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ZAWARTY W PRACACH KS. JÓZEFA SADZIKA

I CZESŁAWA MIŁOSZA

Józef  Sadzik,  pallotyn  pracujący  od  1962  roku  w  ośrodku  tego
zgromadzenia  w  Paryżu  i  prowadzący  tam  wydawnictwo  Editions  du
Dialogue1, oraz Czesław Miłosz, poeta, który spędził w Paryżu niemal 10 lat
swojego  życia,  a  później  -  mieszkając  już  w  Berkeley  -  wielokrotnie  tam
przyjeżdżał,  każdorazowo  spotykając  się  z  Sadzikiem aż  do  nagłej  śmierci
kapłana w 1980 roku, byli przyjaciółmi2. Ta intensywna, bardzo ceniona przez
obie  strony  przyj  aźń  wydała  okazały  owoc  -  przekład  dziesięciu  ksiąg
biblijnych pióra Cz. Miłosza, do pracy nad którymi zachęcał poetę ks. Sadzik,
stając się później ich pierwszym czytelnikiem, korektorem, a także wydawcą.
Namowy  Sadzika  wynikały  z  jego  doświadczenia  pracy  nad  pierwszym
polskim  przekładem  mszału  rzymskiego,  jaki  powstał  po  II  soborze
watykańskim (wydany w roku 1968)3.

1 Także - od roku 1973 - ośrodek odczytowo-dyskusyjny Centre du Dialogue.
2 Czesław  Miłosz  i  Józef  Sadzik  prowadzili  także  regularną  korespondencję,  zdeponowaną w

archiwum  Beinecke  Library  w  New  Haven,  CT,  USA  -  niestety  na  razie  nam  niedostępną,

zgodnie  z  życzeniem noblisty,  który prosił  o  jej  utajnienie  do momentu  śmierci  swojego syna,

Piotra.
3 Mszał rzymski lacińsko-polski (Paryż 1968) wy dam został w wy dawnictwie kierowanym przez

Sadzika, czyli Editions du Dialogue.
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Doświadczenie  to  sprawiło,  że  sytuację  w  dziedzinie  polskiego  języka
liturgicznego  Sadzik  oceniał  jako  „niewesołą”,  a  powstałe  teksty  jako
„niezręczne, przeważnie odarte z piękna”4.  Za krok w kierunku rozwiązania
tego problemu kapłan uważał przekład tekstów biblijnych dokonany piórem
poety,  wyczulonego  na  wagę  wyobraźni  religijnej  i  potrafiącego  na  nią
oddziaływać,  a  także  świadomego  pokładów  tradycji,  z  których  wyrasta
polszczyzna, i zdolnego z nich korzystać. Miłosz zgadzał się z Sadzikiem co
do wagi problemu; miał też szereg własnych przemyśleń na temat pożądanego
kształtu  liturgii  katolickiej  i  polskiego  języka  religijnego.  Przypomnienie
wysokich  wymagań,  jakie  polskiemu  językowi  religijnemu  stawiali  dwaj
przyjaciele, uważam za zasadne wobec publikacji nowego przekładu mszału.
Ks.  Sadzik  zapytywał:  „Czy  w  liturgii  -  rezygnując  z  łaciny  -  stworzymy
sakralny, natchniony, a jednocześnie współczesny język polski?’0. Pytanie to
stanowi swoiste wyzwanie, które wypada podejmować wciąż na nowo.

Niestety nie posiadamy bliższych informacji na temat wkładu Sa- dzika
w tłumaczenie mszału z roku 19686, trudno jest także jednoznacznie wskazać
fragmenty,  które  spowodowały  u  niego  tak  krytyczną  ocenę  powstałego
przekładu7. O jego poglądach - między innymi na temat liturgii i języka w niej
pożądanego  -  możemy  się  dowiedzieć  z  jego  wstępów  do  przekładów
biblijnych  Miłosza,  z  fragmentów  „rozmów  filozoficznych”,  które
przygotowywał  wraz  z  późniejszym  noblistą  do  publikacji  książkowej
(zachowały się w nagraniu fonogra

4 Zob. Cz. Miłosz,  Księgi Biblijne. Przekłady z języ'ka greckiego i hebrajskiego , Kraków, 2003, s.

36.
5 Wstęp do Księgi Psalmów w przekładzie Cz. Miłosza (zob. tamże).
6 Zgodnie  z  instrukcją  Kongregacji  Kultu  Bożego  i  Dyscypliny  Sakramentów  Liturgiom

authenticam z  28  marca  2001  roku  (nr  75):  „Niezmiernie  konieczne  jest  to,  aby  każdy,  kto

podejmuje  zadanie  tłumaczenia  ksiąg  liturgicznych,  był  gotów zgodzić  się  na to,  że  ktoś  inny

będzie oceniać i kontrolować jego własną pracę. Dlatego wszelkie przekłady i teksty napisane w

języku narodowy m, nie wyłączając wstępów oraz tekstów rubryk, powinny być podawane bez

nazwiska autora”.
7 Inna  wypowiedź  Sadzika  łagodzi  jego  krytykę  ze  wstępu  do  Miłoszowego  przekła du Księgi

Psalmów: „bez ukochania księgi świętej, bez pamiętania, że cala społeczność polskiego Kościoła

będzie się z niej modliła, nie uporalibyśmy się z tysiącz nymi przeszkodami, jakie się przed nami

piętrzyły. [...] Sądząc po reakcjach wielu biskupów, księży i ludzi świeckich, rezultat okazał się

imponujący.  Ich wdzięczność  dodaje nam odwagi” (Editions  du Dialogue. Z Józefem Sadzikiem

rozmawia Z. Modzelewski, „Recogito” 15 [maj-czerwiec 2002]).

