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Olga Płaszczewska

O (nie)przekładalności Słowackiego

Otwierając poświęcony Słowackiemu tom Nowego Korbuta można zdzi-
wić się ilością przekładów jego twórczości. Okazuje się bowiem, że ist-
nieją nie tylko pojedyncze tłumaczenia, ale wybory dzieł Słowackiego 
w przekładzie na język angielski (nieliczne), białoruski, bułgarski, cze-
ski, fi ński, francuski, litewski, niemiecki, rosyjski, rumuński, słoweń-
ski, ukraiński, węgierski i włoski. Można by zatem sądzić, że pisma 
Słowackiego są wśród odbiorców i tłumaczy bardzo popularne, co po-
twierdzałoby częstą wśród interpretatorów rodzimych tezę o uniwer-
salnej wartości jego dzieł. Co jednak wie o Słowackim odbiorca zagra-
niczny? Nie bez powodu postawione wcześniej pytanie dotyczy wiedzy 
na temat Słowackiego i jego twórczości, nie zaś jej znajomości. W du-
żym uproszczeniu rzecz ujmując, Słowacki wydaje się autorem znanym 
czytelnikom obcym z „drugiej ręki”. „Świadomość Słowackiego” poza 
kręgami zainteresowanych literaturą polską fi lologów polega głównie 
na przyjęciu, za pośrednictwem tradycji kulturowo-badawczej, że autor 
„Balladyny” wielkim poetą był.

Literaturoznawcy zagraniczni i Słowacki – uwagi na marginesie

Wymagającym monografi cznego opracowania zagadnieniem jest prob-
lem fi lologicznej lektury twórczości Słowackiego przez badaczy obcych, 
dawnych, jak Paul van Tieghem, Jean Bourilly czy Giovanni Maver, 
i nowych, jak Rolf Fieguth czy German Ritz. Jednak na marginesie 
ogólnej refl eksji na temat przekładowej obecności poety w recepcji 
zagranicznej warto wspomnieć o początkach naukowego zaintereso-
wania Słowackim. Stosunkowo spójny obraz jego twórczości znaleźć 
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można w poświęconej europejskiemu romantyzmowi monografi i Paula 
van Tieghema. Sześćdziesiąt lat temu ten badacz wymienia Słowackie-
go, Mickiewicza i Krasińskiego jako najwybitniejszych przedstawicieli 
polskiego romantyzmu, których idee korespondują z głównymi nurta-
mi myśli europejskiej tego okresu. Podkreśla również, że intelektual-
ną i artystyczną biografi ę tych twórców naznaczyły dłuższe pobyty we 
Włoszech i Szwajcarii1. Słowackiego ukazuje van Tieghem jako poetę 
z kręgu autorów podlegających wpływom Miltonowskim, jak Lamarti-
ne i de Vigny2, do którego z kolei nawiązuje Polak w Anhellim. Wyjąt-
kową cechą twórczości Słowackiego, podkreśla Van Tieghem, jest fakt, 
iż dochodzą w niej do głosu najrozmaitsze stylistyki, konwencje, mody 
i prądy myślowe charakterystyczne dla romantyzmu3, począwszy od 
naśladowania Byrona i Mickiewicza4 i polemiki z nim w Beniowskim5, 
przez nacechowanie patriotyczne wielu utworów6, wykorzystanie 
obiegowego repertorium obrazów, takich jak blask księżyca7, tema-
tów i motywów, jak dzieje Mazepy czy Marii Stuart8, po posłużenie 
się poetyką wyznania w Godzinie myśli i w poemacie W Szwajcarii. Te 
dwa utwory stanowią, zdaniem Van Tieghema, najpełniejszy przykład 
poetyki Słowackiego9. Balladyna i Lilla Weneda natomiast prezentowa-
ne są jako jedne z najciekawszych dramatów europejskiego romanty-
zmu. Spostrzeżenia van Tieghema wydają się do dziś podstawowym 
źródłem wiedzy na temat Słowackiego przynajmniej w kręgach odbior-
ców francuskojęzycznych, dość szczęśliwie dysponujących sporą liczbą 
przekładów dzieł polskiego twórcy, różnej jakości i powstałych w róż-
nych okresach. Na marginesie warto wspomnieć o roli, jaką w popu-
laryzacji twórczości Słowackiego odegrał Wacław Gasztowtt, którego 
tłumaczenia nierzadko pełniły rolę „rybki” lub płaszczyzny odniesienia 

1 Por. P. van Tieghem, Le Romantisme dans la Littérature européenne, éd. A. Michel, Paris 
1948, s. 225.
2 Por. ibidem, s. 152.
3 Por. ibidem, s. 229.
4 Por. ibidem, s. 326, 432.
5 Por. ibidem, s. 428
6 Por. ibidem, s. 407.
7 Por. ibidem, s. 382.
8 Por. ibidem, s. 457.
9 Por. ibidem, s. 396.
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dla podejmujących się transferu dzieł polskiego poety na inne języki 
zachodnie, między innymi na włoski. 

Poza akademią – Słowacki popularny?

Przyzwoitą jakość mają także prezentacje biografi i twórczej oraz dzieł 
Słowackiego, jakie znaleźć można w starszych leksykonach literackich 
(takich jak Le nouveau dictionnaire des æuvres de tous les temps et de tous 
les pays pod redakcją Roberta Laff onta i Valeria Bompianiego10 albo wło-
ska Enciclopedia Garzanti della Letteratura11, gdzie problematykę litera-
tur słowiańskich przedstawia Fausto Malcovati, autor obszernego – jak 
na tego rodzaju publikację – omówienia twórczości Słowackiego) oraz 
opracowaniach encyklopedycznych, jak dostępne dzisiaj on line En-
ciclopedia italiana Treccani12 lub francuska Encyclopedia Universalis (ha-
sło „Słowacki” w edycji tradycyjnej opracował ciekawie Jan Błoński13). 
W tego typu kompendiach poświęca się sporo uwagi zagadnieniom li-
terackim

Ze zrozumiałych powodów znacznie mniej informacji dotyczących 
zawartości myślowej dzieł Słowackiego znajdą czytelnicy wznowione-
go niedawno popularnonaukowego tomu Literatura Europy pod redak-
cją Annick BenoÎt-Dusausoy i Guy Fontaine’a. Szukający wiadomości 
na temat polskiego romantyka, dowiedzą się z niego, że, po pierwsze, 
twórczość Słowackiego należy do kanonu literatury polskiej i jako ele-
ment tego kanonu bywa kontestowana, parodiowana i wyszydzana 
przez walczącego z konwencją literacką Witolda Gombrowicza14. Po-
nadto uzyskają informację, że w dziełach Słowackiego – podobnie jak 
w twórczości Szekspira i Byrona – można dostrzeć pewne pokrewieństwo 

10 Pierwsza edycja w 1947 roku, wznowiony w rozszerzonej wersji w 2004 r.
11 Pierwsze wydanie: Mediolan 1972.
12 Notkę poświęconą Słowackiemu znaleźć można pod adresem http://www.treccani.
it/Portale/elements/categoriesItems.jsp?pathFile=/sites/default/BancaDati/Enciclope-
dia_online/S/BIOGRAFIE_-_EDICOLA_S_160997.xml [1/11/2009].
13 Zob. J. B. [J. Błoński], Słowacki, Juliusz, w: Encyclopaedia Universalis, t. 21 Silice – Ta-
bou, Paris 1990.
14 Por. J. Jarzębski, Gombrowicz (1904–1969), w: Literatura Europy. Historia literatury eu-
ropejskiej, red. A. Benoît-Dusausoy, G. Fontaine, [tłumacze różni], Gdańsk 2009, s. 889.
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z poematem Ariosta Orland szalony15. Będą mogli osadzić Słowackie-
go w kontekście romantyzmu, jako autora uprawiającego twórczość 
liryczną, która, choć porównywalna z poezją Shelleya, Musseta, Hugo 
i Heinego, jest od niej znacznie bardziej „wstrzemięźliwa w odsłanianiu 
najgłębszych tajników duszy”, a więc bliższa dziełom Lermontowa, Pusz-
kina i Esproncedy16. Jedynym zaś przywołanym z tytułu utworem Sło-
wackiego jest Król-Duch, cytowany jako liryczno-fantastyczna epopeja 
przeniknięta mistycyzmem i egocentryzmem, czyli przykład przejawiania 
się romantycznej myśli fi lozofi czno-religijnej w poezji17. 

