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vjizdime nśhle do velmi osvetlene stanice 
je to vecer
slysim vzdalene narazmky cvrckovy pisne

(V. Nezval)

Poetyka wiersza wolnego jest dziedziną n ie opracowaną, ponieważ 
różnorodność form  jest tu  tak  w ielka a różnice m iędzy nimi tak 
subtelne, że nie w ystarczy sporządzenie subtelnych schematów, ale 
trzeba ciągle od nowa analizować konkretne formy.
W dziedzinie wiersza wolnego tłum acz m a najszersze możliwości 
warsztatow e: albo przełoży obcego autora słowo w słowo, nie biorąc 
pod uwagę ekspresywnych w artości jego stylu, albo opierając się 
na specyficznych możliwościach wiersza czeskiego przetw orzy jego 
poezję na czeskie, a przy tym  ekw iw alentne pod względem eks
presji, wiersze wolne. W łaśnie w  dziedzinie w iersza wolnego prze
kłady najczęściej wzbogacają czeską poezję o nowe możliwości w y
razu.

Jiri Levy
tłumaczył Jacek Baluch

Zabawa z Finneganem

H istoryk lite ra tu ry  i tłum acz beletrystyki 
znajdują się czasami w podobnie trudnej sytuacji: chodzi o w yjaś
nienie sensu jakiegoś tajem niczego ty tu łu  poem atu lub powieści. 
Rezultatem  pracy naukowca jest krótszy lub dłuższy wywód, za
w ierający  próbę jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie odcie
nie sem antyczne wnosi z sobą dany ty tu ł (np. in trygujące ty tu ły  
wierszy Białoszewskiego czy też nagłówki utw orów  Gombrowicza — 
Ferdydurke, Bakakaj). Tłumacz nie może sobie pozwolić na długie 
wyw ody (chyba jako uzasadnienie dokonanego wyboru), gdyż po
w inien oddać słowo za słowo — słowo języka oryginału zastąpić 
adekwatnym , czyli dorównanym , słowem języka przekładu. Pew na 
nierówność szans obu poszukiwaczy tajem nicy ty tu łu  (nieograniczo
na ściślej przestrzeń, objętość arkuszowa wywodów historyka lite
ra tu ry , m inim alna zaś tłumacza) równoważy się w  czw artym  w y
m iarze, czasie: decyzje tłum acza byw ają częstokroć korygow ane 
przez następców (np. powieść H uxleya Point Counter Point przed 
wojną nosiła polski ty tu ł Ostrze na ostrze, a  dopiero w 1957 r. p ra 
w id łow y— Kontrapunkt), podczas gdy historyk pretendu je  do n ie
zawodnej trafności i nieomylności swojej odpowiedzi.
W ielkie trudności spraw ia tłum aczowi dwuznaczne sformułowanie- 
zaw arte w ty tule. Tak jest np. z polskimi ty tu łam i Popiołów  Żerom 
skiego oraz Próchna Berenta. Interesującym  faktem  jest niem ożli
wość bezpośredniego przekazania wieloznaczności obu tych nagłów 