352



ficznym)8 oraz  z tekstów, które publikował  na łamach periodyku paryskich
pallotynów  „Nasza  Rodzina”.  Na  tej  podstawie  rysuje  się  postać
popularyzatora  ustaleń  II  Soboru  Watykańskiego,  żywo  zainteresowanego
kierunkiem  rozwoju  chrześcijaństwa  w  relacji  do  przemian  współczesnego
świata9.  Ks.  Sadzik  zachęcał  wiernych  do  lektury  Pisma  Świętego  i  do
aktywnego uczestnictwa we Mszy Świętej.  Zarazem nie  stronił  od krytyki,
jeśli  kierunek  przemian  uznawał  za  błędny.  W „rozmowie  filozoficznej”  z
Miłoszem wyznał:

Zawsze się gniewam na te wszystkie liturgiczne zgromadzenia, które są
parodią wielkiej rzeczywistości - Ciała Mistycznego Chrystusa. [Mam na
myśli  te]  jakieś  bębenki.  [...]  W pewnym sensie  ludzie  nie  należą  do
Kościoła, ale tworzą go. Jeżeli tego się nie rozmnie, a nieste ty często się
nie rozumie, to wtedy się stara zgromadzenie liturgiczne upodobnić do
jakiegoś  pikniku,  zabawy  czy  rozrywki.  Wtedy  się  tworzy  cyrk
dramatyczny,  który  jest  zawsze  na  krótką  metę  i  nigdy  nie  zdaje
egzaminu10.

Podobnie  wyraził  się  we  wstępie  do  Miłoszowego  przekładu  Księgi
Hioba: ,Jeżeli  [...]  Msza,  «wielka tajemnica  wiary», staje się  konkursem na
najlepszą  piosenkę,  lepiej  pójść  do  dobrego  cyrku”11.  Niewątpliwie  jest  to
pewna  wskazówka,  gdy  zadajemy  pytanie  o  „granicę”  dostosowywania
komunikatywności  czy  wręcz  atrakcyjności  liturgii  do  fałszywie  pojętych
oczekiwań wiernych. O samym języku Sadzik pisał następująco:

Dla mnie łacina nie jest celem samym w sobie, tylko to zgromadzenie
jest  celem,  wytworzenie  tej  świadomości  wspólnoty  [...].  Jeżeli  to
uświadomienie idzie poprzez język łaciński, jeżeli ma się do czynienia z
ludźmi,  którzy  znają  łacinę,  to  mięta [tym  lepiej].  Natomiast,  kiedy
mamy do czynienia z ludźmi, dla których jest to tylko czysta forma, to
wtedy sądzę, że łatwiej  jest  wytworzyć poczucie wspólnoty, używając
języka dla  nich zrozumiałego,  pod warunkiem,  że nie będzie  to  język
dziennikarski, żargon12.

8 Zob.  Obecność  chrześcijaństwa.  Z  Cz.  Miłoszem  rozmawia  J.  Sadzik,  w:  Cz.  Miłosz,  Rozmowy

polskie 1999-2004, Kraków 2010, s. 561-638.

9 Ksiądz Sadzik byl także wydawcą dokumentów II Soboru Watykańskiego.
10 Obecność chrześcijaństwa..., dz. cyt., s. 600-601.
11 Zob. Cz. Miłosz, Księgi Biblijne..,, dz. cyt., s. 262.
12 Obecność chrześcijaństwa..., dz. cyt., s. 603.
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Na pytanie  o  to,  jaki  język  jest  dla  liturgii  odpowiedni,  Józef  Sadzik
odpowiadał  zatem:  taki,  który  będzie  służył  budowaniu  w  wiernych  świa-
domości sakralnej natury ich wspólnoty. Będzie to język utrzymany w reje -
strze „wysokim”, a przy tym zrozumiały.

Jeśli  przyjmiemy,  że  wzorca  języka liturgicznego Sadzik  upatrywał  w
Biblii,  zainteresuje  nas  jeszcze  jedna  jego  wypowiedź.  O  efektach  lektury
Pisma Świętego pisał on następująco:

W czytaniu  Księgi  pragniemy uchwycić  się  jej  wszystkimi  zmysłami.
[...] Otwiera się w nas przestrzeń, w której słowa Pisma stają się Tchnie-
niem, Obecnością, Rytmem Boga Stworzyciela.  Ten Rytm jest uderze-
niem Serca Bożego bijącego w całej Księdze. I znowu czeka nas niespo-
dziewane doświadczenie: wczuwając się w Rytm Księgi słyszymy bicie
własnego serca13.

