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AGATA BRAJERSKA-MAZUR
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw³a II)

STRATEGIE TRANSLATORSKIE
W PRZEK£ADZIE PROBLEMÓW KULTUROWYCH
Z WIERSZY WIS£AWY SZYMBORSKIEJ
Sporód licznych przek³adów wierszy Wis³awy Szymborskiej na jêzyk angielski 1 najczêciej wydawane s¹ te stworzone przez tandem literacki: Stanis³aw Barañczak i Clare Cavanagh. Omawiaj¹c istotê pisarstwa Szymborskiej oraz problemy zwi¹zane z translacj¹ jej utworów, wymienieni t³umacze zazwyczaj opisuj¹
mistrzostwo poetki w operowaniu gr¹ s³own¹ i wersyfikacj¹, umiejêtnoæ rozbijania frazeologizmów i wykorzystywania zwrotów potocznych do osi¹gania nieoczekiwanych sensów 2, operowanie metod¹ zadawania pytania naiwnego, by
demaskowaæ zastane stereotypy i demagogiczne uogólnienia 3, przekszta³canie zwyczajnoci w niezwyk³oæ 4 czy wreszcie opowiadanie siê za poszczególnoci¹
przeciw wielkim liczbom 5. Barañczak pisa³ o inteligencji, dowcipie i m¹droci
Szymborskiej, jej postawie ironii sceptycznego indywidualisty 6 i wielokrotnie
w³¹cza³ twórczoæ tej autorki w nurt poezji sprzeciwu i zastrze¿enia, siêgaj¹cy
Bibliografiê przek³adów utworów W. S z y m b o r s k i e j na jêzyk angielski podajê na koñcu artyku³u. Do pozycji, z których korzystam tu najczêciej, odsy³am nastêpuj¹cymi skrótami (pe³ne
zapisy w bibliografii): MF = Miracle Fair: Selected Poems of Wislawa Szymborska; NT = Nic dwa
razy. Wybór wierszy. / Nothing Twice: Selected Poems [edycja dwujêzyczna; korzystam tu z wyd. 5:
2006]; PoB = People on a Bridge: Poems; SCF = Spoiling Cannibals Fun. Polish Poetry of the Last
Two Decades of Communist Rule; SFT = Sounds, Feelings, Thoughts: Seventy Poems. Liczba po
skrócie wskazuje stronicê.
2
S. B a r a ñ c z a k: Pos¹¿ek z soli. W zb.: Radoæ czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych. Red. S. Balbus, D. Wojda. Kraków 1996, s. 266268; Nie ma pytañ pilniejszych od pytañ
naiwnych. Prze³. z ang. J. K o z a k. Gazeta Wyborcza 1996, nr 239, z 1213 X, s. 14; Amerykanizacja Wis³awy, albo: o tym, jak wraz z pewn¹ m³od¹ Kalifornijk¹ t³umaczy³em G³os w sprawie
pornografii. W: Ocalone w t³umaczeniu. Szkice o warsztacie t³umacza poezji, z dodatkiem ma³ej
antologii przek³adów-problemów. Poznañ 1994 (dalej skrót: A).  C. C a v a n a g h, Przekszta³canie
zwyczajnoci. O przek³adaniu Wis³awy Szymborskiej. Prze³. M. H e y d e l. Przek³adaniec nr 10
(2003), s. 1015.
3
B a r a ñ c z a k: Nie ma pytañ [...]; pos³owie (NT 388392).
4
B a r a ñ c z a k: wprowadzenie (SCF 9); pos³owie (NT 388390); A 139141.  C a v an a g h, op. cit., s. 10.
5
B a r a ñ c z a k: wprowadzenie (SCF 9); Nie ma pytañ [...]; Pos¹¿ek z soli, s. 263266; pos³owie (NT 388).
6
B a r a ñ c z a k, pos³owie (NT 386, NT 392).
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tradycji Norwida 7. Fenomen popularnoci poezji Szymborskiej badacz t³umaczy³
jej zdolnoci¹ do godzenia z³o¿onoci ze zrozumia³oci¹, komplikacji z klarownoci¹, pozycji na uboczu  z postaw¹ uczestniczenia oraz bezkompromisowej
g³êbi mylowej z ca³kowit¹ przystêpnoci¹. Pisa³ tak¿e o cieple ludzkiej sympatii, jak¹ autorka obdarza swoich czytelników 8.
Wszystkie te spostrze¿enia s¹ trafne i wymaga³yby odrêbnego omówienia, jednak¿e w tym artykule chcia³abym skupiæ siê wy³¹cznie na innym rysie poezji Szymborskiej  tym, który stwarza nie lada problem w t³umaczeniu. Chodzi mi mianowicie o zakorzenienie siê jej liryki w polskiej kulturze i polskich realiach spo³eczno-obyczajowych. Problem amerykanizacji Szymborskiej  przeniesienia jej
utworów w obrêb obcej kultury  by³ poruszony przez Barañczaka tylko raz, kiedy
t³umacz opisywa³ trudnoci, jakich nastrêcza³ jemu i Clare Cavanagh przek³ad
m.in. wiersza G³os w sprawie pornografii (A 135147):
Nie ma rozpusty gorszej ni¿ mylenie.
Pleni siê ta swawola jak wiatropylny chwast
na grz¹dce wytyczonej pod stokrotki.
Dla takich, którzy myl¹, wiête nie jest nic.
Zuchwa³e nazywanie rzeczy po imieniu,
rozwi¹z³e analizy, wszeteczne syntezy,
pogoñ za nagim faktem dzika i hulaszcza,
lubie¿ne obmacywanie dra¿liwych tematów,
tar³o pogl¹dów  w to im w³anie graj.
W dzieñ jasny albo pod os³on¹ nocy
³¹cz¹ siê w pary, trójk¹ty i ko³a.
Dowolna jest tu p³eæ i wiek partnerów.
Oczy im b³yszcz¹, policzki pa³aj¹.
Przyjaciel wykoleja przyjaciela.
Wyrodne córki deprawuj¹ ojca.
Brat m³odsz¹ siostrê strêczy do nierz¹du.
Inne im w smak owoce
z zakazanego drzewa wiadomoci

ni¿ ró¿owe poladki z pism ilustrowanych,
ca³a ta prostoduszna w gruncie pornografia.
Ksi¹¿ki, które ich bawi¹, nie maj¹ obrazków.
Jedyna rozmaitoæ to specjalne zdania
paznokciem zakrelone albo kredk¹.
Zgroza, w jakich pozycjach,
z jak wyuzdan¹ prostot¹
umys³owi udaje siê zap³odniæ umys³!
Nie zna takich pozycji nawet Kamasutra.
W czasie tych schadzek parzy siê ledwie
herbata.
Ludzie siedz¹ na krzes³ach, poruszaj¹ ustami.
Nogê na nogê ka¿dy sam sobie zak³ada.
Jedna stopa w ten sposób dotyka pod³ogi,
druga swobodnie kiwa siê w powietrzu.
Czasem tylko kto wstanie,
zbli¿y siê do okna
i przez szparê w firankach
podgl¹da ulicê. [NT 290292]

Przytoczony przez Barañczaka utwór ilustrowa³, jak wiele opornych barier
miêdzy dwoma jêzykami, kontekstami spo³ecznymi, kulturami, typami cywilizacji (A 143) musia³o zostaæ prze³amane t³umaczeniem tego tekstu. Jako pierwsz¹
trudnoæ translator poda³ tytu³owy temat i zarazem wyjciow¹ sytuacjê wiersza:
pornografiê. Chodzi³o o zasadnicz¹ odmiennoæ miejsca, zajmowanego przez zjawisko pornografii w systemie pojêæ charakteryzuj¹cych mentalnoæ zbiorow¹
w Ameryce z jednej, a Polsce z drugiej strony (A 143). Jako ¿e w jednym kraju
pornografia przesta³a byæ tematem tabu i jest od dawna codziennoci¹, w drugim
za nadal owocem zakazanym  t³umacz tego wiersza boryka siê z nadmiarem
rodków wyrazu, jakie oferuje mu amerykañska angielszczyzna, czerpi¹ca obficie z zasobu tradycyjnych latynizmów, wokabularza el¿bietañskiej i póniejszej
Anglii oraz bogatego w tej dziedzinie s³ownika dzisiejszego (A 143). Sporód
7
S. B a r a ñ c z a k: Niezliczone odmiany koloru szarego. W: Przed i po. Szkice o poezji
krajowej prze³omu lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych. Londyn 1988, s. 111; Zaufaæ nieufnoci. Kraków 1993, s. 1718, 27, 1336, 71; Nie ma pytañ [...], s. 15.
8
B a r a ñ c z a k, pos³owie (NT 388, NT 386). Zob. te¿ A 141.
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wielkiej leksykalnej obfitoci t³umacz musi umieæ wybraæ m¹drze  tzn. tak, by
zachowaæ równowagê przeciwieñstw wystêpuj¹cych w pierwowzorze. Barañczak
zauwa¿a, ¿e autorka orygina³u z tak¹ sam¹ swobod¹ siêga po archaizmy (wszeteczny), terminy ksi¹¿kowe (deprawowaæ), potoczne (w to im w³anie graj)
i wspó³czesne (dra¿liwe tematy). St¹d wyp³ywa dla niego wniosek, i¿ t³umacz
nie powinien wiersza  przynajmniej w p³aszczynie s³ownictwa  nadmiernie
ujednoznaczniæ czy ukonkretniæ (A 144). Nastêpna trudnoæ w przek³adzie jest
zwi¹zana z przekazaniem sytuacji historycznej i politycznej, któr¹ opisuje oparty
na modelu liryki roli wiersz Szymborskiej. Tu chodzi nie tylko o to, by za pomoc¹
gry jêzykowej (seksualnych dwuznaczników) dosz³o do autokompromitacji mówi¹cego bohatera, ale te¿ o to, by uto¿samiæ tego bohatera z przedstawicielami
pañstwa totalitarnego:
A takie przedstawienie i taka konkretyzacja w wierszu Szymborskiej siê dokonuj¹  jeli
nie wczeniej, to z ca³¹ pewnoci¹ w zakoñczeniu, gdzie paradoksalnie brzmi¹ce podgl¹danie
ulicy uzyskuje sens tylko wtedy, gdy za³o¿ymy, ¿e to uczestnik jakiej nielegalnej dyskusji
czy wyk³adu w prywatnym mieszkaniu sprawdza rutynowo, czy pod domem nie pojawi³ siê
samochód wype³niony smutnymi panami. [A 144145]

W³anie puenta wiersza wydaje siê Barañczakowi szczególnie trudna do przet³umaczenia na u¿ytek czytelnika amerykañskiego.
Jak uzmys³owiæ takiemu czytelnikowi sens tej koñcowej sytuacji? W przeciwieñstwie do
odbiorcy polskiego w latach osiemdziesi¹tych, który takiej samej lub podobnej scenki po prostu nie móg³ nie znaæ z w³asnego dowiadczenia czy choæby z codziennych rozmów, typowy
czytelnik amerykañski móg³ prze¿yæ ca³e swoje ¿ycie nie dopuszczaj¹c do siebie ani razu obawy, ¿e móg³by zostaæ aresztowany za samo m y  l e n i e. Do kogo, komu taka obawa jest
najdog³êbniej obca, zakoñczenie wiersza Szymborskiej  a co za tym idzie, ca³y ten wiersz 
nie przemówi zupe³nie. Jak wiêc uratowaæ zawarte w tym zakoñczeniu sensy? [A 145]

wiadomy wszystkich wymienionych problemów badacz zaproponowa³ nastêpuj¹ce t³umaczenie tekstu w swoim przek³adzie przy wspó³pracy z Clare Cavanagh (A 146147) 9:
AN OPINION ON THE QUESTION OF PORNOGRAPHY

Theres nothing more debauched than
thinking.
This sort of wantonness runs wild like
a wind-born weed
on a plot laid out for daisies.
Nothings sacred for those who think.
Calling things brazenly by name,
risqué analyses, salacious syntheses,
frenzied, rakish chases after the bare facts,
the filthy fingering of touchy subjects,
discussion in heat  its music to their ears.
In broad daylight or under cover of night
they form circles, triangles, or pairs.
The partners age or sex are unimportant.

