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Współczesne przekładoznawstwo (ang. Translation Studies) jest, jak wiadomo, 
dziedziną interdyscyplinarną, która korzysta z osiągnięć językoznawstwa, lite-
raturoznawstwa, logiki, antropologii i szeroko rozumianych nauk humanistycz-
nych. W późnym antyku natomiast formalne zasady przekładu stanowiły jedy-
nie okolicznościowe glosy w ramach retorycznych lub gramatycznych traktatów. 
Filozofowie odnosili się do tłumaczenia w kontekście dyskusji nad niezmienny-
mi i uniwersalnymi elementami świata, retorzy poruszali ten temat przy oka-
zji rozumienia i interpretacji tekstu, a gramatycy traktowali tłumaczenie jako 
ćwiczenie ilustrujące różnice i zbieżności składni języka greckiego i łacińskie-
go. Hieronim ze Strydonu (340–420), pisarz i tłumacz, uznawany za filologa 
par excellence, w nietypowych okolicznościach zbiera najcenniejsze świade-
ctwa rzymskiej tradycji w celu zrekonstruowania podstawowych strategii tłu-
maczenia1. Jego List do Pammachiusza, będący w rzeczywistości odpowiedzią 
na inwektywę, stał się niespodziewanie małym przekładoznawczym traktatem. 
W historii literatury aż do XX wieku autorzy nie wykazują dużego zaintereso-
wania rekonstrukcją antycznej teorii tłumaczeniowej, ograniczając się do po-
dawania praktycznych wskazówek. Studia Flory Amos otwierają w 1920 roku 
dyskusję w tym temacie. W 1925 roku Walter Stade wykazał jedynie retoryczne 
implikacje u Hieronima. Dopiero dojrzałe badania Louisa G. Kelly’ego w 1979 
roku zwracają uwagę teoretyków przekładu, którzy powracają do antycznych 
źródeł. Szereg opracowań porównawczych od początku lat dziewięćdziesią-
tych podkreśla nauczanie klasycznych łacińskich mówców, którzy tłumaczyli 
lub parafrazowali greckie teksty: należy tu wspomnieć Michela Ballarda (1992),

*   E-mail: damian.sochacki@uj.edu.pl. Autor artykułu składa gorące podziękowania swo-
jemu promotorowi Panu prof. Kazimierzowi Korusowi za cenne uwagi metodologiczne 
oraz spostrzeżenia, które uwrażliwiły autora na luki w podejmowanym temacie.

1   List do Pammachiusza jest odpowiedzią Hieronima na zarzuty wysunięte przez Rufina 
z Akwilei (345–410) wobec tłumaczenia z greki na łacinę Listu Epifaniusza do Jana Je-
rozolimskiego. Uwagi Rufina, zwolennika dosłownego tłumaczenia, dotyczyły przede 
wszystkim obranej przez Hieronima strategii „myśl za myśl”.
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Douglasa Robinsona (1997), Siobhan McElduff (2009) czy Lawrence’a Venutie-
go. Wszystkie te pozycje mają jednak charakter ogólny i nie podejmują próby 
konfrontacji współczesnej teorii przekładu i strategii tłumaczenia z terminolo-
gią Hieronima ze Strydonu. Z jednej strony Hieronim zbiera w swym liście po-
wszechne opinie, cytowane również przez innych autorów, lecz z drugiej strony 
dokonuje subtelnej rewizji tych stanowisk, konstruując nowy model teorii tłu-
maczenia w oparciu o chrześcijańską filozofię niezmiennego logosu.

Celem tego artykułu jest przedstawienie późnoantycznych strategii tłumacze-
niowych na podstawie analizy Listu do Pammachiusza Hieronima ze Strydonu. 
Jego dychotomia2 między strategiami „słowo-za-słowo” a „myśl-za-myśl” miała 
niezwykły wpływ nie tylko na współczesnych mu autorów, ale również oddzia-
ływała przez kolejne wieki, przede wszystkim z uwagi na fakt, że jego łaciński 
przekład Biblii stał się hermeneutycznym punktem odniesienia w Kościele kato-
lickim. Spostrzeżenia Hieronima dotyczące procesu tłumaczenia nadal prowo-
kują współczesnych naukowców, tłumaczy i czytelników. Z hermeneutycznego 
punktu widzenia tekst listu Hieronima jest jednak pełen luk i niekonsekwencji, 
co paradoksalnie ujawnia jego zaangażowanie i poszukiwania w teorii języka 
i kultury.

Rzymska tradycja tłumaczeniowa

Louis G. Kelly w obszernym studium nad rozwojem teorii tłumaczeniowych 
(The True Interpreter. A History of Translation Theory and Practice in the West) 
szeroko przytacza świadectwa rzymskich autorów, którzy tłumaczyli lub inter-
pretowali literaturę grecką. Przybliżanie greckiej literatury (zwłaszcza komedii 
i dramatu) rzymskiemu czytelnikowi polegało w przeważającej większości przy-
padków na dalszym lub bliższym parafrazowaniu oryginału. Marcus Tullius Ci-
cero (106–43), Quintus Horatius Flaccus (65–8), Publius Vergilius Maro (70–19), 
na których powołuje się również Hieronim, byli przede wszystkim mówcami. 

2   Chociaż historia teorii przekładu i jego praktyki obejmuje okresy charakteryzujące się 
różnymi koncepcjami i strategiami, dwa rozwiązania powtarzają się z taką częstotli-
wością, iż można uznać je za modele dominujące, powiązane z różnymi teoriami ję-
zykowymi (por. Kelly 1979: 45). Jedno ujęcie nazwano w literaturze instrumentalnym. 
Przy założeniu empirycznym, że język jest bezpośrednim wyrazem lub odniesieniem, 
instrumentalny model traktuje tłumaczenie jako reprodukcję lub przeniesienie jakiegoś 
inwariantu, który zawiera i warunkuje tekst źródłowy – zazwyczaj opisany jako jego for-
ma, znaczenie lub efekt. Inne podejście można nazwać hermeneutycznym. Wychodząc 
z materialistycznego punktu widzenia, w którym język spełnia rolę medium kulturowe-
go, hermeneutyczny model traktuje tłumaczenie jako interpretację tekstu źródłowego, 
którego forma, znaczenie i efekt są postrzegane jako zmienne, zastrzegając przy tym 
nieuniknione przekształcenia w procesie tłumaczenia.
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W pracy nad przekładem nie mogli lekceważyć eufonicznych wartości tekstu 
oryginału. Aby pobudzić to samo doznanie, musieli odnaleźć idiomatyczne wy-
rażenia, które w mowie ich ojczystego języka powodują taką samą reakcję słu-
chaczy, toteż klasyczni rzymscy autorzy na pierwszym miejscu, nad niewolniczą 
wiernością, stawiali badanie i przekładanie sensu tekstu oryginalnego.