Podobne  doświadczenie  jest  niewątpliwie  pożądane  podczas  liturgii  -
fizyczne poczucie  jedności  tak  z  „rzeczywistością  nadprzyrodzoną”,  jak i  z
samą  wspólnotą.  Jak  uczą  nas  teoretycy  rytuału,  kluczem  do  takiego
doświadczenia  jest  w  znacznej  mierze  wspomniany  przez  Sadzika  r y t m .
Według  jednego  z  nich,  Roya  Rappaporta,  fakt  fizycznego  oddziaływania
rytuału na jego uczestników - poprzez wspólnie wykonywane gesty, słuchanie
czy  też  wypowiadanie  pewnych  formuł  -  decyduje  o  jego  skuteczności,
ponieważ wymusza niejako na uczestnikach afirmację rytualnej treści i samej
wspólnoty. Jeśli coś robię (klękam jak wszyscy, słucham, śpiewam) - wyrażam
tym samym swoją zgodę na reprezentowaną przez to  treść, „performuję” ją
(odgrywam)14.

Na  koniec  tego  przypomnienia  poglądów  ks.  Sadzika  chciałabym
przytoczyć  jego  wiele  mówiącą  propozycję  alternatywnego  przekładu
łacińskiej  formuły:  Ite,  missa  est! J.  Sadzik  określał  ją  jako  „krótką,
żołnierską”, mającą charakter rozkazu. Miałaby to być według niego swoista
kulminacja  coraz  krótszych  modlitw  wypowiadanych  podczas  mszy  od
momentu  przeistoczenia,  sugerująca  zbliżający  się  moment  rozejścia  się
wiernych, wezwanie do zdecydowanego zerwania z czasem świątecznym na
rzecz czasu profanum, czyli zanurzenia się w życie doczesne. Sadzik oddaje to
po  polsku  jako:  „Ofiara  spełniona  -  idźcie!”,  bardziej  zdecydowane  niż
funkcjonują

13 J. Sadzik, Czytając Pismo święte, „Nasza Rodzina” 2[305] (1970), s. 15.
14 Zob. R.A. Rappaport, Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, Kraków 2007 (zwl. s. 171-184).
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ce  obecnie:  „Idźcie,  ofiara  spełniona”15.  Propozycja  ta  i  jej  uzasadnienie
potwierdzają,  że  paryski  pallotyn przypisywał  rytmowi języka liturgicznego
duże znaczenie.

Przejdę  teraz  do  Miłoszowego  projektu  translatoryki  biblijnej,  ściśle
powiązanego  z  niepokojami,  które  dzielił  ze  swoim  przyjacielem  co  do
kondycji  polskiego  języka  liturgicznego.  Troska  o  kształt  tego  języka  była
jednym z wielu motywów, jakie stały za podjęciem się przez Miłosza pracy
nad  przekładami  biblijnymi16.  Jak  wyznaje  w  swoim  Przypisie  po  latach z
2003  roku:  „ r o z m y ś l a ł e m  d u ż o  n a d  n o w y m i  w e r s j a m i
t e k s t ó w  l i t u r g i c z n y c h  i  p o t r z e b ą  s a k r a l i z a c j i  mowy”17.
Poeta i tłumacz wielokrotnie przyznawał się do swego upodobania do liturgii
łacińskiej18, wyrażał też swoje rozczarowanie językiem przekładów biblijnych
powstających w języku polskim po II soborze watykańskim. Projekt Miłosza
stanowi w tym kontekście propozycję alternatywy19. O tym, że nobli

15 J. Sadzik, Co to jest Msza święta?, „Nasza Rodzina” 3[246] (1965), s. 12-16.
16 Pozostałe  motywy  to:  pragnienie  kontaktu  z  językiem  polskim  na  emigracji  (sięgnięcie  do

źródeł  polszczyzny  w  XVI-wiecznych  przekładach  biblijnych);  choroba  żony,  skłaniająca  do

pewnego odwrócenia się od świata i pogrążenia w kontemplacji tekstów świętych; towarzyszące

Cz. Miłoszowi  od dawna pragnienie kontaktu z oryginałem tekstów' fundatorskich  dla kultury

europejskiej i dla religijności poety; potrzeba ożywienia wdasnego języka poetyckiego językiem

biblijnym, uważanym przez Miłosza za wzorcowy (taki pogląd wy znawał również starszy kuzyn

i jeden z mistrzów duchowych polskiego poety, Oskar Miłosz).

17 Cz. Miłosz, Księgi Biblijne..., dz. cyt., s. 5.
18 W wy kładzie noblowskim mówił na przykład: „Dobrze jest słyszeć od dziecka słowa łacińskiej

liturgii,  tłumaczyć  w  szkole  Ow idiusza,  uczyć  się  katolickiej  dogma tyki  i  apologetyki”.  A  w

innym miejscu:  „najbardziej  może  wdzięczny  jestem za  siedem lat  łaciny.  Jak też  Kościołowi

rzymskiemu za łacinę jego niedzielnej mszy” (Cz. Miłosz, Dalsze okolice, Kraków 1991, s. 14). W

rozmowde  z  Sadzikiem:  „dla  mnie  możność  przeżycia  na  Zachodzie  na  emigracji  łączyła  się

przede wszystkim z chodzeniem do kościoła.  Najpierw' to było po łacinie.  To było odzyskanie

ludzkiej  wspólnoty'.  [...]  Ludzie  są  strasznie  sami  i  właściwie  nie  widzą  innych  ludzi.  [...]