Their eyes glitter, their cheeks are flushed.
Friend leads friend astray.
Degenerate daughters corrupt their fathers.
A brother pimps for his little sister.
They prefer the fruits
from the forbidden tree of knowledge
to the pink buttocks found in glossy
magazines 
all that ultimately simple-hearted smut.
The books they relish have no pictures.
What variety they have lies in certain phrases
marked with a thumbnail or a crayon.
Its shocking, the positions,
the unchecked simplicity with which

T³umaczenie by³o wielokrotnie przedrukowywane w zbiorach przek³adów poezji W. S z y mb o r s k i e j  m.in.: SCF 81; NT 291293; View with a Grain of Sand: Selected Poems. Transl.
S. B a r a ñ c z a k, C. C a v a n a g h. New York 1995, s. 159.
9
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one mind contrives to fertilize another!
Such positions the Kama Sutra itself doesnt know.
During these trysts of theirs, the only thing thats
steamy is the tea.
People sit on their chairs and move their lips.
Everyone crosses only his own legs

so that one foot is resting on the floor
while the other dangles freely in midair.
Only now and then does somebody get up,
go to the window,
and through a crack in the curtains
take a peep out at the street. [NT 291293]

Mimo bardzo udanego przek³adu  zw³aszcza w sferze gry jêzykowej  t³umacze nie umieli poradziæ sobie z problemem przybli¿enia czytelnikom amerykañskim zakorzenienia polskiego wiersza w konkretnej sytuacji spo³eczno-politycznej. Argumentuj¹c, ¿e nie mo¿na nachalnie dopowiadaæ [...] tych sensów, które
poetka wiadomie stonowa³a i pozostawi³a domylnoci oraz logice czytelników,
Barañczak twierdzi, i¿ trzeba zatem liczyæ na tê [...] domylnoæ i poczucie logiki (A 145). Jestem przekonana, ¿e akurat na to liczyæ nie nale¿y. Polski odbiorca
(zw³aszcza w czasach PRL-owskiej cenzury) by³ wyszkolony w czytaniu miêdzy
wierszami. Takiej umiejêtnoci nie posiadaj¹ odbiorcy amerykañscy i nie mo¿na
jej od nich wymagaæ. Jakiego fortelu wiêc u¿yæ? Niewystarczaj¹ce wydaj¹ siê
starania Barañczaka i Cavanagh, by podkreliæ w przek³adzie odrobinê mocniej
pewne cechy stylu monologu [...], które pozwol¹ czytelnikowi namacalniej odczuæ twardoæ betonu wype³niaj¹cego czaszkê bohatera wiersza (A 145). Tu jednak przyda³aby siê w tekcie g³ównym lub choæby w przypisie jaka podpowied
naprowadzaj¹ca amerykañskiego odbiorcê na bardziej konkretne, polskie odczytanie sensu utworu. Na szczêcie tak¹ podpowied czytelnik anglojêzyczny
znajduje we wstêpie Helen Vendler, a potem we wprowadzeniu Barañczaka do
antologii polskiej poezji politycznej Spoiling Cannibals Fun. Polish Poetry of the
Last Two Decades of Communist Rule (SCF XVIIXVIII, 9). W innych zbiorach,
gdzie przek³ad by³ przedrukowywany  nawet w tych powiêconych tylko i wy³¹cznie utworom Szymborskiej  takiej podpowiedzi, niestety, ju¿ nie ma.
¯adnej podpowiedzi co do polskiego kontekstu G³osu w sprawie pornografii
nie ma tak¿e w antologii przek³adów wierszy poetki People on a Bridge autorstwa
Adama Czerniawskiego. Jest tam zaledwie wzmianka kieruj¹ca uwagê czytelnika
ku bardziej ogólnemu problemowi represji wolnej myli, któr¹ Szymborska sprytnie wyrazi³a za pomoc¹ s³ów opisuj¹cych zakazany owoc pornografii 10. Sam wiersz,
choæ w wersji angielskiej bardziej uniwersalny ni¿ orygina³ (bo pozbawiony polskich podtekstów), wydaje siê przet³umaczony dobrze:
A CONTRIBUTION ON PORNOGRAPHY

There is no debauchery worse than thought.
This wantonness is rampart like a wind-blown
weed
on a bed reserved for begonias.
For those who think, nothing is sacred.
Brazenly calling everything by name,
perverse analyses, meretricious syntheses,
wild and dissolute pursuit of naked facts,
lustful petting of sensitive subjects,

a spawning ground of opinions  thats just
what theyre after.
On a clear day, under cover of darkness,
they consort in pairs, triangles and rings.
No constraint on age or sex of partners.
Friends corrupt friends.
Degenerate daughters deprave their
fathers.
Their eyes gleam, their cheeks glow.

10
A. C z e r n i a w s k i, wstêp (PoB XI): Think of clandestine pleasures of forbidden free
thought in terms of the forbidden fruits of pornography.
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A brother pimps for his younger sister.
They prefer the fruit
of the forbidden tree of knowledge
to pink boobs in illustrated mags 
that essentilly simple-minded pornography.
The books that divert them have no pictures,
their sole pleasure are special sentences
scored with thumbnail or crayon.
In what shocking positions
with what licentious simplicity
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mind can impregnate mind!
Positions unknown even to the Kama Sutra.
During these trysts only tea is steaming.
People sit on chairs, move their lips.
Each crosses his own legs.
So one foot touches the floor,
the other swings free.
But occasionally someone gets up,
goes to the window
and through a chink in the curtains
watches the street. [PoB 32]

Choæ w obydwu tekstach wystêpuj¹ wymienicie dobrane przez t³umaczy dwuznaczniki seksualne, w porównaniu z przek³adem Barañczaka/Cavanagh,
obfituj¹cym w wyra¿enia pochodz¹ce z ró¿nych rejestrów s³ownikowych, t³umaczenie Czerniawskiego operuje jêzykiem odrobinê bardziej jednolitym i formalnym:
pogoñ za nagim faktem dzika i hulaszcza

B/C: frenzied, rakish chases after the bare facts
Cz: wild and dissolute pursuit of naked facts

lubie¿ne obmacywanie dra¿liwych tematów

B/C: the filthy fingering of touchy subjects
Cz: lustful petting of sensitive subjects

Wyrodne córki deprawuj¹ ojca

B/C: Degenerate daughters corrupt their fathers
Cz: Degenerate daughters deprave their fathers

ca³a ta prostoduszna w gruncie pornografia

B/C: all that ultimately simple-hearted smut
Cz: that essentilly simple-minded pornography

z jak¹ wyuzdan¹ prostot¹
umys³owi udaje siê zap³odniæ umys³!

B/C: the unchecked simplicity with which
one mind contrives to fertilize another!
Cz: with what licentious simplicity
mind can impregnate mind!

Wystarczy choæby zestawiæ ze sob¹ przek³ady s³ów pogoñ (B/C: chase,
Cz: pursuit), czy deprawuj¹ (B/C: corrupt, Cz: deprave) lub pornografia (B/C: smut, Cz: pornography), by przekonaæ siê, ¿e Czerniawski czêciej
ni¿ Barañczak/Cavanagh u¿ywa³ s³ów formalnych i powa¿nych.
T³umacz wykorzysta³ wyra¿enie bardziej kolokwialne ni¿ translatorski tandem tylko raz  w przek³adzie wersu o ró¿owych poladkach (które zamieni³ na
wulgarne cycki):
ni¿ ró¿owe poladki z pism ilustrowanych

B/C: to the pink buttocks found in glossy
magazines 
Cz: to pink boobs in illustrated mags 

Ogólnie rzecz bior¹c, choæ Barañczak/Cavanagh bardziej korzystali ze wspó³czesnego jêzyka potocznego, Czerniawski za z jêzyka formalnego, widaæ jednak
wyrane starania wszystkich t³umaczy, by postulowana przez Barañczaka równowaga przeciwieñstw (tj. zachowanie w wierszu ró¿norodnoci s³ownikowych
rejestrów wyrazów opisuj¹cych pornografiê) zosta³a utrzymana w ka¿dej z tych
translacji.
Przy okazji warto zauwa¿yæ, i¿ w przytoczonych przyk³adach obydwa t³uma-
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czenia prawie zawsze wykorzystuj¹ t e s a m e gry s³owne co orygina³. Angielszczyzna nie oferowa³a podobnych odpowiedników igraszek s³ownych Szymborskiej tylko w przypadku linijki o parzeniu herbaty:
W czasie tych schadzek parzy siê ledwie
herbata.

B/C: During these trysts of theirs, the only
thing thats steamy is the tea.
Cz: During these trysts only tea is steaming.

Tu t³umacze musieli wymyliæ sytuacjê, w której czynnoæ parzenia lub picia
herbaty mia³aby w jêzyku angielskim tak¿e podteksty seksualne. Zarówno Czerniawski, jak i Barañczak/Cavanagh wykorzystali pochodne wyrazu steam [para
wodna], który 
nabra³ dodatkowego znaczenia metaforycznego, sprowadzaj¹cego siê do atrybutu zmys³owoci czy seksualnego rozbuchania; a steamy movie na przyk³ad to film, w którym, jak to
niegdy okrelano w programie 60 minut na godzinê, s¹ momenty, i to liczne. [A 146]

Mo¿na uznaæ, ¿e autorzy porównywanych przek³adów wietnie poradzili sobie z k³opotliwym fragmentem orygina³u i osi¹gnêli ekwiwalencjê funkcjonaln¹
w swoich tekstach. Inaczej sta³o siê w przypadku t³umaczenia Miko³aja Sekreckiego 11, który, dos³ownie przek³adaj¹c oryginalne wyra¿enie, zupe³nie zatraci³ jego
dwuznacznoæ:
W czasie tych schadzek parzy siê ledwie herbata.

All they do during these dates, is making tea.

Jeli chodzi o sam¹ puentê utworu, wszystkie wersje przek³adu przekazuj¹ jej
seksualne zabarwienie. Bardzo dobre wydaj¹ siê rozwi¹zania Barañczaka/Cavanagh i Sekreckiego, którzy za odpowiednik polskiego podgl¹da obrali angielskie peep, jednoznacznie kojarz¹ce siê z seksem  tj. z tzw. peep shows:
i przez szparê w firankach
podgl¹da ulicê.

B/C: and through a crack in the curtains
take a peep out at the street.
Cz: and through a chink in the curtains
watches the street.
S: and through the slit between the curtains
peeps at the street.

Szkoda, ¿e ¿aden przek³ad nie wyjania politycznego kontekstu wiersza, co
znacznie zuba¿a utwór. Tak dzieje siê zreszt¹ tak¿e w t³umaczeniu zwrotu: strêczyæ do nierz¹du, który wed³ug Anny Wêgrzyniakowej da siê zrozumieæ na co
najmniej dwa sposoby: pozyskaæ do dzia³añ przeciw rz¹dowi (do n i e rz¹du),
namawiaæ do prostytucji (te¿ dwuznacznie, bo mówi siê o prostytucji politycznej) 12:
strêczyæ do nierz¹du

B/C: pimp for
Cz: pimp for
S: procure

Wszyscy t³umacze wydobyli tylko seksualny sens tego zwrotu, trac¹c jego
powi¹zania z polityk¹. W przypadku Czerniawskiego by³a to chyba zreszt¹ celoM. S e k r e c k i, Poezja w przek³adzie  Wis³awa Szymborska. Przek³adaniec nr 2 (1996).
A. W ê g r z y n i a k o w a, Nie ma rozpusty wiêkszej ni¿ mylenie. O poezji Wis³awy Szymborskiej. Katowice 1996, s. 106.
11

12
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wa strategia, poniewa¿ t³umacz bardzo czêsto odrzuca nawi¹zania do polskoci
przek³adanych wierszy 13, nieco sarkastycznie twierdz¹c, i¿, jak wiemy, Polacy
zawsze i wszêdzie gotowi s¹ wydedukowaæ kontekst polski 14.
Z takiego za³o¿enia nigdy nie wychodzi Barañczak, a jednak nie u³atwia anglojêzycznym odbiorcom odczytania odniesieñ politycznych czy historycznych,
w jakie obfituj¹ niektóre wiersze Szymborskiej  szczególnie te pisane w latach
osiemdziesi¹tych, pochodz¹ce z tomiku Ludzie na mocie (1986) 15. Nie ukazuje
wyranego nawi¹zania wiersza Dom wielkiego cz³owieka do przeszukiwañ, jakimi byli nêkani Polacy, zw³aszcza w czasie stanu wojennego:
Jeszcze zwierza³ siê w listach,
bez myli, ¿e po drodze zostan¹ otwarte.
Prowadzi³ jeszcze dziennik dok³adny i szczery,
bez lêku, ¿e go straci przy rewizji. [NT 256]

He still made confessions in leters
without thinking theyd be opened en route.
He still kept a careful, candid diary
knowing it wouldnt be seized in a search.
[NT 257]

Barañczak, licz¹c na domylnoæ czytelników, nie wyjania, ¿e konstrukcja
utworu Konszachty z umar³ymi jest oparta na sytuacji przes³uchania, w której przes³uchiwany stara siê nikogo nie wsypaæ:
W jakich okolicznociach ni¹ ci siê umarli?
Czy czêsto mylisz o nich przed zaniêciem?
Kto pojawia siê pierwszy?
Czy zawsze ten sam?
Imiê? Nazwisko? Cmentarz? Data mierci?