ków (Popioły  — 1) „pogorzelisko”, 2) „prochy zm arłych” ; Próchno —
1) „proces gnicia, zgnilizna”, 2) „próchnica, płodna m ierzw a”) 
w pokrew nym  polszczyźnie języku rosyjskim . Otóż polisemia tych 
ty tu łów  (wypływ ająca z powiązania m etafory tytułow ej z tekstem  
utworu) jes t niwelowana przez takie rosyjskie próby przekładu, jak 
Piepieliszcze  i Piepieł dla Popiołów  a G nijenije  oraz G niłuszki dla 
Próchna. Dwuznaczne opalizacje powieści Żeromskiego próbowano 
oddawać przez podwojenie rzeczownika w tytule: In  Schu tt und  
Asche wT języku niemieckim, Prah i pepeo w  serbochorwaekim, 
Tuhas ja porm us w estońskim, Eld och Aska  w  szwedzkim (naitomdast 
angielskie Ashes  i francuskie Les Cendres, jak  się wydaje, zacho
w ują dwuznaczność polskiego tytułu). W w ypadku Próchna próba 
adekw atnej translac ji m usiała się uciec do oksymoronu, opartego 
w języku rosyjskim  na zderzeniu dwóch w yrazów  (Blestiaszczaja 
p y l’), a w  niem ieckim  na przeciw staw ieniu dwóch rdzeni (Edel
fau le ).
Jam es Joyce spraw ia swoimi wym yślnym i ty tu łam i szczególne 
trudności tłum aczom . Już wczesny jego tom ik w ierszy z 1907 r .r 
Cham ber Musie, zawiera w nagłów ku dw ojakie sko jarzen ia1, co 
w  języku polskim można by oddać w  form ie Kameralna musica  
(przyw ołując znany w ierszyk Tuwim a pt. Sic!). W późniejszym 
(1927 r.) ty tu le  wierszy Pomes Penyeach  Joyce igra anagram ow ym  
odczytaniem  w yrazu „pomes” — „poems” (nb. w  3 tomie Poetów  
języka  angielskiego w  bibliografii utw orów  Joyce’a wymieniono 
błędnie Poems Penyeach  zam iast Pomes Penyeach, czyli z Jabłuszek  
po pensie  zrobiono W iersze po pensie...). W ostatniej powieści 
Joyce’a każdy z dwóch wyrazów sform ułowania tytułowego Finne
gans W ake  wnosi odm ienne problem y i trudności dla tłum acza. 
W yraz „w ake” można po polsku oddać jako: 1) „irlandzka stypa” ,
2) „przebudzenie”, 3) „ślad, sm uga” . M amy tu  więc do czynienia 
z am biwalencją: „stypa” jest antonim em  „przebudzenia” (opozycja 
śmierć — życie jest jednym  z persew erujących tem atów  utw oru). 
W w yrazie „Finnegams” w ystępuje i kalam bur (Finnegan — Finn 
again), i dwuznaczność końcowego „-s” (w angielskim  oznacza 
i liczbę m nogą — Finneganowie, i dopełniacz — Finnegana).
W tradycji polskiej kalam burow y ty tu ł kojarzy się najczęściej z 
twórczością satyryczną: już w  Figlikach  Reja pojawia się dowcipny 
wierszyk o takim, Co chciał nazad jadąc do paniej zstępić. Przypom 
nijm y tu  wydane współcześnie tomiki satyryczne, np.: Oj, czyste 
kp iny  Załuckiego, Nas-troje  Fangrata, Moja tfurczość  Jurandota, 
W ybrałem  fryw olność  Polanowskiego czy Szczypta  soli, szczypta  
bliźnich  Samozwaniec (z poważniejszych utw orów  nasuwa się jedy
nie Siekierezada  Stachury; na innej zasadzie funkcjonuje kalam bu
rowe odczytanie ty tu łu  parabolicznej opowieści Hem ingwaya Stary
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1 Zob. J. Gross: Joyce. London 1970, s. 33.



człow iek i morze). K alam bur w  ty tu le  (jak i poza ty tu łem ) jest oczy
wiście zupełnie nieprpekładalny. Rozbicie nazw iska „Finnegan” na 
„Finn +  again” (chodzi o postać z irlandzkiej legendy, F inna Mac- 
Coola, k tóra m a znów  pojaw ić się w  podbitym  przez Anglików k ra 
ju) może mieć w  polszczyźnie odpowiednik np. w  rozbiciu nazwiska 
„Kościuszko” na „kości +  uszko” lub „kość i uszko” ... Jest jasne, 
że tak  jak  angielski tłum acz fikcyjnego u tw oru pt. Kość i uszko pod 
Racłauńcami nie m ógłby przekazać dosłownie kalam buru  polskiego 
w yrażenia, ta k  i polski tłum acz n ie może dać rów now ażnika kalam 
buru  „Finnegan — Finn agaiin”, zachowując jednocześnie i aluzje do 
Tima Finnegana, postaci z piosenki wodewilowej (podobnej do na 
szej, zaczynającej się od Umarł M aciek, umarł), i a luzje do Finna 
MacCoola.
T ytu ł powieści Joyce’a jest m odelem  s tru k tu ry  głębokiej u tw oru 2, 
zapowiada i tem atykę, i technikę tego skrajn ie  awangardowego dzie
ła. Tak jak słowo „w ake” streszcza w  sobie tem at życia-w-śm ierci 
oraz śm ierci-w-życiu, tak  słowo „Finnegans” w prowadza kalam bur, 
k tó ry  dla całości tekstu  jest reprezen tacją  podstawowego chwytu 
stylistycznego pisarza — stałego posługiw ania się przekręcaniem , 
kontam inacją, zderzaniem  ii przekształcaniem  słów. Joyce tw ierdzi, 
że kalam bury  jego powieści w arte  są w ysiłku deszyfracyjnego: „pun- 
plays pass to ernest” 3. Zważywszy jednak, iż u tw ór jes t kolekcją 
,,jests, jokes, jigs and jorum s for the W ake” (s. 221), trudno  bezbłęd
nie odcyfrować te  wszystkie żarty, igraszki słów, dżigi i czary spod 
znaku „Saint C alem baurnusa” (s. 240). Łatw o zauważyć, że am biwa- 
lencja tytułow ego „wake” jest naśladow ana przez rozliczne neologi- 
zm y-kontam inacje tekstu , np. w  w yrażeniu „funfera l” (s. 120), gdzie 
dochodzi do zderzenia w yrazu „fun” („śmieszny”) oraz ,,fera l” 
(„dziki, śm ierte lny”), a dołącza się jeszcze do tego aluzja do  „funeral” 
(„pogrzebowy”). Opalizacja przeciw staw ieństw  wiąże się również z 
takim i motywam i, jak  symbol feniksa: „ the week of w akes is out 
and  over; as a wick weak woking from  ennem berable Ashias unto 
fierce force fuming, tem tem  tam tam , the Phoenican w akes” (s. 608). 
Do tego m itu odwołują się nazwania F inna płomieniem  — „Flam m a- 
gen” (s. 321), „F lannagan” (s. 357), jak-rów nież powiązania z w ia
trem  fenem  — „Foeihn again”, (s. 394), „Fenegans W ick” (s. 358). 
W prowadzenie do tekstu  słowa „keen”, oznaczającego „ tren  żałobny, 
opłakiw anie zm arłego”, oraz „bystry, żywy, ostry” , naw iązuje oczy
wiście do tytułow ego dwuznac znika: „here keen again and begin 
again  to m ake soundsense and sensesound kin again” (s. 121), „kith- 
again  w ith kinagain” (s. 594). Jeszcze inną aluzję do ty tu łu  wnosi 
w yrażenie „Faunagon” (s. 337), w którym  „agon” może odnosić się
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2 Zob. sugestie T. A. van Dijka (Niektóre problemy poetyki generatywnej.
„Pamiętnik Literacki” 1975 nr 1, is. 254).
3 J. Joyce: Finnegans Wake. New York 1973, s. 233. W dalszym tekście wszyst
kie cytaty pochodzą z tejże edycji.