Natomiast  kiedy'  pójdą  do  budynku  kościelnego  i  łączą  się  w  tym  rytuale,  biorą  udział  w

pewnym  teatrum sakralnym,  myślą”  (Obecność  chrześcijaństwa..., dz.  cyt.,  s.  599).  Znacząca  w

tym  kontekście  jest  też  inna  wypowiedź  Cz.  Miłosza:  „może  lepiej  by  się  stało,  żeby  polski

Kościół  chronił  liturgię  i  zajmował  się  nią  więcej  niż  anty  koncepcją”  (Znaki  nadchodzących

czasów. Z Czesławem Miłoszem rozmawia Paweł Lisicki, w: Cz. Miłosz, Rozmowy polskie 1979-1998,

Kraków 2006, s. 409).

19 „Niestety,  czytając  polską  Biblię,  natrafiałem  albo  na  polszczy  znę  przestarzałą,  albo,  w

nowych wersjach, na inteligencko-dziennikarską. Stąd postanowienie, żeby,
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sta  od  początku  myślał  o  wykorzystaniu  swoich  przekładów  (zwłaszcza
psałterza) w liturgii, przekonany jest autor monografii przekładów biblijnych
Miłosza, ks. Wiesław Felski. Miałaby o tym świadczyć - oprócz przytaczanych
już wypowiedzi Sadzika - uwaga Miłosza w Przypisie po latach, że powstałe
przekłady nigdy nie uzyskały „całkowitej aprobaty władz duchowych”20 - czyli
nie spełniły  warunku możliwości ich wykorzystania liturgicznego,  o co, jak
można stąd wnioskować, Miłosz się starał21.

Musimy  też  pamiętać  o  stałym  zakorzenieniu  twórczości  poetyckiej
Miłosza w języku liturgicznym, zgodnie z jego własnymi słowami: „Gdyby
mnie  zapytano,  skąd  pochodzi  moja  poezja,  odpowiedziałbym,  że  z
dzieciństwa, z liturgii nabożeństw majowych i nie- szpomych - jak też z Biblii
Gdańskiej,  jedynie  wtedy  dostępnej”22.  Doświadczenie  liturgii  katolickiej  i
język  Biblii  jako  ostateczna  miara  artystyczna  były  dla  Miłosza  nie  tylko
źródłem  poezji,  ale  też  jej  horyzontem  -  o  czym  świadczą  jego  wysiłki
stworzenia  współczesnej  „mowy  obrzędowej”  i  -  oczywiście  -  przekłady
biblijne. Na ten temat pisał już w latach osiemdziesiątych Zdzisław Łapiński:

Człowiek z wierszy Miłosza jest to istota znajdująca swoje spełnienie w
czynnościach  obrzędowych.  Stąd  już  w  samych  formach  wypowiedzi
poetyckiej nawiązanie do różnych utrwalonych wzorów religijności, do
pieśni  nabożnych,  litanii,  paraboli,  medytacji,  pouczenia,  parafrazy
biblijnej czy spowiedzi. [...] Z braku wiarygodnego stylistycznie języka
współczesnej liturgii, wykorzystuje on formy dawne [...]. Jego poezja nie
staje  się  naśladownictwem  rytuału,  ale  dramatycznym  ruchem  ku
niemu23.

przynajmniej na własny użytek, próbować, czy nie da się tego zrobić inaczej” (Cz. Miłosz, Księgi

Biblijne..., dz. cyt., s. 593).

20 Tamże, s. 6.
21 W. Felski {Biblijne przekłady Czesława Miłosza. Studium filologiczno- egzegetyczne , Pelplin 2008)

przypomina  również  o  tym,  że  w  roku  1973  Miłoszowi  w  Berkeley  złożył  wizytę  Marek

Skwarnicki  -  było  to  w  czasie,  gdy  poeta  ten  pracował  nad  swoim  przekładem  psalmów  do

mszału. Jak wspomina, przeprowadzili wówczas „zażartą dyskusję” na temat wycofania łaciny z

liturgii  rzymskokatolickiej.  Porównanie  powstałych  psałterz}'  -  Marka  Skwarnickiego  i

Czesława Miłosza - mogłoby ukazać, na czym polegała różnica zdań między poetami.

22 Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, Kraków 2000, s. 271.
23 Z. Łapiński, Między polityką a metafizyką , w: Poznawanie Miłosza 2. Część I - poezja (1980-1989),

red. A. Fiut, Kraków 2001, s. 27, 30.
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Najwyższy czas zadać pytanie: przy użyciu jakich środków poeta chciał
zrealizować  swój  cel?  Jakie  cechy  winien  mieć  według  Miłosza  język
liturgiczny,  by  móc  stanowić  podstawę  dla  poezji  „wysokiej”  i  dawać
człowiekowi  możliwość  stosownego  uczestnictwa  w  czynnościach
obrzędowych?  Wiedzę  na  ten  temat  możemy  czerpać  z  uwag  poety
komentujących jego przekłady biblijne, zwłaszcza Księgę Psalmów, z analizy
języka  tych  przekładów,  dokonywanej  dotąd  nieraz  przez  rozmaitych
krytyków  literackich,  językoznawców  i  teologów24 oraz  ze  studiów  nad
językiem Miłoszowej poezji,  tej wyraźnie aspirującej do stylu „wysokiego”.
Ze  względu  na  ograniczone  ramy  niniejszego  artykułu  dokonam  krótkiego
podsumowania  dotychczasowych  badań  poprzez  wyliczenie  wspomnianych
cech języka liturgicznego.