Głównym motywem napisania Listu do Pammachiusza przez Hieronima była 
obrona i uzasadnienie własnych praktyk tłumaczeniowych (por. Brochet 1906: 
14). Hieronim wspomina w liście, że przełożył tekst z języka greckiego na język 
łaciński jedynie dla pewnej grupy mnichów. Niestety wspomniane tłumaczenie 
zostało skradzione i wydostało się poza środowisko klasztorne, wzniecając kry-
tykę adwersarzy dotyczącą pominięć i błędów w tłumaczeniu. Chcąc wyjaśnić 
całe zamieszanie, Hieronim definiuje swoją słynną dychotomiczną zasadę:

Ego enim non solum fateor, sed libera voce profiteor me in interpretatione Graecorum 
absque scripturis santicis, ubi et verborum ordo mysterium est, non verbum e verbo, sed 
sensum exprimere de sensu. 

Ja bowiem nie tylko wyznaję, lecz wprost i otwarcie oświadczam, że w tłumaczeniu pism 
greckich – wyjąwszy Pismo Święte, gdzie i porządek słów jest tajemnicą – wyrażam nie 
słowo za słowem, lecz myśl za myślą (LP 5.2)3.

Hieronim wyraźnie zakłada, że tekst źródłowy zawiera esencjalne znacze-
nie. Tłumacz może po prostu uchwycić to znaczenie, a następnie odtworzyć je 
nienaruszone podczas wymiany słów źródłowego języka, które są jego zasadą, 
na słowa w języku tłumaczenia. W ten sposób instrumentalny model, odnosząc 
się do niezmiennej semantyki, wyraża formułę „myśl-za-myśl” (sensum de sen-
su), a wskazując możliwość leksykalnej i syntaktycznej korespondencji, odnosi 
się również do zasady „słowo-za-słowo” (verbum e verbo), niezależnie od róż-
nic strukturalnych pomiędzy językami. Hieronim, używając terminu transferre 
(przenosić), zakłada, że tłumacz może wybrać w procesie komunikacji różne 
inwarianty w przetłumaczonym tekście – formalny lub semantyczny. Wspomi-
na, że „od młodości nie słowa, lecz zdania przekładał” (LP 6.1), co sugeruje, że 
powszechnie tłumaczenie mogło koncentrować się na słowach lub na zdaniach, 
sam jednak wybiera zdania4.

Nie tylko Hieronim przyjmuje instrumentalny model tłumaczenia, jego wy-
bór jest wynikiem kulturalnych i historycznych powiązań, które tworzą i okre-
ślają jego stosunek do rzymskiej tradycji literackiej. Wspomniana dychotomia 
wyraźnie odzwierciedla jego klasyczne wykształcenie. Po początkowej nauce 

3   Wszystkie cytaty z dzieła De optimo genere interpretandi Hieronima ze Strydonu cytuję, 
używając skrótu LP (List 57 do Pammachiusza) za wydaniem łacińsko-polskim z prze-
kładem ks. Jana Czuja (Hieronim 2010).

4   W tekstach Hieronima łaciński termin sententia oznacza zarówno zdanie jako grama-
tyczną jednostkę, organizującą słowa i mającą na celu zakomunikowanie jakiejś treści, 
jak też sam desygnat takiej konstrukcji – wyabstrahowaną myśl. 
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w rodzinnym mieście rodzice wysłali go na studia do Italii: najpierw do Akwi-
lei, a potem do Rzymu5. Wśród dzieci elity rzymskiej, przed przystąpieniem do 
rozwijania swych umiejętności w zakresie kompozycji i mowy pod opieką reto-
ra, uczył się pod okiem gramatyka6 języka i poezji (por. Williams 2006: 6–8).
Rzymska edukacja tego okresu była dwujęzyczna, młodzi chłopcy uczyli się 
greki i łaciny, a tłumaczenie spełniało centralną funkcję pedagogiczną zarówno 
w gramatyce, jak i w retoryce, chociaż metody różniły się w zależności od 
dyscypliny. Ponieważ gramatyka skupiała się na analizie językowej i na ekspozycji 
tekstu, wykorzystywano dosłowne tłumaczenia typu „słowo-za-słowo”. Niektó-
re szkolne łacińskie przekłady przylegały tak ściśle do greckich oryginałów, jak 
łacińskie parafrazy samych tekstów łacińskich. Oba rodzaje tłumaczenia były 
ilustracją i komentarzem do szczegółowych zagadnień języka i funkcji tekstu. 
„Postępując za tekstem linia po linii i słowo po słowie, wyjaśniano i używano ję-
zyka poety jako narzędzia do obrazowania zasad gramatyki” (Kaster 1988: 12). 
Z drugiej strony wysoka koncentracja retorów na naśladowaniu i inwencji do-
magała się tłumaczenia typu „myśl-za-myśl”, dlatego też swobodne parafrazy 
greckich i łacińskich tekstów, które „konturowały” znaczenie, doprowadziły 
do wydłużania krytycznego komentarza. Chociaż w retoryce, jak zauważa Rita 
Copeland, „tłumaczenie musi być replikatywne, to przedmiotem tłumaczenia 
jest jakby różnica ze źródłem, a akt tłumaczenia jest porównywalny do aktu 
wynalezienia nowej myśli, spoza dostępnych tematów” (Copeland 1991: 30).
Biorąc pod uwagę szczególną instytucjonalną pozycję tłumacza w Rzymie, 
przedstawiciele dwóch różnych strategii konkurowali ze sobą, wykazując ambi-
cję społecznego autorytetu (por. Copeland 1991: 31)7. 

Dychotomia Hieronima nieoczekiwanie stawia go również pomiędzy dwoma 
konkurencyjnymi kierunkami. Usprawiedliwiając realizację strategii „myśl-za-
-myśl”, Hieronim cytuje kilku rzymskich autorytetów, teoretyków i praktyków 
takiego tłumaczenia. Przywołuje fragment z dzieła De optimo genere oratorum 
Cycerona (46 r. przed Chrystusem), w którym rzymski mówca opisuje przekład 
przygotowany dla studentów, odrzucający ściśle gramatyczne przywiązanie do 
tekstu źródłowego:

5   Przebieg życia Hieronima został zrekonstruowany przede wszystkim na podstawie jego 
własnych świadectw rozsianych w korpusie listów. Pomosty między brakującymi datami 
lub faktami stanowią do dziś hipotezy, stawiane na bazie ogólnej wiedzy na temat wczes-
nej edukacji w Imperium w IV i V w. po Chrystusie.

6   Podczas swojej rzymskiej edukacji Hieronim mógł spotkać się z Eliuszem Donatem 
(połowa IV w. po Chrystusie), autorem znanej Ars minor (Gramatyki mniejszej), która 
w formie pytań i odpowiedzi omawiała 8 części mowy, oraz Ars maior (Gramatyki więk-
szej), traktującej szeroko o problemach stylistycznych i retorycznych.