Warto byłoby, w odrębnej pracy, prześledzić sposób, w jaki herme-
tyczna – między innymi ze względu na dostępność językową – twór-
czość Polaka zostaje w nich zaprezentowana w różnych momentach 
historycznych i jakie czynniki literackie i pozaliterackie determinują 
kierunek zainteresowania Słowackim w refl eksji popularnonaukowej.

Słowacki, przekłady i tradycja recepcji

Nieznający języka polskiego czytelnik zagraniczny, chcąc zweryfi kować 
przytaczane wyżej i podobne ogólne obserwacje na temat Słowackiego, 
napotka dosyć poważne trudności. O ile nie jest przedstawicielem na-
rodu, w którym istnieje tradycja recepcji Słowackiego, skazany będzie 
na skorzystanie z wydań rocznicowych, jakich sporo ukazało się w po-
łowie XX wieku, to znaczy przy okazji stulecia zgonu (1949) i stupięć-
dziesięciolecia narodzin poety (1959). Wybory poezji oraz urywków 
dramatów, prozy i powieści poetyckich ukazały się około roku 1959 
w kilkunastu językach dawnych republik radzieckich i krajach dawnego 
bloku wschodniego18. Nieliczne są kraje, w których owocujące tłuma-
czeniami zainteresowanie Słowackim sięga wieku XIX. Tak dzieje się na 
ogół w sytuacji, gdy między literaturą docelową a polską dochodzi do 
kontaktów pozaliterackich, takich jak rzeczywista, zauważalna obec-
ność twórcy i jego udział w życiu kulturalno-umysłowym „obcego te-

15 Por. P.M. Sipala, Ariosto, w: Literatura Europy..., s. 261.
16 Por. M.R. Ferré, J.S. Fernandez, Panorama Europy, w: Literatura Europy..., s. 536.
17 Por. ibidem, s. 541.
18 Por. H. Gacowa, Juliusz Słowacki. Bibliografi a literatury polskiej Nowy Korbut, t. 11, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 2000, s. 208–219.



O (nie)przekładalności Słowackiego

~  187  ~

rytorium”. Czynniki historyczno-biografi czne mogą zatem determino-
wać fakt zwrócenia uwagi na literaturę polską w romantycznej Francji, 
Niemczech czy Włoszech. W dwóch pierwszych przypadkach jego źród-
łem są wypadki z 1831 roku i epizod Wielkiej Emigracji, we Włoszech 
– wydarzenia Wiosny Ludów. We Francji i we Włoszech zainteresowa-
nie pismami romantyków wiąże się także z promieniowaniem ideologii 
towianistycznej. Podkreślić należy, że dotyczy ono przede wszystkim 
dzieł Mickiewicza, natomiast na twórczość pozostałych emigran-
tów zwraca się uwagę przede wszystkim jako na „Mickiewiczowski 
kontekst”. Podczas gdy Mickiewicz jest zauważalną postacią Europy 
pierwszej połowy XIX wieku (jest rozpoznawany jako autor Ksiąg piel-
grzymstwa i narodu polskiego, wykładowca Collège de France, uczestnik 
Wiosny Ludów, wydawca „Trybuny”), Słowacki funkcjonuje jako jeden 
z wielu przemieszczających się po świecie Polaków. Miejsca w europej-
skim panteonie nie zapewnia mu za życia twórczość, choć Słowacki wy-
daje się o takie miejsce zabiegać, skoro podejmuje takie próby wpisania 
się w życie literackie Paryża, jak praca nad francuską Beatryks Cenci 
czy Królem Ladawy. Wspomniane usiłowania można interpretować nie 
tylko zgodnie z kluczem psychologicznym, jako dążenie do uzyskania 
znaczenia poza kręgiem (niezbyt przychylnej zresztą) emigracji, czy, 
jak sugeruje Zbigniew Przychodniak, jako zręczne i z przekonaniem 
podejmowane działania „autopromocyjne”19, ale również, co nie przeczy 
dwóm wcześniejszym tezom, jako wyraz świadomości Słowackiego, że 
jego własna twórczość jest nieprzekładalna i aby zaistnieć w kulturze 
obcej, wymaga pełnego aktu kreacji, nie tylko przeniesienia w inną rze-
czywistość językową. 

W każdym razie wśród odbiorców zagranicznych zainteresowanie 
twórczością Słowackiego jest wtórne wobec zainteresowania Mickie-
wiczem i jego dziełami. Między innymi dlatego większość przekładów 
utworów Słowackiego pojawia się w drugiej połowie XIX wieku. Z tego 
okresu pochodzą pierwsze tłumaczenia włoskie, niemieckie, czeskie 
i rosyjskie. Wyjątkowy wydaje się przypadek francuski, gdzie w 1832 
w artykule L. Lemaître’a Notices sur les poésies de Jules Slowacki znalazły 

19 Por. Z. Przychodniak, Czy Słowacki pisał francuskie wiersze? O początkach kariery lite-
rackiej poety w Paryżu 1832 roku, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 3, s. 184–185.
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się przekłady poematu Arab i wiersza Bogurodzica20. Interesujące (i wciąż 
otwarte) wydaje się pytanie o przyczyny powstania najwcześniejszych 
przekładów czeskich21 i rosyjskich, o to, jak wpisywały się w docelową 
kulturę literacką. W całej Europie dopiero od chwili ukazania się pierw-
szych polskich wydań zbiorowych twórczości Słowackiego zaczynają po-
jawiać się okolicznościowe i rocznicowe edycje przekładowe, natomiast 
u progu III milenium (w gruncie rzeczy też w związku z jubileuszami) 
dochodzi do głosu zainteresowanie twórcą, którego dzieło pozostaje nie-
znane, mimo że jest on wybitnym autorem europejskim22. 

Wobec przekładalności – kilka uogólnień

Biorąc pod uwagę czynniki, jakie determinują stopień przekładalno-
ści dzieła literackiego (czyli jego podatność na zabiegi translatorskie, 
których celem jest nie tyle osiągnięcie ekwiwalencji na poziomie języka, 
ile trafna z artystycznego punktu widzenia interpretacja panujących 
w tekście relacji semantycznych23), warto zastanowić się, dlaczego 
twórczość Słowackiego, par excellence romantyczna, głęboko interteks-
tualna i wchodząca w dialog z tradycjami romantyzmu europejskiego 
wydaje się dostępna niemal wyłącznie użytkownikom języka polskiego, 
w przekładzie zaś – często wydaje się miałka lub niedorastająca do war-
tości oryginału. Pytanie o to, co udaje się w przekładzie przekazać od-
biorcy, jest także pytaniem o to, na czym polega artyzm Słowackiego. 