Po p i e r w s z e  -Miłosz postuluje wytyczanie granicy między „niskim” a
„wysokim” rejestrem języka. Według poety język polski podlega procesowi
homogenizacji wskutek „inwazji” jednego stylu - „żargonu dziennikarskiego”
- uzyskującego status mowy powszechnej i  zakradającego się we wszystkie
dziedziny życia,  także na obszar  duchowości.  Aby się  temu przeciwstawić,
powiada autor  Traktatu teologicznego,  „tłumacz dzieła  sakralnego powinien
dokonać wyboru języka, na jaki tłumaczy, bo nie wystarczy, jeżeli postanowi
tłumaczyć na polski”2\ Odrębność od mowy potocznej uzyskuje się

24 Najważniejsze  prace  na  ten  temat  to:  J.  Salij,  O  biblijnych  przekładach  Miłosza,  „Więź”  3

(1981), s. 77-85; Z. Kubiak, Nad Biblią Miłosza, „Tygodnik Powszechny”

25  (1981),  s.  6;  M.  Kuchmeister,  Do  Miloszowego  przekładu  „Księgi  Psalmów  ”  przyczynek,

„Poezja”  7  (1981),  s.  62-70;  A.  Kempfi,  O  Miłoszowym  tłumaczeniu  Psałterza  i  sprawie

nowoczesnego polskiego języka sakralnego,  „Kalendarz Ewangelicki” („Zwiastun”) 1982, s.  249-

258; M. Kucała, Język męża nienagannego.

0 kilku  cechach  Księgi  Hioba  w  przekazie  Czesława  Miłosza ,  „Roczniki  Humanistyczne”  6

(1982/1983); P. Dybel, Miłosza przekład „Księgi Psalmów”, „Nowe Książki” 11 (1983), s. 87-88; J.

Frankowski, Biblijne przekłady Miłosza, „Więź”

1 (1984), s. 35-55; Z.J. Nowak, Czesław Miłosz jako tłumacz Biblii, „Przegląd Humanistyczny” 7-8

(1987),  s.  1-14;  J.K.  Pytel,  Czesława  Miłosza  przekład  Apokalipsy  czytany  przez  biblistę ,

„Poznańskie  Studia  Teologiczne”  9  (2000),  s.  43-52; K.  Myszkowski,  Rytuał  oczyszczenia  (rec.

Księgi  biblijne,  Czesław  Miłosz),  „Kwartalnik  Artystyczny”  1  (2004),  s.  126-129;  M.  Piela,

Czesław  Miłosz  jako  tłumacz  Biblii  hebrajskiej ,  „Studia  Judaica”  1-2  (2005),  s.  213-239;  E.

Bieńkowska,  Miłosz  i  psalmy, „Zeszyty  Literackie”  1 (2005),  s.  71-77; J.  Szymik,  ,,  Tłumaczył

nam Pisma”: biblijny wymiar twórczości  Miłosza ,  „Świat  i Słowo” 1 (2006),  s.  33-45; W. Felski,

Biblijne przekłady Czesława Miłosza..., dz. cyt.
25 Cz. Miłosz, Księgi Biblijne..., dz. cyt., s. 49.
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między innymi przez zaniechanie korzystania z jej zasobów leksykalnych. Tak
właśnie postępował poeta:  „Unikałem słów i zwrotów, które znalazły się w
polszczyźnie dzięki gazetom i telewizji, czyli takich, które dopiero niedawno
zyskały w niej prawo obywatelstwa”26.  Zamiast tego sięgał do tradycyjnych
zasobów  polskiego  języka  biblijnego.  Nie  chodziło  mu  przy  tym  -  jak
deklaruje - o archaizację rozumianą jako czcza maniera stylistyczna („zabieg
muzealny”).  Według  niego  słowa  „nieco  przestarzałe,  ale  ciągle  jeszcze
znajome” warto ratować pod jednym, bardzo istotnym warunkiem: że  będą
użyte „nie po to, żeby służyły za ozdoby nadające tekstowi patynę, ale dla
nich samym, jako celnych”27. W ten sposób staje się możliwa odnowa języka,
wręcz efekt nowoczesności, przy jednoczesnym pozostaniu po stronie słowa
zrozumiałego i pełnego treści, a zarazem dostojnego i osadzonego w tradycji.

Po  d r u g i e  -  należy  oddać sprawiedliwość „powszechności”  tekstów
sakralnych. Miłosz ma tu na myśli zjawisko „odrywania się” takiego tekstu od
osoby, która go ułożyła, i od okoliczności, w jakich powstał, i przechodzenie
na własność szerszej społeczności.  Gdy dana grupa zaczyna wykorzystywać
istniejący  tekst  podczas  swoich  rytuałów,  powtarza  go  wielokrotnie  i
przekazuje z pokolenia na pokolenie, dochodzi do jego asymilacji, włączenia
w zbiorową pamięć czy wręcz inkorporacji28. Jak ujmuje to Miłosz: tekst „staje
się  swojski,  wygładzony jak  kamień w potoku”29.  Zmiana jego brzmienia  i
wszelkie  ekscentryczne  rozwiązania  translatorskie  będą  zatem  wysoce
niepożądane jako godzące w spoistość grupy.

