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Bar-gardân jâ bâz-guji?

Przed równo pięćdziesięciu laty Roman Jakobson opublikował swój krótki, sied-
miostronicowy tekst poświęcony językoznawczym aspektom przekładu1. Tezy, 
które wówczas zebrał w swoim artykule, stały się bardzo szybko jednym z fi la-
rów, na którym zasadza się gmach współczesnych badań traduktologicznych. Nie 
może więc dziwić fakt, że najnowszą Antologię teorii przekładu literackiego pod 
redakcją Piotra Bukowskiego i Magdy Heydel2 otwiera właśnie ta praca, a na-
zwisko tego rosyjskiego badacza pojawia się obok takich przekładoznawców, jak 
Eugen Nida, George Steiner, czy Paul Ricoeur. Rozważania Romana Jakobsona 
stały się punktem wyjścia do własnych przemyśleń autora na temat przekładu sta-
rej, zoroastryjskiej literatury średnioperskiej na współczesny język nowoperski.

Głównym przedmiotem swoich rozważań Jakobson uczynił problem przekła-
du znaku językowego, pełnej i częściowej ekwiwalencji pomiędzy jednostkami 
kodu, a także, w mniejszym stopniu, kwestii nieprzekładalności. Tym, co nas in-
teresuje najbardziej w jego pracy, jest klasyczne już dziś wyróżnienie trzech spo-
sobów tłumaczenia:

Możemy wyróżnić trzy sposoby tłumaczenia znaku językowego: może być on prze-
łożony na inne znaki tego samego języka, na inny język lub na inny, pozajęzykowy 
system symboli3 (Jakobson 1989: 373).

Dwa terminy ukute przez Jakobsona: przekład wewnątrzjęzykowy oraz mię-
dzyjęzykowy, interesują nas najbardziej. Zasadnicza różnica między oboma tłu-
maczeniami dotyczy bowiem języka przekładu; o ile przekład wewnątrzjęzykowy 
stanowi interpretację znaków językowych za pomocą innych, w mniejszym lub 
większym stopniu synonimicznych, znaków tego samego języka, czasami także 

1 R. Jakobson, On Linguistic Aspects of Translation, [w:] On Translation, Harvard University 
Press, Cambridge 1959, s. 232–239; tłum. polskie: L. Pszczołowska, O językoznawczych aspektach 
przekładu, [w:] R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 1, red. M.R. Mayenowa, 
PIW, Warszawa 1989, s. 372–381.

2 R. Bukowski, M. Heydel (red.), Antologia teorii przekładu literackiego, Znak, Kraków 2009.
3 W poniższych rozważaniach pominiemy ostatni typ tłumaczenia – przekład intersemiotyczny, 

który polega na interpretacji znaków językowych za pomocą znaków składających się na dowolny 
system pozajęzykowy (por. Jakobson 1989: 373).
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w formie omówienia4, o tyle przekład zewnątrzjęzykowy jest procesem analo-
gicznym w obrębie innego języka5.

Sprowadzając czysto teoretyczne rozważania Jakobsona na grunt iranistycz-
ny, stwierdzamy, że żadne z pojęć przez niego zdefi niowanych nie przystaje do 
zarysowanego wyżej problemu badawczego. Oba pojęcia tworzą bowiem dwa 
układy, które możemy nazwać wzorcowymi czy też modelowymi; jeśli zachodzi 
sytuacja [T → T’] ^ [J1 → J1’], to mamy do czynienia z modelowym przekładem 
wewnątrzjęzykowym – MPw ↔ [J1(T) ║ J1’(T’)]. Jeśli zaś proces tłumaczenia 
możemy opisać według schematu [T → T’] ^ [J1 → J2], to mamy do czynie-
nia z modelowym przekładem międzyjęzykowym – MPm ↔ [J1(T) ║ J2(T’)]. 
Przestrzenie, w których funkcjonują oba pojęcia, tworzą dwa rozłączne zbiory – 
Pw\Pm; co nie jest przekładem wewnątrzjęzykowym, musi być międzyjęzyko-
wym. Tymczasem na potrzeby naszych badań należałoby raczej dokonać częścio-
wego zlania obu zbiorów – Pw∩Pm, a tym samym wypracowania typu pośrednie-
go między przekładem wewnątrz- a zewnątrzjęzykowym. Taki zabieg pozwoliłby 
na precyzyjniejsze opisywanie samego procesu interpretacji, przekładu i adaptacji 
tekstu przedmuzułmańskiego przez muzułmańskich badaczy.