Under what conditions do you dream of the
dead?
Do you often think of them before you fall
asleep?
Who appears first?
Is it always the same one?
First name? Surname? Cemetery?
Date deceased?

Na co siê powo³uj¹?
Na dawn¹ znajomoæ? Pokrewieñstwo? Ojczyznê?
Czy mówi¹, sk¹d przychodz¹?
I kto za nimi stoi?
I komu oprócz ciebie ni¹ siê jeszcze?

To what do they refer?
Old friendship? Kinship? Fatherland?
Do they say where they come from?
And whos behind them?
And who besides you sees them in his
dreams?

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . .]

[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]

Z ich strony ¿adnych k³opotliwych pytañ?
A ty co wtedy odpowiadasz im?
Zamiast przezornie milczeæ?
Wymijaj¹co zmieniæ temat snu?
Zbudziæ siê w porê? [NT 284]

No awkward questions on their part?
If so, what do you reply?
Instead of safely keeping quiet?
Or evasively changing the dreams subject?
Or waking up just in time? [NT 285]

Nie t³umaczy tak¿e, i¿ Dzieci epoki opisuj¹ mimowolne i tragiczne uwik³anie
zwyk³ych ludzi ¿yj¹cych w komunistycznej Polsce we wszêdobylsk¹ politykê:
Jestemy dzieæmi epoki,
epoka jest polityczna.

We are children of our age,
its a political age.

13
Tak sta³o siê np. z ballad¹ C. Norwida Rozebrana, gdzie t³umacz zaproponowa³, by wiersz
traktuj¹cy o rozbiorach Polski odczytaæ tylko i wy³¹cznie jako utwór erotyczny. Zob. A. B r a j e rs k a - M a z u r, Rozebrana Rozebrana. Akcent 2005, nr 3.
14
A. C z e r n i a w s k i, Muzy i sowa Minerwy. Wroc³aw 1994, s. 39.
15
Trzeba jednak¿e przyznaæ, i¿ ca³y tomik Szymborskiej zosta³ w³¹czony przez Barañczaka
i Cavanagh do antologii polskiej poezji politycznej SCF.
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Wszystkie twoje, nasze, wasze
dzienne sprawy, nocne sprawy
to s¹ sprawy polityczne. [NT 276]

All day long, all through the night,
all affairs  yours, ours, theirs 
are political affairs. [NT 277]

Niezrozumia³a dla anglojêzycznego odbiorcy pozostaje te¿ aluzja do okr¹g³ego sto³u:
Nie musisz nawet byæ istot¹ ludzk¹,
by zyskaæ na znaczeniu politycznym.
Wystarczy, ¿eby by³ rop¹ naftow¹,
pasz¹ treciw¹ czy surowcem wtórnym.

To acquire a political meaning
you dont even have to be human.
Raw material will do,
or protein feed, or crude oil,

Albo i sto³em obrad, o którego kszta³t
spierano siê miesi¹cami:
przy jakim pertraktowaæ o ¿yciu i mierci,
okr¹g³ym czy kwadratowym. [NT 276]

or a conference table whose shape
was quarrelled over for months:
Should we arbitrate life and death
at a round table or a square one. [NT 277]

Tak wiêc  zupe³nie odwrotnie ni¿ w cytacie z wiersza Szymborskiej Dzieci
epoki: wiersze apolityczne te¿ s¹ polityczne  wszystkie polityczne wiersze
poetki staj¹ siê w przek³adzie apolityczne! W rezultacie odbiorca anglojêzyczny
odczytuje jej utwory w szerszych, uniwersalnych kontekstach, trac¹c niekiedy bezpowrotnie te wê¿sze, bardziej konkretne i bardziej jednoznaczne.
Co siê dzieje z konkretami, które odzwierciedlaj¹ w wierszach Szymborskiej
polskie realia spo³eczne i obyczajowe? Czy tak¿e gin¹ w przek³adzie Barañczaka/
Cavanagh? Chcia³abym zbadaæ, jak¹ strategiê zastosowali wymienieni t³umacze
przy przek³adzie utworów odnosz¹cych siê do polskiej rzeczywistoci. Czy by³a
to metoda wyobcowania 16 (czyli n i e zastêpowania polskich realiów realiami amerykañskimi), która nie ukrywa przed czytelnikiem, ¿e ma on do czynienia z przek³adem, pokazuj¹c mu m.in. obc¹ kulturê? Mo¿e jednak t³umacze zdecydowali siê
wykorzystaæ metodê przyswojenia 17, czyli zamerykanizowania, podstawienia
pod elementy t³a spo³ecznego czy obyczajowego kultury polskiej elementów kultury amerykañskiej? Barañczak opowiada³ siê za t¹ metod¹ przy t³umaczeniu poezji dla dzieci, która ma prawo [...] do daleko id¹cych odstêpstw od orygina³u
w sferze realiów i przebiegu lirycznej akcji, poniewa¿ dziecko nie potrafi doceniæ walorów utworu, jeli styka siê ze wiatem przedstawionym, który jest jaskrawo obcy jego dowiadczeniu 18. A czytelnik doros³y? Czy mo¿na liczyæ na
jego domylnoæ ukazuj¹c mu obce realia? Czy trzeba mu te realia jako objaniæ?
Mo¿e jednak przyswoiæ je odbiorcy  tj. zast¹piæ tymi, które zna?
W wierszu Pietà jest m.in. mowa o wyst¹pieniu matki bohatera w kinie, czyli
 jak to czêsto by³o w zwyczaju w PRL-u, zw³aszcza przy akademiach ku czci 
na scenie w kinie:
Raz nawet przedstawia³a w kinie, a¿ do ³ez
wpatrzona w jupitery. Tak, wzrusza j¹ pamiêæ. [NT 90]
16
Tj. foreignizing  zob. L. Ve n u t i: Rethinking Translation. Discourse, Subjectivity, Ideology. London & New York 1992; The Translators Invisibility. A History of Translation. London &
New York 1995; The Scandals of Translation. Towards an Ethics of Difference. London & New York
1998. Po polsku inaczej: egzotyzacja lub defamiliaryzacja.
17
Tj. domesticating  Ve n u t i: Rethinking Translation; The Translators Invisibility; The
Scandals of Translation. Po polsku inaczej: udomowienie lub adaptacja.
18
S. B a r a ñ c z a k, Rice pudding i kaszka manna. O t³umaczeniu poezji dla dzieci. W: Ocalone w t³umaczeniu, s. 67, 68.
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Tymczasem Barañczak/Cavanagh t³umacz¹ ten fragment tak, jakby matka bohatera gra³a w filmie:
And once she even acted in a movie, in tears
from the bright lights. Yes, the memory still moves her. [NT 91]

Tak samo zreszt¹ przekazali ten fragment Magnus J. Kryñski i Robert A. Maguire:
Once she had even acted in a film, staring into
the klieg lights till the tears came. Yes, she is moved by the memory. [SFT 84]

W obydwu przypadkach t³umacze zdecydowali siê na udomowienie przedstawionej w oryginale sytuacji i zast¹pienie jej tak¹, która mog³a zdarzyæ siê w tym
kontekcie na gruncie kultury amerykañskiej. Podobnie sta³o siê z wierszem Nadmiar w przek³adzie Barañczaka/Cavanagh:
Odkryto now¹ gwiazdê,
co nie znaczy, ¿e zrobi³o siê janiej
i ¿e przyby³o czego, czego brak.

A new star has been discovered,
which doesnt mean that things have gotten
brighter
or that something weve been missing has
appeared.

[. . . . . . . . . . . . . . . .]

[. . . . . . . . . . . . . . . .]

Wiek gwiazdy, masa gwiazdy, po³o¿enie
gwiazdy,
wszystko to starczy mo¿e
na jedn¹ pracê doktorsk¹
i skromn¹ lampkê wina
w ko³ach zbli¿onych do nieba:
astronom, jego ¿ona, krewni i koledzy,
nastrój niewymuszony, strój dowolny,
przewa¿aj¹ w rozmowie tematy miejscowe
i gryzie siê orzeszki ziemne. [NT 238]

The stars age, mass, location 
all this perhaps will do
for one doctoral dissertation
and a wine-and-cheese reception
in circles close to the sky:
the astronomer, his wife, friends, and relations,
casual, congenial, come as you are
mostly chat on earthbound topics,
surrounded by cosy earthtones. [NT 239]

Tu t³umacze zast¹pili skromn¹ lampkê wina  przyjêciem z drobnymi przek¹skami (wine-and-cheese reception), które zwykle urz¹dza siê w Ameryce,
by co skromnie uczciæ. W ten sposób nie tylko udomowili polski zwyczaj, ale
tak¿e zyskali rym do doctoral dissertation [rozprawa doktorska]. Barañczak/
Cavanagh zamienili równie¿ polskie orzeszki ziemne na cosy earthtones [przytulne br¹zowe odcienie] wnêtrza, w którym przyjêcie siê odbywa. Wbrew pozorom, ta zmiana wyniknê³a z chêci zachowania jak najwiêkszej wiernoci wobec
sensu orygina³u. Barañczak zauwa¿a:
Szymborska, jak zawsze, osi¹ga najwietniejsze efekty, gdy zakotwicza obraz poetycki
lub sytuacjê liryczn¹ jednoczenie w pod³o¿u codziennej zwyczajnoci czy utartego obyczaju i w pod³o¿u zamaskowanego ¿artu jêzykowego, który tê zwyczajnoæ swoim nieoczekiwanym humorystycznym sensem rozsadza niejako od wewn¹trz. Tak dzieje siê w³anie
z orzeszkami ziemnymi [...]. Niby nic zwyczajniejszego i bardziej przyjêtego ni¿ pogryzanie na przyjêciu orzeszków ziemnych. Ale w kontekcie faktu odkrycia gwiazdy i w kontekcie wyra¿eñ takich, jak ko³a zbli¿one do nieba oraz tematy miejscowe utarty frazeologizm orzeszki ziemne nagle siê aktualizuje, zawarty w nim przymiotnik nagle zostaje udos³owniony: trywialnoæ reakcji Ziemian wobec ogromu astronomicznego odkrycia, to, ¿e
gwiazda jest bez konsekwencji dla ich przyziemnych problemów, krystalizuje siê niespodziewanie w tym jednym, normalnie nie zwracaj¹cym uwagi przymiotniku. Orzeszki s¹
ziemne i zarazem ziemskie; ich zwi¹zek z Ziemi¹ jest sensem, który musi w tym mo-
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mencie lektury dostrzec krytyk czy interpretator wiersza i który musi te¿ bezwzglêdnie ocaliæ  jego t³umacz. [A 139]

Problem polega na tym, ¿e orzeszki ziemne jako po prostu peanuts trac¹
w jêzyku angielskim swoj¹ ziemskoæ. Nie ma tej ziemskoci, przyziemnoci czy ziemnoci chyba ¿adna nazwa przek¹ski w angielszczynie. T³umacze
próbowali wiêc zast¹piæ obraz przedstawiony w oryginale zupe³nie innym, zachowuj¹cym jednak funkcjonaln¹ ekwiwalencjê wobec pierwowzoru (tj. takim, który
pe³ni tê sam¹ funkcjê znaczeniow¹  tu: pokazuje zderzenie ziemskich, przyziemnych, banalnych sfer z niebieskimi, kosmicznymi i bardzo wa¿kimi). Wydaje siê,
¿e ich wybór jest najzupe³niej zasadny (zw³aszcza ¿e w t³umaczeniu wyst¹pi³a ju¿
wczeniej przek¹ska do pogryzania: cheese [ser]):
przewa¿aj¹ w rozmowie tematy miejscowe
i gryzie siê orzeszki ziemne.

mostly chat on earthbound topics,
surrounded by cosy earthtones.
[przewa¿nie rozmawiaj¹ na tematy przyziemne /
otoczeni przytulnymi br¹zami.]

