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1. Zwracając uwagę czytelników na słabo znaną biografię i w znacznej 
mierze zapomniany dorobek Wacława Rolicza-Liedera, przypomniała 
zarazem Maria Podraza-Kwiatkowska garść poetyckich przekładów 
jego pióra1. Ustalenia i uwagi znakomitej znawczyni Młodej Polski po-
zwalają bez trudu uzasadnić zaciekawienie Liedera-tłumacza nie tyl-
ko wierszami Charles’a Baudelaire’a i Stefana Georgego, lecz także  – 
utworami średniowiecznego perskiego poety Abu Sajida Fadlullaha 
ben Abulchajra2. Mniej oczywista (a przez to – bardziej interesująca) 
pozostaje decyzja przełożenia wiersza Théophile’a Gautiera Le Pin des 
Landes3. Sam zaś przekład z pewnością zasługuje na komentarz.

1 Uczyniła to w monografii Wacław Rolicz Lieder, Warszawa 1966, oraz dwóch komen-
towanych edycjach jego wierszy – Wyborze poezji, Kraków 1962 i Poezjach wybranych, 
Kraków 2003.
2 Tak zapisywał nazwisko perskiego poety, żyjącego w latach 967–1049, sam Lieder; 
dzisiejsza transkrypcja tego nazwiska to Abu Said Fadl Allah ben Abi’l-Khair.
3 Nazywając decyzję przekładu Le Pin des Landes „mniej oczywistą”, mam na myśli za-
równo to, iż w monografii Podrazy-Kwiatkowskiej przekład ów nie jest wspominany, jak 
i to, że Gautier nie należał w Młodej Polsce do poetów często tłumaczonych. Skądinąd, 
prawdopodobny zdaje się domysł, iż droga do przekładu wspomnianego wiersza wiodła 
przez wcześniejsze lektury kilku tekstów Baudelaire’a, konkretniej: przez dedykację Les 
Fleurs du mal, przez artykuł Théophile Gautier, przez tak samo zatytułowaną notę z cyklu 
Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains, wreszcie zaś (to chyba trop najważniej-
szy) – przez wiersz L’Albatros. 



Marian Stala

~  100  ~

2. Wspomniany wiersz ukazał się drukiem w roku 1840, dwanaście lat 
przed wydaniem Emaux et Camées, najgłośniejszej z poetyckich książek 
Gautiera. Brzmi on następująco:

On ne voit en passant par les Landes désertes,
Vrai Sahara français, poudré de sable blanc,
Surgir de l’herbe sèche et des flaques d’eaux vertes
D’autre arbre que le pin avec sa plaie au flanc,

Car, pour lui dérober ses larmes de résine,
L’homme, avare bourreau de la création,
Qui ne vit qu’aux dépens de ceux qu’il assassine,
Dans son tronc douloureux ouvre un large sillon!

Sans regretter son sang qui coule goutte à goutte,
Le pin verse son baume et sa sève qui bout,
Et se tient toujours droit sur le bord de la route,
Comme un soldat blessé qui veut mourir debout.

Le poète est ainsi dans les landes du monde;
Lorsqu’il est sans blessure, il garde son trésor.
Il faut qu’il ait au coeur une entaille profonde
Pour épancher ses vers, divines larmes d’or!4

Przekład Liedera, noszący tytuł Sosna pośród piachów, powstał pół 
wieku później:

Gdzie się piachy z piachami w jeden obszar lepią
Wielki, niby Sahary białej suche morze,
Kędy wiatry skrzydłami po kałużach trzepią,
Sosna jeno wyłania się z ranami w korze.

Gdyż, ażeby móc drzewu wykraść łzy żywiczne,
Groźny kat wszechstworzenia, co z łupiestwa słynie,
Byt zdobywa przez mordy i kradzieże liczne –
Człowiek – wyżłobił bruzdę w spokojnej drzewinie.