i do „w alki” , i „agonii” . W yliczone neologizmy i ka lam bury  m ają 
sens dzięki odnośności do wspólnego m ianownika w  ty tu le , stąd 
łatw iej je zrozumieć; o wiele gorzej jest z przew ażającą częścią ka
lam burów , gdzie zabrakło takich odwołań i uzasadnień 4.
P rzejdźm y do próby „rozum owanego” polskiego przekładu ty tu łu  
Finnegans W ake. Najbliższym  odpowiednikiem słowa „w ake” mo
głoby być archaiczne w yrażenie „wilie”, k tórem u Słow nik  Lindego 
przyporządkow uje m. in. tak ie  znaczenia: 1) „dzień św ięto poprze
dzający, przedświęcie” , 2) „zaduszne godziny” . Tak więc m am y tu 
pew ne zbliżenie do irlandzkiej stypy („wilie za zm arłych”) oraz op
tym istycznego sensu słowa „wake” („przedświęcie”). W arto nad 
m ienić, iż „w ake” posiada także oba wym ienione odcienie seman
tyczne słowa „w ilia” (1) „w igilia”, 2) „święto”). Pierw szą próbą 
przetłum aczenia ty tu łu  Finnegans W ake byłoby więc sform ułow anie 
Finneganowe wilie. Dwuznaczność sufiksu ,,-s” oryginału można 
byłoby oddać przez polską dwuznaczną końcówkę „ów” : 1) wnosi 
ona znaczenie liczby mnogiej („Fimneganów w ilie”), 2) odnosi się 
równocześnie do liczby pojedynczej, gdy rzeczownik potrak tu jem y 
jako przym iotnik dzierżawczy („Finneganów” =  syn Finnegana na 
w zór gwarowego: „Gazdów” =  syn Gazdy). Jednakże do dopełnia
cza liczby pojedynczej i mnogiej trzeba by tu było dopasować inny 
w yraz aniżeli „wilie” . Myślę, że najtrafn ie j byłoby wyzyskać słowo 
„ ru ń ” , które jako rzeczownik oznacza „oziminę, przebijającą się zie
leń”, jako czasownik zaś jest rozkaźnikiem  od bezokolicznika „ ru 
nąć” . Przekład ty tu łu  brzm iałby (ostatecznie?): Finneganów ruń. 
Pow stałyby dwa znaczenia: 1) odrodzenie rodu Finna i Finnegana 
(gdy „Finneganów ” i „ ru ń ” są rzeczownikami), 2) aluzja do upadku 
Finnegana (gdy „Finneganów ” jest przym iotnikiem , a „ ru ń ” roz
kaźnikiem : opisowo można sens wyjaśnić tu  jako „synu, rodzie Fin- 
neganowy upadaj”). (Dla czytelnika współczesnego dźwięczałaby 
w  takim  sform ułowaniu mowa nieliteracka, ale i w  oryginale do
chodzą do głosu znaczenia nieangielskie, irlandzkie — nie mówiąc 
już o wielojęzyczności samego tekstu  powieści). Finneganów ruń  
jest o ty le  lepszym  w ariantem  od Finneganowe wilie, o ile w prow a
dzenie kalam buru (podwójna ro la słowa „Finneganów ” i słowa 
„ ru ń ” !) i am biw alentnej aluzji (upadek — odrodzenie) jest bliższe 
oryginałowi od jedno w yr azowego zamaskowania am biw alencji (wy
raz „wilie”) w w ersji Finneganowe wilie.
N asuw ają się jeszcze dalsze pom ysły dla polskiego równoważnika 
Finnegans W ake. Gdyby odwołać siię do rosyjskiego synonim u słowa 
„stypa — „pom inki”, można byłoby skonstruować ty tu ł Finnega
nowe pominki, zaw ierający w drugim  członie anagram  w yrazu 
„pom niki”, co w  zapisie w skazującym  na dwuznaczność brzmiałoby:
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4 Zob. B. Benstock: Joyce-again’s Wake: An Analysis of «Finnegans Wake». 
Seatle and London 1965, aneks; H. Bonheim: Joyce’s Benejictions. Berkeley and 
Los Angeles 1964, s. 63—64, 74, 77.