Stosunkowo duża ilość przekładów utworów Słowackiego, podob-
nie jak seryjność niektórych z nich, zdaje się świadczyć o tym, że dzieło 
polskiego poety jest w wysokim stopniu przekładalne. Praktyka ba-
dawcza wskazuje jednak, iż znakomita większość przekładów odnoto-
wywanych w bibliografi ach i opracowaniach szczegółowych nie istnieje 

20 Por. ibidem, s. 191, i Sądy współczesnych o twórczości Słowackiego (1826–1862), oprac. 
B. Zakrzewski, K. Pecold, A. Ciemnoczołowski, Wrocław 1963, s. 30–36.
21 Czeskim przekładom twórczości Słowackiego poświęca obszerną wypowiedź H. Jec-
hová, zob. eadem, Obrazy poetyckie Słowackiego i ich czeskie tłumaczenia, „Przegląd Hu-
manistyczny” 1965, nr 6. 
22 Por. B. Johnston, Tłumacząc „Balladynę” Juliusza Słowackiego, przeł. A. Kotarba, 
„Przekładaniec” 2/2005 nr 15, s. 64.
23 Por. U. Dąmbska-Prokop, Przekładalność, w: Mała encyklopedia przekładoznawstwa, 
red. U. Dąmbska-Prokop, Częstochowa 2000, s. 192.
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w świadomości odbiorców. W przypadku Słowackiego dochodzi zatem 
do paradoksalnej sytuacji, w której kontakt interliteracki – jakiego 
śladem jest przekład dzieła „obcego” – zostaje wymuszony. Poddany 
transferowi tekst nie wchodzi jednak w interakcje z literaturą docelo-
wą, a jego ewentualni odbiorcy z niedowierzaniem traktują informację, 
że w kulturze wyjściowej ten utwór ma status arcydzieła lub należy do 
kanonu lektur obowiązkowych wykształconego czytelnika24.

Słowackiego tłumaczy się bowiem najczęściej jako „czcigodnego 
klasyka”, który zasługuje albo na umieszczenie w antologiach arcy-
dzieł narodowych (jak Le più belle pagine della letteratura polacca, red. 
M. Bersano Begey, Milano 1963), albo w poetyckich panoramach tema-
tycznych (jak antologia poezji patriotycznej Zeitlosen aus Heimat und 
Fremde. Dichtungen und Nachdichtungen, wyd. A. Weiss, Lipsk 1883, 
lub, paradoksalnie, zbiór liryki miłosnej Il Libro dell’amore. Poesie italia-
ne raccolte e straniere raccolte e tradotte da M.A. Canini, Venezia 1889). 

Jego twórczość bywa też przedmiotem studiów fi lologicznych, toteż 
może stać się przedmiotem prezentacji monografi cznej o charakterze 
przeglądowym, jak wybór pod redakcją Brunona Meriggiego (J. Słowac- 
ki, Scritti scelti, red. B. Meriggi, Firenze 1959) albo węgierskie Válogatott 
költeményei [utwory wybrane] w opracowaniu Gràcii Kerényi, Budapeszt 
1955. Główną zasadą, jakiej podporządkowane są tłumaczenia fi lolo-
giczne (do takiego miana pretenduje większość utworów prezentowa-
nych w antologiach podobnych do dwóch wymienionych wyżej), jest ich 
użyteczność w momencie, gdy znajomość języka polskiego jest niewy-
starczająca, aby odbiorca mógł czytać Słowackiego w oryginale, a jedno-
cześnie konieczne jest, by zapoznał się z utworami w sposób bliższy niż 
tylko za pośrednictwem omówień krytyczno- i historycznoliterackich. 
Takim odbiorcą może więc być student slawistyki lub komparatysta 
zajmujący się konkretną epoką lub prądem literackim, który pragnie 

24 Na przykład zainteresowanie Słowackim na Ukrainie na początku XX wieku wiąże 
się przede wszystkim z recepcją tego poety w środowisku polskim, nie należy zatem 
traktować go jako sytuacji odmiennej od panującej w literaturach krajów zachodnich. 
Tutaj również animatorami zainteresowania poezją Słowackiego są Polacy pragną-
cy promować własną kulturę lub odnajdujący w jego twórczości inspirację artystycz-
ną; por. T. Zienkiewicz, Recepcja twórczości Słowackiego w Kijowie w latach 1905–1918, 
w:  Twórczość Słowackiego. Oryginalność – uniwersalność – recepcja. Materiały z konferencji 
w 180-lecie urodzin poety. Olsztyn, 21–23 listopada 1989, red. H.M. Małgowska, A. Kot-
liński, Olsztyn 1992, s. 193–203.
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zapoznać się i przedstawić całość zjawisk zachodzących w jej ramach, 
niezależnie od granic językowych i politycznych. 

Przedmiotem działań translatorskich utrwalających autorytet lite-
racki Słowackiego stają się też utwory modne wśród odbiorców rodzi-
mych, jak przez długie lata Ojciec zadżumionych (istnieje co najmniej 
15 wersji językowych tego utworu), a przede wszystkim – zwłaszcza 
w pierwszej połowie XX wieku – te, które trwale wpisały się w tradycję 
szkolną, jak Hymn (Smutno mi, Boże) czy W pamiętniku Zofi i Bobrówny. 
Jak się wydaje, wielokrotne próby przekładania tych utworów należy 
traktować jako dowód nieustającego wśród tłumaczy poszukiwania 
semantyczno-językowego odpowiednika tekstu oryginalnego oraz po-
czucia nieadekwatności istniejących wersji. Pozorna prostota Hymnu 
(przekładanego również na hebrajski i esperanto25) okazuje się prze-
szkodą nie do pokonania zarówno dla tłumaczy aktywnych na początku 
XX wieku, jak i translatorów współczesnych, użytkowników języka do-
celowego oraz działających w tandemie, nawet wówczas, gdy akcentują 
oni typową dla poezji Słowackiego nierozłączność warstwy językowo-
-stylistycznej i treściowej i dążą do zachowania zarówno modlitewnego 
toku wezwań, jak i przekazu ideologicznego tekstu26.

25 Listę przekładów Hymnu znaleźć można w bibliografi i: H. Gacowa, Juliusz Słowacki..., 
s. 63–64. 
26 Jako przykład przytaczam ostatnią strofę Hymnu w kilku wersjach językowych. Spo-
śród przytoczonych wersji jedynie tłumaczenie angielskie i niemieckie pozbawione są 
komentarza krytycznego, pozostałe opatrzone są szczegółowymi uwagami w cytowa-
nych wydaniach (zob. M. Masłowski, Kilka uwag o hymnie „Smutno mi, Boże!...” Juliu-
sza Słowackiego oraz o aporiach tłumaczenia, w: Oblicza Narcyza: obecność autora w dzie-
le, red. M. Cieśla-Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec, Kraków 2008, s. 101–113, oraz 
w:  O. Płaszczewska, Włoskie przekłady dzieł Juliusza Słowackiego, Kraków 2004, s. 31–38.

