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EWANGELIA WED£UG W. MARKA
W T£UMACZENIU CZES£AWA MI£OSZA
Zapyta³e mnie, jaka korzyæ z Ewangelii czytanej po grecku.
Odpowiedzia³em, ¿e przystoi, abymy prowadzili
Palcem wzd³u¿ liter trwalszych ni¿ kute w kamieniu
Jak te¿ abymy, z wolna wymawiaj¹c g³oski,
Poznawali prawdziwe dostojeñstwo mowy 1.

1
W tym roku mija dok³adnie 30 lat od publikacji pierwszych przek³adów biblijnych Czes³awa Mi³osza, co stanowi wystarczaj¹c¹ perspektywê czasow¹, aby dokonaæ podsumowania tego wyj¹tkowego okresu w twórczoci poety. Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka cech poetyki t³umaczenia Ewangelii
wed³ug w. Marka, które na tle pozosta³ych wspó³czesnych polskich przek³adów
wyró¿nia siê pod wzglêdem jêzykowym.
Ewangelia wed³ug w. Marka jest drug¹ w kolejnoci chronologicznej, po Ksiêdze Koheleta 2, ksiêg¹ biblijn¹, któr¹ opublikowa³ Mi³osz. Po raz pierwszy jej przek³ad zosta³ zamieszczony w miesiêczniku Znak w 1977 roku 3. Dwa lata póniej
wydano ów tekst w Pary¿u wraz z Apokalips¹ w wersji ksi¹¿kowej 4. Pierwsza polska edycja ukaza³a siê w r. 1981 w Poznaniu, z pos³owiem Mariana Wolniewicza,
który tak opiniowa³ t³umaczenie:
Mi³osz stara siê zadoæuczyniæ wymaganiom stawianym przek³adowi filologicznemu.
T³umaczy wiernie, oddaj¹c nie tylko myl, lecz tak¿e s³owa, zachowuj¹c nawet formy gramatyczne (imies³owy, stronê biern¹ czasowników), semityzmy i grecyzmy i opuszczaj¹c wiersze,
które krytycy tekstu uwa¿aj¹ za nieautentyczne (7, 16; 9, 44, 46; 11, 26; 15, 28), ale widaæ
wyranie, ¿e te wymagania krêpuj¹ jego swobodê twórcz¹.
Ewangelia wed³ug Marka nale¿y wbrew pozorom do tekstów trudnych do t³umaczenia
zw³aszcza dla poetów rozmi³owanych w piêknie, barwnoci i bogactwie s³owa. Tekst jej bowiem jest prosty, s³ownictwo ubogie i ma³o urozmaicone. Ci¹gle powtarzaj¹ce siê te same
niewyszukane s³owa, taka sama budowa zdañ, te same formy gramatyczne, nieustanne ³¹cze1
2
3
4

Cz. M i ³ o s z, Lektury. W: Wiersze. T. 3. Kraków 2003, s. 99.
Ksiêga Koheleta. Prze³. Cz. M i ³ o s z. Tygodnik Powszechny 1977, nr 11, s. 5.
Ewangelia wed³ug w. Marka. Prze³. Cz. M i ³ o s z. Znak 1977, nr 11/12.
Ewangelia wed³ug w. Marka.  Apokalipsa. Prze³. Cz. M i ³ o s z. Pary¿ 1979.
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nie zdañ przy pomocy spójnika i. Poeta nie wytrzymuje tej monotonii. Ulega pokusie wzbogacenia tego ubóstwa, urozmaicenia jednostajnoci, zw³aszcza gdy duch jêzyka temu sprzyja.
Jêzyk jego t³umaczenia posiada pewn¹ rozwlek³oæ, bogate s³ownictwo, nie brak w nim archaizmów, przypomina dawne przek³ady. Jest poniek¹d kontynuacj¹ piêknego staropolskiego jêzyka biblijnego 5.

