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Struktura sylwy

Sylwa — czy to współczesna, czy to ponowoczesna — to kategoria, którą
posługuje się krytyka literacka w celu klasyfikacji takich dzieł jak Piesek przy-
drożny (1997b) Czesława Miłosza, nacechowanych brakiem zasady scalającej,
myśli przewodniej wiążącej poszczególne fragmenty tekstu i pozwalającej
uznać je za całość skończoną. Nie jest Piesek przydrożny całością spójną, ani
pod względem formalnym, ani pod względem tematycznym, miesza dowol-
nie różne style, konwencje, rodzaje, a na płaszczyźnie konstruowania sensu
postępuje, przeplatając dygresje dygresjami. Nie jest też dziełem zamknię-
tym, elementy różnorodne zarówno co do sposobu pisania, jak i co do te-
matyki, występują obok siebie, tworząc sekwencję otwartą, zawsze możliwą
do zwielokrotnienia lub ponownego, wewnętrznego uporządkowania, nie ma
bowiem nici łączącej węzłami konieczności dany fragment z poprzednim lub
następnym i nie ma ramy, w której początek i koniec mogłyby być seman-
tycznie, a nie tylko mechanicznie, uzasadnione. Ani spójna, ani zamknięta,
sylwa ponowoczesna przypomina swoją kompozycją nie renesansowe „ideal-
ne miasto” słynnego obrazu urbinackiego, w którym każdy szczegół jest uło-
żony symetrycznie wobec centrum perspektywy, lecz raczej stopniową aku-
mulację, piętrzenie się typowe dla średniowiecznego miasta, z równoczesną
obecnością heterogenicznych i niekoniecznie harmonizujących ze sobą treści.

Dwie są — zdaniem Stefanii Skwarczyńskiej — główne cechy konstytu-
tywne „bloku rodzajowych zjawisk piśmienniczych” (Skwarczyńska 1969:
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37), który od Stacjusza i od Poliziana, poprzez specyficzną filiację staropol-
skich sylw szlacheckich, przekazuje nazwę sylwy do dziś dnia: r o z m a -
i t o ś ć  formalna i tematyczna oraz o t w a r t o ś ć  kompozycyjna. Pierwszą
wyznacza wielość wchodzących w obręb dzieła jednostek piśmienniczych,
różnorodność ich w formie i treści, oraz niewspółmierność omawianych
w nich tematów to lekkich, to poważnych. Druga cecha z kolei, dotycząca
już nie istoty rzeczonych jednostek, lecz sposobu, w jaki one są uszeregowa-
ne, oznacza całość o nieostatecznych konturach, potencjalnie rozszerzalną do
nieskończoności, czy też dającą się zredukować do woli. Koniec sylwy nastę-
puje wskutek samowolnego przerwania jej przebiegu, a nie jako konsekwen-
cja spełnienia określonego zamysłu. Sylwa kończy się — i zaczyna — in
medias res: punkt końcowy dyktuje nie jakaś wewnętrzna motywacja (roz-
strzygnięcie problemu, rozwiązanie fabuły, wyczerpanie argumentacji itd.),
lecz arbitralna decyzja autora.

Jakie przesłanki filozoficzne kryją się za tak skonstruowanym tekstem, do-
brze tłumaczą Przemysław Czapliński i Piotr Śliwiński:

Przede wszystkim swoją kompozycją (sylwa ponowoczesna) pokazuje
arbitralność każdego porządku […]. Po wtóre sylwa ponowoczesna
uświadamia, jak bardzo niemożliwa w końcu XX wieku jest wszelka
całość — zarówno pod postacią wypowiedzi kompletnej, jak i cało-
ściowego systemu (Czapliński, Śliwiński 2000: 282).

Wysoka liczba „sylw” w dzisiejszej literaturze polskiej nie jest chyba przy-
padkowa i przywołuje na myśl twierdzenie Umberto Eco o formie artystycz-
nej jako „metaforze epistemologicznej”:

formy, jakie sztuka przybiera w poszczególnych epokach, odzwiercie-
dlają — poprzez analogię, metaforę, nadanie idei określonego kształtu
— sposób, w jaki nauka czy w każdym razie kultura umysłowa danej
epoki widzi otaczającą rzeczywistość (Eco 1994: 43).