Na tęczę blasków, którą tak ogromnie
Anieli twoi w niebie rozpostarli,
Nowi gdzieś ludzie w sto lat będą po mnie
Patrzący – marli.
Nim się przed moją nicością ukorzę, 
Smutno mi, Boże!
J. Słowacki, Hymn (Smutno mi, Boże), w: J. Słowacki, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, 
t. 1: Liryki i inne wiersze, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1952, s. 78.
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Wiersz, leksyka, znaczenie

Problemy z tłumaczeniem dzieł Słowackiego nie polegają wyłącznie 
na niemożności posłużenia się technikami zastępczymi w momencie 
transferu tekstu, w którym składnikiem znaczenia jest [...] forma27. Re-
zygnacja z wiersza na rzecz przekładu prozą stanowi jedną z podstawo-

Morrò; e quell’arco d’iride, stupendo
alzato su dagli angeli nei cieli
domani, ancor, lo mireran, morendo
altri occhi aneli...

Pria d’umiliarmi innanzi al nulla mio
son triste, o Dio!
J. Słowacki, Sono triste, o Dio, przeł. 
L. Kociemski, G. Pinelli (1926), w: 
O. Płaszczewska, Włoskie przekłady 
dzieł..., s. 169–170.

E quell’iride di luci, che tanto dispiegata
gli Angeli tuoi nel cielo hanno diff uso,
altri uomini un giorno, tra cent’anni, dopo 

di me,
mirando – moriranno.

Prima che nel mio nulla mi confonda, 
sono triste, o Signore!

J. Słowacki, Inno al tramonto del sole, 
przeł. L. Grazzi (1959), w: O. Płaszczew-
ska, Włoskie przekłady dzieł..., s. 171.

Den Regenbogen, bunt durchstrahlt im 
Grauen,
Mit dem den Himmel Deine Engel färben,
Werden nach mir wo Menschen ewig 
schauen,

Und schauend – streben.
Zwingt mich ins Nichts erst ein 
Jahrhundert 
Dauer,

Herr, stimmt mich Trauer!
J. Słowacki, Hymnus!, przeł. E. Richter, 
„Kultura Lwowa” 1932, nr 1.

Neath Th y mazed sun-beams so colorfully, 
spread
By Th y angels surpassing along the great 
sky,
Mayhap in ten decades shall men having 
shed

A glance on me, die...
Humbly to nothingness I must agree – 

Sad heart of me!
J. Slowacki, Hymn at the sunset at sea..., 
przeł. N.E.P. Clark, „Th e Polish Review” 
1946 (VI), n. 18 (October, 31, 1946).

Ces tons ébluissants de l’immense arc-en
-ciel
Qu’en la voûte des cieux tes anges ont 
fait naître,
Dans un siècle après moi vont de noveaux 

mortels
Les voir – puis disparaître...
Avant, de mon néant, de faire l’humble 
aveu,
Je suis triste, mon Dieu!
J. Słowacki [Hymn], przeł. R. Legras, 
w: Oblicza Narcyza..., s. 111.

L’arc en ciel de clarté que les anges des cieux
Devant moi ont déployé, géant
Cent ans après moi, ici ou là, d’autres gueux
Regarderont en mourrant.
Avant que de mon néant je ne fasse l’aveau
La tristesse m’envahit, mon Dieu!
J. Słowacki [Hymn], przeł. J. i M. Ma-
słowski, w: Oblicza Narcyza..., s. 111.

27 Por. U. Dąmbska-Prokop, Przekładalność, w: Mała encyklopedia przekładoznawstwa, 
s. 196.
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wych strategii translacyjnych stosowanych tradycyjnie w językach ro-
mańskich, zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku. Nie zaskakują zatem 
tłumaczenia prozą nie tylko Ojca zadżumionych, ale również Ody do wol-
ności czy Króla-Ducha. Niejednokrotnie są one adekwatne ze względu 
na treść, często zachowują nawet pokrewny Słowackiemu sposób obra-
zowania i system metafor, niemniej jednak zatracają się w nich inne 
istotne cechy jego poetyki – wyszukane rymy, nawiązująca do wzorców 
europejskich strofi ka, niezachwiany i trudny do naśladowania rytm. 
Wydaje się to potwierdzać tezę André Lefevere’a, głoszącego, że poety-
ka wyznacza granice przetłumaczalności i nieprzetłumaczalności teks-
tu źródłowego28. Możliwe jest zatem dochowanie wierności „treściom” 
zakodowanym przez Słowackiego. Dowodzi tego między innymi trafna 
identyfi kacja europejskich wątków obiegowych jego dzieł dokonywana 
w obcojęzycznych opracowaniach, a także streszczenia fabuły zastępu-
jące bezpośrednie odwołania do tekstu. Poetycki idiolekt Słowackiego 
sytuuje się jednak w sferze wartości nietransferowalnych. Za jedno 
ze źródeł nieprzekładalności można uznać system leksyki Słowackie-
go, począwszy od jej warstwy morfologicznej. Słowacki posługuje się 
bowiem często złożnymi przymiotnikami, rzeczownikami odczasow-
nikowymi oraz przymiotnikami i czasownikami odrzeczownikowymi, 
których sens można, rzecz jasna, oddać w języku docelowym, ale po-
sługując się albo technicyzmami, albo uciekając się do neologizmu lub 
peryfrazy (przykładem może być tu przekład porównania jak perły śnie-
żystobłękitne jako come perla nivea-azzurrognola, śnieżno-niebieskawa 
we włoskiej wersji Kordiana29), co gwarantuje lingwistyczną precyzję, 
ale często prowadzi do zachwiania rytmu i pozbawia tekst eufoniczne-
go wdzięku, obciążając jednocześnie wizję zbyt sztuczną terminologią.

Nieprzekładalność kulturowa i wybory tłumaczy

Analizując zagadnienie przekładu artystycznego Lefevere zwraca rów-
nież uwagę na inny, pozajęzykowy problem. Tłumaczenie nie tylko 
kreuje w świadomości odbiorców obraz przekładanego dzieła i przed-

28 Por. A. Lefevere, Translating Literature. Practice and Th eory in a Comparative Literature 
Context, Th e Modern Language Association of America, New York 1992, s. 129–130.
29 Por. O. Płaszczewska, Włoskie przekłady dzieł..., s. 131.
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stawionego w nim świata, ale również chroni własny system językowo-
-kulturowy przed obrazami, które zbyt mocno różnią się od typowych 
dla tego systemu30. Dla odbiorcy obcego nieprzyswajalne okazują się 
między innymi obrazy zakodowane w systemie polskiej kultury, wraz 
z historią narodową i jej mitami. One zaś stanowią element konstyty-
tywny Kordiana. Ten dramat Słowackiego zazwyczaj nie odgrywa w kul-
turze docelowej innej niż fi lologiczna roli, mimo zastosowanych przez 
tłumacza zabiegów kompensacyjnych31, takich jak opatrzenie tekstu 
obszernymi przypisami wyjaśniającymi kwestie historyczno-kulturo-
we i aluzje literackie w wersji Clotilde Garosci32 lub przekładach francu-
skich33. Zdarza się też, że ten sztandarowy z perspektywy polskiej dra-
mat Słowackiego należy do utworów, z których tłumaczenia świadomie 
się rezygnuje ze względu na horyzont oczekiwań odbiorców34, w sposób 
skrajny traktując zalecenie redukcji nieprzyswajalnego35. 