Sytuacja przedstawiona w t³umaczeniu zosta³a nie tylko udomowiona, ale równoczenie nabra³a, tak jak w oryginale, dodatkowych sensów wynik³ych z przeciwstawienia ziemskoci i przyziemnoci (earthbound, earthtones) z wag¹
odkrycia nowej gwiazdy. Tak wiêc ¿art Szymborskiej zachowano i przeniesiono
w amerykañskie realia. Ze wzglêdu na brak s³ownikowej ekwiwalencji dla orzeszków ziemnych  wydaje siê, ¿e w przypadku przek³adu wiersza Nadmiar t³umacze musieli zreszt¹ siêgn¹æ po inne przedmioty przedstawione, by ocaliæ te same
co w pierwowzorze mechanizmy skojarzeniowe le¿¹ce u podstaw kalamburu.
Gdyby próbowali, tak jak Joanna Trzeciak, zachowaæ wiernoæ wobec realiów
opisanych w wierszu, ich przek³ad brzmia³by ciê¿ko i sztucznie, a ¿art by³by wymuszony:
Stars age, stars mass, stars position,
all of that may be enough
for one doctoral thesis
and a modest glass of wine
in the circles close to the sky:
an astronomer, his wife, relatives, and colleagues,
a casual ambience, no dress code,
local topics fuel a down-to-earth conversation
and people are munching on terra chips. [MF 89]

Wed³ug Tadeusza Pióry przek³ad wiersza Nad Styksem dokonany przez Barañczaka/Cavanagh to wirtuozerski popis translacji realiów cywilizacyjnych,
w którym doæ ogólnikowe konkrety u¿yte przez Szymborsk¹ nabieraj¹ bardzo
specyficznego, amerykañskiego kolorytu 19 .
Na drugi brzeg przejedziesz siê gratis
i tylko przez sentyment do antyku
s¹ tu skarbonki opatrzone w napis:
Uprasza siê nie wrzucaæ nam guzików.
Wsi¹dziesz w sektorze sigma cztery
do ³odzi tau trzydzieci.
W zaduchu innych dusz zmiecisz siê, zmiecisz,
19

A one-way trip across the Styx is free:
the meters saying, No Canadian dimes,
no tokens are left standing, as you see,
but only to remind us of old times.
From section Thau Four of the Alpha Pier
youre boarding hovercraft Sigma Sixteen 
its packed with sweating souls, but in the rear

T. P i ó r o, Mo¿e byæ bez tytu³u. Literatura na wiecie 1996, nr 4, s. 316.
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koniecznoæ tego chce i komputery.
W Tartarze te¿ ciasnota czeka wielka,
bo nie jest on, jak trzeba, rozci¹gliwy. [NT 222]

121

youll find a seat (Ive got it on my screen).
Now Tartarus (let me pull up the file)
is overbooked, too  no way we could
stretch it. [NT 223]

Badacz zachwyca siê zast¹pieniem guzików z wiersza poetki przez Canadian dimes, tokens [bilon kanadyjski, ¿etony na przejazd metrem], które okrela
zgrabnym i udanym 20. Podobaj¹ mu siê tak¿e inne substytucje  zamiana komputera na jego czêci: screen [ekran] i file [plik], ³odzi na hovercraft [poduszkowiec], skarbonki na meter [parkometr]. Wszystkie te zabiegi s³u¿¹
wed³ug krytyka mocnemu osadzeniu wiersza w jêzykowej rzeczywistoci amerykañskiej 21. Nie jestem jednak przekonana, czy takie osadzenie utworu w amerykañskiej rzeczywistoci jest tu faktycznie potrzebne. Nie by³o to przecie¿ konieczne do wyjanienia sensu wiersza, którego odniesienia do antycznej kultury
ów zabieg przeinacza, zupe³nie je naturalizuj¹c. Obraz prze³adowanej ³odzi przep³ywaj¹cej na drugi brzeg Styksu a obraz sun¹cego po rzece zat³oczonego poduszkowca, na którym  wed³ug komputera  mo¿na znaleæ wolne miejsca siedz¹ce
z ty³u (but in the rear / youll find a seat 〈Ive got it on my screen〉) to dwie ró¿ne
rzeczy, nieprawda¿? Nic wiêc dziwnego, ¿e i sama puenta wiersza zosta³a przez
t³umaczy zmieniona:
Duszyczko, tylko w¹tpi¹c w zawiaty
szersze masz perspektywy. [NT 224]

Not faith in the beyond, but only doubt
can make you, sorry soul, a bit less
wretched. [NT 225]
[Nie wiara w zawiaty, ale tylko zw¹tpienie
/ mo¿e uczyniæ ciê, biedna duszyczko,
odrobinê mniej ¿a³osn¹.]

Zdaje siê, ¿e ¿a³osna jest tu nie tylko duszyczka p³yn¹ca poduszkowcem, ale, niestety, ca³a translacja polskiego tekstu.
Przy przek³adzie utworu Schy³ek wieku t³umacze równie¿ nie musieli stosowaæ metody przyswojenia, by czytelnik zrozumia³ treæ wiersza. Barañczak/Cavanagh uznali jednak, ¿e sytuacjê wycigu nale¿y zast¹piæ scenk¹ znan¹ odbiorcom
amerykañskim z baseballu:
Prawda szybciej od k³amstwa
mia³a dobiegaæ do celu. [NT 272]

Truth was supposed to hit home
before a lie. [NT 273]

Wydaje siê, ¿e t³umacze zastosowali tu strategiê udomowienia niepotrzebnie,
bo sytuacji wycigu nie trzeba przenosiæ na grunt kultury amerykañskiej, by by³a
zrozumia³a dla odbiorców. Poza tym wyra¿enie to hit home albo to hit home
run wnosi do wiersza du¿o dodatkowych sensów, których nie ma w oryginale.
Mo¿e oznaczaæ: trafiæ w samo sedno, ugodziæ w bol¹ce miejsce lub wysun¹æ
propozycjê, postawiæ tezê. W baseballu to hit home run nie znaczy tylko dobiec do celu, ale te¿  zrobiæ co ponadto, zrobiæ co o wiele wspanialszego.
St¹d lepiej i prociej mo¿na by przet³umaczyæ wersy z utworu Szymborskiej jako:
Truth was supposed to reach the goal faster than a lie, nie uciekaj¹c siê do udomowienia.
20
21

Ibidem, s. 317.
Ibidem.
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Podobnie w przek³adzie polskich jednostek miar i wag, imion w³asnych lub
nazw geograficznych nie zawsze dobrze jest siêgaæ po metodê przyswojenia, by
przybli¿yæ tekst odbiorcom. St¹d wiêkszoæ t³umaczy decydowa³a siê zazwyczaj
na wyobcowanie, podczas gdy Barañczak/Cavanagh konsekwentnie zamieniali polskie realia na realia amerykañskie:
Piêæ litrów krwi na trzysta gramów serca. [Film
 lata szeædziesi¹te. NT 94]

B/C: [...] Ten pints of blood
pumped by ten ounces of heart. [NT 95]
K/M: Five liters of blood per three hundred
grams of heart. [SFT 93]

Ani o ciebie, Bolku. Ani o ciebie, Tolku. Ani
o ciebie, Lolku. [Relacja ze szpitala. NT 96]

B/C: Not you, Barry. Or you, Larry. Or you,
Harry. [NT 97]
K/M: Not about you, Bolek. Not about you,
Tolek. Not about you, Lolek. [SFT 95]

Tylko co z Barim, gdzie siê podzia³ Bari
Bari le¿y pod ³awk¹ i udaje wilka. [Pustelnia.
NT 206]

B/C: But whats Spot up to, where has Spot
gone?
Hes underneath the bench pretending hes
a wolf. [NT 207]
K/M: But whats happened to old Fido,
wheres old Fido gone?
Fido is lying under a bench pretending
hes a wolf. [SFT 175]

ni¿ w tych butach z Che³mka [Trema. NT 234]

B/C: of cut-rate sneakers, [NT 235]
K/M: in shoes from Che³mek [SFT 199]

Na skrzy¿owaniu Szewskiej z Jagielloñsk¹.
[Seans. NT 354]

B/C: At the corner of Maple and Pine. [NT 355]
W 22 : At the corner of Szewska and
Jagielloñska streets

a na ten zegar natrafi³em w P³ocku.
[Seans. NT 356]

B/C: The clock? It turned up in Potterville.
[NT 357]
W: and I happened on that clock in Plock

z czwartej B na ten okrêt, [Seans. NT 356]

B/C: From fourth-grade home room to that
ocean liner. [NT 357]
W: from the fourth B on this ship

Jak widaæ, tylko w przek³adzie utworu Pustelnia wszyscy t³umacze zdecydowali siê na metodê przyswojenia, znajduj¹c w amerykañskiej angielszczynie odpowiednik dla popularnego imienia psa. St¹d Bari z orygina³u zosta³ zast¹piony
w przek³adzie Barañczaka/Cavanagh przez Spota, w t³umaczeniu za Kryñskiego/Maguirea przez Fido. W kontekcie znaczenia wiersza, który pokazuje udawanie czy te¿ pozowanie na s³u¿enie wiêkszym ni¿ w istocie wartociom (Myla³a, ¿e pustelnik mieszka na pustyni, / a on w domku z ogródkiem, / [...] 10 minut od
szosy), ta decyzja wydaje siê najzupe³niej s³uszna. Odbiorca przek³adu, by doceniæ puentê utworu tak jak odbiorca orygina³u, musi od razu wiedzieæ, ¿e w dwóch
koñcowych wersach jest mowa o psie udaj¹cym wilka. Bez zmiany imion sens
tych linijek nie by³by tak natychmiastowo czytelny.
22
Ten skrót odsy³a do t³umaczenia W. W h i p p l ea  na stronie internetowej: http://www.mission.net/poland/warsaw/literature/poems.
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W innych przyk³adach, gdzie tylko Barañczak/Cavanagh zastêpowali polskie
realia realiami amerykañskimi, wykorzystanie metody przyswojenia nie wydaje
siê a¿ tak konieczne, jak w t³umaczeniu wiersza Pustelnia czy wczeniej utworu
Nadmiar. W tym miejscu pojawia siê odwieczny problem nurtuj¹cy t³umaczy: która
strategia translacyjna jest lepsza  ta przek³adaj¹ca orygina³ ze zmian¹ realiów
(a tak¿e stylu i struktury jêzyka) t³umaczenia, czy ta zachowuj¹ca obcoæ i innoæ
pierwowzoru wobec realiów i tradycji literatury, na jakiej jêzyk siê go przek³ada?
Jeli chodzi o ogólne zagadnienia dotycz¹ce wiêkszego lub mniejszego zangielszczania polskich wierszy t³umaczonych na jêzyk angielski, ostateczna odpowied
zawsze bêdzie le¿a³a w gestii czytelnika 23. W przypadku wierszy Szymborskiej
wydaje mi siê, ¿e nie sta³oby siê nic z³ego, gdyby odbiorca mia³ podane w przek³adzie polskie jednostki miar i wag, polskie imiona czy te¿ nazwy ulic b¹d miejscowoci. Tu akurat mo¿na liczyæ na wiedzê uprzedni¹ lub domylnoæ czytelników,
którzy nie s¹ jak dzieci trac¹ce orientacjê, gdy stykaj¹ siê z rzeczywistoci¹ jaskrawo obc¹ ich dowiadczeniu. Konteksty przywo³anych wierszy Szymborskiej
jednoznacznie wskazuj¹, jak nale¿y zrozumieæ dany element rzeczywistoci. (Np. chyba
³atwo siê domyliæ, ¿e Szewska i Jagielloñska to nazwy uczêszczanych ulic.) Poza
tym polska rzeczywistoæ nie jest ani a¿ tak jaskrawo obca dla amerykañskich odbiorców, by nie wiedzieli, i¿ w Europie u¿ywa siê gramów i litrów, ani ich dowiadczenie nie jest znowu a¿ takie ma³e, jak dowiadczenie dzieci 24.
Inaczej dzieje siê chyba w przypadku odwo³añ do polskiej kultury, którymi
Szymborska pos³uguje siê doæ czêsto. Nie s¹ one ju¿ tak ³atwe do rozpoznania
i zrozumienia dla czytelników jak odwo³ania do polskich realiów. Wiedza i dowiadczenie odbiorców tak¿e mog¹ okazaæ siê zbyt ma³e, by byli oni w stanie bez
pomocy t³umaczy poj¹æ aluzje kulturowe.
W wierszu Z nie odbytej wyprawy w Himalaje wystêpuj¹ nawi¹zania do polskiej legendy oraz do piosenki ludowej:
O Yeti Pó³twardowski, [NT 10]

B/C: Oh Yeti, semi-moonman, [NT 11]
K/M: O Yeti, semi-Selenite, [SFT 27]

Jest czerwone jab³uszko
przekrojone na krzy¿. [NT 10]

B/C: Roses are red there,
and violets are blue. [NT 11]
K/M: Roses are red, violets are blue,
sugar is sweet, and so are you. [SFT 27]