7   Retorzy łatwo osiągnęli dominację, ponieważ mówca odgrywał ważną rolę w prawie 
i administracji, natomiast gramatycy pracowali w charakterze ściśle naukowym. To re-
torzy, którzy stworzyli i wzmocnili hierarchię poprzez wyróżnienie zadań każdej dy-
scypliny, wyznaczyli również granice kompetencji gramatyków (por. McElduff 2009: 
133–146).
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Putavi mihi suscipiendum laborem utilem studiosis, mihi quidem ipsi non necessarium. 
Converti enim ex Atticis auorum eloquentissimorum nobilissimas orationes inter seque 
contrarias, Aeschini et Demosthenis, nec converti ut interpres, sed ut orator, sententiis is-
dem et earum formis tam quam figuris, verbis ad nostram consuetudinem aptis. In quibus 
non pro verbo verbum necesse habui reddere, sed genus omne verborum vimque servavi.

Uważałem, że powinienem podjąć pracę pożyteczną dla uczących się, a mnie samemu 
bezsprzecznie niepotrzebną. Przetłumaczyłem bowiem z greki słynne mowy zwalczają-
cych się wzajemnie dwóch najwymowniejszych, mianowicie Ajschinesa i Demostenesa, 
a nie przełożyłem ich jako tłumacz, lecz jako mówca, w tych samych zdaniach z zacho-
waniem ich kształtu równie jak i figur, ale w słowach naszemu zwyczajowi odpowiada-
jących. Nie uważałem zresztą za konieczne oddawać w nich słowo za słowem, ale zacho-
wałem8 rodzaj wszystkich słów i siłę (LP 5.3).

Cyceron starał się oddawać w łacińskich tłumaczeniach samo znaczenie (sen-
tentiis isdem). Pomimo że zmieniał greckie formy (earum formis) na słowa do-
stosowane do łacińskiej idiomatyki i frazeologii (ad nostram consuetudinem 
aptis), skutecznie akomodował atmosferę tekstu greckiego do łacińskich norm 
językowych. Hieronim naśladuje Cycerona w przekonaniu, że forma jest od-
dzielna od treści, dlatego też sama treść może być swobodnie przeniesiona do 
innej formy. Cyceron również stwierdza, że priorytet w tłumaczeniu nadany 
treści zachowuje charakter i siłę języka (genus et vis) – chodzi zapewne o ję-
zyk greckich tekstów i ich łacińskie wersje, czyli język źródła i tłumaczenia. 
Hieronim powtarza myśl Cycerona, cytując jego wniosek z De optimo gene-
re oratorum, w którym mówca chce przełożyć tekst, „wykorzystując wszystkie 
zalety, to jest zdania, figury oraz porządek treści, a słowa o tyle, by nie odbie-
gały od zwyczaju” (LP 5.4). Strategia „myśl-za-myśl” utrzymuje w tym kon-
tekście formalną i semantyczną spójność, unikając jednocześnie stylistycznego 
osłabienia lub nieadekwatności, którą w języku tłumaczenia powoduje strategia 
„słowo-za-słowo”. Hieronim czyni podobną uwagę, kiedy chwali rzymskich dra-
matopisarzy – Terencjusza i Plauta za ich łacińskie wersje greckiej komedii (por. 
Ballard 1992: 18). Jego pochwała może zostać odebrana jako pytanie retoryczne: 
„czyż trzymają się oni niewolniczo tekstu, a nie starają się raczej o zachowa-
nie wdzięku i wytworności w tłumaczeniu?” (LP 5.5)9. Hieronim podziela prze-
konanie Cycerona, że retoryczne tłumaczenie, w przeciwieństwie do swojego 
odpowiednika gramatycznego, może odtworzyć zarówno styl, jak i znaczenie 
tekstu źródłowego w najbardziej dopracowanej formie języka przekładu. Liczne 
odwołania do rzymskich autorów dowodzą, że w toku klasycznej edukacji Hie-

8   W tym miejscu poprawiam przekład ks. Jana Czuja, zamiast „liczyłem” daję „zachowa-
łem”.

9   „…numquid haerent in verbis: ac non decorem magis et elegantiam in translatione con-
servant?”
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ronim odziedziczył model instrumentalny, chociaż w Liście do Pammachiusza 
wykaże się ambicją przebudowy klasycznej tradycji10.

Dla rzymskich komentatorów słowa takie jak interpres i interpretatio były 
zarezerwowane dla gramatyka i jego tłumaczeń (por. Kaster 1988). Hieronim 
cytuje fragment, w którym Cyceron rozróżnia tłumaczenia dokonane przez in-
terpretibus i oratoribus. Zaraz po Cyceronie przytacza wersety z Ars Poetica 
(ok. 18 r. przed Chrystusem), gdzie Horacy również używa słowa interpres, 
przestrzegając ambitnego poetę przed przyjęciem strategii „słowo-za-słowo”. 
Wprowadzając cytat z Horacego, Hieronim używa tego samego terminu, nazy-
wając nim tłumacza, który jest doświadczonym praktykiem, choć niekoniecznie 
gramatykiem:

Sed et Horatius, vir acutus et doctus, hoc idem in Arte poetica erudito interpreti praecipit: 
Nec verbum verbo curabis reddere fidus Interpres.

Ale i Horacy, mąż bystry i uczony, to samo w Sztuce Poetyckiej poleca wykształconemu 
tłumaczowi: Nie będziesz się starał jako wierny tłumacz oddawać słowo słowem (Ars 
Poetica 133) (LP 5.5).

Najwyraźniej wykształcony tłumacz nie może być utożsamiany z wiernym gra-
matykiem. W Institutio oratoria (95 r. po Chrystusie) Kwintylian, zalecając tłu-
maczenie w procesie szkolenia mówców, sugeruje uczniom takie tłumaczenie 
tekstu źródłowego, aby brzmiało po łacinie jak grecka poezja w mowie. Chociaż 
jego terminologia jest bardziej precyzyjna niż Cycerona i Horacego, zgadza się 
z nimi co do odrzucenia ścisłego gramatycznego przywiązania, co odbija się 
w jego rozumieniu terminu interpretatio:

Neque ego paraphrasin esse interpretationem tantum volo, sed circa eosdem sensus certa-
men atque aemulationem (Institutio oratoria, 10.5.5).

Nie chcę jednak ograniczać parafrazy tylko do zwykłej interpretacji oryginału: jej zada-
nie polega na rywalizacji z tekstem oryginalnym w celu wyrażenia tych samych myśli11.

Kwintylian zachęca studentów do unikania zwykłych interpretacji gramatyków 
i pisania parafraz, to znaczy swobodnych przekładów, o ile tłumacz prześcignie 
w kunszcie autora tekstu źródłowego, zachowując oczywiście to samo znacze-
nie. Hieronim nie zastrzega słowa interpretatio dla gramatyków, ale odnosi się 
w ten sposób również do retorów. W przedmowie do swojego przekładu Kroniki 
Eusebiusza (381 r. po Chrystusie) wykorzystuje słowo interpretatio do oznacze-
nia takiego tłumaczenia, które zniekształca język przez próbę dosłownego prze-
kładu: „A jeśli ktoś sądzi, że wdzięk języka nie ulega zmianie w tłumaczeniu 

10   Na przykład jego użycie terminu interpretatio z jednej strony kojarzy się z klasyczną 
tradycją, z drugiej natomiast pozwala dostrzec subtelną nadbudowę.

