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R E C E N Z J E

„Inni, Świat 
i Transcendencja”

1. Tom Stanisław Barańczak 
słucha arcydzieł to wyjątkowa 
antologia przekładów literackich, 
zupełnie innych niż te, do których 
przyzwyczaił wytrawny tłumacz 
Szekspira i angielskich poetów 
metafizycznych siedemnastego 
wieku. Powód mówienia o wyjątko-
wości zbioru jest oczywisty: żywioł 
tłumaczenia wznieca tym razem nie 
sama lektura tekstu, adaptacyjne 
czytanie, lecz przede wszystkim słu-
chanie muzyki, impulsem aktywno-
ści pisarskiej staje się dobiegający 
dźwięk i obecność głosu Innego, 
który domaga się wejścia w dialog. 
Nieodpartą pokusą dla podjęcia 
takiego działania translatorskiego 
był między innymi fenomenalny 
głos Elisabeth Schwarzkopf jako in-
terpretatorki arii Cherubina „Non so 
più cosa son, cosa faccio”. „Nie wiem 
sam, / co mi jest, / co ja robię”… – 
tak rozpoczyna palimpsestowe 
pisanie-słuchanie tej arii z Mozar-
towskiego Wesela Figara Barańczak, 
słuchający „najwspanialszej […] ze 

wszystkich arii Mozarta” (jak sam 
stwierdza), zanurzony w świecie, 
gdzie nierozłącznie współistnieją 
melos i logos. 

2. Ta próba, która zakończy się
skądinąd w latach dziewięćdziesią-
tych całościowym przetłumacze-
niem dwóch oper ulubionego kom-
pozytora: Don Giovanniego i Wesela 
Figara (przekłady librett ukazały się 
w „Res Facta Nova”, 1997), nie jest 
pierwsza, bo już wcześniej, jeszcze 
w latach siedemdziesiątych, poeta 
mierzy się z Księżycowym Pierrotem 
Arnolda Schönberga, przyjmując za-
proszenie do współpracy w związku 
z polską prapremierą sceniczną 
przygotowywaną przez Krakowski 
Teatr Muzyczny, Scenę Operową, 
w 1976 roku. Nie jest to też ostatnia 
próba, wszak przekładu doczeka się 
i opera Henry’ego Purcella Dydona 
i Eneasz („wersja polska” libretta 
powstaje dla Teatru Collegium 
Nobilium, 2010), i kilka fragmentów 
Bachowskiej Pasji według św. Mateu-
sza. Jak zatem widać, część dorobku 
Barańczaka-tłumacza prezentowaną 
w najnowszej antologii trudno byłoby 
dzisiaj uznać za przygodną i margi-
nalną w całej jego twórczości, tym 
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bardziej że słuchanie muzyki i swoista 
obsesja tłumaczenia tekstów do 
muzyki wokalnej przyniosły w rzeczy-
wistości serię rozmaitych utworów. 
Ślady słuchania Bacha odnajduje się 
między innymi w „Kontrapunkcie” 
(Wariacje Goldbergowskie) i wierszu 
„Bist Du bei mir” z Chirurgicznej pre-
cyzji (aria „Bist du bei mir”, BWV 508), 
Schuberta/Müllera – w Lipie/Pieśni V 
i, oczywiście, całej Podróży zimowej 
(Winterreise), Mozarta/Da Pontego – 
w Arii: awarii (Don Giovanni). Pisanie 
w tym wypadku okazuje się wyrafi-
nowanym zapisem doświadczenia 
słuchowego, specyficzną formą 
przekładu, który umożliwia wkrocze-
nie w świat przeszłości i rozumienie, 
by przywołać poręczną formułę 
Barańczaka objaśnianą w eseju 
Tablica z Macondo, „Innych, Świata 
i Transcendencji”.

3. W przypadku najnowszej 
antologii przekładów Stanisława 
Barańczaka zwraca uwagę przede 
wszystkim potrzeba słuchania 
muzyki i jej „utekstowienia”, sposób 
traktowania tłumaczeń, także sam 
wybór (chociaż to sprawa poniekąd 
oczywista) i porządek zapropono-
wany przez Ryszarda Krynickiego. 
Układ przekładów sześciu „arcy-
dzieł” jest sugestywny: pojawiają 
się kolejno fragmenty Pasji według 
św. Mateusza (tłumaczenia pu-
blikowane w drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych na łamach 

„NaGłosu”, „Zeszytów Literackich” 
oraz „Kontrapunktu”, niegdysiejsze-
go dodatku „Tygodnika Powszech-
nego”), całość Dydony i Eneasza, 
opery w trzech aktach Henry’ego 
Purcella do libretta Nahuma Tate’a, 
całość dwóch Mozartowskich oper: 
Don Giovanniego i Wesela Figara, 
jeden utwór z Winterreise – Pieśń V 
(wcześniej – pod tytułem Lipa – 
pomieszczony w zbiorze Ocalone 
w tłumaczeniu i, jako V, w Podróży 
zimowej) oraz całość Schönber-
gowskiego Pierrot lunaire. Nie bez 
powodu lekturę tomu rozpoczyna 
się nie od chronologicznie najwcze-
śniejszego przekładu (Schönberg), 
lecz od fragmentarycznego, nie-
ukończonego tłumaczenia Bacha/
Picandra, „wielkiej pasji” – wraz ze 
słuchaniem Bachowskiej muzyki 
wkracza się bowiem w niezgłębiony 
świat metafizyki Barańczaka. 