4 Korzystałem ze znalezionego niegdyś w krakowskim antykwariacie wydania: T. Gau-
tier, Poésies choisies, avec une notice littéraire et des notes explicatives par A. Hinard, Pa-
ris 1951, s. 30–31. Zob. także: J. Lisowski, Antologia poezji francuskiej, t. 3: Od Chateau-
brianda do Germaina Nouveau, Warszawa 2000, s. 362, 364. Skądinąd: wiersz Gautiera, 
należący we Francji do kanonu szkolnego, jest łatwo dostępny w internecie wraz z dro-
biazgowymi komentarzami, wskazującymi, iż we współczesnej francuskiej szkole żywa 
jest nadal stara dobra tradycja explication du texte. 



~  101  ~

Le Pin des Landes i Sosna pośród piachów...

Bez rozpaczy, bez żalu, skarg, co nie pomogą,
Sosna balsam kipiący z ciepłej sączy rany,
I stoi, wysmukłością harda, ponad drogą,
Jak żołnierz, który konać chce wyprostowany.

Tak Poeta, na pustym dróg życiowych skręcie,
Dopóki nie raniony – kryje skarb myślenia;
Musi poczuć bolesne na sercu nacięcie:
Nim rozpłacze się w rytmach, świetnych łzach natchnienia5.

3. Podstawowe podobieństwo Le Pin des Landes i Sosny pośród piachów, 
pozwalające nazwać drugi z przywołanych tekstów polskim przekła-
dem6 pierwszego, nie budzi poważniejszych wątpliwości. Zarazem 
jednak – łatwo dostrzec takie różnice między francuskim oryginałem 
i polskim tłumaczeniem, które (mniej lub bardziej wyraźnie) oddala-
ją od siebie oba teksty. Te właśnie różnice chciałbym wydobyć na jaw 
i zwięźle zinterpretować.

4. Różnica pierwsza zjawia się wraz z pierwszym słowem polskiego 
tytułu. Chodzi o to, iż francuski rzeczownik le pin jest (gramatycznie) 
rodzaju męskiego, zaś polski rzeczownik „sosna” – żeńskiego. Chodzi 
również o to, iż w oryginale oba kluczowe słowa wiersza (le pin i le poète) 
są tego samego rodzaju7, a w przekładzie – różnych rodzajów („sosna” 
i „poeta”)8. I jeszcze: w oryginale le pin jest zastępowane przez zgodny 
z nim rodzajowo rzeczownik l’arbre, w przekładzie – „sosnę” zastępuje 
„drzewo” (rodzaju nijakiego) albo „drzewina” (rodzajowo uzgodniona 
z „sosną”, ale – niezgodna zarówno z „drzewem”, jak z le pin). Można, 
oczywiście, zlekceważyć gramatyczne różnice tego typu, uznając je za 

5 W. Rolicz-Lieder, Poezje wybrane, Kraków 2003, s. 81; J. Lisowski, Antologia poezji fran-
cuskiej..., s. 363–365.
6 Rzecz jasna, chodzi o takie pojmowanie przekładu, jakie wpisane jest w młodopolską 
praktykę translatorską (postępowanie Liedera jest jej indywidualnym wariantem). Prak-
tykę tę można oceniać z perspektywy dzisiejszych standardów, można ją też traktować 
jako przejaw uwarunkowanego historycznie sposobu czytania i rozumienia przekłada-
nego utworu. Bliższa mi jest druga z podanych możliwości, nie znaczy to jednak, bym 
miał ochotę bronić wszystkich decyzji młodopolskich tłumaczy. 
7 Zgodność rodzaju obu rzeczowników jest dodatkowo wzmocniona zgodnością 
brzmienia ich nagłosowej spółgłoski. 
8 Na pociechę można powiedzieć, iż niezgodności rodzajowej towarzyszy w tym przy-
padku zgodność wygłosowej samogłoski „a”. 
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tyleż nieuniknione, ile nieistotne. Ale można też zauważyć (i mocno 
trwać przy tej obserwacji), iż rzeczowniki rodzaju męskiego miewają 
czasem inną, nie do końca uświadamianą, aurę skojarzeniową niż rze-
czowniki żeńskie. Można również dodać, iż na wskazanym poziomie 
znaczeń w oryginale dominuje jednolitość, a w przekładzie – niezgod-
ności i napięcia.