11   Polskie tłumaczenie cytuję za: Marek Fabiusz Kwintylian, Kształcenie mówcy. Księgi 
VIII 6–XII, wstęp i tłum. Stanisław Śnieżewski, Kraków 2012, s. 199.
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(interpretatione), niech przełoży Homera dosłownie na język łaciński – powiem 
więcej – niech go w jego własnym języku przetłumaczy słowami prozy; zobaczy 
śmieszny szyk wyrazów i najwymowniejszego poetę z trudnością się wysławia-
jącego” (LP 5.8). Powołując się potem na innego, podobnie myślącego chrześ-
cijańskiego tłumacza, Ewagriusza z Antiochii, Hieronim odnosi te same słowa 
do praktyk „tych wszystkich, którzy według znaczenia tłumaczyli” (LP 6.3)12.

W całym swoim Liście do Pammachiusza używa czasownika interpreta-
ri zamiennie z innymi czasownikami, jak exprimere, transferre, transponere 
(przenosić) i vertere (odwracać), na wyrażenie tłumaczenia. Pomimo wyraź-
nych odniesień do rzymskich autorytetów Hieronim wykorzystuje wspomniane 
kluczowe sformułowania, które świadczyły o jego przynależności do rzymskiej 
tradycji, w celu podjęcia nowego tematu – specyficznej strategii tłumaczenia 
tekstów natchnionych.

Chrześcijańska strategia tłumaczenia

Podejście Hieronima do rzymskich komentarzy na temat tłumaczenia odzwier-
ciedla jego chrześcijańskie przekonania. Kiedy omawia dychotomiczne strategie 
tłumaczenia, klasyfikuje je w zależności od rodzaju tekstu, zastrzegając ścisłe 
trzymanie się tekstu źródłowego dla Pisma Świętego, w którym „nawet kolej-
ność słów jest tajemnicą” (LP 5.1). W tym wypadku jego instrumentalne zało-
żenie pociąga za sobą dwa inwarianty, jeden formalny (szyk słów lub składnia 
tekstu), drugi semantyczny (prawda chrześcijańskiej wiary, która objawia się 
w tej składni i dlatego z nią jest nierozdzielna). Dla Hieronima strategia „sło-
wo-za-słowo” może i powinna stwarzać podwójną zależność w tekście Biblii, 
podczas gdy w przypadku innych rodzajów tekstów formalizm skutkuje nieade-
kwatną treścią i stylistycznym nieładem, które nie pozwalają wyraźnie dostrzec 
znaczenia. W rzeczywistości Hieronim rehabilituje strategię „słowo-za-słowo”, 
tak deprecjonowaną w rzymskich komentarzach, zastrzegając dla niej uświęco-
ne zadanie przekazywania boskiego objawienia.

Nigdy przedtem Hieronim nie wyrzekł się tak zasadniczo klasycznego nur-
tu. Praktycznie przez cały list konstruuje porywającą obronę retorycznego zna-
czenia tekstu wobec gramatycznego, wykazując jak bardzo wpływ chrześcijań-
stwa „skomplikował” jego schematyczne myślenie o teorii tłumaczenia. Kiedy 
przywołuje świadectwa tłumaczy łacińskich, zaczyna od autorów pogańskich, 
przechodząc do chrześcijańskich, powołując się na prace Hilarego Wyznawcy, 
biskupa Poitiers, podobnie klasycznie wykształconego, który wykorzystał stra-
tegię „myśl-za-myśl”, przekładając greckie homilie i komentarze. W tym kon-

12   „[O]mnium, qui ad sensum interpretati sunt”.
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tekście Hieronim przedstawia zadanie tłumaczenia, które traktuje tu jako rodzaj 
interpretacji, używając przy tym szczególnie sugestywnej metafory:

Sufficit in praesenti nominasse Hilarium confessorem, qui homilias in Iob et in psalmos 
tractatus plurimos in Latinum vertit e Graeco nec adsedit litterae dormitanti et putida 
rusticorum interpretatione se torsit, sed quasi captivos sensus in suam linguam victoris 
iure transposuit. 

Wystarczy obecnie wymienić Hilarego Wyznawcę, który przełożył z greckiego homilie 
do Hioba i bardzo wiele traktatów do Psalmów, a nie trzymał się kurczowo drzemiącej 
litery ani się nie skręcał w przykrym, prostaczym tłumaczeniu, lecz jakby w niewolę 
wziąwszy treść, na swój język prawem zwycięzcy przełożył (LP 6.3).

Greckie teksty z założenia zawierają inwariant semantyczny (sensus), który 
Hilary13 przekazał w jego łacińskich wersjach poprzez odważną interpretację 
porównaną do wojennego podboju. Taka wojskowa metafora sugeruje, że in-
terpretacja jest tylko performatywną i energiczną artykulacją rozumienia, choć 
bez zmian ponad znaczenie w tekście źródłowym. Walter Berschin wyjaśnia, iż 
„tłumaczenie było postrzegane w starożytności jako czyn patriotyczny – podpo-
rządkowanie obcego podmiotu do zasad własnego języka i jego retoryki” (Bers-
chin 1988: 48). W czasach republiki i wczesnego cesarstwa rzymscy pisarze wy-
korzystywali kulturalny prestiż Grecji, asymilując greckie modele, aby rozwijać 
konkurencyjną literaturę łacińską. Tę praktykę można dostrzec u autorów, ta-
kich jak Cyceron, Horacy i Kwintylian, gdzie strategia „myśl-za-myśl” związana 
jest z retoryczną inwencją (inventio), tworzeniem przemówień i wierszy (crea-
tio), które naśladują i niejednokrotnie przerastają teksty greckie. Przywołując 
ten agonistyczny wymiar rzymskiej tradycji, idea metafory u Hieronima wydaje 
się jednak kwestionować chrześcijańskie znaczenie i funkcje przekładów Hila-
rego, które ewidentnie nie miały na celu angażować się w rywalizację z inną 
literaturą, ale służyć doktrynalnym lub duchowym celom. Na jaki zatem podbój 
mógłby liczyć chrześcijański tłumacz, oddając po łacinie greckie homilie i ko-
mentarze do Biblii? Czy to zwycięstwo można dostrzec w spójności z ponadma-
terialną orientacją chrześcijańskiej nauki?