4. Wśród wyjątkowych przekła-
dów zebranych w antologii znajdują 
się zarówno te, które uznawane były 
dotąd za teksty użytkowe i funkcjo-
nowały (jako tekst słowny) w obrę-
bie utworów muzycznych (między 
innymi niemal nieznane literaturo-
znawcom przekłady Księżycowego 
Pierrota), jak i te, które od początku 
były i pozostały tekstami „nieużyt-
kowymi”, zrodzonymi z pragnienia 
tłumaczenia nieprzetłumaczalnego 
(fragmenty z Mateuszowej Pasji). Ta 
właśnie strategia translatorska do-
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prowadziła skądinąd do powstania 
zbioru poetyckiego Podróż zimowa. 
Wiersze do muzyki Franza Schuber-
ta: uważne słuchanie romantyczne-
go cyklu dwudziestu czterech pieśni 
przynosi serię „wierszy do muzyki”, 
(nie)możliwych kontrafaktur – 
utworów oryginalnych (z wyjątkiem 
utworu V jako tradycyjnego prze-
kładu), które jednak można poddać 
z powodzeniem realizacji wokalnej, 
o czym świadczą wykonania Jerzego
Artysza i Andrzeja Bieguna. W tym
kontekście należałoby powiedzieć,
że tłumaczenia ukazujące się w serii
„Biblioteka Poetycka Wydawnictwa
a5” (tom 87), wraz z dołączonymi
rysunkami Wojciecha Wołyńskiego,
pozostają co prawda nadal przekła-
dami na użytek muzyki, ale też chcą
być traktowane w ten sam sposób
jak Podróż zimowa (zgodnie z suge-
stią poety zawartą w przedmowie
do schubertowskiego tomu: „moją
ambicją było napisanie takich tek-
stów, które można byłoby zaśpiewać
do określonej melodii a zarazem –
przeczytać również w oderwaniu od
muzyki, jako samodzielne wiersze”).
Nowa konstelacja tłumaczeń spra-
wia, iż poszczególne teksty prze-
stają być tylko przekładami librett,
okazują się osobliwą – ze względu
na warunki tworzenia i tryb lektury/
odbioru – formą poezji, zaczynają
funkcjonować jako oryginalne reali-
zacje literackie.

5. W takich okolicznościach bez-
zasadne staje się pytanie, czy cho-
dzi o przekłady użytkowe (dające 
się wykorzystać w muzyce), czy też 
o przekłady literackie (usamodziel-
niające się i niezależne teksty poe-
tyckie). W rzeczywistości powstaje
naraz zarówno „wersja polska”
tekstu oryginalnego, co akcentu-
je się w kilku miejscach antologii
Stanisław Barańczak słucha arcydzieł
(podkreśla się w ten sposób funkcję
przekładu użytkowego), jak i „wersja
Barańczaka”, czyli przekład zyskują-
cy autonomię (swoista kanonizacja
tej formy przekładu otwiera, co
warto przy tej okazji dopowiedzieć,
nowy rozdział w polskiej literatu-
rze). Paradoks Barańczakowego
przekładu polega na zerwaniu
z oryginałem (tłumaczeniu libretta
wpisującym się, by tak rzec, w trady-
cję la belle infidèle, tłumaczeniu po-
zostającym często odległym echem
tekstu oryginalnego) i zarazem
zachowaniu szczególnego rodzaju
wierności (niedoścignionej wręcz
perfekcji w zakresie prozodycznego
opracowania tekstu, wydobyciu
z „chirurgiczną precyzją” wszelkich
szczegółów formalnych).

6. „Wersja Barańczaka” po-
kazuje, że mamy do czynienia ze 
stosunkowo rzadkim przypadkiem 
literatury intermedialnej, z muzycz-
nymi tekstami literackimi, fenome-
nem „niewidocznego dźwięku”. Nie 
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ulega bowiem wątpliwości, że to 
w istocie – ze względu na respek-
towanie zasad logiki muzycznej – 
przekłady Johanna Sebastiana 
Bacha/Picandra, Henry’ego Pur-
cella/Nahuma Tate’a, Wolfganga 
Amadeusa Mozarta/Lorenza Da 
Pontego, Franza Schuberta/Wilhel-
ma Müllera, Arnolda Schönberga/
Ottona Ericha Hartlebena (czy sze-
rzej, uwzględniając w tym wypadku 
całą serię artystycznych przekształ-
ceń: Arnolda Schönberga/Ottona 
Ericha Hartlebena/Alberta Girau-
da). Teksty Barańczaka, osadzone 
w materii dźwięków i zrodzone 
w jego wyobraźni muzycznej, są 
rezultatem skrajnie wyrafinowane-
go działania translatorskiego (wiele 
zresztą mówią o Barańczakowej 
koncepcji przekładu literackiego 
w ogóle). Wyjątkowość tych prze-
kładów akcentował w trakcie jednej 
z rozmów o pracy nad Weselem Fi-
gara sam Barańczak: „najbardziej ze 
wszystkiego lubię tłumaczyć teksty 
do muzyki wokalnej: w dziedzinie 
przekładu po prostu nie ma niczego 
trudniejszego”. Z pewnością miał 
wówczas na myśli nie tylko niuanse 
formalne, lecz także to, do czego 
prowadzi wsłuchiwanie się w głos 
Innego i oswajanie głębi muzyczne-
go sensu. Arcytrudny przekład – ów 
intymny proces transkrybowania 
świata dźwięków – jawi się przecież 
w przypadku tego poety o wyjąt-

kowym słuchu muzycznym jako 
próba odkrywania tajemnicy „cudu 
współistnienia głosów”, jako tęsknota 
za koniecznym (aczkolwiek niemożli-
wym) porządkiem świata, jako zapis 
doświadczenia zamieszkiwania 
w języku, wieży Babel.

Andrzej Hejmej