26 Tamże, s. 36.

27 Tamże, s. 39.
28 Polski  religioznawca  Jan  Wierusz-Kowalski  przytacza  w  swej  książce  Język  a  kult  opinię

językoznawcy  Samuela  I.  Hayakawy  podkreślającego  „presymboliczną  funk-  cję  języka  w

ramach  kultu”,  która  miałaby  polegać  na  „reafirmacji  więzi  społecznej  między  wierzącymi,

członkami  określonej  grupy  religijnej  [...]  [poprzez]  wykorzystanie  zwyczajowych,  utartych

zespołów  tekstów,  ciągów  wypowiedzi,  które  nie  przekazują  informacji,  ale  są  powiązane  z

powszechnie znanymi już uczuciami.  Jest  to język «ukierunkowany» i  kierując} 7,  dyrektywny,

narzucający  poszczególnym  członkom  wspólnot}'  kulturowej  określony  model  zachowania  w

interesie całej społeczności” (S.I. Hayakawa, Language in Though and Action , New' York 1964, s.

75n [cyt. za: J. Wierusz-Kowalski,  Język a kult. Funkcja i struktura języka religijnego, Warszawa

1973, s. 19]).

29 Cz. Miłosz, Księgi Biblijne..., dz. cyt., s. 255.
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Dodatkowego  argumentu  na  rzecz  zachowania  tradycyjnego  kształtu
tekstów sakralnych  dostarcza  teoria  formuliczności  powstała  na  pograniczu
etnografii  i  językoznawstwa.  Oto  definicja  formuły  autorstwa  Ottona
Jespersena:

[...]  jest  to  konstrukcja  językowa już  zastygła,  traktowana  integralnie,
zleksykalizowana, tzn. nie odtwarzana każdorazowo od nowa ze swoich
elementów składowych za pomocą praw gramatyki, wytwarzająca pewną
nadwyżkę znaczeniową, scalona fonetycznie30.

Owa  „nadwyżka  znaczeniowa”,  wynikająca  z  faktu,  że  formuła  nie
pochodzi  od  osoby  wypowiadającej  ją,  ale  z  zewnątrz,  z  transcendentnej
wobec jednostki tradycji danej społeczności, miałaby stanowić ojej sakralnym
charakterze.

W  praktyce  translatorskiej  Miłosza  świadomość  tych  uwarunkowań
tekstu  wykorzystywanego  w liturgii  objawia  się  korzystaniem  z  rozwiązań
przyjętych dotąd w polszczyźnie nawet mimo postępu wiedzy filologicznej w
zakresie języków biblijnych. Za przykład niech posłuży rozważanie poety nad
tłumaczeniem kluczowej dla Eklezjasty frazy hawel hawlim, a także rent ruah i
rajon  ruah. Możliwe rozwiązania  to  przekład  zachowujący  prawdopodobną
zmysłową wymowę oryginału (czyli w pierwszym przypadku „dym marny”,
jak proponuje Miłosz, nawiązując do Mickiewiczowskiego „puchu marnego”)
lub też pójście w stronę tradycyjnie przyjmowanego - za Wulgatą - znaczenia
abstrakcyjnego, nacechowanego pejoratywnie („marność nad marnościami”).
Podobnie  kolejne  frazy  można  tłumaczyć bądź jako  „pastwę  wiatru”,  bądź
„utrapienie  ducha”.  Mimo  poważnych  argumentów  filologicznych
przemawiających  za  pierwszymi  z  tych  rozwiązań,  Miłosz  decyduje  się  na
sformułowania  tradycyjne,  za  Wulgatą  i  Wujkiem.  Tłumaczy  się  z  tego
następująco:

Należy odpowiedzieć na pytanie zasadnicze: czy dostojne wyrażenia za-
korzenione w językowej tradycji powinny być usuwane bez pardonu w
imię wierności? Wujek nie może uchodzić za prawodawcę, jego Stary

30 O.  Jespersen,  The Philosophy  of  Grammar,  London 1924,  s.  18-24 (cyt.  za:  J.  Bartmiń-  ski,

Wokół lordowskiej koncepcji formuły , w: tenże,  Folklor -język - poetyka, Wrocław 1990). Zob. też

M.  Puda,  Formuły  i  formuliczność  jako  wyznaczniki  stylu  biblijnego ,  w:  Polszczyzna  biblijna  -

między tradycją a współczesnością , t. 1, red. S. Koziara, W. Przyczyna, Tarnów 2009, s. 35-52.
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Testament roi się od błędów, ale „utrapienie ducha” swoje prawo obywa-
telstwa w języku nabyło. Z pewnością znaczy co innego niż „gonienie za
wiatrem”, ale temu drugiemu daleko do lapidarności porzekadła31.

Podobnie w  Pieśni nad Pieśniami poeta oddaje hebrajskie  cha- bacelet
słowem „róża” - mimo że słowniki tłumaczą je jako „dziki narcyz” 32.  Tego
typu  zabiegi  dokonywane  są  przez  Miłosza  każdorazowo  w  imię  tradycji
polskich przekładów, wykorzystywanych w praktyce liturgicznej wspólnoty.