W obydwu przypadkach obydwie pary t³umaczy zastosowa³y jednakowe strategie. Zamiast objaniaæ odbiorcom legendê o Twardowskim, który polecia³ na
kogucie na ksiê¿yc, lub pozostawiæ czytelników bez jakichkolwiek wyjanieñ 
t³umacze przedstawili tê postaæ jako cz³owieka pó³ksiê¿ycowego, od razu powi¹zuj¹c okrelenie Szymborskiej z wczeniejszym opisem Himalajów z tego wier23
Zob. R. L e w i c k i, Obcoæ w odbiorze przek³adu. Lublin 2000. Tam podana obszerna bibliografia dotycz¹ca tego zagadnienia.
24
Zreszt¹ nawet przy t³umaczeniu tekstów dla dzieci, jak pisze M. A d a m c z y k (Alices
Adventures in Wonderland po polsku. W zb.: Problemy translatoryki i dydaktyki translatorycznej.
Red. F. Grucza. Warszawa 1986, s. 70): przek³ady obcej literatury maj¹ przecie¿ nie tylko bawiæ,
ale i kszta³ciæ. Dziecku nic siê nie stanie, jeli dowie siê, ¿e w innych krajach ludzie nazywaj¹ siê
inaczej, nie u¿ywaj¹ z³otówek tylko szylingów i pensów, a zamiast centymetrów stosuj¹ stopy
i cale.
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sza: Góry w biegu na ksiê¿yc. Translatorskie tandemy równie¿ podobnie poradzi³y sobie z przek³adem polskiej piosenki, zastêpuj¹c j¹ t¹ sam¹ angielsk¹ rymowank¹.
Parafrazy pieni religijnej oraz piosenki ludowej z utworu Dzieci epoki nie doczeka³y siê jednak parafraz piosenek amerykañskich w ¿adnym z istniej¹cych t³umaczeñ tego tekstu. Zosta³y prze³o¿one dos³ownie, co ogo³oci³o je z jakichkolwiek
kulturowych (polskich b¹d amerykañskich) odniesieñ. T³umacze nie poinformowali równie¿ czytelników o wystêpuj¹cych w oryginale echach polskiej kultury.
Wszystkie twoje, nasze, wasze
dzienne sprawy, nocne sprawy [NT 276]

B/C: All day long, all through the night,
all affairs  yours, ours, theirs  [NT 277]
T: All affairs, day and night,
yours, ours, theirs, [MF 44]
B/K 25 : All your, his, our
day and night-time affairs
W: Everything of yours, ours, theirs,
daytime affairs, night-time affairs

Nawet id¹c borem lasem [NT 277]

B/C: Even when you take to the woods [NT 277]
T: Even when you head for the hills [MF 44]
B/K: [pominêli ca³¹ strofê z tym odniesieniem]
W: Even walking through field or forest

Przyswojenie zosta³o za to u¿yte w przek³adzie wiersza Kobiety Rubensa, gdzie
Szymborska, by opisaæ obfitoæ ¿eñskich kszta³tów, wykorzystuje postaæ z bajek
wyobra¿aj¹c¹ olbrzyma, si³acza, mog¹cego unieæ górê, i nadaje mu kobiec¹ p³eæ:
Waligórzanki, ¿eñska fauna, [NT 34]

B/C: Titanettes, female fauna, [NT 35]
K/M: Giantesses, female fauna, [SFT 51]
T: Herculasses, a feminine fauna. [MF 124]

Wszyscy t³umacze opatrzyli po prostu angielskie s³owa oznaczaj¹ce olbrzyma
(titan, giant, Hercules) ¿eñsk¹ koñcówk¹ w liczbie mnogiej.
O wiele trudniej chyba by³o poradziæ sobie ze zwrotem Jezus frasobliwy
z wiersza Pokój samobójcy. Tu nale¿a³o oddaæ uczucia przedstawiane przez figury
pana Jezusa z polskich kapliczek: zmartwienie, zgryzotê, troskê i zak³opotanie:
Biurko, na biurku portfel, gazety.
Budda niefrasobliwy, Jezus frasobliwy.
[NT 218]

B/C: A desk, and on the desk a wallet, some
newspapers.
A carefree Buddha and a worried Christ.
[NT 219]
K/M: A desk, on the desk a wallet, some
newspapers.
An unsorrowful Buddha, a sorrowful Jesus.
[SFT 197]

Nawet jeli odbiorca nie ma pojêcia o polskich ludowych przedstawieniach
Chrystusa, z kontekstu wiersza domyli siê, ¿e chodzi o figurkê zmartwionego
b¹d cierpi¹cego Boga. Z uwagi na grê jêzykow¹ (niefrasobliwy/frasobliwy)
25
Skrót ten oznacza: S. B a s s n e t t, P. K u h i w c z a k, Children of This Age. http://www.brunel.ac.uk/4042/entertext2.2/szymborska.pdf
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lepsze jest rozwi¹zanie Kryñskiego/Maguirea, które j¹ zachowuje (unsorrowful/sorrowful).
Niew¹tpliwie najtrudniejsze do oddania w przek³adzie s¹ jednak nawi¹zania do
polskiej literatury, niezale¿nie od strategii translatorskiej, jakiej siê u¿ywa. Bardzo
wyranym tego przyk³adem jest problem, który stwarza w t³umaczeniu zwrot mieæ
wyrok skazuj¹cy na ciê¿kie norwidy z wiersza Szymborskiej Wieczór autorski:
Muzo, nie byæ bokserem to jest nie byæ wcale.
Rycz¹cej publicznoci posk¹pi³a nam.
Dwanacie osób jest na sali,
ju¿ czas, ¿ebymy zaczynali.
Po³owa przysz³a, bo deszcz pada,
reszta to krewni. Muzo.
Kobiety rade zemdleæ w ten jesienny wieczór,
zrobi¹ to, ale tylko na bokserskim meczu.
Dantejskie sceny tylko tam.
I wniebobranie. Muzo.
Nie byæ bokserem, byæ poet¹,
mieæ wyrok skazuj¹cy na ciê¿kie norwidy,
z braku muskulatury demonstrowaæ wiatu
przysz³¹ lekturê szkoln¹  w najszczêliwszym razie 
o Muzo. O Pegazie,
aniele koñski. [NT 42]

Polskiemu czytelnikowi przywo³ane wyra¿enie kojarzy siê dwojako. Ciê¿kie
norwidy to trudna w odbiorze lektura 26, co, co siê czyta ciemno 27 i z wysi³kiem. Ciê¿kie norwidy mo¿na zrozumieæ tak¿e jako trudne ¿ycie, poniewa¿
powszechnie wiadomo, i¿ artysta cierpia³ na emigracji ogromn¹ biedê, a jego twórczoæ zosta³a doceniona dopiero pomiertnie. Ca³e wyra¿enie jest równie¿ przekszta³ceniem frazeologizmu skazaæ na ciê¿kie roboty  st¹d musi ono oznaczaæ
albo lêczenie nad [...] [trudnymi] tekstami jak nad Talmudem 28, albo ¿ycie
w nêdzy, goryczy i niedocenieniu. Ironiczny i dwuznaczny wydwiêk owych s³ów
podkrelaj¹ dodatkowo w wierszu niemêskoosobowa koñcówka rzeczownika norwidy oraz zapis graficzny nazwiska poety, które nie zaczyna siê du¿¹ liter¹. T³umacze borykaj¹cy siê z przek³adem tego problematycznego wyra¿enia maj¹ tylko
dwa wyjcia. Mog¹ próbowaæ znaleæ odpowiednik Norwida (18211883) w jakim twórcy znanym odbiorcom jêzyka docelowego, b¹d te¿ wyjaniæ w tekcie
g³ównym lub w przypisie, kim by³ Norwid w polskiej literaturze i z czym on siê
26
O trudnym Norwidzie badacze wypowiadali siê doæ czêsto (zob. T. S i n k o, Poeta trudny.
Kurier Literacko-Naukowy 1933, nr 21.  W. B o r o w y, Norwid poeta. W zb.: Pamiêci Cypriana
Norwida. Muzeum Narodowe w Warszawie. (W 125 rocznicê urodzin artysty). Warszawa 1946. 
J. B ³ o ñ s k i, Norwid wród prawnuków. Twórczoæ 1967, nr 5, s. 68.  J. B u j n o w s k i, Glasgow, 2122 stycznia 1984. Studia Norwidiana t. 3/4 (19851986), s. 299.  K. W y k a, Pochwa³a
niejasnoci Norwida. W: Cyprian Norwid. Studia, artyku³y, recenzje. Kraków 1989, s. 193. 
A. B r a j e r s k a - M a z u r, O angielskich przek³adach utworów Norwida. Lublin 2002, s. 1517).
Nic wiêc dziwnego, ¿e konferencja norwidowska Colloquia Norwidiana X za przedmiot obrad obra³a sobie temat Trudny Norwid.
27
Zob. M. G ³ o w i ñ s k i, Ciemne alegorie Norwida. Pamiêtnik Literacki 1984, z. 3.
28
Wypowied W. B e n t k o w s k i e g o z: Wybór g³osów o twórczoci pisarskiej Cypriana
Norwida. 18401918. W: C. N o r w i d, Pisma wybrane. Wybra³ i objani³ J. W. G o m u l i c k i.
Wyd. 3, zmien. T. 1. Warszawa 1983, s. 101.
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kojarzy czytelnikom orygina³u. Warto przy okazji zauwa¿yæ, i¿ wród dziewiêciu
przek³adów wiersza Szymborskiej na ró¿ne jêzyki tylko trzy 29 zachowa³y nazwisko poety, które opatrzono przypisem. W innych t³umacze zastosowali metodê
przyswojenia, decyduj¹c siê na ekwiwalent kulturowy dla polskiego autora. Tak
te¿ sta³o siê w przek³adzie Barañczaka/Cavanagh:
mieæ wyrok skazuj¹cy na ciê¿kie norwidy

one sentenced to hard shelleying for life [NT 43]

T³umacze nawi¹zali do ¿ycia i twórczoci Percyego Bysshe Shelleya (1792
1822)  owianego legend¹ buntowniczego ¿ycia angielskiego poety romantycznego, przeciwnika autorytetów, nakazów i religii. Lektura dzie³ Shelleya nie kojarzy
siê, niestety, z trudnym czytaniem  jest wrêcz przyk³adem ³atwego rozdzwaniania siê i napowietrznoci 30 porywaj¹cej w czytaniu poezji, a jego opowiadanie siê przeciw idei Boga i wychwalanie niczym nie skrêpowanej swobody stoi
z pewnoci¹ w opozycji do pogl¹dów g³oszonych przez Norwida. Neologizm shelleying opiera siê w t³umaczeniu za to nie na jednym, ale a¿ na trzech (!) zwi¹zkach frazeologicznych. One sentenced to hard shelleying for life mo¿na odnieæ
do zwrotu to be sentenced to hard labour [byæ skazanym na ciê¿kie roboty] lub
to be sentenced to prison for life [mieæ wyrok do¿ywotniego wiêzienia]. Sam
zapis nazwiska Shelley jako shelleying nawi¹zuje do idiomu shelling out 
niechêtnie i pod przymusem dawaæ, ³o¿yæ na kogo 31. Jak zauwa¿y³a Monika
Woniak, wyst¹pi³ tu swoisty nadmiar gry jêzykowej [...] bardzo charakterystyczny
dla praktyki przek³adowej Barañczaka. T³umaczowi chodzi³o z pewnoci¹ o oddanie dowcipu, ironii, lekkoci oraz emocjonalnego nacechowania orygina³u, bezpowrotnie jednak gubi jego »polskoæ« 32.
Inny przek³ad tego wiersza na jêzyk angielski gubi jednak i polskoæ, i lekkoæ, i dowcip pierwowzoru:
mieæ wyrok skazuj¹cy na ciê¿kie norwidy

to be sentenced to the ranks of the heavyBlakes
[MF 126]

Joanna Trzeciak jako odpowiednik Norwida obra³a Williama Blakea (1757
1827), którego nazwisko przekszta³ci³a tak, by odwo³ywa³o siê do boksu (heavy
blows  ciê¿kie ciosy). Porównanie losu artysty do losu boksera wyst¹pi³o ju¿
w pierwszej linijce orygina³u, wiêc takie rozwi¹zanie wydaje siê najzupe³niej s³uszne. Jednak¿e, jak zauwa¿a Woniak:
Decyzja o rozszerzeniu sportowej terminologii zaowocowa³a wprowadzeniem terminu
ranks (klasa, stopieñ, ranga); s³owo ciê¿ki kojarzy siê w tym kontekcie przede wszystkim
z boksersk¹ wag¹ ciê¿k¹ (heavyweight), a nie z ciê¿k¹ prac¹ skazañca. Byæ zaliczonym do
rangi ciê¿kich Blakeów to w sumie mo¿e nie taki z³y los... Przede wszystkim jednak wers
wydaje siê wydumany, gubi wdziêk i prostotê chwytu jêzykowego zastosowanego w oryginale.
Nie budzi natomiast wiêkszych zastrze¿eñ samo nazwisko Blakea, poety du¿o starszego od
Norwida, ale uwa¿anego za wczesnego romantyka i z pewnoci¹ niedocenionego za ¿ycia 33.
Przeanalizowa³a je M. W o  n i a k (Wieczór autorski na wiele g³osów. Przek³adaniec
nr 10 〈2003〉). S¹ to t³umaczenia na jêzyki rumuñski, serbski i hiszpañski.
30
Okrelenia P. M r o c z k o w s k i e g o (Historia literatury angielskiej. Wroc³aw 1986,
s. 362).
31
Zwraca na to uwagê P i ó r o (op. cit., s. 315).
32
W o  n i a k, op. cit., s. 65, 64.
33
Ibidem, s. 65.
29

STRATEGIE TRANSLATORSKIE...