Odpowiedzi na te pytania można wyprowadzić z uwag Hieronima na temat 
opuszczonych przez Hilarego fragmentów w tłumaczeniu. Z jednej strony Hie-
ronim swobodnie traktuje swoje skrytykowane tłumaczenie, okazując pozorny 
brak zainteresowania adwersarzami. Z drugiej strony przedstawia strategię „sło-
wo-za-słowo” jako sposób tłumaczenia, które jest zdecydowanie nieprzyjemne, 
głupie i nudne (putida), ze względu na jego proste i niewykształcone użycie ła-
ciny. Hieronim nie pisze tego jako mnich, który odrzucił ziemskie sprawy i dąży 
do ideału pokory, ale jako łaciński intelektualista, który ceni wyrafinowanie 

13   Hilary z Poitiers (zm. 367 r.) jest autorem dużego komentarza do Psalmów, będącego 
swobodnym tłumaczeniem z Orygenesa. Z podobnie napisanego komentarza do Księgi 
Hioba pozostały jedynie fragmenty.
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stylistyczne jako znak społecznego prestiżu. Megan Hale Williams przekonuje, 
że Hieronim usiłował pogodzić te antagonizmy, aby wykreować własną oso-
bę jako chrześcijańskiego uczonego, „wyraźnie świadomego napięcia między 
Cycerońską ideą elokwencji a tworzeniem chrześcijańskiej literatury ugrunto-
wanej na autorytecie Pisma Świętego” (Williams 2006: 48). Jego pisarstwo czę-
sto zdradza ukryte przekonanie, że język chrześcijańskich autorów i Biblii nie 
dorównuje literackim standardom, według których nauczył się wartościować 
klasyczną literaturę. W przedmowie do swojego komentarza do księgi Jonasza, 
zakończonego w tym samym roku, co jego List do Pammachiusza, Hieronim 
zauważa, że „ludzie wymowni jeszcze trudniej przyjmują wiarę w Boga […] 
prostotę Pisma Świętego oceniając nie na podstawie majestatycznej treści, ale 
zwyczajności słów”14.

Na koniec listu do Pammachiusza Hieronim wyraźnie odnosi się do relacji 
między językową prostotą a świętością. Chociaż przyznaje, że cechy te są zinte-
growane w apostołach, wykazuje jednak błędy w ich języku:

Venerationi mihi semper fuit non verbosa rusticitas, sed sancta simplicitas: qui in ser-
mone imitari se dicit apostolos, prius imitetur in vita. Illorum in loquendo simplicitatem 
excusabat sanctimoniae magnitude. 

Zawsze miałem uszanowanie nie dla wielosłownego prostactwa, ale dla świętej prostoty: 
kto utrzymuje, że naśladuje w mowie apostołów, niech ich przedtem naśladuje w życiu. 
Ich prostotę w mówieniu usprawiedliwiała wielkość świątobliwości (LP 12.4).

Hieronim, używając słowa simplicitas, wyraża szacunek dla postawy apostołów, 
dostrzegając jednocześnie w ich tekstach surową językową formę. Jego odnie-
sienie do tłumaczenia Hilarego jest wypełnione tym samym poczuciem niskiego 
stylu i poziomu greckiego języka chrześcijańskich pisarzy. W tym kontekście 
wzmianka Hieronima o zwycięstwie Hilarego może być odczytana jako pochwa-
ła dla obycia z językiem i kulturą łacińską. Wykorzystując strategię „myśl-za-
-myśl”, Hilary oddał greckie homilie i komentarze w dopracowanej formie, tak 
iż literackim językiem Rzymu zdobył jego elity.

Wyrażenie metaforyczne „prawem zwycięzcy” (victoris iure) z przytoczo-
nego wcześniej fragmentu listu odnoszącego się do Hilarego w świetle histo-
rii Kościoła może sugerować również instytucjonalne znaczenie. Hilary, który 
zmarł w 367 roku po Chrystusie, żył w okresie, w którym łacina zdobywała 
przewagę nad greką i innymi lokalnymi językami, zwłaszcza w liturgii chrześ-

14  „[H]is difficilius eloquentes credunt Deo […] Simplicitatemque Scripturae Sanctae, non 
ex majestate sensum, sed ex verborum judicant vilitate”. Polskie tłumaczenie cytuję za: 
Święty Hieronim, Komentarz do Księgi Jonasza, tłum. Ludwik Gładyszewski, Kraków 
1998, s. 129.
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cijańskiej15. Biskup Rzymu Damazy16, z którym Hieronim był ściśle związany 
jako prywatny sekretarz i korespondent około dziesięciu lat, umacniał wizeru-
nek arystokratycznego i na wskroś rzymskiego chrześcijaństwa. Damazy nie 
tylko dzielił zainteresowania Hieronima łacińską kulturą literacką, układając 
heksametry ku czci apostołów i męczenników, ale również zachęcił Hieroni-
ma do zrewidowania starej łacińskiej wersji Nowego Testamentu. Chociaż język 
grecki nadal był wykładany w szkołach, mówiący po łacinie chrześcijanie z chę-
cią sięgali po gotowe tłumaczenia dzieł greckich teologów i ojców pustyni (por. 
Berschin 1988: 41–55). Dominanta języka łacińskiego we wczesnym chrześci-
jaństwie była dodatkowym motywem stwierdzenia Hieronima, iż Hilary cieszył 
się „prawem zwycięzcy” nad greckimi oryginałami.

Aby uzasadnić własne użycie strategii „myśl-za-myśl”, Hieronim nie przywo-
łuje jedynie autorytatywnych komentatorów i praktyków, sam zaczyna szkico-
wać chrześcijańską teorię parafrazy, sięgając do Septuaginty, greckiego tłuma-
czenia Biblii hebrajskiej dokonanego przez hellenistycznych Żydów w okresie 
od III do I wieku przed Chrystusem: „I nie ma co temu się dziwić u innych 
mężów świeckich lub kościelnych, gdy siedemdziesięciu tłumaczy (interpretes) 
i ewangeliści oraz apostołowie to samo uczynili” (LP 7.1). Hieronim przeko-
nuje, że chrześcijańskie praktyki tłumaczenia są spójne i zdominowane przez 
strategię „myśl-za-myśl”. W rzeczywistości było nieco inaczej. Walter Berschin 
zauważa, że „dominującą zasadą dla anonimowych tłumaczy początku chrześ-
cijaństwa była dosłowność, która mogła jedynie zerwać z rzymską tradycją, po-
nieważ owi tłumacze podnieśli kolokwialne słownictwo na wyżyny uroczystego 
dyskursu” (Berschin 1988: 48). Zachowując związek z rzymską tradycją, Hiero-
nim i podobnie myślący Hilary czy Ewagriusz odbiegali od panującej praktyki 
chrześcijańskiej przylegania ściśle do greckich źródeł. Ważne przykłady zawie-
ra stara łacińska wersja Biblii, jak również pierwsza łacińska wersja dzieła Ata-
nazego Vita Antonii (ok. 356 r.), która została później zastąpiona przez swobodne 
tłumaczenie Ewagriusza (ok. 373 r.). Sugestia Hieronima dotycząca dominującej 
tendencji wśród tłumaczy wynikała raczej z jego osobistych ambicji, niż była 
obrazem panującej sytuacji.

Stanowisko Hieronima wobec biblijnych tłumaczy powoduje dodatkowo prob-
lemy natury logicznej: chodzi o braki ciągłości w jego wywodzie. Po pierwsze, 

15   Maura Lafferty zauważa, że „w ostatnim trymestrze IV wieku modlitwy liturgii eucha-
rystycznej podstawa tego, co będzie nazwane eucharystycznym kanonem, została usta-
lona w formie pisemnej, ustanawiając łacinę językiem liturgii” (Lafferty 2003: 22).