Inny wielki polski biblista, Józef Kudasiewicz, ocenia³ przek³ad jako interesuj¹cy, gdy¿ z du¿¹ swobod¹ oddaje prostotê stylu Markowego 6. Równie¿ biskup
Piotr Hemperek w przedmowie do lubelskiego wydania Ewangelii wed³ug Marka
komplementowa³ t³umacza za lojalnoæ wobec prostoty stylistycznej orygina³u:
Konsekwentna wiernoæ tekstowi greckiemu sprawia, ¿e poprzez s³owa, frazy i obrazowanie przek³adu widaæ specyfikê t³umaczonych autorów [tj. w. Marka i w. Jana]. Marek w przek³adzie Mi³osza nie straci³ nic ze swojej prostoty, plastycznoci opisów, umi³owania konkretu,
¿ywoci, a nawet chropowatoci stylu 7.

Zbigniew Nowak natomiast dostrzega³ sk³onnoci do zachowywania hebraizmów, co oceni³ jako wyraz rzetelnoci pracy t³umacza 8.
2
Pocz¹tek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Bo¿ym. [1, 1] 9
BB: Pocz¹tek Ewanjelijej Jezusa Krystusa Syna Bo¿ego; W: Pocz¹tek Ewangelii Jezusa
Chrystusa, Syna Bo¿ego; BG: Ten jest pocz¹tek Ewangielii Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego;
5
M. W o l n i e w i c z, S³owo wstêpne. W: Ewangelia wed³ug Marka. Prze³. Cz. M i ³ o s z.
Poznañ 1981, s. 9596. Wszystkie analizowane w artykule wersety z Ewangelii w t³umaczeniu Mi³osza cytowane s¹ z tej edycji.
6
J. K u d a s i e w i c z, wiêty Marek ewangelista jako pisarz i teolog. Znak 1977, nr 11/12,
s. 1304.
7
P. H e m p e r e k, Od wydawcy. W: Ewangelia Marka w t³umaczeniu Czes³awa Mi³osza.
Lublin 1989, s. 4.
8
Z. J. N o w a k, Czes³aw Mi³osz jako t³umacz Biblii. Przegl¹d Humanistyczny 1987,
nr 7/8, s. 12.
9
Praca translacyjna Cz. M i ³ o s z a polega³a równie¿ na porównywaniu w³asnej propozycji
z wczeniejszymi przek³adami (zob. Podró¿ny wiata  rozmowy z Renat¹ Gorczyñsk¹. Kraków 2002,
s. 283). Dlatego w tym artykule pod t³umaczeniem poety zosta³y umieszczone te polskie wersje, które
noblista sam wymienia³ jako pomocne w ustalaniu swojego rozwi¹zania, a które oznaczono tu nastêpuj¹cymi skrótami: BG = Biblia wiêta, to jest ca³e Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu z hebrajskiego i greckiego jêzyka na polski pilnie i wiernie prze³o¿one. [Biblia gdañska]. Warszawa 1964.
 BT = Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu w przek³adzie z jêzyków oryginalnych. Oprac.
Zespó³ Biblistów Polskich. [...]. [Biblia Tysi¹clecia]. Wyd. 3, popr. Poznañ 1980.  BW = Pismo wiête
Starego i Nowego Testamentu. [Biblia warszawska]. Oprac. Komisja Przek³adu Pisma wiêtego. Warszawa 1975.  W = Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu. Prze³. J. W u j e k. Oprac. S. S t y ,
W. L o h n. Kraków 1962. W innych miejscach poeta wspomina (zob. Cz. M i ³ o s z, Ksiêgi biblijne.
Kraków 2003, s. 27, 287), ¿e niektóre jêzykowe rozstrzygniêcia podpowiada³a mu tak¿e Biblia brzeska (Biblia wiêta, to jest Ksiêgi Starego i Nowego zakonu, w³anie z ¿ydowskiego, greckiego i ³aciñskiego, nowo na polski jêzyk, z pilnoci¹ i wiernie wy³o¿one. Oprac. Calvin Institute. Kraków 2003; do
Biblii tej odsy³a skrót BB), dlatego ona te¿ stanowi element t³a komparatystycznego. Dodatkowo zostanie przywo³ane t³umaczenie prywatne R. B r a n d s t a e t t e r a (Ksiêgi Nowego Przymierza. Kraków 2003; dalej do pozycji tej odsy³a skrót RB), które nie mia³o bezporedniego wp³ywu na ostateczny kszta³t przek³adu Mi³osza, ale poniewa¿ równie¿ jest dzie³em t³umacza-poety, powsta³o w podobnym czasie i towarzyszy³y mu zbli¿one za³o¿enia metodologiczne, uznalimy je za cenn¹ p³aszczyzn¹
odniesienia. Cytaty z Biblii Tysi¹clecia pochodz¹ z wyd. 3, gdy¿ ono w tym czasie stanowi³o aktualne, oficjalne katolickie t³umaczenie Pisma wiêtego w Polsce. Podkrelenia we wszystkich cytatach
W. F.
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BW: Pocz¹tek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bo¿ym; RB: Pocz¹tek Dobrej Nowiny
o Jezusie Mesjaszu, Synu Bo¿ym; BT: Pocz¹tek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, synu Bo¿ym.