127

Oprócz niedocenienia za ¿ycia ³¹czy Blakea i Norwida chyba jeszcze tylko
tyle, ¿e obydwaj zajmowali siê sztukami plastycznymi (Blake by³ uzdolnionym
rytownikiem). Jednak¿e ani ¿ycie angielskiego poety nie by³o tak trudne jak los
polskiego emigranta i biedaka, ani jego mitotwórcze, wizjonerskie postrzeganie
wiata nie pokrywa³o siê z chrzecijañskimi wartociami wyznawanymi przez
Norwida. Pozostaje tu jeszcze sprawa trudnej lektury, któr¹ nie by³y utwory Blakea (tak samo zreszt¹ jak Shelleya), zatem i w tym przek³adzie ca³kowicie zagubiono jedno z mo¿liwych odczytañ polskiego zwrotu. Znowu tak¿e zmarnowano
szansê, by wprowadziæ nazwisko Norwida do anglojêzycznej kultury...
I tandem translatorski, i Joanna Trzeciak nie zachowali wiêc w swoich przek³adach wszystkich sensów niesionych przez oryginalne wyra¿enie. Zupe³nie pominêli aluzjê do trudnej lektury, nawi¹zanie za do ciê¿kiego ¿ycia zamienili na
sugestiê, i¿ chodzi o los buntownika czy te¿ artysty niedocenionego za ¿ycia. T³umacze zachowali jednak grê jêzykow¹, na której opiera³ siê zastosowany w pierwowzorze kalambur. Z uwagi na lekkoæ i dowcip owego kalamburu lepsze wydaje siê rozwi¹zanie wybrane przez Barañczaka/Cavanagh. Mylê wszak¿e, ¿e najtrafniejszym kulturowym odpowiednikiem dla Norwida by³by tu Gerard Manley
Hopkins (18441889), którego ¿ycie, pogl¹dy i nowatorska twórczoæ by³y niejednokrotnie porównywane do losu, filozofii i pisarstwa polskiego poety 34. Mo¿e
wiêc, by ocaliæ wszystkie sensy orygina³u, trzeba by³oby w angielskim kalamburze podstawiæ pod nazwisko Shelleya nazwisko Hopkinsa?
mieæ wyrok skazuj¹cy na ciê¿kie norwidy

albo:

one sentenced to hard HOPKINSing for life
one sentenced to hard HOPKINSian life

Trzeci, dodatkowy sens uzyskany przez aluzjê do wyra¿enia shelling out
znikn¹³by wtedy bez szkody dla tekstu. Zwracaj¹cy uwagê na nazwisko poety
zapis s³owa HOPKINSing lub HOPKINSian powstrzyma³by mo¿liwe skojarzenia czytelników anglojêzycznych z idiomami zawieraj¹cymi s³owo hop [skakaæ]: hop to it [rusz siê szybko], to catch sb. on the hop [zaskoczyæ kogo]
i keep sb. on the hop [trzymaæ kogo w niepewnoci].
Nawi¹zanie do Shelleya przez Barañczaka/Cavanagh nie budzi jakichkolwiek
w¹tpliwoci w przek³adzie wiersza Liczba Pi:
Podziwu godna liczba Pi
t r z y k o m a j e d e n c z t e r y j e d e n.
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak w¹t³y promieñ gwiazdy, ¿e zakrzywia siê w lada przestrzeni!
A tu d w a t r z y p i ê t n a  c i e t r z y s t a d z i e w i ê t n a  c i e
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysi¹c dziewiêæset siedemdziesi¹ty trzeci szóste piêtro
34
Zob. B a r a ñ c z a k, Ocalone w t³umaczeniu, s. 95.  A. C z e r n i a w s k i, A Flawed Master. Wstêp w: Polish Poetry Supplement No. 7. Oficyna Poetów (London) 1973, nr 2 (29), s. 5. 
A. C z e r n i a w s k i, G. M a c L e n n a n, Norwid: Time for Discovery. Modern Poetry in Translation. New Series 1994, nr 5, s. 77.  J. P e t e r k i e w i c z, Introducing Norwid. Slavonic Review
t. 27 (19481949), s. 244246.  A. K ê d z i e r s k a, Poetics of Truth and Darkness: Gerard Manley Hopkins and Polish Poet Cyprian Kamil Norwid. Na stronie: www.gerardmanleyhopkins.org/
lectures_2003/norwid.html  A. B r a j e r s k a - M a z u r, Los geniuszów, czyli niezwyk³e paralelizmy w ¿yciu i twórczoci Gerarda Manleya Hopkinsa i Cypriana Norwida. W zb.: Symbolizm Norwida. Warszawa (w druku).
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iloæ mieszkañców szeædziesi¹t piêæ groszy
o b w ó d w b i o d r a c h d w a p a l c e szarada i szyfr,
w którym s ³ o w i c z k u m ó j a l e æ, a p i e j
oraz u p r a s z a s i ê z a c h o w a æ s p o k ó j,
a tak¿e z i e m i a i n i e b o p r z e m i n ¹,
ale nie liczba Pi, co to to nie, [NT 230]

W tym utworze Szymborska podziwiaj¹c nieskoñczenie d³ug¹ liczbê ¿artobliwie kojarzy zawarte w niej cyfry z ró¿nymi datami, wymiarami, numerami i cytatami, które podwiadomie podsuwa jej wyobrania. Nawi¹zuje wiêc m.in. do wiersza Mickiewicza Do B... Z... (s³owiczku mój a leæ, a piej), do komunikatu s³u¿b
porz¹dkowych (uprasza siê zachowaæ spokój) oraz do Biblii (ziemia i niebo
przemin¹, £k 21, 33; Mt 24, 35; Mk 13, 31). Strumieñ wiadomoci, który dyktuje poetce te skojarzenia, powinien byæ jak najbardziej naturalny, st¹d w przek³adzie cytat z Mickiewicza s³usznie zosta³ zamieniony na dwa pierwsze wersy bardzo
znanego utworu Shelleya To a Skylark (hail to thee, blithe spirit, bird thou never
wert), które nb. tak¿e odnosz¹ siê do piêknie piewaj¹cego ptaszka  skowronka:
The admirable number pi:
t h r e e p o i n t o n e f o u r o n e.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Oh how brief  a mouse tail, a pigtail  is the tail of a comet!
How feeble the stars ray, bent by bumping up against space!
While here we have t w o t h r e e f i f t e e n t h r e e h u n d r e d n i n e t e e n
my phone number your shirt size the year
nineteen hundred and seventy-three the sixth floor
the number of inhabitants sixty-five cents
h i p m e a s u r e m e n t t w o f i n g e r s a charade, a code,
in which we find h a i l t o t h e e, b l i t h e s p i r i t, b i r d t h o u n e v e r w e r t
alongside l a d i e s a n d g e n t l e m e n, n o c a u s e f o r a l a r m,
as well as h e a v e n a n d e a r t h s h a l l p a s s a w a y,
but not the number pi, oh no, nothing doing, [NT 231]

Podobnie dzieje siê w przek³adzie Czerniawskiego, gdzie cytat z Mickiewicza
zosta³ zast¹piony przez ostatni wers drugiej strofy tego samego wiersza Shelleya
(singing still dost soar, and soaring ever singest):
P deserves our full admiration
t h r e e p o i n t o n e f o u r o n e.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . .]
How short, how mouse-like, is the comets tail!
How frail a stars ray, that it bends in any bit of space!
Meanwhile, t w o t h r e e f i f t e e n t h r e e h u n d r e d n i n e t e e n
my telephone number the size of your shirt
the year nineteen hundred and seventy three sixth floor
the number of inhabitants sixty-five pennies
t h e w a i s t m e a s u r e m e n t t w o f i n g e r s a charade a code,
in which s i n g i n g s t i l l d o s t s o a r, a n d s o a r i n g e v e r s i n g e s t
and p l e a s e b e c a l m
and also h e a v e n a n d e a r t h s h a l l p a s s a w a y,
but not P , no, certainly not, [PoB 27]

Za odpowiednik fragmentu Do B... Z... Joanna Trzeciak wybra³a natomiast
pierwszy wers czwartej strofy The Tables Turned pióra innego wielkiego angielskiego romantyka, Williama Wordswortha (how blithe the throstle sings):
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The admirable number pi:
t h r e e p o i n t o n e f o u r o n e.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . .]
O how short, all but mouse-like, is the comets tail!
How frail is a ray of starlight, bending in any old space!
Meanwhile t w o t h r e e f i f t e e n t h r e e h u n d r e d n i n e t e e n
my phone number your shirt size
the year nineteen seventy-three sixth floor
number of inhabitants sixty-five cents
h i p m e a s u r e m e n t t w o f i n g e r s a charade and a code,
in which we find h o w b l i t h e t h e t h r o s t l e s i n g s!
and p l e a s e r e m a i n c a l m,
and h e a v e n a n d e a r t h s h a l l p a s s a w a y,
but not pi, that wont happen, [MF 117]

Ten fragment  podobnie jak urywki z poematu Shelleya  tak¿e odnosi siê do
weso³ego piewu ptaka (tym razem drozda), jest wiêc dobrany trafnie.
Wszyscy t³umacze wiersza Szymborskiej na jêzyk angielski s³usznie przyjêli
metodê udomowienia, by jak najwierniej przekazaæ sens orygina³u opartego na
strumieniu skojarzeñ przywo³ywanych przez kolejne sk³adniki liczby Π. Z uwagi
na naturalnoæ i powszechnoæ tych skojarzeñ znów najtrafniejszy wydaje siê wybór
Barañczaka/Cavanagh, poniewa¿ zastosowali oni najbardziej znany i oklepany fragment romantycznego wiersza opiewaj¹cego piêkno ptasiego piewu. Warto przy
okazji zauwa¿yæ, ¿e ta para t³umaczy tak¿e najlepiej sobie poradzi³a z mysim
warkoczem komety, który w jêzyku polskim oznacza jej bardzo krótki ogon.
W jêzyku angielskim nie mysi ogonek (mouse tail), ale wiñski ogon (pigtail) jest nazw¹ warkocza, st¹d zrozumia³e wydaje siê uzupe³nienie zastosowane
w przek³adzie translatorskiego tandemu.
W przypadku Wieczoru autorskiego trudno by³o oceniæ, która metoda t³umaczenia jest lepsza dla oddania wszystkich znaczeñ zawartych w wyra¿eniu mieæ
wyrok skazuj¹cy na ciê¿kie norwidy. Wybór przyswojenia pozbawia czytelników mo¿liwoci zapoznania siê z ¿yciem i twórczoci¹ polskiego poety, ale zachowuje jêzykowy ¿art i (mniej lub bardziej wiernie) sens tego ¿artu, sk³adaj¹cego
siê na wymowê mylow¹ orygina³u. Wyobcowanie  tj. pozostawienie nazwiska
Norwida w tekcie przek³adu  pozbawi³oby go lekkoci, ¿artobliwoci i ironii
pierwowzoru. Choæby tylko ta jedna linijka wiersza szczególnie wyranie potwierdza tezê Jerzego Ziomka: Przek³ad jest zawsze kompromisem politycznym: kombinacj¹ zysków i strat 35 . Jeli chodzi natomiast o Liczbê Pi, ocena przydatnoci
której z metod t³umaczenia okazuje siê ju¿ o wiele ³atwiejsza. Tu bez w¹tpienia
lepsze jest przyswojenie, poniewa¿ oddaje zamys³ konstrukcji wiersza  lunych,
oklepanych skojarzeñ nasuwaj¹cych siê podmiotowi lirycznemu podczas ledzenia kolejnych cyfr nieskoñczenie d³ugiej liczby.
Zebrane do tej pory przyk³ady t³umaczeñ wskazuj¹, i¿ Barañczak/Cavanagh
stosowali metodê przyswojenia w ka¿dej sytuacji, nie zwa¿aj¹c na konsekwencje
(czasem dobre, czasem z³e), jakie ma ta strategia dla przek³adanych tekstów. Istniej¹ jednak wiersze Szymborskiej, których intertekstualne powi¹zania z literatur¹
polsk¹ nie zosta³y oddane w przek³adzie translatorskiej pary ani za pomoc¹ udomowienia, ani wyobcowania. S¹ to np. wiersze Radoæ pisania i Spis ludnoci,
35