Jakobson w swoich rozważaniach porusza się przede wszystkim na płasz-
czyźnie języka i jego znaków. Spojrzymy jednak na proces przekładu nieco 
szerzej. Nie jest to bowiem czynność mechaniczna polegająca na przenoszeniu 
znaczenia z języka J1 do J1’ w przypadku przekładu wewnątrzjęzykowego czy 
też do J2, gdy mowa o przekładzie zewnątrzjęzykowym. Jak słusznie zauważa 
Krzysztof Lipiński:

(...) tłumacz posługuje się (...) z natury rzeczy innym kodem językowym, różnym 
od języka wyjściowego zarówno jako system znaków i jego reprezentacja w mowie 
(langue et parole), jak i innym usytuowaniem w odniesieniu do rzeczywistości poza-
językowej (Lipiński 2004: 36).

Nas najbardziej interesuje wzmianka o rzeczywistości pozajęzykowej. Każdy 
przecież tekst istnieje w takiej przestrzeni, w jakiej umiejscowił go autor. Takie 
stwierdzenie pozwala nam na wyjście, a może nawet zmusza nas do wyjścia poza 
Jakobsonowskie rozumienie przekładu, chociaż Jakobson nie pomija bynajmniej 
w swoich rozważaniach kwestii tła kulturowego. Stanowi ono według niego część 
struktury znaku. Cytując słowa Bernarda Russella, że nikt nie jest w stanie zro-

4 Innymi słowy, przekład wewnątrzjęzykowy (Pw), w takim ujęciu, w jakim został zdefi niowany 
przez Jakobsona, stanowi próbę dostosowania tekstu T powstałego w języku J1 w formie tekstu prze-
redagowanego T’ w języku J1’, stanowiącym wersję J1, do oczekiwań, potrzeby i wymagań rodzimego 
czytelnika, który z różnych, niezależnych od siebie przyczyn nie jest w stanie przyswoić go w pełni 
w pierwotnej formie – Pw ↔ ([T → T’] ^ [J1 → J1’]).

5 Innymi słowy, przekład międzyjęzykowy (Pm) powstaje na potrzeby nierodzimego odbiorcy 
porozumiewającego się językiem J2, a tekst źródłowy T zostaje przetransformowany w tekst docelowy 
T’ – Pm ↔ ([T → T’] ^ [J1 → J2]).
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zumieć słowa „ser”, jeśli nie ma pozajęzykowej wiedzy o serze (Jakobson 1989: 
372), zaraz zaczyna polemikę, uznając, że:

(...) znaczenia wyrazu „ser” nie można wysnuć z niejęzykowej znajomości cheddara 
czy camemberta bez pomocy kodu językowego (Jakobson 1989: 372-373).

Nie zapominajmy także, że przekład – niezależnie od tego, w jakim języku 
ma być przygotowany – to przede wszystkim interpretacja. Jak słusznie stwierdza 
Stanisław Barańczak, tłumaczenie to wyjaśnianie oparte na rozumieniu i rozstrzy-
ganiu (Barańczak 2004: 15).