Poprzez swoją formę sylwa prezentuje się jako nośnik cząstkowej prawdy
o świecie, jako że innej — kompletnej, ponadindywidualnej — nie da się
przekazać w epoce kryzysu wielkich narracji. Znamienne pod tym względem
jest drugie motto Pieska przydrożnego, głoszące za Szestowem niekomuniko-
walność prawdy, a przez to spełniające wobec całego dzieła ważną funkcję
wyznacznika semantycznego.
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Miłosza droga do sylwy

Piesek przydrożny nie jest jedynym dziełem Miłosza, które może być ujęte
w kategorii sylwy. Przebyta przezeń droga do tej formy jest długa, a podcho-
dzenie wieloetapowe. Program, który wedle uznania samego autora leży
u podstaw Pieska, został wypowiedziany w skrócie pod koniec lat 60. w zna-
nym wierszu pt. Ars poetica? W ślad za słynnym, sformułowanyn tam postu-
latem „formy bardziej pojemnej”, zawierającym w sobie dążenie do wyjścia
poza tradycyjne formy, żeby „schwytać jak najwięcej rzeczywistości” (Miłosz
2001: 5), szły już pewne utwory z lat 70., w nich więc można się doszukać
antecedencji sylw Miłoszowskich z lat 90. Są to Prywatne obowiązki (Miłosz
1972), „zbiór not i esejów”, gdzie autor umyślnie wyrzekał się potrzeby —
i pokusy — wprowadzenia w opisywaną treść zbytniego ładu, który uważał
za fałszujący (Miłosz 1972: 7); Ziemia Ulro (Miłosz 1977), książka, w której
„ukryty nurt” w jego biografii duchowej (Miłosz 1977: 292) płynął jak po
terenie krasowym, to wypływając, to znowu zapadając się w ziemię, i której
wymykającą się budowę autor porównywał do progresywnego stawania się
mozaiki; Ogród nauk (Miłosz 1979), dzieło, które — jak tłumaczył —

jest moją prywatną księgą różności. Zawiera ona wypisy z różnych
autorów, przekłady wierszy, krótkie noty itd. […] W istocie książka
świadczy o pogoni trwającej całe moje świadome życie, a tym spo-
wodowanej, że stale kusiło mnie, żeby wyjść poza artykuł, poza
uczoną rozprawę — ku czemuś, co nie istnieje jako rodzaj literacki,
ale może mogłoby istnieć […], żeby rozszerzona była pojemność
(Miłosz 1979: 5).

Podobnym śladem postępują w latach 80. takie zbiory jak Nieobjęta Zie-
mia (Miłosz 1984), która „wychodzi poza kompozycję tomu poetyckiego
w tradycyjnym i ścisłym sensie. Książkę tę autor złożył z wierszy, przekła-
dów, cytatów i dzieł innych poetów i filozofów, z refleksji prozą, wyjętych
z brulionu czy notatnika, a nawet z fragmentów listów od przyjaciół” (Za-
wada 1996: 210) czy też Kroniki (Miłosz 1987), gdzie z kolei znajduje się
takie oto twierdzenie programowe:

kiedy rozważam teraz, skąd wziął się mój zamysł lepienia fragmentów,
zmuszony jestem przyznać się: z rozpaczliwej niewystarczalności języ-
ka, z wiedzy o tym, że rzeczywistość opisana, namalowana czy sfil-
mowana jest zupełnie inna niż ta dana nam bezpośrednio, i że im
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gładszy opis, tym od niej dalej. Więc niech będą pomieszane ze sobą
wycinki prasowe, ustępy z książek, osobiste wspomnienia, remini-
scencje z dzieł przeczytanych — tak czy tak źle, ale przynajmniej coś
da się schwytać, więcej niż na fotografii (Miłosz 1987: 35).