16   Damazy I (ok. 305–384) w 366 r. został wybrany papieżem. Pod jego wpływem Teodo-
zjusz I Wielki uznał w 380 r. chrześcijaństwo za religię państwową. Damazy dążył do 
umocnienia jedności Kościoła i prymatu biskupa Rzymu. Jest autorem pisanych heksa-
metrem epigramatów ku czci męczenników znajdujących się w katakumbach rzymskich 
oraz pism synodalnych i tzw. anatematyzmów, inaczej Tomus Damasi – wykładu nauki 
o Trójcy Świętej i wcieleniu. Zapraszając Hieronima do Rzymu z okazji synodu w 382 r., 
poprosił go o współpracę i rewizję starych łacińskich przekładów Biblii.
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twierdzi on, że zwraca się do tłumaczeń typu „słowo-za-słowo” tylko w przy-
padku Pisma Świętego. Później natomiast, w celu zwalczania krytyki własnego 
tłumaczenia z języka greckiego, wymienia szczególne przekłady tekstów biblij-
nych typu „myśl-za-myśl”, których wykładnia była uważana za autorytatywną, 
ponieważ natchnioną przez Boga. Jego początkowe podejście stwarza wrażenie, 
jakby wszyscy ściśle stosowali się do świętego tekstu oryginału, ponieważ za-
wiera tajemnicę, tymczasem Hieronim sam staje się ambiwalentny: „wszystkie 
te przykłady jasno wskazują, że w interpretacji Starego Testamentu Apostołowie 
i Ewangeliści szukali sensu, a nie słów, i nie starali się szczególnie o zachowanie 
składni i stylu, dopóki dało się uchwycić prawdę” (LP 28). W rozumieniu zatem 
chrześcijańskich tłumaczy prawda Pisma Świętego zamieszkiwała nie w samym 
porządku słów, ale w ich sensie. U Hieronima ponadto taka strategia wydaje 
się związana z prozelityczną funkcją, ponieważ prawda ma być dostępna dla 
wszystkich.

Zbadajmy jeden z przykładów, aby lepiej dostrzec logikę założeń Hieroni-
ma. Po zacytowaniu zdania z Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 2, 15), 
w którym ewangelista przytacza fragment z Księgi Ozeasza (Oz 11, 1), Hiero-
nim porównuje przekład ewangelisty z tekstem hebrajskim i greckim Septua-
ginty. Analiza nie doprowadza go jednak ani do greckiej wersji Mateusza, ani 
do hebrajskich i greckich wersji Starego Testamentu, lecz prezentuje on własną 
łacińską wersję wszystkich trzech17.

W przypadku przekładu Mateusza Hieronim subtelnie identyfikuje się 
z ewangelistą, którego literacką niedoskonałość usprawiedliwia, opierając się na 
autorytecie innego apostoła – Jakuba:

Scribit supradictus evangelista ad angeli monitum tulisse Ioseph parvulum et matrem 
eius et intrasse Aegyptum ibique mansisse usque ad obitum Herodis, ut inpleretur, quod 
dictum est a Domino per prophetam: Ex Aegypto vocavi filium meum. Hoc nostri codices 
non habent, sed in Osee propheta iuxta Hebraicam scribitur veritatem: Quia puer Israhel 
dilexi eum et ex Aegypto vocavi meum filium. Pro quo in eodem loco Septuaginta tran-
stulerunt: Quia parvulus est Israhel, et dilexi eum et ex Aegypto, vocavi filios eius. Num 
omnino repudiandi sunt, qui istum locum, qui ad Christi maxime pertinet sacramentum, 
aliter transtulerunt, an danda potius venia ut hominibus iuxta sententiam Iacobi dicentis: 
Multa peccamus omnes; et, si quis in verbo non peccat, iste perfectus est vir, potens re-
frenare omne corpus?

Pisze wspomniany wyżej ewangelista, że na wezwanie anioła zabrał Józef dziecię i matkę 
jego i uszedł do Egiptu, i pozostał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co po-
wiedziane było od Pana przez proroków: „Z Egiptu wezwałem syna mojego”. Tego nasze 
kodeksy nie mają, lecz u proroka Ozeasza napisane jest według źródła hebrajskiego: „Bo 
Izrael dziecko, umiłowałem go i z Egiptu wezwałem syna mego”. Zamiast tego w tym 

17   Hieronim przy tej okazji przypomina swoje komentarze do tekstów biblijnych, gdzie zgro-
madził żydowskie i chrześcijańskie interpretacje, i jak Williams zauważył, staje się „sędzią 
nad obu tradycjami egzegetycznymi. Ale ponieważ wyraźnie nie dowodzi własnego auto-
rytetu, może zachować postawę pokory, właściwą dla mnicha” (Williams 2006: 131).
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samym miejscu siedemdziesięciu przełożyło: „Ponieważ Izrael był dzieckiem, umiłowa-
łem go i z Egiptu wezwałem synów jego”. Czy w ogóle należy odrzucić tłumaczy, którzy 
miejsce to, odnoszące się przede wszystkim do tajemnicy Chrystusa, inaczej przełożyli?; 
czy należy im raczej wybaczyć jako ludziom według zdania Jakuba mówiącego: „Wszy-
scy bowiem w wielu rzeczach upadamy. Jeśli ktoś w słowie nie uchybia, ten jest mężem 
doskonałym i może trzymać na wodzy całe ciało”? (LP 7.6–7).

Tłumaczenie fragmentu Ozeasza nie jest prostą parafrazą. Pomija ono 
wzmiankę o Izraelu, która występuje zarówno w Biblii hebrajskiej, jak i w Sep-
tuagincie. W Biblii hebrajskiej Izrael jest uosobionym Bożym synem, podczas 
gdy użycie liczby mnogiej w Septuagincie wydaje się odnosić do dwunastu poko-
leń Izraela, potomków synów Jakuba. Tłumaczenie Mateusza, w związku z jego 
komentarzem wprowadzającym, zastępuje te żydowskie znaczenia chrześcijań-
skim rozumieniem: traktuje aluzje Ozeasza do exodusu Żydów z Egiptu jako 
proroctwo ucieczki Józefa i Maryi z małym Jezusem przed prześladowaniem 
Heroda. Pomimo zabiegów Hieronima strategia tłumaczenia Mateusza nie może 
być precyzyjnie określona jako „myśl-za-myśl”, ponieważ nie mamy tu do czy-
nienia z wyraźnym odniesieniem do semantycznego inwariantu w źródłowym 
tekście. Wręcz przeciwnie, Mateusz nadpisał pewną interpretację, która ustala 
szczególne rozumienie fragmentu Ozeasza.