Odrzucenie niezrozumiałych ze względu na konieczność orientacji 
w problematyce polskiej utworów często determinuje wybory tłuma-
czy, poszukujących w dziele Słowackiego elementów rozpoznawalnych 
zarówno na planie treściowym, jak i stylistyczno-formalnym. Na dal-
szy plan schodzą zatem urywki, fragmenty i teksty istniejące w kilku 
wariantach (staną się one przedmiotem działań translatorskich do-
piero w XX wieku), natomiast przekłada się chętnie utwory komplet-
ne, o budowie zamkniętej, niekoniecznie podważające konwencje lite-
rackie. Prowadzi to do zafałszowania obrazu twórczości Słowackiego, 
którego największymi osiągnięciami okazują się takie dzieła, jak po-
wstałe w okresie warszawskim dramaty Mindowe, król litewski czy Maria 
Stuart. Pod względem formalnym obydwa utwory wyrastają z tradycji 
klasycyzującej, trudno dopatrzeć się w nich drastycznych sposobów 
walki z konwencją literacką, natomiast brak w nich charakterystycznej 
dla dojrzałej twórczości Słowackiego gry ironii, mieszania gatunków, 
zderzania tradycji, co stanowi o wyjątkowości dramatów Słowackiego 

30 Por. A. Lefevere, Translating Literature, s. 125.
31 Por. U. Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani, Milano 2003, 
s. 95–110.
32 Por. O. Płaszczewska, Włoskie przekłady dzieł..., s. 129–130.
33 Zob. np. J. Słowacki, Kordian, przeł. J. Donguy, M. Maslowski, Losanne 1996.
34 Por. B. Johnston, Tłumacząc „Balladynę”..., s. 65.
35 Por. A. Lefevere, Translating Literature..., s. 125.
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na tle twórczości innych polskich romantyków. Historia Mindowego 
jest na tyle egzotyczna, że nie wymaga pogłębionej znajomości histo-
rii Polski i Litwy, natomiast odczytywana w kontekście ścierania się 
kultur europejskiej „Północy” i „Południa”, zetknięcia chrześcijaństwa 
i religii pogańskiej, wpisuje się w repertorium tematów literatury ro-
mantycznej, gdzie fascynacja średniowieczem oraz bajroniczny nastrój 
tajemnicy i grozy odgrywają znaczącą rolę. Maria Stuart (przekładana 
na francuski36, niemiecki37, rosyjski38, angielski39, estoński40, ukraiński41) nie 
tylko zachowuje schemat gatunkowy tragedii klasycystycznej, ale wy-
korzystuje również jeden z powracających w XIX wieku tematów lite-
rackich, nadając nową jakość psychologiczną Schillerowskiej heroinie 
i reinterpretując europejską legendę. Przekładana we fragmentach na 
angielski42, czeski43, francuski44, niemiecki45 i włoski46 była Beatryks Cen-
ci, traktowana jako słowiański wariant interpretacji legendy w okresie 
romantyzmu rozsławionej przez Shelleya i modę na tematy włoskie. 
Na marginesie należy dodać, że zainteresowanie tłumaczy Mazepą 

36 Zob. J. Słowacki, Marie Stuart, przeł. W. Gasztowtt, w: idem, Œuvres complètes, t. 1, 
Paris 1870.
37 Zob. J. Słowacki, Maria Stuart. Drama in 5 Aufzügen, przeł. L. German, Leipzig 1879. 
38 Zob. J. Słowacki, Marija Stjuart, przeł. B. Pasternak, w: Izbrannyje soczinienija w dwuch 
tomach, oprac. K. Dierżawin, B. Stachiejew, t. 1, Moskwa 1960; J. Słowacki, Marija Stju-
art. Drama, przeł. B. Pasternak, w: Stichi. Marija Stjuart, oprac. B. Pasternak, Moskwa 
1975.
39 Zob. J. Słowacki, Mary Stuart. A Romantic Drama, przeł. A.P. Coleman, M.M. Cole-
man, New York 1937.
40 Zob. J. Słowacki, Marija Stjuart. Ajalooline draama, przeł. A. Kaalep, A. Kurtna, Tallin 
1959.
41 Zob. J. Słowacki, Marija Stjuart, przeł. M. Zisman, Kijów 1947 (przedruk w: J. Słowac- 
ki, Wybrani twory w dwuch tomach, red. M. Rylskij, t. 2, Kijów 1959).
42 Zob. J. Słowacki, Beatrice Cenci (fr.), przeł. G. Sawczak, „Alliance Journal” (Cambridge 
Springs) 1951, n. 4–5. 
43 Zob. J. Słowacki, Beatrix Cenci. Tragedia w pěti jednáních, przeł. F. Kvapil, Praga [1910].
44 Zob. J. Słowacki, Béatrice Cenci. Tragédie en cinq actes, przeł. Z. Rulikowski, oprac. 
J. Mien, Kraków 1887.
45 Zob. J. Słowacki, Beatrix Cenci. Tragödie in fünf Aufzügen, przeł. R. Rischka, Jarosław 
1883.
46 Dokonany przez Oskara Skarbka Tłuchowskiego przekład Beatryks Cenci białym wier-
szem na włoski nigdy nie doczekał się wydania drukiem; por. R.C. Lewanski, Oskar Skar-
bek Tłuchowski. Cenni biografi ci, „Est Europa” vol. 4 (Udine 1986), s. IV.
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Słowackiego47 (ten utwór przełożono na francuski48, czeski49, rosyjski50, 
angielski51 a także niemiecki52 i węgierski53) opiera się na podobnych prze-
słankach, to znaczy wynika z zaciekawienia sposobem kreacji bohate-
ra znanego zarówno z realizacji Byronowskiej, jak i tradycji teatralno-
-widowiskowej. 

W Szwajcarii – moda, język, styl

Jak się wydaje, z podobnych powodów jednym z częściej przekłada-
nych utworów Słowackiego jest poemat W Szwajcarii (oprócz tłuma-
czeń na francuski, włoski, niemiecki, węgierski istnieją także jego wer-
sje w językach słowiańskich54). Z jednej strony jest to tekst przez długie 
lata „modny” wśród czytelników polskich, z drugiej – to także jedna 
z romantycznych refl eksji na temat miłości postrzeganej jako siła de-
strukcyjna, doświadczenie tragiczne i pozbawiające nadziei, bez happy 
endu i prowadzące do klęski człowieka. Przyswojenie utworu Słowac-
kiego przez odbiorców obcych może zatem dokonać się w momencie, 
gdy zostanie on usytuowany na wspólnej dla czytelników rodzimych 
i „zewnętrznych” płaszczyźnie, jaką stanowi romantyczna koncepcja 
miłości albo specyfi czna wizja natury (z wyeksponowaną dynamiką 