Dochodzimy tak do Roku myśliwego (Miłosz 1990), stanowiącego „ekspe-
rymentalny dziennik, ograniczony do jednego roku, który jednak wymknął
się regułom i tego literackiego gatunku, coraz bardziej napełniając się imio-
nami przywołanymi z pamięci” (Miłosz 1990: 6), oraz do dwóch „abecadeł”
— Abecadło Miłosza (Miłosz 1997a) i Inne abecadło (Miłosz 1998) —
w których porządek alfabetyczny nie jest niczym więcej niż pretekstem, żeby
oświetlić ważne dla autora miejsca, osoby, zdarzenia, pojęcia. Zarysowana tu
w skrócie marszruta twórcza prowadzi wreszcie do Pieska przydrożnego, gdzie
— jak głosi autor w wywiadzie — „istnieje pewien program, łączący się
zresztą z całą moją działalnością: żeby używać formy do wyrażenia jakiejś
treści. Zawsze starałem się szukać formy bardziej pojemnej i tutaj jest wyraź-
ne dążenie do tego, żeby nie sięgać prawą ręką za lewe ucho, tylko być moż-
liwie prostym” (O „Piesku przydrożnym” 1998).

Charakterystyka Pieska przydrożnego

Piesek przydrożny (Miłosz 1997b) składa się z mnogości wielorakich formą
i treścią jednostek tekstowych, ułożonych w giętkiej kompozycji o niestałej
równowadze. Wobec tak zbudowanego dzieła wszelkie tradycyjne opozycje
tracą swoją funkcjonalność: proza i poezja, proza narracyjna i proza reflek-
syjna, portret, szkic, aforyzm, anegdota, notatka, stwarzają wielki kalejdo-
skop, w którym mogą się pojawiać, osadzone tu i ówdzie, również szerokie
fragmenty zaczerpnięte z innego pisarza (Wat, Nałkowska, Stachura…),
anonimowa pieśń dziadowska, a nawet liścik małej wielbicielki z Torunia.
Formy obecne w Piesku można by jeszcze pomnożyć: sprawozdanie dzienni-
karskie, traktacik, dochodzenie itd. Wielorakość totalna, której ważnym
składnikiem jest dysproporcja poszczególnych fragmentów co do tematyki
i co do zawartych w nich odniesień kulturalnych: wysoka i niska literatura;
filozofia i teologia zachodnia, lecz również filozofia wschodnia; wersy ano-
nimowej pieśni kabaretowej lub wojennej obok wierszy Iwaszkiewicza itd.

Czytelnik staje wobec szerokiej gamy impulsów, wystawiających na próbę
jego pamięć i kulturę. Wśród Tematów do odstąpienia znajdują się np. liczne
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portrety, wzywające do rozszyfrowania tożsamości zarysowanych w nich histo-
rycznych postaci: Louise de la Vallière (Grzesznica), Paul Cézanne (Ojcowskie
kłopoty, Dzieło), Josif A. Brodskij (Baśń), Nikołaj W. Gogol (Z badań nad
N.G.), może sam Miłosz (Zadra), Krzysztof Kamil Baczyński (Opowieść
o bohaterze), Leszek Kołakowski (Filozof), Ludwika Śniadecka (Jeden żywot).
Gra z czytelnikiem robi się czasem jeszcze bardziej subtelna, jak w Panu Tade-
uszu czy w istnej łamigłówce, jaką jest Pewien poeta. W Piesku występują także
jawne lub aluzyjne nawiązania do całej twórczości Miłosza: rozwinięcia wcze-
śniejszych utworów (jak Osobny zeszyt) i postaci (jak Ojciec Junipero), auto-
cytaty dokładne (np. „Co jest nie wymówione zmierza do nieistnienia”) i tylko
naszkicowane (np. „A nawet raz wyobraziłem sobie ten międzyludzki twór jako
olbrzymi kokon zwieszony na gałęzi galaktycznego drzewa” — jest to obraz
występujący w wierszu pt. Wieść), niezliczone wariacje na omówione poprzednio
tematy, co sprawia, że niejeden krytyk dopatruje się w Piesku przydrożnym sumy
— jakkolwiek rapsodycznej — całej dojrzałej twórczości Miłosza.

Przewaga tendencji do rozproszenia, do dyseminacji, jest tylko częściowo
równoważona obecnością grup jednostek obdarzonych wspólnym tytułem,
wskutek czy to wzajemnego powinowactwa tematycznego (jak w jednostkach
zgromadzonych pod tytułem Dyskretny wdzięk nihilizmu) lub formalnego (jak
w krótkich prozach wchodzących w skład tzw. Tematów do odstąpienia), czy to
związku z materiałami wcześniejszych utworów autora (jak w przypadku
Osobnego zeszytu — kartki odnalezione). Brak zaś jednej zasady porządkującej
— chociażby zewnętrznej, jaka występowała w innych jego dziełach sklasyfi-
kowanych jako sylwy: alfabetyczna w dwóch Abecadłach, kalendarzowa
w Roku myśliwego. Wobec tych i innych „sylw ponowoczesnych”, gdzie jaki
taki ład istnieje, chociażby jako „wyjątkowość wprowadzona w regularność”
czy „przypadek ubrany w porządek” (Czapliński, Śliwiński 2000: 281), Piesek
przydrożny stanowi więc skrajny przykład struktury otwartej.