Strategię Mateusza można wyjaśnić, posługując się hermeneutycznym mo-
delem. Przez opuszczenia i wprowadzający komentarz Mateusz jednocześnie 
oderwał fragment Ozeasza od jego żydowskiego kontekstu w Biblii hebrajskiej 
i wstawił w chrześcijański, stworzony w tekście greckim swojej Ewangelii, ra-
dykalnie zmieniając jego formę i znaczenie. Takie przekształcenie jest aktem 
interpretacyjnym, ponieważ wiąże się z tym, co dla Mateusza było dzisiejszymi 
interpretantami18, aby zmienić hebrajski fragment w jego grecki odpowiednik. 
W rzeczywistości zastosował dwa formalne interpretanty: pierwszy to sposób 
tłumaczenia, które zawiera edycję, dość ścisłe stosowanie się do tekstu źródło-
wego, który częściowo skrócił; drugi to metoda typologiczna egzegezy biblijnej, 
w której znaki i wydarzenia w Biblii hebrajskiej są interpretowane jako ale-
goryczne zapowiedzi samego Chrystusa lub wydarzeń w jego życiu, ilustrując 

18   Termin interpretant zapożyczony został od C.S. Peirce’a (por. Komendziński 2003), któ-
ry go utworzył, aby podkreślić relację między znakiem a jego przedmiotem. Ta relacja, 
właściwa semiosis, jest w gruncie rzeczy potrójna: angażuje ona znak (który Peirce na-
zywa również reprezentamenem), przedmiot, któremu znak odpowiada, i interpretant, 
który jest pewną ideą przedmiotu, zrodzoną przez znak; ta idea przyjmuje z konieczności 
formę innego znaku. Jako idea interpretant jest występującym w socjolekcie konsensu-
sem na temat przedmiotu, wszystkim, co wiemy o przedmiocie, albo punktem widzenia, 
który przyjmujemy, gdy odnosimy znak do przedmiotu. Będąc sam znakiem, interpre-
tant jest równoważnikiem pierwszego, reprezentamenu, np. jego synonimem albo tłuma-
czeniem, a więc jego ekwiwalentem w innym systemie znaczącym; albo też jego defini-
cją, albo jego peryfrazą, czyli jego ekwiwalentem w jego własnym systemie znaczącym. 
(„To, w miejsce czego stoi znak, nazywa się jego przedmiotem; to, co on komunikuje 
– jego znaczeniem, a idea, którą budzi – interpretantem”).
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w ten sposób doktrynę. W połączeniu z tymi formalnymi zasadami Mateusz 
również zastosował tematyczny interpretant lub kod, doktrynę chrześcijańską, 
co pozwoliło mu na przetłumaczenie syna wspomnianego u Ozeasza jako Syna 
Bożego, czyli Chrystusa. Interpretację, którą nadpisuje Mateusz, wykorzystuje 
Hieronim we własnym komentarzu Ozeasza (406), gdzie Strydończyk idzie za 
swoją zwyczajową praktyką rozróżniania dosłownego poziomu znaczenia, któ-
ry odnosi do Żydów, i alegorycznego, który dotyczy chrześcijan (por. Williams 
2006: 115). W ten sposób argumentuje swoją pracę:

hoc quod scriptum est: Parvulus Israel, et dilexi eum, et ex Aegypto vocavi filium meum, 
dicitur quidem de populo Israel, qui vocatur ex Aegypto, qui diligitur, qui eo tempore 
post errorem idololatriae quasi infans et parvulus est vocatus: sed perfecte refertur ad 
Christum. Nam et Isaac in typo Christi fuit quod futurae mortis ligna sibi ipse portaverit 
(Hieronymus, Commentariorum in Osee Prophetam Libri Tres, 11: 1–2).

To, co bowiem jest napisane: „dziecię Izrael, i ukochałem go, i z Egiptu wezwałem syna 
mego”, odnosi się do ludu Izraela, wezwanego z Egiptu i umiłowanego, który zostaje we-
zwany w tym czasie po grzechu bałwochwalstwa jak niemowlę i dziecię: jednak najlepiej 
odnosi się to do Chrystusa. Również Izaak był typem Chrystusa, który sam przyniósł 
drewno swojej niechybnej śmierci (tłum. D.S.).

Tłumaczenie Mateusza, tak jak komentarz Hieronima, jest przykładem schry-
stianizowanej interpretacji Ozeasza. Jednak nacisk Hieronima na instrumental-
ny schemat, zakładając, że strategia Mateusza powinna być sklasyfikowana jako 
typ „myśl-za-myśl”, ukrywa, co faktycznie dzieje się w tłumaczeniu. Chodzi 
o pewien interpretacyjny zapis, ideę w służbie partykularnej grupy społecznej, 
chrześcijan. Nawiązanie Hieronima do Chrystusa w powyższym cytowanym 
komentarzu uzasadnia interpretacyjny trud Mateusza. W taki sam sposób przy-
toczony przez Hieronima fragment z listu Jakuba (Jk 3, 2) na temat zawodności 
ludzkiej mowy odwraca uwagę od prawdziwej natury interpretacji. Tłumaczenie 
Mateusza ujawnia niezdolność do „powstrzymania”, ale nie „ciała”, zdefiniowa-
nego jako niedoskonałe użycie języka, lecz ożywczego ducha jego interpretacji, 
jego chrześcijańskich przekonań. Owe przekonania, przy założeniu, że Biblia 
hebrajska należy do Objawienia chrześcijańskiego, uprzedzają wszelki tema-
tyczny interpretant.

Intelektualne ambicje Hieronima

List Hieronima może przedstawiać ideę stałego pozaetycznego simulacrum (ro-
dzaj fikcji literackiej). Autor mógł upozorować krytykę własnego przekładu, aby 
w obiektywny sposób przedstawić swoją metodę. Niezależnie od tego, czy przyj-
miemy hipotezę spreparowanych przez samego Hieronima zarzutów wobec sie-
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bie, kontekst stał się dla autora okazją do skompletowania kanonu komentatorów 
i praktyków, którzy formułowali dychotomię pomiędzy kluczowymi strategiami 
i specyfikowali terminy. Hieronim rehabilituje strategię typu „słowo-za-słowo”, 
ale jest to tylko wstępem przed triumfalną laudacją tłumaczenia „myśl-za-myśl” 
– strategii, którą odziedziczył po rzymskich autorach, takich jak Cyceron, Ho-
racy, Kwintylian, i zastosował w budowie tradycji chrześcijańskiej, sięgając do 
Septuaginty. Asymilacja dwóch tradycji odzwierciedla u Hieronima zgodność 
zasadniczych dążeń starego Rzymu ze zlatynizowanym chrześcijaństwem, które 
już w IV wieku zaczęło dominować w Imperium. Ta zgodność związała go z eli-
tą kulturalną. Chociaż przyjął ascetyzm klasztornego intelektualisty, w którym 
praca filologa stała się rodzajem umartwienia w spotkaniu z surowym stylem 
i językiem greckich oraz hebrajskich tekstów, podzielał arystokratyczny i rzym-
ski punkt widzenia papieża Damazego. Dla Hieronima chrześcijanin nastawiony 
na heroizm, przyjmując życie monastyczne, wyrzekł się bogactwa i społecznej 
pozycji, nie był jednak zobowiązany do zarzucenia własnej tożsamości i dzie-
dzictwa umysłu. Klasyczna kultura literacka mogła więc stać się kuźnią i narzę-
dziem wyrazu dla uprzywilejowanej formy ascetycznego wyrzeczenia.