47 Por. P. van Tieghem, Le Romantisme dans la Littérature européenne, éd. A. Michel, Pa-
ris 1948, s. 457. Przekłady niedrukowane, powstałe dla potrzeb teatralnych, wymienia 
H. Gacowa, Juliusz Słowacki..., s. 60.
48 Zob. m.in. J. Słowacki, Mazeppa. Tragédie en 5 actes, przeł. W. Gasztowtt, „Bulletin 
Polonais, Littéraire, Scientifi que et Artistique” (Paris) 1900, n. 146–149, 1900, n. 150 
(przedruk: Paris 1901); J. Słowacki, Mazepa, przeł. E. Marek, Lille 1987.
49 Zob. J. Słowacki, Mazepa. Tragédie o pěti dějstvich, przeł. E. Sojka, Praga 1955.
50 Zob. J. Słowacki, Mazeppa. Tragiedija w 5-ti aktach, przeł. A. Woznienski, St. Peters-
burg 1910 (wznowienie: Odessa 1925).
51 Zob. J. Słowacki, Mazeppa. A Tragedy, przeł. C. Dolenga Wells, C.F. Wells, Ann Arbor 
1930; J. Słowacki, Mazeppa. A Tragedy in fi ve acts, przeł. M.M. Coleman, Chesire 1966.
52 Zob. J. Słowacki, Mazeppa. Ein Trauerspiel in 5 Aufzügen, przeł. A. von Drake, „Büh-
nen-Repertoire des Auslandes: Frankreichs, Englands, Italiens, Spaniens” (Berlin) 1848, 
t. 14, n. 111; J. Słowacki, Mazeppa. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen, przeł. A. Berson, 
Wien 1887; J. Słowacki, Mazeppa. Eine Tragödie in fünf Akten, przeł. T. Różycki, Münich, 
Leipzig 1905.
53 Zob. J. Słowacki, Mazepa, przeł. G. Kerényi, Budapeszt 1960.
54 Prawie kompletną listę przekładów tego poematu znaleźć można w: H. Gacowa, Ju-
liusz Słowacki..., s. 52.
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pejzażu alpejskiego55), która stanowi nie tylko scenerię, ale również 
rodzaj bodźca potęgującego przeżycia bohaterów lirycznych. Sięgając 
po poszczególne przekłady, można jednak zastanawiać się, czy trudne 
do zaakceptowania z perspektywy dzisiejszych upodobań estetycznych 
obrazy z tego poematu rzeczywiście nadają się na literacką wizytówkę 
Słowackiego: w tłumaczeniach zarówno ‘powiewy miłości’ pod jasną tę-
czy różnofarbnej bramą, jak i zdania w rodzaju Gdy oczy przeszły od stóp 
do warkoczy,/ To zakochały się w niej moje oczy mogą zabrzmieć niezręcz-
nie lub banalnie, nie z powodu potencjalnej nieudolności tłumacza, 
lecz z racji immanentnych własności tekstu. 

Na tropie intertekstualności – kilka przykładów

Inną strategią odbioru Słowackiego, jaką zaobserwować można u czy-
telników obcych, jest lektura jego dzieł przez pryzmat nawiązań do tra-
dycji, czyli pójście tropem intertekstualności, która jest nie tylko cechą 
dystynktywną twórczości Słowackiego, ale wyrafi nowanym środkiem 
artystycznym56 i bodźcem intelektualnym dla świadomego odbiorcy. 
Jednym ze źródeł popularności Anhellego są wyraźne inspiracje Dan-
tejskie tego utworu, z mniej lub bardziej wyraźnymi aluzjami do jego 
Komedii. Przykładem pomysłowego wykorzystania możliwości, jakie 
daje odszyfrowanie nawiązania, może być także fragment poematu 
W Szwajcarii w jednym z przekładów włoskich. Dziesiąta strofa tego 
utworu przetwarza epizod wywołanej lekturą katastrofy miłosnej Pao-
la i Franceski z V pieśni Piekła. Zamyka ją będący parafrazą z Dantego 
wers Odtąd jużeśmy nie czytali sami57. Clotilde Garosci zamiast parafra-
zy proponuje dosłowny cytat Quel giorno più non vi leggemmo avante58, 
55 Na ten temat zob. S. Makowski, W szwajcarskich górach..., Warszawa 1976.
56 Por. K. Jaworska, Il Romanticismo dopo l’insurrezione, w: Storia della letteratura polacca, 
red. L. Marinelli, Einaudi, Torino 2004, s. 242.
57 J. Słowacki, W Szwajcarii, w: J. Słowacki, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. 2: Poematy, 
oprac. E. Sawrymowicz, Wrocław 1952, s. 367.
58 Lecz nadto było cyprysowej woni

I nadto barwy, co się w różach płoni;
I chciała nas już miłość ująć zdradą. –
Było to rankiem – pomnę – pod kaskadą –
Byliśmy niczym nie strwożeni – sami –
Czytając książkę pełną łez, ze łzami.
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rozpoznawalny dla każdego włoskiego czytelnika. Ten zabieg sytuuje 
poemat Słowackiego w kontekście literatury europejskiej, wskazuje 
jego ścisły związek z tradycją śródziemnomorską, pozwala też na kla-
syfi kację i rozpoznanie całej sytuacji lirycznej. 

Wtem duch mi jakiś podszepnął do ucha,
Ażebym na nią z książki przeszedł okiem. –
Była jak anioł, co myśli i słucha – 
I nagle – takim przejrzystym obłokiem
Rumieniec smutny twarz jej umalował,
Że nie wiem dotąd, jak się wszystko stało,
Alem ją w usta różane całował
I czułem ją tu, na mych rękach, białą,
Sercem bijącą, brylantową w oczach.
Wtem nagle – w jasnej kaskady warkoczach
Coś pomięszało się i coś urzekło;
Wiatr na nas rzucił całe wodne piekło
I z kwiatów spłoszył wilgotnymi mgłami. –
Odtąd jużeśmy nie czytali sami.

J. Słowacki, W Szwajcarii, X, s. 367 (podkr. O.P.).

Ma così acuto era il profumo dei cipressi,
e così intenso il colore che ardeva nelle rose,
che l’amore ci volle cogliere a tradimento.
Fu di mattino – ricordo, presso la cascata:
soli eravamo e senza alcun sospetto –
leggendo fra le lacrime un libro pieno di lacrime.
In quella uno spirito forse mi sussurrò all’orecchio
di levare dal libro l’occhio su di lei.
Era quale angelo che pensa ed ascolta –
e d’improvviso – di tale nube trasparente
un mesto rossore pinse il volto di lei,
che tuttora non so come ciò sia avvenuto
ma sulle labbra io la baciai
e la sentii qui, nelle mie braccia, pallida,
col cuore che batteva, con gli occhi scintillanti.
In quella d’improvviso – nella chioma della luminosa cascata
qualcosa si mescolò e la stregò;
il vento gettò su di noi un vero inferno d’acque
e dai fi ori mise in fuga l’umide nebbie.
Quel giorno più non vi leggemmo avante. 

J. Slowacki, In Isvizzera, X, przeł. C. Garosci, „Rivista di Letterature Slave” (Roma) 
1927, s. 279 (podkr. O.P.). Por. Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:/ quel giorno più non vi 
leggemmo avante, w: Dante Alighieri, Inferno (V), w: Dante Alighieri, La Divina Comme-
dia, Versione iPhone/iPodTouch, red. S. Sanna, R. Fraboni, 2009 (podkr. O.P.).
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Uznanie intertekstualności za dominantę semantyczną dzieł Sło-
wackiego stanowiących potencjalny materiał przekładu jest stosunko-
wo nowym zjawiskiem. Rozwiązania polegające na wyeksponowaniu 
związków tekstu Słowackiego z europejską tradycją literacką propo-
nują anglojęzyczni tłumacze w odniesieniu do Beniowskiego i Balla-
dyny, a więc utworów, które zostały, co prawda, przełożone w całości 
(jak Balladyna, na czeski59, rosyjski60, ukraiński61, angielski62, słowacki63, 
rumuński64 i łotewski65) lub fragmentach na francuski66, angielski, nie-
miecki, czeski, ukraiński i rosyjski, słoweński i włoski (Beniowski, I–V 
Pieśń)67, ale nie zapisały się w świadomości użytkowników angielszczy-
zny. Działający w tandemie Peter Cochran i Mirosława Modrzewska 
proponują swoiste „przywrócenie” Beniowskiego Byronowskiej tradycji 
donjuanesque, z jakiej wyrasta poemat dygresyjny Słowackiego z pre-
tekstową fabułą, kreacją antybohatera, uczestniczącego w wydarze-
niach, których nie pojmuje68. Jak podkreślają tłumacze, Beniowski może 
okazać się interesujący dla anglosaskiego odbiorcy, gdyż nie tylko pre-
zentuje ułomek dorobku literackiego Europy Środkowo-Wschodniej, 
ale również wskazuje nowe sposoby lektury Byrona. Odsłania też 
‘miejsca wspólne’ angielskiego i polskiego romantyzmu, takie jak na-