Czy istnieją jednak w Piesku jakieś naciski dośrodkowe, jakieś węzły, gdzie
rozmaitość redukuje się, ustępując miejsca tymczasowej chociażby tendencji
do jednolitości? Można przecież wskazać na bardziej złożone kryteria po-
działowe niż proste rozpołowienie na początkowe jednostki tekstowe —
krótkie, wierszem i prozą, przeważnie refleksyjne — i następne jednostki,
zgrupowane pod zbiorowym tytułem Tematy do odstąpienia — dłuższe, tylko
prozą, przeważnie opisowo-narracyjne. Oprócz wyżej wspomnianych tek-
stów zgromadzonych pod osobnymi tytułami, krytyka uwypukliła obecność
grup „tematycznych”. Są to grupy jednostek poświęconych makrotematom
takim jak poezja, religia, społeczność ludzka, w których z kolei da się wyod-
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rębnić bardziej specyficzne wątki czy też mikrotematy: proces tworzenia
i różne uwarunkowania, którym podlega poeta; erozja wyobraźni religijnej
i jej konsekwencje; zagadnienie natury ludzkiej itd. (Fiut 1998: 340—341).
Cykle tematyczne układają się drogą następstwa i repryzy. Oba sposoby
przeplatają się w obrębie tego samego cyklu: spotyka się np. szereg jednostek
dedykowanych poezji, po których następują jednostki na inne tematy, które
z kolei poprzedzają repryzę — jednorazową czy też szeregową — uprzedniej
tematyki. Zarówno sąsiadujące, jak i ustawione w odległości fragmenty te-
matycznie pokrewne oświetlają się wzajemnie. Są to poszczególne ogniwa to
łamiącego się, to składającego się znowu łańcucha — metoda typowa dla
Miłosza, obecna również w Ziemi Ulro, gdzie jednak służy jednej idei obej-
mującej całe dzieło, harmonijnemu — choć składającemu się z kolejnych
dywagacji — zamysłowi. W Piesku przydrożnym łańcuchy znaczeniowe są
rozmaite, przez co przypomina on raczej kalejdoskopowość Ogrodu nauk:

Ogród nauk w moim zamiarze powinien być kalejdoskopiczny, to znaczy
jedno zdanie tu, inne tam, i zmienający się, wzbogacający się ich sens, za-
leżnie od tego, co przeczyta się po czym, posuwając się naprzód, wstecz,
bez żadnych skrupułów tzw. wyczerpującej lektury (Miłosz 1979: 6).

Rządząca i Pieskiem przydrożnym technika komunikacyjna, sformułowana
przez autora w następujących słowach: „Jednym z moich celów jest, aby
czytelnik mógł otworzyć książkę, przeczytać jedną stronę, zamknąć książkę
i później wrócić do niej znowu” (O „Piesku przydrożnym” 1998), jest owo-
cem dojrzewającej w ciągu kilku dziesięcioleci świadomości:

Księga różności nie musi być rodzajem gorszym niż inne, dlatego tyl-
ko, że sam jej układ zostawia miejsce przypadkowi. Nie napotkam
chyba na sprzeciw, jeżeli powiem, że niezbyt często czytamy dzisiaj
„jednym ciągiem”, częściej natomiast „na wyrywki”

— twierdził Miłosz już w Ogrodzie nauk (Miłosz 1979: 6).