Po t r z e c i e  - podobnie jak Sadzik - Miłosz zwraca szczególną uwagę
na  rytmiczność  tekstów  sakralnych.  Propozycją  poety  w  tym  zakresie  jest
przede  wszystkim  wykreowanie  „ n o w e g o  p o l s k i e g o  w e r s e t u
b i b l i j n e g o ” ,  oddającego sprawiedliwość oryginałowi - tak hebrajskiemu
(zwłaszcza  psalmy  i  fragmenty  Księgi  Hioba),  jak  i  greckiemu  (Księga
Mądrości)33 -  a  zarazem  nawiązującego  do  najlepszych  tradycji  polskich
przekładów biblijnych (noblista cenił pod tym względem szczególnie Psałterz
puławski). Werset biblijny wymaga odpowiedniej graficznej organizacji tekstu
-  Miłosz  postuluje  zapisywanie  pojedynczego  wersetu  jako  wyodrębnionej
całostki34.  Podkreślając odrębność, a zarazem spójność wewnętrzną każdego
wersetu, z jednej strony wykorzystuje on swoje kompetencje poety, a z drugiej
wykazuje  świadomość  wagi  zestrojenia  słowa  liturgicznego  z  fizycznością
uczestników  rytuału.  Jan  Błoński  w  artykule  Zdanie stwierdza,  że  Miłosz
traktuje proces duchowy jako wkorzeniony w ciało, na co dowodem miałby
być  „oddechowy”  charakter  stosowanej  przez  niego  formy  wersetu  oraz
skłonność do ukonkretniania obrazów biblijnych3!>. Przedmiotem

31 Cz. Miłosz, Księgi Biblijne..., dz. cyt., s. 435.

32 Tamże, s. 385.
33 Oto jak Miłosz definiuje werset biblijny: „składa się z dwóch, niekiedy trzech, rzadko czterech

fraz czy - jeśli kto woli - stychów. Są one niejako symetryczne. Jest to tak zwany paralelizm. [...]

Z kolei każda fraza, czyli stych, zawiera wzór metryczny: trzy «uderzenia» («akcenty»), którym

odpowiadają trzy «jednostki myśli». Tak więc sens i metryka wspierają się wzajemnie i dlatego

tłumacze,  dbając  o  odtworzenie  sensu,  intuicyjnie  wprowadzali  pulsowanie  rytmu”  (tamże,  s.

288).
34 Alternatywne  rozwiązania  to  druk  „prozą”  (określenie  Miłosza),  który  zaciera  akcent}-

metryczne, oraz „słupkowy”, prowadząc} z kolei do rozbicia wersetu jako jednostki intonacyjnej

(por. tamże).
35 J. Błoński, Zdanie, „Tygodnik Powszechny” 14-15 (1983), s. 11.
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wnikliwej  analizy  krytyka  jest  słynny  werset  11  Psalmu  29  w  przekładzie
noblisty:  „Pan  da  siłę  swojemu  ludowi,/  Pan  da  swojemu  ludowi
błogosławieństwo  pokoju”36.  Niewykluczone,  że  cechująca  go  rytmiczność
sprzyjała decyzji umieszczenia go na pomniku Poległych Stoczniowców przy
bramie  Stoczni  Gdańskiej,  celebrującym  sprawczość  wyłonionej  podczas
sierpniowych strajków wspólnoty.

I wreszcie - po c z w a r t e  - Miłosz jest rzecznikiem zwięzłości tekstów
sakralnych. We wstępie do Księgi Psalmów poeta przyznaje, że w przekładach
biblijnych wykonuje podobną pracę nad językiem co w swej poezji - w obu
wypadkach  stawia  sobie  za  cel,  by  była  ona  „niewidoczna  dla  odbiorców,
ukryta  w warsztacie,  dając  jako  wynik  możliwie  największą  p r o s t o t ę  i
z w i ę z ł o ś ć ” 3 7  [wyróżnienie  -  K.J.].  W  tym  miejscu  możemy  sobie
przypomnieć  Sadzikowe  „ofiara  skończona:  idźcie!”.  Również  Błoński
wskazuje na tę cechę Miłoszowych przekładów, pisząc o „radykalnej elimina -
cji  słów niekoniecznych”38 dokonywanej  przez  poetę  i  unikaniu  innych  niż
czynne form czasownika.

Można  zadawać  sobie  pytanie:  dlaczego  tłumacze  ksiąg  liturgicznych
mieliby  słuchać  poety?  Tu  pozwolę  sobie  sięgnąć  po  argument  wysoce
retoryczny  -  przytoczę  kilka  komplementów,  jakimi  obdarzono  Miłoszowy
przekład  Księgi  Psalmów.  „Jakże  mowa  polska  jest  tu  doskonała,  pełna
splendoru,  blasku  i  przepychu!”  (ks.  J.  Sadzik)39;  „Przekład  wielkiej
piękności”  (Adam  Ważyk);  „Przekład  brzmi  bardzo  godnie  i  jasno,  jest
dostojny, ale nie pompatyczny, czytelny, ale dający wrażenie wielkiej głębi”
(Zdzisław  Najder);  „Podziwiam  wytrwałość  i  doskonałość  Czesława,  który
najsłuszniej podał przekład z oryginału i zdołał,  jak mi się zdaje, zachować
jego wysoką godność przez użycie właściwej polszczyzny” (Paweł Hertz)40.
Jan  Błoński  określa  język  Miłoszowego  przekładu  psalmów  wręcz  jako
„święty” i stwierdza, że o ile tłumaczenie to jest „propozycją mowy wspólnej”,
kanonicznego  stylu  „hieratycznego  i  liturgicznego  [...]  warto  pomyśleć
poważnie

36 Por. B. Burdziej,  Psalm 29, werset 11-  dwie glosy: Miłosz, Sienkiewicz, „Przegląd Powszechny”

7-8 (1988), s. 198-199.