J. Z i o m e k, Kto mówi? Teksty 1975, nr 6, s. 47.
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które nawi¹zuj¹ kolejno do utworów Norwida Do pisz¹cych 36 oraz Id¹cej kupiæ
talerz pani M. Obydwa teksty Szymborksiej zosta³y przez Barañczaka/Cavanagh
prze³o¿one w miarê wiernie, lecz nie pokazuj¹ ladów ¿adnych odniesieñ do polskiej, amerykañskiej b¹d angielskiej literatury:
DO PISZ¥CYCH

Póki w cienistych kniejach buja rzeka ³ania,
I z lekkoci¹ marzenia suwa siê po lesie,
Póty oko zachwyca  lecz gdy wiatr rozniesie
Garstkê spaczonych koci, które pleñ os³ania,
Któ¿ ten widok podziwi? Tak samo myl cz³eka:
Zrazu wiele ma krasy, lecz gdy siê rozsypie
W garæ spaczonych wyrazów, które znów poszczypie
Pióro zatrutym ¿¹d³em  i tak porozwleka
Po bladych stepach ksiêgi  có¿ z tej pastwy gadu
Zostanie powabnego?... 37
RADOÆ PISANIA

THE JOY OF WRITING

Dok¹d biegnie ta napisana sarna przez napisany
las?
Czy z napisanej wody piæ,
która jej pyszczek odbije jak kalka?
Dlaczego ³eb podnosi, czy co s³yszy?
Na po¿yczonych z prawdy czterech nó¿kach
wsparta
spod moich palców uchem strzy¿e.
Cisza  ten wyraz te¿ szeleci po papierze
i rozgarnia
spowodowane s³owem las ga³êzie. [NT 60]

Why does this written doe bound through
these written woods?
For a drink of written water from a spring
whose surface will xerox her soft muzzle?
Why does she lift her head; does she hear
something?
Perched on four slim legs borrowed from the
truth,
she pricks up her ears beneath my fingertips.
Silence  this word also rustles across the
page
and parts the boughs
that have sprouted from the word woods.
[NT 61]

ID¥CEJ KUPIÆ TALERZ PANI M.

1
S¹ pokolenia, i miasta, i ludy,
Smêtne i stare 
Które poda³y nam nie ¿adne cudy,
Lecz  garnków parê!
2
W Muzeum dama stawa z parasolk¹
Przed garnkiem takim;
W Sycyli st¹pa (choæby by³a Polk¹!...),
Nie wiedz¹c, na kim!...
3
Gdy Ludy  których siê ani u¿alisz
W Epok otch³ani 
36
Radoæ pisania nawi¹zuje tak¿e do wielu innych tekstów literatury polskiej i wiatowej.
Szczegó³owo omawiam ten problem w pracy Jest wiêc taki wiat, nad którym los sprawujê niezale¿ny?, czyli o t³umaczeniu Radoci pisania na jêzyk angielski (w zb.: Komparatystyka dzisiaj.
Interpretacje. Red. E. Kasperski, E. Szczêsna. Warszawa 〈w druku〉).
37
N o r w i d, Pisma wybrane, t. 1, s. 244245.
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Nikn¹  jak s³uga, co podawa talérz
Wielmo¿nej Pani 38 .
SPIS LUDNOCI

Na wzgórzu, gdzie sta³a Troja,
odkopano siedem miast.
Siedem miast. O szeæ za du¿o
jak na jedn¹ epopejê.
Co z nimi zrobiæ, co zrobiæ?
[. . . . . . . . . . . . . .]
My, trzy miliardy sêdziów,
mamy swoje sprawy,
w³asne nieartyku³owane rojowiska,
dworce, trybuny sportowe, pochody,
liczebne zagranice ulic, piêter, cian.
Mijamy siê na wiecznoæ w domach
towarowych
kupuj¹c nowy dzbanek. [NT 78]

CENSUS

On the hill where Troy once stood,
theyve dug up seven cities.
Seven cities. Six too many
for a single epic.
Whats to be done with them? What?
[. . . . . . . . . . . .]
We three billion judges
have problems of our own,
our own inarticulate rabble,
railroad stations, bleachers, protests
and processions,
vast numbers of remote streets, floors,
and walls.
We pass each other once for all time in
department stores
shopping for a new pitcher. [NT 79]

Nawi¹zuj¹ce do utworów Zbigniewa Herberta wiersze Szymborskiej Rozmowa z kamieniem, Widok z ziarnkiem piasku oraz Znieruchomienie 39 tak¿e nie doczeka³y siê w przek³adzie Barañczaka/Cavanagh echowych odniesieñ do tekstów
tego poety. W tym przypadku  tak jak poprzednio w translacji Radoci pisania
i Spisu ludnoci  wa¿niejsza dla t³umaczy by³a wymowa mylowa utworów, które
poruszaj¹ niezwykle istotne kwestie filozoficzne, egzystencjalne i estetyczne 40.
Trochê inaczej sta³o siê z przek³adem wiersza Obmylam wiat, w którym Szymborska parafrazuje tytu³ dzie³a ksiêdza Benedykta Chmielowskiego  Nowe Ateny,
albo Akademia wszelkiej sciencyi pe³na, na ró¿ne tytu³y jak na classes podzielona,
m¹drym dla memoryja³u, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melankolikom
dla rozrywki erygowana:
OBMYLAM WIAT

Obmylam wiat, wydanie drugie,
wydanie drugie, poprawione
idiotom na miech,
melancholikom na p³acz,
³ysym na grzebieñ,
psom na buty 41.

IM WORKING ON THE WORLD

Im working on the world,
revised, improved edition,
featuring fun for fools,
blues for brooders,
combs for bald pates,
tricks for old dogs 42.

W tym t³umaczeniu tak¿e nie widaæ aluzji ani do tytu³u Nowych Aten, ani do
¿adnego tekstu literackiego. Jeli jednak w poprzednich piêciu przek³adach dla
tandemu Barañczak/Cavanagh wa¿niejszy do oddania by³ problem zawarty w utworze  tu istotniejsza okaza³a siê gra jêzykowa. St¹d w ich tekcie pojawi³y siê
Ibidem, s. 458459.
S¹ to kolejno nastêpuj¹ce wiersze Herberta: Kamyk, Bia³y kamieñ oraz Izydora Duncan.
40
W tym artykule skupiam siê wy³¹cznie na problemie transferu kultur w przek³adzie, wiêc nie
oceniam jakoci t³umaczenia odnonie do tych wa¿kich kwestii.
41
W. S z y m b o r s k a, Wo³anie do Yeti. Warszawa 1957, s. 50.
42
W. S z y m b o r s k a, Poems, New and Collected, 19571997. Transl. S. B a r a ñ c z a k,
C. C a v a n a g h. New York 1998, s. 3.
38
39
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zabawne i obfituj¹ce w aliteracje wyra¿enia w rodzaju fun for fools [zabawa dla
g³upców] czy blues for brooders [blues dla smutasów] oraz przekszta³cony
frazeologizm psom na buty  tricks for old dogs 43.
Powiêcony pamiêci Haliny Powiatowskiej wiersz Szymborskiej Autotomia
nabiera pe³nego znaczenia tylko wtedy, gdy czytelnik wie o zmaganiach adresatki
utworu z ciê¿k¹ chorob¹ serca:
Potrafimy siê dzieliæ, och prawda, my tak¿e.
Ale tylko na cia³o i urwany szept.
Na cia³o i poezjê.
Po jednej stronie gard³o, miech po drugiej,
lekki, szybko milkn¹cy.
Tu ciê¿kie serce, tam non omnis moriar,
trzy tylko s³ówka jak trzy piórka wzlotu.
Przepaæ nas nie przecina.
Przepaæ nas otacza. [NT 156]

Bez takiej wiedzy wiersz polskiej noblistki nie jest do koñca zrozumia³y. St¹d
w t³umaczeniach ogromnie wa¿ny by³by przypis objaniaj¹cy czytelnikom anglojêzycznym ¿ycie i twórczoæ Powiatowskiej. Niestety, podobnego przypisu nie
ma w przek³adzie ani Barañczaka/Cavanagh (NT 157), ani Kryñskiego/Maguirea
(SFT 141), ani te¿ Czes³awa Mi³osza 44. To przeoczenie wydaje siê szczególnie
dziwne w przypadku ostatniego z wymienionych t³umaczy, który sam twierdzi³, i¿:
Polska jest krajem wyrafinowanych intelektualnie poetek. W latach szeædziesi¹tych zwróci³y moj¹ uwagê wiersze bardzo m³odej poetki, Haliny Powiatowskiej. By³ w nich ton przejmuj¹cy  rozpaczy z powodu miertelnoci cia³a i z powodu zamkniêcia bez reszty w tym
miertelnym ciele, st¹d szczególnie intensywne doznanie mi³oci, stale zagro¿onej, na granicy
niebytu. Wkrótce dowiedzia³em siê, ¿e ta m³oda kobieta jest ciê¿ko chora na serce. W latach
siedemdziesi¹tych, kiedy umar³a w wieku lat trzydziestu kilku, grono jej przyjació³ stara³o siê
podtrzymaæ jej legendê. Wtedy to znana poetka Wis³awa Szymborska dedykowa³a jej pamiêci
wiersz [...] 45.

W wierszu tym 
dzielimy siê ju¿ nie na cia³o i pozostawione dzie³o, ale na cia³o i urwany szept, poezja jest nie
wiêcej ni¿ urwanym szeptem, miechem, który zaraz milknie. Je¿eli nie wszystko umiera, to
tylko na krótko, i non omnis moriar poezji zyskuje nieco ironiczne znaczenie 46.

Wed³ug Mi³osza Autotomia kwestionuje wiêc maksymê ars longa, vita brevis
 przekonanie o d³ugowiecznoci sztuki, poniewa¿ reprezentuje poetykê odpowiadaj¹c¹ powszechnie odczuwanej p³ynnoci wszelkich miar 47, która jest cech¹
charakterystyczn¹ dla poezji XX wieku. Nale¿y tu jednak dodaæ, i¿ ow¹ krótkoæ,
43
Angielski frazeologizm parafrazuje przys³owie: You cant teach an old dog new tricks
(dos³.: Nie nauczysz starego psa nowych sztuczek, czego odpowiednikiem jest polskie powiedzenie: Nie przesadza siê starych drzew).
44
Cz. M i ³ o s z, Postwar Polish Poetry. An Anthology. New expanded edition (3). Berkeley 
Los Angeles  London 1983, s. 115.
45
Cz. M i ³ o s z, Lekcja biologii. W: wiadectwo poezji. Szeæ wyk³adów o dotkliwoci naszego wieku. Kraków 2004, s. 47.
46
Ibidem, s. 50.
47
Ibidem, s. 51.
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p³ynnoæ, zmiennoæ i niesta³oæ wiata stale podkrela w wierszu Szymborskiej
nawi¹zanie do ¿ycia Powiatowskiej na granicy niebytu. Dlatego uwiadomienie odbiorców obcojêzycznych co do kruchoci istnienia polskiej poetki jest tu tak
istotne.
Na szczêcie podobnej pomy³ki nie pope³nili t³umacze w przypadku utworu
Szymborskiej W bia³y dzieñ  wyjanili oni w przypisie, kim by³ dla polskiej poezji Krzysztof Kamil Baczyñski i w jaki sposób zgin¹³ 48. Przypis ten jest tak¿e
niezwykle potrzebny, poniewa¿ ca³y wiersz noblistki zasadza siê na przypuszczeniu, co by³oby, gdyby polski poeta prze¿y³ wojnê:
Do pensjonatu w górach jedzi³by,
na obiad do jadalni schodzi³by,
na cztery wierki z ga³êzi na ga³¹,
nie otrz¹saj¹c z nich wie¿ego niegu,
zza stolika pod oknem patrzy³by.
[. . . . . . . . . . . . . . . . ]
Czasami kto od progu wo³a³by:
panie Baczyñski, telefon do pana 
i nic dziwnego w tym nie by³oby,
¿e to on i ¿e wstaje obci¹gaj¹c sweter
i bez popiechu rusza w stronê drzwi. [NT 260]

Wed³ug Barañczaka wiersz:
nie tylko przecie¿ doprowadza swój koncept (kim by³by Baczyñski, gdyby prze¿y³) do zaskakuj¹cej, a jednak logicznej, konkluzji (by³by starszym panem, siorbi¹cym rosó³ w jadalni zakopiañskiego pensjonatu ZLP i nie zwracaj¹cym niczyjej uwagi). Po drodze do tej konkluzji
ronie rola tego, co Roman Jakobson nazywa³ poezj¹ gramatyki: odbijaj¹ce warunkowoæ
wstêpnego za³o¿enia formy trybu przypuszczaj¹cego pojawiaj¹ siê coraz czêciej, coraz wyraniej s³ychaæ ich daktyliczny rytm w zakoñczeniach wersów, a¿ w koñcu tryb przypuszczaj¹cy, w jakim opisane s¹ hipotetyczne powojenne losy Baczyñskiego, ma w sobie  paradoksalnie  kategorycznoæ wyroku:
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Rozmów na widok ten nie przerywano by,
w pó³ gestu i w pó³ tchu nie zastygano by,
bo zwyk³e to zdarzenie  a szkoda, a szkoda 
jako zwyk³e zdarzenie traktowano by 49.