Road-side Dog jako przykład tłumaczenia otwartego

Powyższe uwagi o sylwicznej budowie Pieska przydrożnego okażą się przy-
datne przy ocenianiu jego angielskojęzycznej edycji i podjętych tam operacji
translacyjnych, zwłaszcza tych wprowadzających zmiany wobec oryginału.
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Dwie rzeczy trzeba stale mieć na względzie, porównując Road-side Dog z jego
polskim pierwowzorem: to, że autor figuruje jako współtłumacz (obok Ro-
berta Hassa), zatem zmiany wolno — a nawet trzeba — traktować jako wa-
rianty odautorskie oraz to, że specyficzna natura „gatunkowa” Pieska, jego
wspomniane cechy konstytutywne, nie pozostają bez związku ze sposobem
postępowania tłumaczy i są w stanie — jeśli nie uzasadnić — to przynajm-
niej wytłumaczyć wiele z ich poczynań. Przejdźmy więc do analizy najważ-
niejszych zmian, jakie miały miejsce w procesie tłumaczenia.

Już na pierwszy rzut oka można zauważyć, że Road-side Dog jest o wiele
krótszy od swego polskiego imiennika. Dużo jednostek pominięto, liczbę ich
zredukowano o przeszło jedną trzecią, a wśród jednostek włączonych niejed-
na też uległa skróceniu. Skąd to się wzięło? Można wskazać na parę ogólnych
przyczyn. Po pierwsze, cięcia mogą wynikać po prostu z wydawniczej po-
trzeby skrócenia dzieła, uczynienia go bardziej „kieszonkowym”. Znamienny
pod tym względem jest przypadek jednostki zatytułowanej po polsku Przy-
długa cytata, a po angielsku tylko A Quotation, bo z jej pierwotnej zawartości
pozostała zaledwie jedna trzecia. Znika m.in. prawie połowa Tematów do
odstąpienia, przez co traci się też wiele z tej gry z czytelnikiem, o której była
mowa wcześniej. Oprócz potrzeby skrócenia występują jednak i inne moty-
wacje, np. ułatwienie odbioru dzieła w zmienionym kontekście kulturowym.
Tak można wytłumaczyć usunięcie potencjalnie niezrozumiałych, czy też
nieinteresujących dla amerykańskiego czytelnika jednostek. Weźmy np. dział
zatytułowany Dyskretny wdzięk nihilizmu: wśród składających się nań tek-
stów usunięto dwa dotyczące religii w Polsce (Odwrotnie i Tryumf obyczaju)
oraz dwa dotyczące dziejów inteligencji w krajach pokomunistycznych (Co
za upadek) i w Rosji (Za proste?). Sporo jednostek o treści specyficznie pol-
skiej znika: Polski literat, Gombrowicz, Pan Tadeusz — a przykłady można by
mnożyć. Jeszcze bardziej jednoznaczne jest myślenie o amerykańskim czytel-
niku tam, gdzie eliminacji ulegają nie całe jednostki, lecz poszczególne ich
fragmenty: z Jak będzie nie przetłumaczono ostatniego akapitu o polskich
właściwościach fonetycznych („Nie mogę wybaczyć tym moim nieznanym
poprzednikom, którzy nie uporządkowali mowy polskiej i zostawili mi nie-
chlujność fonetyczną wszelkich p r z e ,  p r z y ,  ś c i ”, s. 73), podczas gdy
z Odkleja się usunięto nieznane przeciętnemu czytelnikowi amerykańskiemu
nazwisko Bolesława Prusa oraz wzmiankę o „łże-realistycznym” opisie War-
szawy w najsłynniejszej z polskich powieści realistycznych, Lalce tegoż auto-
ra. Lecz eliminacje wywodzą się nie tylko z potrzeby skrócenia i uproszcze-
nia. Czasem z lektury porównawczej wyłaniają się inne, subtelniejsze moty-
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wacje, jak w następującym przykładzie, gdzie decydującą rolę zdaje się od-
grywać raczej „poprawność polityczna” (notabene przed 11 września 2001):

P r z e p o w i e d n i a

Władimir Sołowiow w swoim dziele
Trzy rozmowy, 1900, mówi o sekcie
dziuromodlców w Rosji. Wydrążali
dziurę w ścianie chaty i modlili się do
niej: „święta dziuro”. Ten kult nicości
(w intencji autora była to satyra na toł-
stoizm) przygotowywał nieszczęścia
Rosji i Europy w XXI wieku: podbój
Rosji przez Chiny i zmaganie się Euro-
py z odrodzonym agresywnym islamem
(któż prócz Sołowiowa ośmielał się
przewidywać takie rzeczy?).