Zaangażowanie Hieronima w konstruowanie nowego ideału wykształconego 
chrześcijańskiego herosa staje się widoczne na przykładzie skrytykowanego tłu-
maczenia. Epifaniusz, biskup Salaminy, zganił Jana, biskupa Jerozolimy, za jego 
sympatię do Orygenesa, poczytywanego wówczas za herezjarchę. Hieronim po 
zacytowaniu greckiego zdania Epifaniusza przedstawia po łacinie jego pierwszą 
adaptację, a następnie wersję, która byłaby odpowiednia dla jego krytyków:

e ;dei hm̀a /j a vgaphte , mh . th / | oi vh ,sie tw /n klh ,rwn fe ,resqai (LP 12.1).
Oportebat nos, dilectissime, clericatus honore non abuti in superbiam (LP 12.1).
Oportebat nos, dilecte, non aestimatione clerorum ferri (LP 12.3).

Na podstawie drugiej zaproponowanej wersji można wywnioskować, że kry-
tyka Hieronima odnosi się do strategii ścisłej zależności od tekstu źródłowego. 
Jednak Hieronim dopisuje słowa non abuti in superbiam odnoszące się do nad-
używanego przywileju kleru, które są nieobecne w greckim tekście Epifaniusza. 
Hieronim zapewnia, że przełożył ten tekst według modelu „myśl-za-myśl”, wy-
raźnie ustalając znaczenie i nadpisując pewną interpretację, która sugeruje nad-
używanie prestiżu lub władzy. Chowa w ten sposób subiektywne i emocjonalne 
nastawienie do wskazanego problemu za formalnym roszczeniem do wykorzy-
stania strategii „myśl-za-myśl”.

Model hermeneutyczny zastosowany przez Hieronima jest otwarty na możli-
wość, dzięki której różne i równie skuteczne interpretanty mogą być stosowane 
przez tłumaczy. W każdym tłumaczeniu lub w jakiejkolwiek analizie tłuma-
czenia inny zestaw interpretantów zawsze będzie znajdować się poza zakresem 
tych, które zostały zastosowane. Instrumentalne rozumienie przekładu dotyczy 
również metafizycznego czy też nieoczywistego wymiaru tekstu, który zakła-
da istnienie inwariantu semantycznego. Założenie takie musi koniecznie wy-
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kluczać wszelkie pojęcie zmienności (la différance)19, rozumiane jako nieustan-
nie tworzące się nowe znaczenia tekstu ignorujące kontekst, które mogą mocno 
przekłamać językowe, kulturowe i społeczne warunki oryginału20. Hieronim, 
umożliwiając tłumaczowi, a także przekładoznawcy sformułowanie i uświado-
mienie istnienia interpretantów, które motywują dobór słownictwa, wskazuje na 
dialog i elastyczność instrumentalnych teorii i praktyk, które przetrwały przez 
tysiąclecia. Hieronim ze Strydonu w swoim krótkim traktacie, pisanym pod ko-
niec antycznego świata i na progu przemian w Europie mających wyłonić nowy 
obraz Starego Kontynentu, obserwuje pośród tłumaczy i czytelników tłumacze-
niopodobnych produktów dominację instrumentalizmu, marginalizującego sam 
proces tłumaczenia i interpretacyjny trud tłumacza. Zagrożenie materialnym 
praktycyzmem tak szlachetnego w antyku zadania tłumacza (retora i gramatyka 
zarazem) jest uniwersalnym postulatem Hieronima dotyczącym również współ-
czesnych kwestii automatyzacji i technicyzacji samego przekładu. Rozumienie 
tekstu oryginalnego w języku greckim lub hebrajskim nie ograniczało się u Hie-
ronima jedynie do znajomości słownictwa i gramatyki (wzajemnych zależno-
ści między słowami), ale dotyczyło przede wszystkim – co charakteryzuje jego 
przekłady i nie pozwala na jednoznaczną klasyfikację metody – samego sensu 
zdania. Łacińskie słowo sensus jest więc u Hieronima praktycznym synonimem 
współczesnego inwariantu. Sensus, jak grecki λόγος, jest dla niego niezmienną 
i niematerialną cząstką wypowiedzi, którą można przenieść z jednego języka 
do drugiego. Dlatego zadanie tłumacza dla Hieronima jest trudne i wzniosłe 
zarazem. Przypomina platońskie zadanie filozofa, który wpatruje się w tekst jak 
w niebo pełne rozmaitości (πλήρωμα), aby odczytać to, co jest prawdziwe, czyli 
autentyczny desygnat tekstu. Nie ulega wątpliwości, że narastający i odradza-
jący się platonizm, budzący u Hieronima w konfrontacji z dziełami Orygenesa 
skrajne emocje, miał wielki wpływ na jego podejście do teorii przekładu. Idea 
niezmiennego Logosu, jako Chrystusa i niezmiennej zasady wszystkich rzeczy, 
raz powodowała, że Hieronim odwzorowywał nawet sekwencje słów (ordo ver-
borum), innym razem zaburzał w tłumaczeniu porządek, a nawet dodawał od 
siebie całe człony.

19   Rozumienie modeli jako binarnej opozycji pochodzi od Jacques’a Derridy (Derrida 
1982). Hermeneutyczny model, o ile przedstawia tłumaczenie jako możliwość wielokrot-
nych i niekiedy sprzecznych interpretacji, jest zbliżony do Derridowskiej koncepcji „ge-
neralnej ekonomii”.

20  Szeroko na temat wspomnianej idei metafizyki tekstu traktuje dzieło Jacques’a Derridy 
(zob. Derrida 2011).
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De Hieronymi Stridonensis arte vertendi sive generibus interpretandi

A RGU M ENTU M

Auctor Hieronymi Stridonensis generem interpretandi in conspectum voluit ponere. Hiero-
nymum Sridonensem argumenta multa ad artem vertendi pertinentia ad unum collegisse for-
maque epistulae consripsisse constat. Distinguere et segregare genera interpretandi suscepit. 
Auctor disserationis Hieronymum interpretem ac peritum scriptorum veterum, se Horatium, 
Ciceronem Quintillianemque revocando, artem vertendi Romanorum in aliam speciem mu-
tavisse quam christiana nomine nuncupare possumus diluxit. Nostra aetate doctos de duobus 
modis vertendi loqui mentionem fecit: hoc primum in latinis litteris instrumentalem reddit, 
secundum enim graeco sermone έρμηνευτικόν vocat. Secundum auctorem apud Hieronymum 
de proprio usu doctrinae antiquorum nova oritur ratio interpretandi, inaedificanda in tradi-
tionem paganam ac christianam: de immutabili portabilique sensu agitur quod ad alteram 
linguam intepres potest transferre sive ordine custodiendo verborum sive sententiae forma 
commutanda. Auctor Hieronymum sensum vertendum e sensu translationi ad verbum an-
teposuisse explicavit et iustificavit se variis generibus interpretandi ad servandum sensum 
usum esse.

Słowa kluczowe: Hieronim, tłumaczenie, interpretacja, zdanie, tradycja.

Nomina maximi momenti: Hieronymus, vertere, interpretatio, sententia, traditio.

Keywords: Jerome, translation, interpretation, sentence, tradition.
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