Piśmiennictwo perskie liczy sobie przeszło dwa i pół tysiąca lat, a kultura, któ-
rej jest świadectwem, jak każde zjawisko społeczne podlegała zmianom, krysta-
lizując swoje specyfi czne cechy odróżniające ją od kultur ościennych. Z pewnoś-
cią jednym z najważniejszych podmuchów wiatrów historii stał się brzemienny 
w skutkach dla niej podbój arabski, który miał miejsce w VII wieku n.e. Jak pisał 
Jan Rypka:

(...) pogląd, jakoby stare piśmiennictwo skończyło się wcześniej niż nowe zaczęło, 
jakoby inwazja arabska przerwała nić perskiej literatury i była przyczyną co najmniej 
stupięćdziesięcioletniej luki w tej dziedzinie, był zdecydowanie mylny. Stare literackie 
tradycje nie zaginęły bowiem, lecz żyły nadal (...). W swej nienaruszonej formie jest 
kontynuowana literatura średnioperska – oczywiście religijna – przez kapłanów zo-
roastryjskich i pobożnych zoroastryjczyków (...). W żadnym zaś wypadku nie należy 
dopuszczać myśli, że nastąpiła przerwa w twórczości ludowej, jest bowiem rzeczą 
oczywistą, że naród pozostał ten sam, żył własnym życiem i musiał je w ten sam spo-
sób kontynuować, oraz że szerokie warstwy ludowe nie odstąpiły nigdy od rodzimego 
języka (Rypka 1970: 67).

„Odświeżanie” i przywracanie utraconych zabytków pahlawijskich literaturze 
irańskiej jest niezwykle ciekawe, ponieważ współcześni irańscy tłumacze, przekła-
dając dzieła średnioperskie na język nowoperski, stawiają sobie za cel przybliżenie 
rodzimemu czytelnikowi niezwykle cennej części perskiej spuścizny literackiej: 
tej, do której nie ma on zazwyczaj dostępu, ponieważ nie zna ani języka oryginału, 
chociaż nowoperski jest jego kontynuantem, ani realiów kulturowo-religijnych, 
chociaż tekst cały czas istnieje w przestrzeni kultury perskiej. Okazuje się bowiem, 
że przyjęcie nowej religii doprowadziło do poważnych zmian w obrębie kultury 
i przewartościowania większości pojęć czy też zjawisk kulturowych.

Spróbujmy wyobrazić sobie przestrzeń, w której istnieje tekst jako hipersześcian 
– cztery jego wymiary reprezentują zaś cztery zjawiska składające się na kulturę: 
1) język, 2) religię, 3) społeczeństwo oraz 4) środowisko naturalne. Każdy z tych 
wymiarów może oczywiście ulec zmianom. Z pewnością praktycznie niezmienna 
pozostaje płaszczyzna geografi czno-przyrodnicza6 [N → N’]. Tymczasem pewnej 

6 Granice współczesnego Iranu nie pokrywają się z maksymalnym zasięgiem państwa perskiego 
z czasów Achemenidów. Chociaż kultura perska wykracza daleko poza nie, sięgając Azji Centralnej, 
a w przeszłości promieniując także na inne obszary, głównie w postaci języka – lingua franca – tej 
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przebudowie uległ język. Polityczna zależność od kalifatu sprawiła, że najważ-
niejsze ośrodki kultury perskiej przesunęły się z zachodu na wschód. W rezultacie 
także perszczyzna, penetrowana odtąd przez sogdyjski czy chorezmijski, nabrała 
nowych cech fonetycznych, gramatycznych, a zwłaszcza leksykalnych. Z czasem 
nowoperski uległ w znacznym stopniu także wpływom języka arabskiego i nieco 
mniej tureckiego; niemniej cały czas możemy mówić o ciągłości języka [J → J’]7.