Czy Nic, święta dziura w umysłach za-
chodniej Europy, nie będzie pokusą dla
islamskiego fundamentalizmu, który w
imię Boga występuje już nie przeciwko
niewiernym, ale ludziom pozbawionym
jakiejkolwiek wiary? (s. 44—45)

P r e d i c t i o n

Vladimir Solovev in his work Three
Conversations, 1900, tells about a sect of
hole worshippers in Russia. They would
bore a hole in the wall of a hut and
would pray to it: „O holy hole!” (s. 25)

W procesie translatorskim tekst ulega zresztą nie tylko redukcji. Z analizy
tłumaczenia wyłaniają się liczne przypadki przestawienia, zamiany, poszerze-
nia — cała gama transformacji, potwierdzających to, co wynikało już z eli-
minacji, a mianowicie, że mamy do czynienia z przekładem typu „target-
-oriented”, stworzonym z myślą o odbiorcy i do niego przystosowanym.
Zmiany bywają często skutkiem procedury adaptacyjnej. Przykładami adap-
tacji kompozycyjnej są następujące przypadki przestawienia: fragment pt.
America, pierwotnie usytuowany na początku działu Osobny zeszyt, zostaje
wyeksponowany na samym końcu pierwszej części, zaraz przed Tematami do
odstąpienia; trzy kolejne jednostki Poeta polski, Wyzwolenie i Wielka zupa,
omawiające rozmaite uwarunkowania, którym podlega poeta polski, są złą-
czone razem pod tytułem pierwszej z nich. Przykładami adaptacji seman-
tycznej są z kolei następujące przypadki zamiany oraz poszerzenia: bohaterka
jednostki zatytułowanej Czerwona parasolka, panna moderne w stylu Racheli
z Wesela Wyspiańskiego, jest scharakteryzowana już nie jako „czytająca Przy-
byszewskiego” (Miłosz 1997b: 261), lecz po prostu jako „fond of l’Art
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Nouveau” (Miłosz 1999: 158—159); „szarża ułańska” z jednostki Wewnątrz
i na zewnątrz (Miłosz 1997b: 306) staje się „the cavalry charge” (s. 200);
jasna dla Polaka aluzja do Słowackiego w Jednym żywocie — „Julek, syn pani
Salomei Bécu z pierwszego małżeństwa” (Miłosz 1997b: 206) — jest rozwią-
zana explicite jako, „the young Juliusz Slowacki, a future great Romantic
poet” (Miłosz 1997b: 131); wzmiance o Soplicowie w Dorzeczach towarzyszy
w wersji angielskiej zdanie przydawkowe „a country estate in the rural idyll
Pan Tadeusz” (Miłosz 1999: 118).

Opisywane procedury nie budzą zresztą wielkiego zdziwienia; jakkolwiek
je ocenić, są w pełni zrozumiałe jako skierowane do specyficznego odbiorcy,
tym bardziej przy braku przypisów eksplikacyjnych. Gdyby na nich poprze-
stać, angielska wersja Pieska przydrożnego nie wyróżniłaby się zanadto na tle
mnóstwa przekładów typu „target-oriented”. A jednak Road-side Dog posiada
pewną bardzo ważną specyfikę, która wynosi go nawet ponad kategorię
przekładu stricto sensu: występują w nim ustępy nieobecne w polskim orygi-
nale. Działalność autora-tłumacza przekracza więc o wiele proste pilnowanie
wyboru jednostek i ich przekładu: autor przyjmuje na siebie rolę twórczą, nie
tylko odtwórczą — jak przystałoby tłumaczowi. Adiunkcje sprawiają, że
Piesek przydrożny (Miłosz 1997b) potwierdza i wzmacnia swoją istotę jako
work in progress, a równocześnie status angielskojęzycznej edycji zmienia się:
Road-side Dog trzeba przecież traktować jako drugi oryginał. Zdaje sobie
z tego sprawę Doreen Daume, autorka niemieckiego tłumaczenia — nota-
bene (jak zaznaczono na stronie tytułowej) z polskiego i z angielskiego, skoro
uwzględnia część nieobecnych w edycji polskiej — a obecnych w amerykań-
skiej — ustępów.

Nowych jednostek jest w Road-side Dog pięć, warto chyba przepisać je
w całości:

IN A LANDSCAPE
In a landscape that is nearly totally urban, just by the freeway,
a pond, rushes, a wild duck, small trees. Those who pass on the road
feel at that sight a kind of relief, though they would not be able to
name it (s. 31).