37 Cz. Miłosz, Księgi Biblijne..., dz. cyt., s. 39.
38 J. Błoński, Zdanie, dz. cyt., s. 11.
39 Cz. Miłosz, Księgi Biblijne..., dz. cyt., s. 275.
40 Te  i  inne  opinie  na  temat  przekładu  dostępne  są  pod  adresem:  http://www.recogito  .

pologne.net/recogito_30/poczta2.htm [dostęp: 12.01.2010].
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o obrzędowym spożytkowaniu tych  tłumaczeń”41.  Oto  jak  krytyk  uzasadnia
swoją opinię - jego wypowiedź uważam za zasługującą na przypomnienie:

Powiedzmy  głośno:  współczesne  czytania  liturgiczne  pozbawione  są
energii i  urody językowej. Wybitni bibliści,  którzy je sporządzili,  mie-
rzyli w wierność, co do której często się łudzą. Pomijam już, że filolo-
giczna dokładność rzadko idzie w parze z przystępnością. [...] Znamiona
wysokiego stylu - powaga, majestat, poczucie dawności, tajemniczość i
tym podobne - są i n t e g r a l n ą  c z ę ś c i ą  świętego przekazu. Dlatego
najskrupulatniejszy  nawet  przekład  może  zabrzmieć  fałszywie.  [...]
Owszem,  to  prawda,  że  dawniej  wierni  nie  rozumieli  często  czytań
Starego  Testamentu.  Ale  dobrze  czuli  i  rozumieli,  że  to,  co  czyta  im
kapłan, jest  święte.  Dzisiaj  pojmują zapewne lepiej  literalne znaczenie
fragmentów Pisma. Obawiam się jednak, że trudno im zrozumieć, że to
Pismo jest święte. W tym główna zasługa Miłosza, że o tej świętości -
jako tłumacz - nigdy nie zapomina42.

Argument literaturoznawcy, który można określić „ze świętości tekstu”,
przypomina  o  szczególnym  rejestrze  językowym,  jaki  obowiązuje  w
przypadku  tekstów  wykorzystywanych  w  liturgii.  Współpraca  przyjaciół  -
księdza i poety - miała na celu stworzenie przekładów biblijnych utrzymanych
w  tym  właśnie  rejestrze,  realizującym  się  na  poziomie  leksykalnym,
metrycznym  i  składniowym.  Te  same  elementy  -  zachowanie  ustalonych
tradycją formuł i rytmizacja - są istotne z punktu widzenia antropologii, która
ma na uwadze psychofizyczną skuteczność rytuału, jego działanie integrujące
wspólnotę  wiernych.  Tymczasem  projekt  Sadzika  i  Miłosza  miał  jedynie
ograniczoną  recepcję.  Przywoływany  już  ks.  Felski  podsumował  ją
następująco:

Początkowo przekłady zostały przyjęte entuzjastycznie, ale z czasem ich
wpływ na kulturę polską, jak również obecność, a w sumie jej brak, w
przejawach religijności, np. w liturgii, coraz bardziej się zmniejszał. [...]
Z dzisiejszej perspektywy czasowej [pisane w roku 2008 - KJ. ] widzimy,
że  nie  znalazł  on  kontynuatorów,  którzy  by  realizowali  koncepcję
hieratycznego  języka  ksiąg  biblijnych.  We  współczesnej  translatoryce
biblijnej przeważyła tendencja, z którą walczył

41 J. Błoński, Zdanie, dz. cyt., s. 11.

42 Tamże.
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z  determinacją  Miłosz:  prymat  komunikatywności  tłumaczenia  nad
dostojnością43.

Przekłady biblijne Czesława Miłosza, inspirowane przez Józefa Sadzika i
powstałe  na  drodze ich  dialogu,  są  chętnie  wykorzystywane  w różnorakich
działaniach artystycznych (literackich, teatralnych i muzycznych)44,  co może
świadczyć  o  symptomatycznym  przesunięciu  miejsca  realizacji  potrzeby
uczestnictwa  w  rytuale  u  współczesnych  twórców  i  odbiorców  kultury.
Nieobecność owych przekładów w praktyce liturgicznej uzasadniona jest przy
tym szeregiem braków, jakie posiada praca noblisty - zwłaszcza z perspektywy
doktryny i tradycji Kościoła, a także, jak to zostało powiedziane, współczesnej
biblistyki. Niemniej, głos poety - któremu wtóruje zasłużony dla emigracyjnej
kultury  polskiej  ksiądz  i  wielu  literaturoznawców  -  pozostaje  wart  wy-
słuchania, chociażby jako przeciwwaga dla paradygmatu komunikacyjnego w
praktyce przekładowej tekstów sakralnych.

43 W. Felski, Biblijne przekłady Czesława Miłosza..., dz. cyt., s. 250-251.

44 Recytacje  Ewangelii  Marka przez  Danutę  Michałowską w roku 1980  oraz  tejże  „apokryf”  -

scenariusz  monodramatyczny  -  Gołębica  w  załomach  skalnych (Kraków:  Kwadrat  2008).  Inne

adaptacje  sceniczne:  Hiob (reż.  K.  Babicki,  Gdańsk  1982;  Dąbrowa Górnicza  1986;  Wrocław

2004);  Księga  Koheleta (Kraków  1982);  Psalmy  (Lublin  1985).  Ukazało  się  też  kilka  płyt  z

kompozycjami do tłumaczeń Psalmów Miłosza (m.in. Leszka Możdżera i Zbigniewa Książka).
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