5. Różnica druga, znacznie jaskrawsza od poprzedniej, także dotyczy ty-
tułu. Jest ona spowodowana świadomym zastąpieniem obecnej w ory-
ginale nazwy własnej Les Landes przez rzeczownik pospolity „piachy”9. 
Ten pozornie prosty zabieg w istotny sposób modyfikuje znaczenie ty-
tułu – o ile bowiem Le Pin des Landes odsyła do rzeczywistego miejsca 
oraz związanych z nim emocji i skojarzeń10, o tyle Sosna pośród piachów 
kieruje wyobraźnię w stronę jakiegokolwiek (albo: każdego) piaszczy-
stego krajobrazu, w którym pojawiają się sosny. Takie odkonkretnienie 
wpływa na odczuwany przez czytelnika sposób istnienia owego krajo-
brazu; jego realność staje się niepewna bądź nieistotna11. 

6. W wierszu Gautiera punktem wyjścia (źródłowym impulsem?) jest 
zmysłowe wrażenie kogoś podróżującego przez Landy12. Przekład 
9 Zostawiam na boku fakt, iż Landes jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego, zaś „pia-
chy” – męskiego.
10 Landes jako rzeczywiste miejsce to piaszczysto-bagienne niziny płd.-zach. Francji nad 
Atlantykiem, między Pirenejami i ujściem Garonny, osuszone i zalesione w XIX w. (W. Kopa-
liński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. 13, Warszawa 1983, s. 243). 
Jako rzeczownik pospolity (les landes) słowo to oznaczało nieużytki albo wrzosowiska, 
głównie bretońskie (zob.: Wielki słownik francusko-polski, t. 1, Warszawa 1983, s. 996). 
Dodajmy: w polszczyźnie znane były zarówno „Landy” jako departament w płd.-zach. 
Francji, jak i „landy” jako rzeczownik pospolity; być może Lieder, mający wyostrzoną 
świadomość językową, nie chciał posłużyć się tymi słowami jako galicyzmami. 
11 Konsekwencje rezygnacji z nazwy własnej Les Landes widoczne są też w pierwszej 
i (pośrednio) czwartej strofie przekładu.
12 Sądząc po komentarzu Hinarda (zob.: przypis 4) i analizach dostępnych w interne-
cie, czytelnik francuski wie, iż ten punkt wyjścia wiąże się z okolicznościami powstania 
wiersza. Najkrócej: Gautier napisał Le Pin des Landes w trakcie podróży do Hiszpanii 
i opublikował w dzienniku „La Presse” w drugim odcinku relacji z tej podróży. W książ-
kowym wydaniu Voyage en Espagne znaleźć można kilka zdań, które brzmią jak przypis 
do wiersza (albo jego inna wersja); zob.: T. Gautier, Podróż do Hiszpanii, przeł. J. Guze, 
Warszawa 1979, s. 16: Po wyjeździe z Bordeaux znów zaczynają się landy, jeszcze smutniej-
sze, bardziej ogołocone i ponure, jeśli to możliwe: wrzosy, janowce i pinadas (lasy iglaste); od 
czasu do czasu jakiś płowy pasterz, który siedząc w kucki pilnuje stada czarnych baranów, 
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Liedera pomija odsyłający do tej podróży zwrot en passant par... i wska-
zującą na aktywność wzrokową konstrukcję on ne voit... que, a nazwę les 
Landes désertes zastępuje (zgodnie z przekładem tytułu wiersza) frazą 
„Gdzie się piachy z piachami w jeden obszar lepią / Wielki”. Na tym nie 
koniec. Wedle Gautiera Landy to Vrai Sahara13 français, poudré de sable 
blanc; Lieder odrzuca te epitety, a „wielki obszar” piasków charakte-
ryzuje metaforycznie jako „Sahary białej suche morze”. Brzmi to jak 
echo Mickiewiczowskiego „suchego oceanu”... Dalej zaś – usuwa polski 
tłumacz l’herbe sèche i eaux vertes, dodając za to nieobecne w oryginale 
„wiatry”, co „skrzydłami po kałużach trzepią”. I jeszcze – nieco osłabia 
(bo sosna „z ranami w korze” to trochę mniej niż le pin avec sa plaie au 
flanc) umieszczony w czwartym wersie antropomorfizujący obraz cier-
piącego drzewa, przygotowujący końcowe utożsamienie sosny i poety.