Finneganowe pomlnltinlki. Podobnym  chw ytem  posłużyłbym się w  
następnej próbie: Finneganowe ^ n !  iszczenie. W yrazem  optymizm u 
byłyby w ersje „pom niki” i „ziszczenie”, pesymizm  zaś wyzierałby z 
form uł „pominki” i „zniszczenie” . Odwołując się do burleskowej 
piosenki o Finneganie, k tó ry  p ijany  upadł z rusztowania, a ożył po- 
czuwszy na ustach whisky (pokropił go jeden z uczestników stypy) 
— można byłoby wyzyskać także wieloznaczne słowo „rum ”. W y
rażenie Finneganów rum  byłoby z k ilku  powodów odpowiednikiem 
Finnegans Wake: 1) oznaczałoby upadek  Finneganów  (Linde podaje, 
że „rum ” — to „odgłos, gdy co ru n ie”, „stara m ateria, tak  kam ienna, 
jak  cegielna z rozwalonego budow ania” , „gruz rozw alin”); 2) stano
wiłoby aluzję do ponownego pojaw ienia się Finna, gdyż tenże „rum ” 
oznacza według Lindego „wolne m iejsce” (przykład ze S tarow ał- 
skiego: „Przed cesarzem  idąc, ru m  m u czynią”); 3) mówiłoby też o  
ważnym  elemencie stypy, jakim  jest „wyskok z soku trzciny  cukro
wej, destylow any” (z tegoż Słownika, p iąte  znaczenie w haśle 
„ rum ”). W związku z tym, że współcześnie znane jest tylko ostatn ie 
znaczenie słowa „rum ”, ty tu ł Finneganów rum  m iałby herm etyczną 
otoczkę niejasności.
Jak i wniosek wypływa z powyższych wywodów i karkołom nych 
prób znalezienia rów now ażnika dla wieloznacznego ty tu łu  Finne
gans Wake? Oto taki, iż tłum acz ostatniej powieści Joyce’a powinien 
dać polskiemu czytelnikowi dwa tek sty  obok siebie: 1) tekst orygi
nału, 2) propozycje w łasnej in terp re tac ji, k tó re  należałoby trak to 
wać jako inspiracje w czasie lek tu ry  oryginału, a n ie  jako samodziel
ną oraz ostateczną w ersję tłum aczenia, bo takiej wszak, w  tym  kon
kretnym  przypadku, być nie może. K alam burów  nie da się bowiem 
przełożyć jednotorowo, czyli tak, by i sens, i w alory dźwiękowe 
(„to m ake soundsense and sensesoumd” !) były w pełni zachowane. 
Mimo odważnych i ważkich wysiłków Finneganów ruń  — to nie cał
kiem  to samo, co Finnegans Wake!
Cytowane powyżej ailiteracje („jests, jokes, jigs and jorum s” , „wiek 
weak woking”, „fierce force fum ing”) świadczą, że strona brzm ienio
wa jn  a w Finnegans W ake  dość skom plikowaną s truk tu rę . Przekład, 
k tóry  chciałby zachować wszystkie gry  słów, aliteracje, kontam ina- 
cje, etymologie neologizmów, paronom azje itd. — jest oczywiście 
niemożliwy. Bo przecież fragm ent powieści: „And around the  lawn 
the  rann  it rann  and th is is the ran n  tha t Hosty m ade” (s. 44) — to 
nie jest to, co proponuje tłum acz: ,,I na runo łąk ru n ą ł ru n  biegnąc 
w krąg  i zyskał run  rym  k tó ry  Hosty dał” 5. Myślę, że wT takich w y
padkach konieczne jest pozostawienie aliteracji oryginału „w spo
koju” (czytelnik sam ją dostrzeże, gdy ma przed oczyma oba tek 
sty: oryginał i przekład), a skoncentrow anie wysiłków nad przeka
zaniem możliwie jak  najw iększej ilości skojarzeń tem atycznych, a lu 
zji literackich, lingw istycznych (wielojęzyczność dzieła) itp., ta k  zre
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5 J. Joyce: Utwory poetyckie.  Przełożył M. Słomczyński. Kraków 1972, s. 54