59 Zob. J. Słowacki, Balladyna. Tragedia w pěti jednáních, przeł. O. Mokrý, Otto [1893]; 
J. Słowacki, Balladyna, przeł. J. Bartoš, Vilímek 1930; J. Słowacki, Balladyna, przeł. 
F. Halas, J. Matouš, „Pantheon” t. 30, Praga 1950 (wznowienie: Praga 1962).
60 Zob. J. Słowacki, Tri dramy. 1. Balladina, 2. Lilla Weneda, 3. Helion-Eolion, przeł. 
K.D. Balmont, Moskwa 1911; J. Słowacki, Balladina, przeł. S. Swiackij, w: Izbrannyje so-
czinienija w dwuch tomach, oprac. K. Dierżawin, B. Stachiejew, t. 2, Moskwa 1960.
61 Zob. J. Słowacki, Balladina, przeł. B. Ten, w: J. Słowacki, Wybrani twory w dwuch to-
mach, red. M. Rylskij, t. 2, Kijów 1959.
62 Zob. m.in. J. Słowacki, Balladyna, przeł. M.M. Coleman, Alliance College 1959; J. Sło-
wacki, Balladyna, przeł. M.M. Coleman, W. Twardowski, Cambridge Springs 1960.
63 Zob. J. Słowacki, Balladyna, przeł. V. Michálik, „Komorna Knižnica” n. 17, Bratislava 
1960.
64 Zob. J. Słowacki, Balladyna, przeł. C. Nisipeanu, w: J. Słowacki, Teatru: Lilla Veneda. 
Balladyna. Horsztynski, Bukareszt 1964.
65 Zob. J. Słowacki, Balladīna, przeł. G. Vindedzis, Ryga 1992.
66 Większość fragmentów Balladyny przekładał W. Gasztowtt, jeden J. Bourrilly, jeden 
K. Jeleński, por. H. Gacowa, Juliusz Słowacki..., s. 38. Przekłady francuskie urywków 
Beniowskiego zob. zestawienie, ibidem, s. 67.
67 Por. listę w: H. Gacowa, Juliusz Słowacki..., s. 67.
68 Por. P. Cochran, M. Modrzewska, Przekładanie „Beniowskiego” w stylu donjuanesque, 
„Przekładaniec” 2/2005, nr 15, s. 34–35.
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wiązania do Tassa i Ariosta, wyraźne zarówno w pisarstwie autora Don 
Juana, jak i twórcy Beniowskiego, sposób posługiwania się ironią i ko-
mizmem69. Przedstawiony na łamach „Przekładańca” fragment (I Pieśń) 
pozwala zwątpić w tezę o nieprzetłumaczalności poematu Słowackiego 
i zasługuje na uważną lekturę. Słowacki faktycznie ‘pobrzmiewa tutaj 
Byronem’, chociaż dopiero pełna edycja przynajmniej pięciu pieśni po-
zwoli orzec, czy zapowiadany w 2005 roku angielski Beniowski to na-
dal poemat, który Słowacki rozpoznałby jako własne dzieło70. Zbliżoną 
do strategii Cochrana i Modrzewskiej techniką posługuje się także Bill 
Johnston, który – idąc za myślą Weintrauba – eksponuje atrakcyjny 
dla odbiorcy angielskiego pierwiastek szekspirowski w Balladynie71. Fa-
bularnie dramat Słowackiego przypomina Makbeta, jednak kojarzy się 
również ze Snem nocy letniej, Burzą, Ryszardem III i Jak wam się podo-
ba, sam Słowacki podopowiada także pokrewieństwo sztuki z Królem 
Learem, co sprawia, że utwór może być zrozumiały dla Brytyjczyka 

69 Por. ibidem, s. 36–38.
70 Czy rzeczywiście mamy do czynienia z tym samym bohaterem i sytuacją narracyjną, 
skoro Beniowski zaczyna się po polsku tak:

Za panowania króla Stanisława
Mieszkał ubogi szlachcic na Podolu;
Wysoko potém go wyniosła sława;
Szczęścia miał mało w życiu, więcéj bolu;
Albowiem była to epoka krwawa
I kraj był cały na rumaku, w polu;
Łany, ogrody leżały odłogiem,
Zaraza stała u domu za progiem.

[J. Słowacki, Beniowski (I), w: J. Słowacki, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. 3: Poematy, 
oprac. J. Pelc, Wrocław 1952, s. 11], a po angielsku fakty historyczne nabierają cech 
baśniowych:

When Stanislaw ruled us (or near that date),
In Podole a wretched pauper-knight
Got raised to fame – by doom, or chance, or fate:
Bad luck and agony seemed his birthright –
For Poland ran with blood, violence, and hate –
On one pale horse all galloped out to fi ght:
None tilled the fi elds or gardens any more, 
And Black Death waited there before the door.

J. Słowacki, Beniowski, przeł. P. Cochran, M. Modrzewska, „Przekładaniec” 2/2005, 
nr 15, s. 17.
71 Por. B. Johnston, Tłumacząc „Balladynę”..., s. 65.
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rozpoznającego w nim przetworzone wątki szekspirowskie72. Zadanie 
tłumacza Johnston rozumie w podobny sposób, w jaki rozumie się dzi-
siaj zadania wydawcy dzieł Szekspira: chodzi o przełożenie ich na język 
dostępny współczesnemu odbiorcy. Modernizacja języka stanowi pod-
stawową strategię translatorską Johnstona, poszukującego rozwiązań 
dla różnorodności stylistycznej tekstu Słowackiego w możliwościach, 
jakie daje potoczna angielszczyzna XXI wieku. Johnstonowi udaje się 
pokonać mit nieprzekładalności poetyki oraz niebezpieczeństwa, jakie 
stanowi dla jej jednorodności oddziaływanie tekstu wywodzącego się 
z innego systemu wzorców i wartości literackich73. Johnston tłuma-
czy Balladynę wierszem, zachowując zbliżony do oryginalnego układ 
rymów i system wersyfi kacyjny, zaś jako ekwiwalent dominującego 
trzynastozgłoskowca proponuje pentametr jambiczny74. Przedstawiane 
przez Johnstona rozwiązania wydają się obiecujące, chociaż miejsca-
mi „szekspiryzacja” Słowackiego prowadzi do przerysowań i wulgary-
zacji, jakich nie ma w oryginale (jak akcentowanie „jurności” Grabca 
w przekładzie imienia jako Horny). Natomiast potraktowanie Filona 
jako postaci „hiperromantycznej”75, a nie swoistej karykatury senty-
mentalnego pasterza rodem z Karpińskiego wynika raczej z niepełniej 
znajomości polskiej tradycji piśmienniczej, czyli węższego kontekstu 
historycznoliterackiego, w jakim należałoby usytuować Balladynę.