INSERTING A MEANING
Inserting a meaning occurs constantly, for works of art (of poetry, of
painting, of music) enrich the register of existing things, while every
existing thing calls for something, and it is not enough to say simply:
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it is. Inserting a meaning into a pine or a mountain is very difflcult, it
is a little easier in the case of the creations of man, that being who in-
cessantly strives, expects, desires. Hence the repeated attempts to
name the strivings hidden in an oeuvre.
Yet past events also call for a meaning, as it is difficult to stop at one
word, simply saying they were. Was not Marxism just an act of in-
serting a meaning into the history of the nineteenth century?
And inserting a meaning into one’s own life. Something must corre-
spond to something, something must result from something. Perhaps so
that things just plain stupid and dishonest find an explanation (s. 45).

LEANING INTO
Daily occurrences lean every day into history. Both a human being
and a thing turn one side to what is now, while with the other they
look toward us or our successors out of the depth of past time.
Scraps of paper, telephones, meetings — i.e., daily routines —
quickly become merely ridiculous, but later on grow to a monumen-
tal size, as they are parts of a totality carved out of the whole of expe-
rience in which many details irrevocably perish.
People, dependent as they are upon little things, are undefined and
elude their own grasp or the grasp of others, yet with time they, to-
gether with little things, acquire traits that can be described, characters,
like the surface of the earth, which only from a distance shows the folds
of its mountain chains and the nervous system of its rivers (s. 46).

GUILT
The longer one’s life, the more torments of memory. Only a part is
remembered, and that’s already a blessing. Yet even that is enough to
disturb a peace so highly desired. To confess, to unload one’s guilt?
But memory preserves on the same level moments of humiliation in
school, social blunders, tactless behavior, horrible defeats, sins. In
other words, everything that belies our image of ourselves as brave,
heroic, pure, goodhearted. To whom would one confess these things:
„I made a fool of myself, you should have seen their glances!” Or:
„I knew that they, though they would not say it, thought I behaved
poorly.” Or: „They bet on me and I lost.” Or: „At a moment that was
decisive for me, I failed.” Where is contrition, which the catechism
divides into perfect or not perfect, if it is impossible to distinguish
between improper behavior at the table and wounding or killing
a human being? (s. 67)
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IT APPEARS
It appears that my oeuvre is Christian and even (practically) irreproach-
able according to the criteria of Catholic theology. I am not so sure,
though I like to hear this. Certainly, it stands out against the background
of twentieth-century poetry, also Polish poetry, which is agnostic or
atheist. Yet the religious content of my poems is not the result of design
by a believer; it grew out of my doubts, turmoil, and despair, as they
searched for a form. If not for a strong heretical seasoning, the religious
content would not have been there. Thus, my resistance to being
squeezed into the rubric of „Catholic poet” was well founded (s. 77).

Nowe jednostki rozwijają obecne już w Piesku tematy, stanowią jakby ko-
lejne dopowiedzenia, kolejne ogniwa w łańcuchach tematycznych, wchodząc
w wielorakie związki z innymi jednostkami. Bywają również adiunkcje czę-
ściowe, włączające nowe ustępy w istniejące już jednostki. Parę przykładów:

S k a z a

Poezja i wszelka sztuka jest skazą i
przypomina ludzkim społeczeństwom,
że nie jesteśmy zdrowi, choćby trudno
nam było do tego się przyznać (s. 52).

A  f l a w

Poetry, every art, is a flaw and remind
human societies that we are not healthy,
even if we confess it with difficulty.

The complex of Tonio Kröger in Thomas
Mann: an artist, aware of his affliction,
envies average people. Early, I discovered
this in my own way* (s. 27)

M i ł o ś ć  w i e d z y

[…] Kiedy zginął w wypadku samo-
chodowym, dwaj jego koledzy szkolni
brali udział w pogrzebie wielkiego
człowieka, zadając po cichu pytania, do
których następnie przyznali się głośno,
trącając się kieliszkami. Czy żeby zostać
wielkiem człowiekiem, trzeba już
dzieckiem odwrócić się od ludzi? (s.
290).