sztą, jak  to czyni w aneksie swojej książki przyw oływ any już B er
nard  Benstock.
Myślę, że dwujęzyczne w ydanie Finnegans W ake  jest optym alnym  
wyjściem . Tylko podówczas tłum acz (a najlepiej kilku tłum aczy, 
nanoszących swoje w łasne skojarzenia i odczytania), zwolniony od 
dan iny  aliteracyjno-kalam burow ej, m ógłby ułatw ić Polakowi zro
zum ienie treści oryginału. W takich superskom plikowanych dzie
łach, do jakich należy Finnegans W ake, trzeba  dążyć nie do daw a
nia czytelnikow i nam iastki (bo taką zawsze będzie próba „samo
dzielnego” i „adekw atnego” przekładu), lecz raczej ułatw iać m u sa
m odzielną lek turę złożonego utw oru. Nie wiem, czy proponowane 
obniżenie ro li tłum acza (li ty lko  funkcja polskiego przew odnika w 
labiryncie oryginału, danie swoistej „nici A riadny”) zostanie przy
ję te  z aplauzem  d zrozumieniem, ale przypuszczam, że jest to jedyne 
rozw iązanie w  przypadku dzieła, którego już samo przetłum aczenie 
ty tu łu  kosztuje wiele (i czasu, i odrzucanych kolejno pomysłów...), 
n ie rokując sukcesu. Bo czy Finneganów ruń  przyjm ie się w pol- 
szczyżnie? Czy zaowocuje? 6

Jerzy  Paszek
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Kiedy poeta przestaje być formalistą ? 

Stabat Mater

Tłumaczył Miron Białoszewski dla siostry Marii 
Franciszki od Miłości Bożej

Stoi Matka obolała,
Łzy pod krzyżem przepłakała, 
Gdy na krzyżu Syn jej mrze.
Jakże w  duszy jest zmartwiona, 
Zasmucona, zachmurzona,
Aż ją poprzeszywał miecz.
Jakże smutnej i strapionej 
Matce tej Błogosławionej 
Jednorodzonego mieć

Stabat Mater doloroisa 
Iuxta Crucem lacrimosa, 
Dum pendebat Filius.
Cuius animam gementem, 
Contristantem et dolentem, 
Fetransivit gladius.
O quam tristis et afflicta  
Fuit illa benedicta 
Mater Unigeniti!

6 Wyjaśnienia dotyczące tytułu powieści Joyce’a zawierają następujące stu
dia: Benstock: op. cit., s. 215, 249, 122—126; Bonheim: op. cit., s. 46, 59, 72; J. 
Gross: N aw iedzony  kałamarz.  Przeł. H. Zbierzchowska. „Literatura na Swie- 
cie” 1973 nr 5, s. 113; J. Strzetelski: «Finnegans Wake» w  oczach kry tyk i .  
„Literatura na Ś w ied e” 1973 nr 5, s. 59—60 (tu np. takie polskie formuły ty 
tułu dla Finnegans Wake: Ir landzka s typ a  Finnegana (Finneganów), Finnega- 
nowie zbudźcie  się!, Siad po Finneganie). Zob. też E. Naganowski: Telemach w  
labiryncie świata. O twórczości Jam esa  Joyce’a. Wyd. 3. Warszawa 1971, s. 165.