Pasjonaci Słowackiego i sukces prozy

Wiele przekładów dzieł Słowackiego powstało jednak nie ze względu 
na mniej lub bardziej palącą konieczność zaprezentowania tego twórcy 
odbiorcom z innych kręgów językowo-kulturowych, ale ze względu na 
pasje i zainteresowania potencjalnych tłumaczy. Ojca zadżumionych po 
raz pierwszy tłumaczy we Włoszech prozą adwokat Umberto Norsa, 
który po prostu chce „rozgryźć” tajemnicę języka i mentalności pol-
skiej76. W Czechach, jak wskazuje Hanna M. Małgowska, translatorskie 

72 Por. ibidem, s. 66.
73 Por. A. Lefevere, Translating Literature, s. 128 –129.
74 Por. B. Johnston, Tłumacząc „Balladynę”..., s. 68–71.
75 Por. ibidem, s. 72.
76 Por. O. Płaszczewska, Włoskie przekłady dzieł..., s. 61–62, 66, 89–90.
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odkrycie Słowackiego dokonuje się równolegle z odkryciem pisarstwa 
Tadeusza Micińskiego, pod koniec XIX stulecia. Sam autor Anhellego 
traktowany jest tam przede wszystkim jako prekursor kierunków myślo-
wych właściwych dla Młodej Polski – mistycyzmu, symbolizmu, psycholo-
gizmu i zainteresowań antropologicznych77, a jednocześnie głosiciel idei 
bliskich czeskim katolikom78. We Włoszech modernistyczne zaintereso-
wania kulturą Wschodu prowadzą do odkrycia mistycznego Słowackie-
go, które owocuje dwoma bardzo dobrymi realizacjami translatorskimi. 
Pierwszą z nich jest przekład Anhellego z 1919 roku, dokonany przez 
fl orenckiego wykładowcę sanskrytu i badacza literatury hinduskiej, 
Paola Emilia Pavoliniego. Ta wersja od początku wzbudzała ożywione 
reakcje odbiorców i do dziś cieszy się zasłużoną opinią najlepszego 
włoskiego przekładu z polskiej literatury romantycznej. Tłumaczenie 
Pavoliniego zachowuje metaforykę oryginału, wieloznaczność wy-
obrażeń symbolicznych, jak i stylizację biblijną, która determinuje 
wzniosłość polskiego poematu prozą79. Drugie udane tłumaczenie to 
pochodzący z 1925 roku przekład Genezis z Ducha pióra Aurelia Pal-
mieriego, znawcy teologii prawosławnej i pasjonata Słowiańszczyzny. 
W jego realizacji udaje się zachować nie tylko traktatowy tok dyskursu 
poetyckiego, ale przede wszystkim przekaz myślowy oryginału80 w taki 
sposób, że dzieło (wznowione w 1930 r.) stało się jedną z cenionych 
lektur włoskich zwolenników odnowy Kościoła, aktywnych w latach 
dwudziestolecia międzywojennego. Obie wzmiankowane realizacje 
przekładowe – a także kilkanaście tłumaczeń Anhellego na inne języ-
ki europejskie81 – zdają się świadczyć o tym, że w przekładzie najlepiej 
„sprawdza się” proza poetycka Słowackiego. Można przypuszczać, iż 
dzieje się tak, gdyż w porównaniu z innymi utworami jest ona najbar-
dziej skondensowana myślowo i nieskrępowana wzbogacającymi i in-

77 Por. H.M. Małgowska, O recepcji twórczości Juliusza Słowackiego w Czechach i na Sło-
wacji w okresie modernizmu, w: Twórczość Słowackiego. Oryginalność – uniwersalność – re-
cepcja. Materiały z konferencji w 180-lecie urodzin poety. Olsztyn, 21–23 listopada 1989, 
s. 187–188.
78 Por. ibidem, s. 190. Zob. też H. Jechová, Obrazy poetyckie Słowackiego i ich czeskie tłu-
maczenia, „Przegląd Humanistyczny” 1965, nr 6.
79 Por. O. Płaszczewska, Włoskie przekłady dzieł..., s. 63–64,140–146.
80 Por. ibidem, s. 92–93, 146–151.
81 Por. H. Gacowa, Juliusz Słowacki..., s. 49–50.
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spirującymi wybitną jednostkę twórczą, lecz ograniczającymi możliwo-
ści przeciętnego tłumacza wymogami rytmu, strofi ki i rymu. Nie bez 
znaczenia pozostaje tutaj także pytanie o kompetencje przekładowcy 
– w wielu przypadkach powodem braku sukcesu utworu jest niewystar-
czająca znajomość języka docelowego, jeśli tekst Słowackiego tłumaczy 
Polak, albo niedokładna lub wybiórcza lektura oryginału i chęć upo-
rządkowania jego zawiłości, jeżeli przekłada Słowackiego autor obcy. 
Być może proza poetycka stanowi tę formę ekspresji, w której najpeł-
niej uwydatnia się myśl Słowackiego, gdyż zachowany zostaje w niej 
system obrazowania i metaforyka, a redukcji ulegają ozdobniki styli-
styczne i eufoniczne, w jakie obfi tuje jego poezja: rymy, powtórzenia, 
aliteracje, peryfrazy, które pozwalają bezbłędnie rozpoznać tekst Sło-
wackiego w oryginale. 

Przekład, równanie z niewiadomą

Spojrzenie na twórczość Słowackiego przez pryzmat jego tłumaczeń na 
języki europejskie w obrębie krótkiego artykułu z konieczności nara-
żone jest na niebezpieczeństwo uogólnień i uproszczeń. Problematyka 
translatorskiej recepcji Słowackiego stanowi złożone zagadnienie hi-
storyczne i teoretyczne, toteż proponowany szkic należy odczytywać 
jako rekonesans po terytorium wartym wielokierunkowej i pogłębio-
nej eksploracji, nie zaś jednoznaczną odpowiedź na pytanie o wartość, 
jakość i sens przekładania dzieł tego romantyka. Język wraz z jego 
wartościami dźwiękowymi, rytm, melodia wypowiedzi poetyckiej, róż-
norodność stylistyczna należą do tych cech twórczości Słowackiego, 
które źle znoszą transfer językowy. Słowacki bywa przekładalny jako 
„romantyk europejski”, natomiast jako poeta narodowy, zanurzony 
w żywiole polszczyzny, okazuje się nieprzetłumaczalny, co nie znaczy, 
że niemożliwa jest translatorska interpretacja jego twórczości. Między 
innymi nad procesem jej rozwoju w dawnym i współczesnym literatu-
roznawstwie zagranicznym warto by podjąć odrębną refl eksję. 

Zastanawiając się nad problemem przekładalności lub nieprzekła-
dalności Słowackiego, jako poloniści powinniśmy zatem postawić sobie 
pytanie, czy naszym zadaniem jest dążenie za wszelką cenę do uzyska-
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nia możliwie bliskiego wersji wyjściowej tłumaczenia danego utworu 
(utworów), co – mimo maksymalistycznych nawet założeń teorii prze-
kładu – wydaje się mało prawdopodobne, czy raczej staranie o to, aby 
wychować również za granicą czytelników zdolnych do podjęcia lek-
tury Słowackiego w oryginale. Jako komparatyści natomiast możemy 
porównywać poszczególne przekłady i formułować wnioski na temat 
„jakości nietransferowalnych” w literaturze polskiego romantyzmu.
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