Love of knowledge

When he died in a plane accident, two
of his classmates took part in the funeral of
the great man. One was a dentist, and one
was a farmer. They did not claim to like
Victor, but they respected learning and this
led them to ask themselves certain ques-
tions afterward over a drink. In order to
become a famous man, was it necessary, as
early as one’s childhood, to turn one’s back
on people, as Victor had done? (s. 182)

                                                          
* Tu i dalej zaznaczone kursywą części oznaczają dodane ustępy.
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Transformacje wynikają zresztą też z kombinacji różnego rodzaju procedur
modyfikacyjnych:

R e l i g i a  i  p o l i t y k a

Są tacy, którzy wolą Nic niż religie z
jej politycznym złem. Bo doświadcze-
nie wskazuje, że człowiek owija się w
podniosłość, czystość i szlachetność
wysokiej sfery ducha, żeby udawać, że
nie wie, co robią jego ręce. Tylko gdy-
by katolicyzm był wolny od takiej po-
dwójności, miałby prawo wytknąć pra-
wosławiu zbrodnie Karadżicza (s. 41).

R e l i g i o n  a n d  P o l i t i c s

It is understandable that there are
those who prefer nothing to religion,
especially religion with nationalistic bag-
gage (Bosnia, Northern Ireland). There
is ample experience to show that men
envelop themselves in sublime goals,
purity, and the nobility of a highfalutin
spiritual domain, in order to pretend
they don’t know what their hands are
doing (s. 22—23).

N i h i l i s t a  p o s p o l i t y

Najpierw umysły wybredne zajmują-
ce się literaturą i sztuką, potem ich
światopogląd przenika do coraz szer-
szych kręgów, aż wreszcie staje się wła-
snością kultury masowej, tudzież zna-
kiem rozpoznawczym umysłów pospo-
litych. Zajęło to jakieś sto pięćdziesiąt
lat (s. 40).

F i r s t

First, a fringe of the aristocracy culti-
vating literature and art, elegant, freed
from the coarser superstitions. And
churches filled with the pious, the scent of
their incense and their prayers. They
would come to a common frame of
mind. It would take a hundred and
fifty years (s. 22).

Jakie wnioski można wyciągnąć z garstki przytoczonych przykładów? By-
łoby pewnie zbytnim ograniczeniem, uproszczeniem osądzić Road-side Dog
według kryteriów, jakie stosuje się do zwykłych przekładów. Adiunkcje rzu-
cają nowe światło również na inne zmiany, nakłaniając do oceniania ich też
w kontekście natury „gatunkowej” Pieska przydrożnego. Pytanie dotyczyłoby
więc nie tyle ich „prawowitości” absolutnej, ile ich „prawowitości” względ-
nej, czyli dopuszczalności takich modyfikacji w tekście z natury otwartym,
niegotowym. Specyficzna budowa Pieska przydrożnego, scharakteryzowana
brakiem całościowego zamysłu, sprawia, że zmiany nie przynoszą tekstowi
ujmy, jako że nie rzutują negatywnie na odebranie jego sensu, w odróżnieniu
od bardziej spójnych tekstów, gdzie oczka sieci wzajemnych stosunków mię-
dzy kolejnymi elementami są węższe i jakakolwiek modyfikacja może prze-
szkadzać ogarnięciu całości. Cięcia, przestawienia, zamiany prezentują się
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zatem nie jako akty przemocy wobec pierwowzoru i jego integralności, lecz
jako procedury możliwe w świetle jego wewnętrznego niezamknięcia, tak
samo jak adiunkcje, a ich arbitralność odpowiada arbitralności tekstu pier-
wotnego. Umyślne wyrzeczenie się jakiegokolwiek obramowania (np. alfa-
betycznego, jak w Abecadłach) usamodzielnia poszczególne jednostki, czyni
je ruchomymi i funkcjonalnie od siebie niezależnymi. Fragmentaryczność
sylwy sprawia, że każda jej część jest zarazem nadmierna i niedostateczna
(Czapliński, Śliwiński 2000: 278), więc może podlegać zarówno eliminacji
(jako że nadmierna), jak i uzupełnieniu (jako że niedostateczna). Zmiany
występujące w Road-side Dog okazują się w sumie tylko skrajną konsekwen-
cją sylwicznej kompozycji Pieska przydrożnego, realizacją wpisanej w nią
możliwości — wyrazem swobody, która cechuje tak samo pisanie, czytanie
i tłumaczenie sylwy.
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