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Esej o spółkach z kapitałem mieszanym, 
błękitnych horyzontach i kolorowaniu literatury

Wiele lat temu, jako świeżo upieczona absolwentka fi lologii romańskiej, przyjęłam 
propozycję ustnego tłumaczenia dla polsko-francuskiej spółki. Parafrazując Vivanta 
Denona, mogę na swoją obronę powiedzieć: j’ avais vingt-cinq ans et j’ étais ingénue. 
Profesjolekt kapitalistycznej gospodarki dopiero się tworzył w polszczyźnie, jego 
terminologia była nieustabilizowana i chwiejna; jednak nawet gdyby był już solid-
nie dopracowany, ja go nie znałam. Radę nadzorczą słabo odróżniałam od zarządu, 
zadowalając się mglistym przeczuciem, że jedno i drugie to grupa ludzi związanych 
z funkcjonowaniem spółki; „koszty”, „rozchody” i „wydatki” uważałam za synonimy 
różniące się liczbą sylab i dźwięcznością. Na posiedzeniu członków zarządu moja 
ignorancja nie mogła pozostać niezauważona, choć wspomagałam się językiem an-
gielskim, środkami parawerbalnymi, mimiką, pantomimiką, kinezyką. Świadomość 
klęski towarzyszyła mi podczas podróży powrotnej do Krakowa. Prezes fi rmy odwoził 
mnie samochodem. Kończył się krótki, zimowy dzień, chłodny i ponury. Drogę po-
krywała ciemna maź. Horyzontu nie było; ściana drzew albo szara płachta pól zlanych 
z niebem; monotonne śniegi. Rozmawialiśmy o potrzebie i możliwościach ucieczki od 
czarno-białych światów. Słowa napłynęły jak fala, nieodparte: Mon enfant, ma sœur, 
songe à la douceur d’ aller là-bas vivre ensemble… A potem jeszcze: Emporte-moi, wa-
gon! Enlève-moi, frégate! Loin, loin! ici la boue est faite de nos pleurs… Prezes pokiwał 
głową z aprobatą, a kilka dni później zadzwonił z pytaniem, czy chciałabym nadal 
dla niego pracować. Baudelaire pomógł mi zachować twarz i niezależność fi nansową.

* * *
Anegdotę tę opowiadam niekiedy na zajęciach z historii literatury francuskiej, 

by przekonać studentów, że nauka literatury nie jest tak bezużyteczna, jak im się 
wydaje. Jej znajomość z pewnością wzbudzi sympatię przedstawiciela danego narodu, 
a niewykluczone, że podniesie ocenę absolwenta fi lologii w oczach pracodawcy, 
który może założyć, iż osoba zdolna do zapamiętania wierszy w obcym języku 
będzie też w stanie opanować terminologię specjalistyczną.
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* * *
Dzisiaj, po wielu latach nauczania historii literatury francuskiej XVIII wieku, 

wersy Baudelaire’ a zatarły się w mojej pamięci i w podobnej sytuacji zacytowała-
bym zapewne fragmenty Projet de solitude Évariste’ a Parny’ ego. Oprócz znanego 
tłumaczenia Józefa Waszkowa Marzenie o samotności1 istnieje przekład wykonany 
w roku 2010 jako studenckie ćwiczenie przez Martę Pawłowską:

Évariste Parny
Zamysł ucieczki od świata

Porzućmy ten smętny kraj, o umiłowana!
Tu trawimy dnie całe na nadzieje płonne,
A lęk wciąż mąci nasze uczucie dozgonne.
Nieopodal od brzegu jest wyspa nieznana,
Otoczona skałami, statkom zakazana.
Powietrzu wieczny zefi r niesie orzeźwienie,
A dziewicza natura, swobodna i szczodra,
Przystraja ten zakątek całym swoim mieniem
Wije się wśród zieleni woda srebrno-modra,
By następnie w mórz łonie odnaleźć schronienie;
Dzięki ciągłym staraniom niewidzialnej dłoni,
Ananas w krąg roztacza słodkich woni tchnienie;
A drzewo pomarańczy ku ziemi się kłoni,
Bo z owoców i kwiecia przybrało odzienie.
Czegóż więcej nam trzeba? Ta wyspa wybrana
Wydaje się kochankom przez naturę dana.
Ocean ją otacza jak mury obronne,
Dwakroć na dzień przemierzym to miejsce ustronne.
Tam nie bałbym się ojca nieprzejednanego,
Mogłabyś być wielbiona bez lęku żadnego,
koronując kochanka za serca cierpienie.
W spokoju by płynęły wieczory i rana,
chwila z chwilą węzłami rozkoszy związana:
Zostaw mi mało chwały, lecz w szczęściu wytchnienie.
Chodź ze mną; noc jest czarna, na niebie ni chmury,
Na zawsze pożegnajmy ten brzeg tak ponury,
Na którym myśl o tobie jedynie mnie trzyma.
Gwiazda Wenus jaśnieje przed mymi oczyma:
Wenus będzie wyznaczać ten nasz kurs niepewny.
Eol specjalnie dla nas wichrom skrócił wodze,
Morską tafl ę zaledwie marszczy Zefi r zwiewny.
Chodź, Amor czeka w porcie, nie zbłądzimy w drodze.