7. Ujawniona w pierwszej strofie przekładu skłonność Liedera do 
przesuwania akcentów, naruszania równowagi, wzmacniania jednych 
miejsc tekstu i osłabiania innych, nie znika w strofie drugiej. Poety-tłu-
macza nie przekonuje mocno, ale spokojnie wypowiedziana formuła – 
definicja L’homme, avare bourreau de la création / Qui ne vit qu’aux dépens 
de ceux qu’il assassine, zatem przesuwa słowo „człowiek” na koniec, do 
słowa „kat” dodaje nieobecny w oryginale epitet „groźny”, avare zmie-
nia się pod jego piórem w tego, „co z łupiestwa słynie”, a zamiast życia 
na koszt zabitych, mowa jest o tym, który „Byt zdobywa przez mor-
dy i kradzieże liczne”... Rezultaty? Tonacja przekładu jest z pewnoś-
cią inna od tonacji oryginału, słowa są gorętsze, gwałtowniejsze. Tym 
dziwniejsza może się wydać decyzja, by wers Dans son tronc douloureux 
ouvre un large sillon zamienić na „wyżłobił bruzdę w spokojnej drzewi-
nie”. Czy to zwykłe potknięcie, zdarzające się przy poszukiwaniu rymu 

jakaś chatka w rodzaju wigwamów indiańskich; widok posępny i mało pokrzepiający. Nie spo-
tyka się żadnych innych drzew niż sosny z nacięciami, skąd płynie żywica. Ta szeroka rana 
łososiowej barwy, odcinającej się od szarych tonów kory, przydaje żałosnego wyglądu cierpią-
cym drzewom, którym odebrano większość ich soków. Można by powiedzieć, że to las zbrodni-
czo zamordowany, który wznosi ramiona do nieba domagając się sprawiedliwości. Dodajmy: 
w 1845 roku Gautier włączył Le Pin des Landes do tomu España – co także uruchamia 
kontekst podróżowania. 
13 „Sahara” jest w języku francuskim rodzaju męskiego, zatem jej porównanie z Les 
Landes kryje w sobie wspominane poprzednio napięcie; Lieder napięcie to podtrzymuje 
w przekładzie, kojarząc męski „wielki obszar” z żeńską Saharą.
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do „słynie”, czy też świadomy zgrzyt estetyczny, pojawiający się czasa-
mi we własnych wierszach Liedera?

8. Wersy otwierające trzecią strofę przekładu wskazują, iż Liederowi 
nie udało się znaleźć przekonujących polskich odpowiedników ani dla 
obrazu opartego na utożsamieniu kropli żywicy z kapiącymi miarowo 
(goutte à goutte) kroplami krwi, ani dla dosłyszanych przez Gautiera 
współbrzmień (Sans regretter son sang). Poeta-tłumacz pozostał też 
bezradny wobec faktu, iż francuski czasownik verser w trzeciej osobie 
liczby pojedynczej brzmi tak samo jak rzeczownik vers i że zdanie Le 
pin verse son baume zapowiada ostatni wers Le Pin des Landes. Z drugiej 
strony: wers „I stoi, wysmukłością harda, ponad drogą” jest w moim 
odczuciu mocniejszy od słów oryginału Et se tient toujours droit sur le 
bord de la route. Także dokończenie zacytowanego zdania: „Jak żoł-
nierz, który konać chce wyprostowany” brzmi niezwykle czysto (w do-
datku zaś: jest bardzo wyraźnie osadzone w polskiej tradycji).