Baczyñski nie by³by traktowany jak bohater, a jego ¿ycie nie obros³oby legend¹ przedwczesnej, tragicznej mierci i zbyt szybko zgas³ego talentu. Do takiego
wniosku, do zobaczenia niezwyk³oci w szarej codziennoci (która nb. mog³aby
byæ inna, gdyby...) da siê tylko dojæ wiedz¹c, i¿ w rzeczywistoci polski poeta
zgin¹³ w powstaniu warszawskim maj¹c 23 lata. Pozostawienie jego nazwiska
w tekcie g³ównym i opatrzenie go dodatkowo przypisem wydaje siê tu jedyn¹
s³uszn¹ metod¹ przek³adu.
Tak niezwykle rzadko stosowane przez Barañczaka/Cavanagh wyobcowanie
wyst¹pi³o w ich t³umaczeniu jeszcze tylko raz. Ma³e dziewczynki  bohaterki wiersza Chwila w Troi  w marzeniach porywane bywaj¹ do Troi. Wtedy:
Zob. NT 261: Krzysztof Kamil Baczyñski, an enormously gifted poet of the war generation, was killed as a Home Army fighter in the Warsaw Uprising of 1944 at the age of twenty-three.
49
B a r a ñ c z a k, Niezliczone odmiany koloru szarego, s. 112113.
48

134

AGATA BRAJERSKA-MAZUR

W wielkich szatniach okamgnienia
przeobra¿aj¹ siê w piêkne Heleny.
[. . . . . . .]
Twarzyczki ich,
warte odprawy pos³ów,
dumnie stercz¹ na szyjach
godnych oblê¿enia. [NT 20]

Oprócz nawi¹zania do fragmentu mitu o wojnie trojañskiej, czytelnik polski
natychmiast rozpozna tu tak¿e aluzjê do Odprawy pos³ów greckich Jana Kochanowskiego. Barañczak/Cavanagh w swoim przek³adzie nawi¹zali nie tylko do
mitologii, ale tak¿e do angielskiego tytu³u tego dramatu w kilku kolejnych przek³adach: The Dismissal of the Grecian Envoys 50:
In the grand boudoir of a wink
they all turn into beautiful Helens.
[ . . . . . . . . .]
Their small faces
worth dismissing envoys for
extend proudly on necks
that merit countless sieges. [NT 21]

Niewielu odbiorców anglojêzycznych wie o istnieniu sztuki Kochanowskiego, niemniej jednak aluzja do niej zosta³a tu zachowana. Tak samo sta³o siê
w przypadku t³umaczenia Kryñskiego/Maguirea (SFT 29).
Wed³ug Teresy Ba³uk-Ulewiczowej wszystkie podane przyk³ady problemów
z t³umaczeniem kwestii kulturowych nale¿a³yby najprawdopodobniej do kategorii
zjawisk nieprzek³adalnych 51. Jej zdaniem 
[ca³kowita nieprzek³adalnoæ] pojawia siê wtedy, gdy do pe³nego zrozumienia [...] utworu potrzebna jest odbiorcom orygina³u pozatekstowa, subiektywna informacja lub, inaczej mówi¹c,
pozatekstowe emocjonalne dowiadczenie, które jest nieosi¹galne dla odbiorców przek³adu
w jêzyku docelowym 52.

Takiej nieprzek³adalnoci nie mo¿na pokonaæ ¿adnymi metodami stosowanymi zwykle przez t³umaczy  tj. za pomoc¹ objanienia, kontekstowej definicji lub
50
J. K o c h a n o w s k i: The Dismissal of the Grecian Envoys. Transl. R. F. M e r i l l,
G. R. N o y e s. Berkeley 1918; The Dismissal of the Grecian Envoys. Transl. Ch. S. K r a s z e ws k i. Lanham 1994; The Dismissal of the Grecian Envoys  a Verse Translation with Commentary.
Transl. B. K e a n e. Szczecin 1999. Tylko najnowsze t³umaczenie Odprawy pos³ów greckich zosta³o
opatrzone skróconym tytu³em: The Envoys (Transl. B. J o h n s t o n. Kraków 2007).
51
T. B a ³ u k - U l e w i c z o w a, Beyond Cognizance: Fields of Absolute Untranslatability.
W zb.: Przek³adaj¹c nieprzek³adalne. Materia³y z I Miêdzynarodowej Konferencji Translatorycznej,
GdañskElbl¹g. Red. W. Kubiñski, O. Kubiñska, T. Z. Wolañski. Gdañsk 2000. Ba³uk-Ulewiczowa
wymienia nastêpuj¹ce pola ca³kowitej nieprzek³adalnoci: polityczna propaganda systemów totalitarnych; polskie symbole; aspekty religijne; postacie historyczne, mitologiczne b¹d legendarne;
przys³owia i powiedzenia ludowe; intertekstualnoæ w odniesieniu do polskiej literatury, sztuki
i muzyki; realia spo³eczno-obyczajowe; historyczne i spo³eczne relacje pomiêdzy Polsk¹ a innymi
narodami. T³umaczenia terminów i cytatów z tego artyku³u s¹ mojego autorstwa.
52
Ibidem, s. 173.
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przypisu 53. Nie sprawdzaj¹ siê tu tak¿e metody przyswojenia i wyobcowania. Przeanalizowane w niniejszym artykule urywki przek³adów wskazuj¹ jednak¿e na koniecznoæ z³agodzenia kategorycznych s¹dów Ba³uk-Ulewiczowej. Czêciowo
nieprzek³adalny okaza³ siê tylko wieloznaczny wers o ciê¿kich norwidach z wiersza Wieczór autorski, ale nawet w przypadku t³umaczenia tego fragmentu nie ma
mowy o ca³kowitej nieprzek³adalnoci. W translacji innych wierszy mo¿na by³o
sobie poradziæ z niewiedz¹ czytelników jêzyka docelowego za pomoc¹ ró¿nych
metod  najczêciej przypisu b¹d kontekstowego objanienia. Barañczak/Cavanagh, oprócz kilku wyj¹tków 54, uciekali siê jednak zazwyczaj do przyswojenia, co
czasami dawa³o doskona³e rezultaty 55, najczêciej jednak nie przekazywa³o sensu
orygina³ów zupe³nie 56 lub czêciowo 57.
Z uwagi na wiernoæ wobec pierwowzoru, na chêæ przekazania wszystkich
b¹d wiêkszoci zawartych w nim sensów dobrze by³oby za ka¿dym razem dobieraæ metodê przek³adu do konkretnego t³umaczonego tekstu. U Barañczaka/Cavanagh prawie zawsze mamy jednak do czynienia ze sta³¹ strategi¹ translatorsk¹,
któr¹ Roman Lewicki nazywa zamierzonym i celowym dzia³aniem t³umacza, wynikaj¹cym z okrelonej postawy wzglêdem dopuszczalnoci obcoci w przek³adzie, po¿ytków lub strat, jakie p³yn¹ z jej wniesienia do tekstu t³umaczonego, wreszcie wyobra¿enia t³umacza o akceptowaniu obcoci przez odbiorcê, jak równie¿
o tej cesze odbiorcy, któr¹ nazywa siê zazwyczaj ograniczon¹ bikulturowoci¹ 58.
Mierz¹c podejcie Barañczaka/Cavanagh do kwestii obcoci w przek³adzie za
pomoc¹ definicji Lewickiego mo¿na dojæ do nastêpuj¹cych wniosków:
1. Po¿ytki p³yn¹ce z dopuszczenia obcoci s¹ dla translatorskiego tandemu
wyj¹tkowo rzadkie i znikome, st¹d zastosowali oni strategiê egzotyzacji tylko
w przypadku t³umaczenia wierszy W bia³y dzieñ i Chwila w Troi.
2. Straty wynikaj¹ce z wniesienia poczucia obcoci do przek³adu s¹ wed³ug
nich tak ogromne, ¿e prawie zawsze decyduj¹ siê na adaptacjê orygina³ów  nawet
tam, gdzie niszczy ona lub przeinacza pierwotny sens tekstów Szymborskiej (co
jest najbardziej widoczne w t³umaczeniu wierszy: Nad Styksem, Schy³ek wieku,
Pietà i Autotomia).
3. Czytelnicy amerykañscy wedle tych t³umaczy w ogóle nie akceptuj¹ obcoci w przek³adzie i nie cechuj¹ siê ograniczon¹ bikulturowoci¹, ale raczej nie
maj¹ jej wcale.
Byæ mo¿e, to niedopuszczanie obcoci w przek³adzie przez Barañczaka/Cavanagh by³o spowodowane tak¿e wymogiem wydawcy, który nie spodziewa³ siê
znajomoci tradycji, kultury i literatury polskiej wród czytelników i chcia³ u³atwiæ im lekturê. Nale¿y jednak¿e zauwa¿yæ, i¿ takie nieustanne przyswajanie
Zob. ibidem, s. 175.
Jak pokaza³am wczeniej, w przek³adach wierszy Radoæ pisania, Spis ludnoci, Obmylam
wiat oraz Autotomia t³umacze w ogóle zignorowali ich kulturowe aspekty, natomiast zastosowali
metodê wyobcowania w translacji tekstów W bia³y dzieñ i Chwila w Troi.
55
W t³umaczeniu utworów: Nadmiar, Pustelnia, Liczba Pi.
56
W przek³adzie wierszy: Dom wielkiego cz³owieka, Dzieci epoki, Nad Styksem, Schy³ek wieku.
57
W t³umaczeniu nastêpuj¹cych utworów: G³os w sprawie pornografii, Pietà, Film  lata 60,
Trema, Seans, Z nie odbytej wyprawy w Himalaje, Kobiety Rubensa, Pokój samobójcy, Wieczór autorski, Relacja ze szpitala.
58
R. L e w i c k i, Miêdzy adaptacj¹ a egzotyzacj¹: The Pickwick Papers w przek³adzie polskim
i rosyjskim. W zb.: Przek³adaj¹c nieprzek³adalne, s. 191.
53
54
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Amerykanom kulturowo obcych im tekstów jest du¿o trudniejsze i wymaga o wiele wiêcej wysi³ku od t³umaczy ni¿ metoda wyobcowania. Nie doæ, ¿e adaptacja
pierwowzoru do wymogów odbioru adresatów przek³adu prowadzi do utraty kolorytu narodowego oryginalnego tekstu i do jego zbytniego zwi¹zania siê z t³em
kulturowym jêzyka przek³adu 59, to dodatkowo jeszcze procedura adaptacji jest
bardziej z³o¿ona ni¿ procedura egzotyzacji 60. Lewicki s³usznie stwierdza, i¿ przy
metodzie przyswojenia:
z punktu widzenia t³umacza istnieje zagadnienie dodatkowych (to znaczy wykraczaj¹cych poza
kryterium ekwiwalencji) operacji, jakie musi on przeprowadziæ, by zapewniæ bezzak³óceniowy odbiór tworzonego przez siebie tekstu 61.

Mam du¿e w¹tpliwoci, czy taki ogromny wysi³ek t³umaczy rzeczywicie siê
op³aca i czy przynosi czytelnikom przek³adu wiêksz¹ korzyæ ni¿ tylko przyjemnoæ ³atwej lektury.
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Abstract
AGATA BRAJERSKA-MAZUR
(John Paul II Catholic University of Lublin)

TRANSLATION STRATEGIES IN THE RENDERING OF CULTURAL ISSUES FROM
WIS£AWA SZYMBORSKAS POEMS
Translations of Wis³awa Szymborskas poems analysed by the author call for the necessity of
mitigation of Teresa Ba³uk-Ulewiczowas categorical view that cultural issues are totally untranslatable. References to Polish culture, history and tradition may prove to be difficult to translate or
partially translatable, thus they cannot be referred to as absolutely untranslatable since the translator has a number of various methods at his/her disposal to manage the ignorance of the target
receivers. Stanis³aw Barañczak and Clare Cavanagh usually resort only to domesticating which is
sometimes a fruitful approach, however in most cases it partially or totally omits the original
meanings and their Polishness. It seems that the best recipe is the adjustment of translation strategy
to the original text and the unavoidance of foreignizing method as in some translations by Adam
Czerniawski, Joanna Trzeciak, Magnus J. Krynski and Robert A. Maguire.