* * *
W pejzażu Parny’ ego doskwiera mi brak kolorów. Literatura francuska XVIII 

wieku cierpi na monochromatyzm. Zwłaszcza w tekstach pisanych prozą kolor wy-
stępuje rzadko i zazwyczaj pełni funkcję informacyjną, przede wszystkim służy do 
szybkiej identyfi kacji postaci. W Listach perskich czarny ubiór oznacza zakonnika, 

1 J. Lisowski, Antologia poezji francuskiej, Warszawa, Czytelnik, 2001, t. 2, s. 729–731.
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szary habit – kapucyna; w Kandydzie – niebieski mundur określa pruskiego żołnierza, 
czerwony – francuskiego, czerwień baranów z El Dorado nawiązuje do pierwowzoru, 
to jest peruwiańskich guanako o rudawej maści. W Kubusiu Fataliście dominują 
biel, czerń i szarość, zarówno w świecie fi zycznym, jak i w metaforach2. Puszczyk, 
narrator Nocy paryskich, specjalista od światłocienia, informuje o niebieskiej 
barwie swego płaszcza wyłącznie po to, by odróżnić się od złoczyńcy noszącego 
płaszcz popielaty. Dopiero pod koniec XVIII wieku przed oczyma zachwyconych 
czytelników Jacques-Henri Bernardin de Saint Pierre rozwinie swą opowieść o tro-
pikalnej wyspie, mieniącą się tysiącem odcieni jak tkaniny, które kupcy bławatni 
rozłożyli w chatce Wirginii, przemawiającą do wszystkich zmysłów. Zamieszkaną 
przez dwie ubogie, lecz szczęśliwe rodziny kotlinę odgrodzi od zgiełku fal, wiatru 
i upału stromymi skałami, w które tchnie życie i ruch:

Na brunatnych i wilgotnych zboczach błyszczały w zielonych i czarnych gwiazdach rozłożyste 
kapilory, bujały na wolę wiatrów pęki stonogowca zawieszone niby długie zielone wstążki na-
krapiane purpurą. W pobliżu rosły kępki barwinka, którego kwiaty tak przypominają czerwoną 
lewkonię, oraz pieprz, którego krwawe strąki żywsze są od koralu. Opodal zioła balsamu o listkach 
w kształcie serca i wasiłek o zapachu lewkonii wydawały najsłodsze zapachy. Z urwiska zwisały 
liany podobne do bujających draperii, tworząc na skalistych ścianach bogate opony zieleni3.

O świcie wierzchołki skał, wznoszące się ponad cieniem gór, będą jaśnieć zło-
tem i purpurą na lazurze nieba. O zachodzie słońca liście w dżungli, oświecone od 
spodu szafranożółtymi promieniami, zalśnią niby topazy i szmaragdy. Pojawią się 
bladoniebieskie skabiozy z czarnym biało nakrapianym dnem, szarolniane kolby 
bzu perskiego, srebrna nitka wody na brunatnej skale, szarozielonkawe małpy, rude 
opary i czerwony księżyc, a na koniec chmury czarne, miedziane po brzegach… 
Lecz błękitu w tym raju dziecinnych miłości będzie mało, a horyzont zostanie 
wspomniany raz tylko, jako czarny i mroczny, gdyż niebezpieczny i wrogi. Na feerię 
niebieskości zaprosi czytelnika dopiero Marguerite Yourcenar w baśni Conte bleu 
(1927–1930), gdzie le ciel était bleu comme la queue écaillée d’ une sirène…

* * *
Szanowna Jubilatko, przyjmij, proszę, drobny upominek: przekład wiersza 

Arthura Rimbauda Sensation (1870) powstały w tych niewinnych czasach, gdy nie 
znałam różnicy między zarządem a radą nadzorczą, lecz obrazy i dźwięki przepły-
wały przeze mnie jak rzeka.

2 Przypadek Diderota potwierdza jednak przekonanie oświeceniowych fi lozofów i pedagogów, że 
postrzegania – także barw – można się nauczyć: z każdym artykułem poświęconym opisowi obrazów 
z paryskich salonów liczba dostrzeganych przezeń kolorów rośnie.

3 B. de Saint-Pierre, Paweł i Wirginia, przeł. T. Żeleński-Boy, Warszawa, PIW, 1979, s. 68–69. W wieku 
XVIII powieść tę przełożyli na język polski: Tomasz Wolicki, Paweł i Wirginia, Kraków 1795, oraz Maksymilian 
Skoraszewski (z tłumaczenia angielskiego), Paweł i Maria, kochankowie jakich mało, historya indyiska, 
Warszawa 1793, zaś w wieku XIX – Hipolit Witowski, Paweł i Wirginja, Lwów 1851 oraz Witold Noakowski, 
Paweł i Wirginia, Warszawa 1793.
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W lata niebieskie wieczory ścieżkami powędruję,
W zbożu, trawie, deptając, skłuty aż po szyję,
W zadumie, chłodną świeżość pod stopami poczuję
I pozwolę wiatrowi, niech mi głowę umyje.
I nie będę nic mówił, ni myślał o niczym,
Lecz nieskończona miłość będzie w duszy mej płynąć.
Pójdę dalej, daleko, jak Cygan włóczykij,
Przez Przyrodę. Szczęśliwy, jak gdyby z dziewczyną.

* * *
Do mówienia o tęsknocie za dalekim horyzontem używam słów podmiotu 

męskoosobowego. Kiedy kobiety zaczęły marzyć o podróżach? Czy pierwszymi 
były Ann Bonny i Mary Read?

Summary

An essay on joint-venture companies, azure-blue horizons and colouring 
literature 

In her essay, the author explains how the knowledge of Baudelaire’ s poetry 
helped her save face while interpreting in a business environment. She talks about 
the monochromatism of 18th century French literature and about Paul et Virginie 
by J.H. Bernardin de Saint-Pierre, a novel which is an exception to this rule. She 
presents the translation of Evariste de Parny’ s poem Projet de solitude, by Marta 
Pawłowska, and her own translation of Arthur Rimbaud’ s poem Sensation.

Keywords: colours in literature, description of nature, Evariste de Parny, Bernardin 
de Saint-Pierre.




