the high uniformity of poems’ phonetic structure. 
The verses are not isosyllabic. The lack of enjambement makes every line a prosodic 
-syntactic unit. In poems composed after the Old Babylonian period, there are also 
caesuras, which are explicitly marked in the cuneiform script.

In Ugaritic verses there are mainly three, sometimes four, stressed syllables. 
The line with four stresses very often opens or closes a group of verses which cre
ate a stanza. Verses of Ugaritic poems are not isosyllabic. The lack of enjambement 
makes every line a prosodic-syntactic unit. The typical stichic form is a couplet with 
syntactic parallelism based on the sentence/sentences identity or on the similarity 
of their structure.

In Biblical poetry there are usually three stressed syllables per a hemistich. Verses 
with two stressed syllables usually close a stanza. The characteristic feature of Biblical 
Hebrew poetry is thus a word stress. The verses are not metrically divided into feet. 
The lack of enjambement makes every line a prosodic-syntactic unit. The typical stichic 
form is a couplet with syntactic parallelism as in Ugaritic poetry.
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In Mandaic poetry every verse is a prosodic-syntactic unit what is intensified by 
the lack of enjambement. The high uniformity of its phonetic structure may ascribed 
to the presence of three stressed syllables in each verse. Verses of Mandaic pieces are 
not isosyllabic.

The strict isosyllabism typical of Syriac poetry emerged, most probably, in the 3rd 
century AD. It should not be surprising: one of the features characterizing Syriac lines 
was constant number of stressed syllables.

The key feature of Arabic poetry is rhyme and poems have metrical structure. 
There are made of verses composed from hemistichs, usually separated by a caesura. 
Their characteristic features are: meter which has a set number of feet and in the fixed 
arrangement, rhyme (monorhyme), within verse caesuras, interverse caesuras, and 
prosodic structure of clauses. It is worth mentioning here that rhyme as a poetic con
stant was a hitherto unknown feature of Semitic poetry.

Ethiopie poetry is also based on rhyme. Neither vowel length nor number of syl
lables however, play in it a structural role. Lack of other prosodic features, such as a 
set number of stressed syllables, feet, isosyllabism, makes it archaic. It also may be a 
proof that it was developing independently of Arabic verses.

The analysis let distinguish several prosodic features which appear in poems com
posed in all the above mentioned languages and therefore may be regarded as charac
teristic of Semitic poetry as such. They are:

• the verse that is at the same time a prosodic-syntactic unit;
• the lack of enjambement;
• the syntactic parallelism of verse structure;
• the proparoxytonic, paroxytonic or oxytonic stress as a delimitative element 

of a verse (or hemistich);
• the relatively constant number of stressed syllables in a verse (hemistich)/ line.
Isosyllabism, characteristic of classical Syriac poetry, and a regular rhyme appear

ing solely in Arabic and Etiopic poetry, should be described separately. In the later 
times some prosodic features characteristic of Arabic were adopted by Syriac (rhyme) 
and Hebrew (meter based on vowel length and rhyme) poetry. The selected texts have 
then been translated into Polish with the use of various forms and meters.

The translation of asyllabic verses of Gilgamesh makes use of a prosodic-syn
tactic verse, the oldest Polish verse system. It preserves the syntactic parallelism of 
original lines. As the rhyme was not the clause marking element, it does not appear 
in the translation. The Acadian sentence order S-O-V (subject - object - verb) sounds 
archaic in Polish therefore it has been used sparingly.

’Enüma ’élis has been rendered in a blank hendecasyllable verse with a caesura after 
the fifth syllable. The arrangement of stresses in translation (2+2) is however more regu
lar that in the original. The translated lines, similarly to the original ones, have within a 
within verse caesura. The verse itself however, has been stabilized in accordance to Polish 
meter. It seems that an isosyllabic verse with a fixed caesura fits Acadian poetry very well.

In order to preserve the poetic form of Aqhat Epic, again a asyllabic (a prosodic- 
syntactic) verse has been used.
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The verses of the Book of Job remain asyllabic, exactly as in the original. All the 
verses have identical number of stressed syllables (3+3). The syntactic parallelism of 
their structures have also been maintained. It has also been kept in the asyllabic trans
lation of Mandaic “The Great Treasure”.

The 30th Ode of Solomon has been rendered in asyllabic verse, similarly to the 
original. The translation, alluding to Polish intonation-syntactic verse (where each 
verse is a separate sentence), preserves couplets with their syntactic parallelism.

In translating the hymn of Ephrem octosyllabic verse has been used. It is one of 
the oldest and the most popular Polish meters.

In translations of Arabic poetry strict and not relative syllabism has been used. 
Qur’an is often claimed to be untranslatable. To prove otherwise translations of two 
selected chapters have been included. The Polish version of surah XCII is completely de
void of rhyme. The translation characterizes relative syllabism: almost all verses, except 
the invocation, have eleven syllables. As it has been impossible to stick to monorhyme, 
the poetic character of the surah has been emphasized by a relatively regular hendeca- 
syllable verse with a main caesura after the fifth syllable (5+6). Translation of surah 
CXII is strictly syllabic: it is rendered in enneasyllabic verse with two verses without a 
caesura and two verses with a caesura (5+4). The translation preserves strict monorhyme 
structure which most probably can not be used in the translation of all the surahs.

Rajaz by Hind bint TJtba has been put into an enneasyllabic verse without cae
sura with the “aa bb cc” rhyme scheme. In a passage by ’Al-’Ahtal the regular hen
decasyllabic verse has been used in both hemistichs. As a result we have 11+11 verse 
structure, with a regular main caesura. ’Abu Nuwâs was rendered in a blank verse, in 
regular thirteen syllable lines 7+6 (with a caesura after the seventh syllable). Its poetic 
structure is thus 13+13 with a regular main caesura. Qasida by ’Al-Mutanabbï has been 
translated in a blank thirteen syllable verse with a caesura after the seventh syllable (7+6). 
Its poetic structure is thus identical to Abü Nuwâs. The complete cadence usually signals 
a closure of the verse but not the hemistich.

The translation of Salam ad Mariam retains both poetic structure and rhyme ar
rangement “aaa bbb ccc ddd eee iff gggg” of the original. Its verses are also asyllabic. 
They contain exclusively feminine, paroxytonic rhymes whereas in the original there 
are mainly oxytonic ones. Polish version of Salâm of Jared is devoid of monorhyme 
and it preserves the relative syllabism of the original.

The translations of all sixteen pieces try to keep form and prosodic features of 
original versions that undoubtedly have been very difficult to render and therefore 
have often been lost in hitherto renderings. And though it is quite obvious that poetry 
is about meaning and not about stress, isosyllabic structures, caesuras or rhythm, Pol
ish translations offered in this book can be seen as a tentative attempt made to resolve 
an old dilemma: form or meaning.

Translated into English by Anna Seretny
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