Zaratusztrianizm – rodzima, stara religia poważnie osłabiona i zredukowana 
do skromnej reprezentacji kilkudziesięciu tysięcy wyznawców we współczesnym 
Iranie – został zepchnięty w cień swojego następcy, obcego pierwotnie islamu 
[R1 → R2]. Mimo to zoroastryjskie podłoże, na którym został osadzony islam, wy-
warło swoiste piętno na duchowości Irańczyków. Poważnemu przewartościowa-
niu uległy bowiem wcześniejsze motywy, jak np. opłakiwanie Sijâwusza, który 
znalazł nową ekspresję w formie pasyjnych przedstawień – tazije czy też martyro-
logicznych apeli z czasów wojny z Irakiem. Jest oczywiste, że wybitnie religijny 
charakter literatury średnioperskiej stanowi najistotniejszy problem całego pro-
cesu przekładu; specyfi ka duchowej sfery życia człowieka wymaga szczególnej 
ostrożności w wykorzystaniu dostępnych tłumaczowi znaków.

Co istotne w naszych rozważaniach, wspomniane zjawiska językowe i religij-
ne zachodziły cały czas w obrębie jednego społeczeństwa (wyraźnie podkreśla to 
Rypka [1970: 67]), które ewoluowało wraz z nimi, samemu prowokując zmiany 
i samemu poddając się tym zmianom [S → S’].

Jeśli rozpatrujemy interesujące nas zjawisko tylko w Jakobsonowskich ka-
tegoriach przekładu wewnątrz- lub zewnątrzjęzykowego, nie możemy go opi-
sać dostatecznie dokładnie. Jak bowiem zdefi niować relacje między oryginałem 
a przekładem, jeśli poruszamy się w obrębie jednego języka? A może należałoby 
opisać całe zjawisko jako przekład zewnątrzjęzykowy ze względu na znaczne 
różnice między średnio- a nowoperszczyzną? Nie jest to przecież sytuacja ana-
logiczna do adaptacji tekstów staropolskich na współczesną polszczyznę. Być 
może należałoby za analogiczną uznać sytuację starożytnej literatury greckiej i jej 
współczesny odbiór przez rodzimych czytelników greckich.

Jak moglibyśmy zatem nazwać zjawisko przekładowe, które łączy w sobie 
zarówno cechy bar-gardân – przekładu, jak i bâz-guji – przeredagowania8. Może 
moglibyśmy się posłużyć neologizmem transadaptacja (Ta), który składałby się 

części świata, oraz literatury, jak np. w mogolskich Indiach. Jej centrum pozostaje praktycznie nie-
zmiennie Wyżyna Irańska.

7 Zaznaczmy, że czasowy i gramatyczny stosunek staropolszczyzny do polszczyzny współczesnej 
nie jest identyczny w przypadku staro-, średnio- i nowoperskiego.

8 Nowoperski neologizm bâz-guji ‘omówienie na nowo, ponowne omówienie’ w znaczeniu ‘prze-
redagowanie’ zbudowano według wzoru: bâz = re- + gu- temat czasu teraźniejszego od goftan ‘mówić’ 
+ sufi ks rzeczownikowy -i; słowniki nowoperskie nie notują bowiem wyrazu ‘przeredagowanie’, lecz 
tylko wirâstan i wirâjesz (kardan) ‘redagowanie’. Jednocześnie we współczesnej literaturze perskiej 
napotykamy zjawisko bâz-newisi, czyli adaptowania literatury okresu klasycznego (X–XIV wiek n.e.) 
na potrzeby współczesnych odbiorców, głównie dzieci.
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z dwóch pojęć trans- (translacja, translatoryka, czyli przekład) i adaptacja (czyli 
przeredagowanie), a samo zjawisko transadaptacji dałoby się przedstawić w na-
szym przypadku wzorem: Ta ↔ ([J → J’] ^ [R1 → R2] ^ [S → S’] ^ [N → N’]). 
Jeśli poszczególne wymiary pozostawałyby takie same: ([J → J’] ^ [R constans9] 
^ [S → S’] ^ [N → N’]), to mielibyśmy do czynienia z Jakobsonowskim przekła-
dem wewnątrzjęzykowym. Gdyby zaś wszystkie uległy wymianie: ([J1 → J2] ^ 
[R1 → R2] ^ [S1 → S2] ^ [N1 → N2]), to z przekładem międzyjęzykowym.
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