9. Pozostaje strofa czwarta, utożsamiająca „sosnę pośród piachów” 
z poetą14. Także w tym przypadku zestawienie różnic między orygi-
nałem i przekładem nie jest jednoznaczne. Frazę „na pustym dróg ży-
ciowych skręcie” trudno nazwać udanym ekwiwalentem zwrotu dans 
les landes du monde. Znacznie lepsze jest „na sercu nacięcie”, które 
musi odczuć Poeta, „Nim rozpłacze się w rytmach, świetnych łzach 
natchnienia”15.

10. Z zestawienia różnic pomiędzy Le Pin des Landes a Sosną pośród pia-
chów wynikają co najmniej dwa wnioski. Po pierwsze: Rolicz-Lieder, jak 
wielu jego współczesnych, przyznawał sobie jako tłumaczowi znaczne 
prawa i swobody; przekład był dla niego indywidualną interpretacją, 
zbliżającą się (czasami) do twórczości oryginalnej16. Po drugie: poeta 

14 Co nie tylko Liederowi (jak wspominałem w przypisie 3), ale także dzisiejszemu czy-
telnikowi może przypominać późniejszy wiersz Baudelaire’a Albatros.
15 Symbolika łez jest w zacytowanym finale przekładu bodaj bogatsza niż w oryginale. 
Czy to jeszcze jedno echo Mickiewicza?
16 Przypominam, iż kilka przekładów zdarzyło mu się opublikować bez wskaza-
nia źródła, jakby to były oryginalne wiersze. Kwestią tą zajmowała się niegdyś 
M. Podraza- Kwiatkowska w artykule Czy na pewno poezje Liedera? (Przyczynek do dziejów 
Baudelaire’a i Georgego w Polsce), „Ruch Literacki” 1961, r. II, z. 3, s. 161–164.
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raczej poszukiwał języka pozwalającego ocalić w tłumaczeniu jak naj-
więcej z poezji Gautiera (Baudelaire’a, Georgego), niż takim językiem 
dysponował. Stąd potknięcia i przerysowania, stąd małe klęski i nie-
wielkie zwycięstwa.

11. Wspominałem w przypisach, iż do czytania autora Emaux et Camées 
mógł zachęcić Liedera Baudelaire. Dodam, iż niezwykłe wrażenie zrobił 
na mnie niegdyś wiersz Jarosława Iwaszkiewicza Urania – jego począ-
tek: Uranio, sosno, siostro – tak ciebie nazywam / Bo palcem pnia swojego 
ukazujesz niebo i jego finał: Pogrzeb mnie, ratuj, daj swoje korony, / Bym 
także był Uranią, nicością i sosną. Także z pamięci o Uranii zrodził się 
pomysł przyglądania wierszowi Gautiera i przekładowi Liedera. Iwasz-
kiewicz czytał ich obu, jestem pewien. 

Le Pin des Landes and Sosna pośród piachów  
(The Pine among the Sands). Some Remarks on a Translation  

by Wacław Rolicz-Lieder

The purpose of the text is to compare the differences between the poem Le Pin 
des Landes by Théophile Gautier and its Polish version by Wacław Rolicz-Lied-
er. First, the figure of the poet Wacław Rolicz-Lieder as a modernist is sketched. 
Subsequently, the original poem by Gautier and its Polish version are quoted 
and analysed. Furthermore, the main divergences between the original text and 
the translation are explained in their linguistic and cultural contexts. Moreover, 
some remarks on the poetic manner of Rolicz-Lieder are given. Finally, possible 
literary associations and references of French poem and its Polish version are 
indicated.