Tylko jedna ksiêga biblijna, nie licz¹c Ewangelii w. Jana, która powsta³a póniej, w wersecie 1 zawiera s³owo pocz¹tek  Ksiêga Rodzaju. Marek Ewangelista jakby sugeruje przez to, ¿e wraz z Dobr¹ Nowin¹ o Jezusie zaczyna siê nowy
porz¹dek wiata. Wiêkszoæ przek³adów greckie gL"((X84@< t³umaczy jako
ewangelia, czyli odsy³a czytelnika raczej w stronê konkretnego gatunku literackiego ni¿ pierwotnego znaczenia. Czy taka intencja towarzyszy³a autorowi? Przypatruj¹c siê tym miejscom w Nowym Testamencie, w których s³owo ewangelia siê
pojawia, mo¿na dostrzec dwa wykorzystywane pola semantyczne. Zarówno w. Pawe³, jak i w. Mateusz u¿ywaj¹ s³owa gL"((X84@< zawsze w pewnym kontekcie; zwykle chodzi o dobr¹ nowinê o czym 10. Cech¹ charakterystyczn¹ Ewangelii w. Marka jest u¿ycie tego wyrazu osobno, bez ¿adnych dodatkowych okreleñ.
Dla Marka to sam Jezus, Jego osoba, jest dobr¹ nowin¹ 11, dlatego przek³ad, który
potrafi uchwyciæ ten szczegó³, okazuje siê bli¿szy zamys³owi autora.
Trudno wyrokowaæ, czy Mi³osz zna³ wszystkie niuanse teologiczne, jednak
jego dos³owne t³umaczenie (takie rozwi¹zanie wybra³ równie¿ Roman Brandstaetter) lepiej oddaje intencjê w. Marka. Prawdopodobnie poeta chcia³ dziêki temu
byæ bardziej wierny tekstowi pierwotnemu, poniewa¿ u¿yty tu wyraz gL"((X84@<
z pewnoci¹ nie odnosi siê do gatunku literackiego. Jest to ju¿ póniejsza interpretacja teologiczna. Zarówno w omawianym utworze, jak i w pozosta³ych przek³adach biblijnych Mi³osz stara³ siê konsekwentnie realizowaæ zasadê prymatu orygina³u, nawet kosztem komunikatywnoci t³umaczenia, co bardzo jest widoczne
w Ksiêdze Psalmów i Ksiêdze Hioba, gdzie miejsca niejasne oddaje wyra¿eniami
wieloznacznymi (np. Hi 5, 7).
I natychmiast wygna³ Go Duch na pustyniê. [1, 12]
A na pustyni przebywa³ dni czterdzieci i by³ kuszony od Szatana. ¯y³ wród dzikich
zwierz¹t i anio³owie byli Mu na pos³ugi. [1, 13]
BB: A natychmiast Duch wyrzuci³ ji na puszczê. I by³ tam na puszczy przez czterdzieci
dni, bêd¹c kuszon od szatana i by³ z zwierzêty, a Anio³owie s³u¿yli jemu; W: I natychmiast
Duch wywiód³ go na pustyniê. I by³ na pustyni czterdzieci dni i czterdzieci nocy, i by³ kuszony od szatana, i by³ ze zwierzêtami, a anio³owie s³u¿yli mu; BG: A zaraz Duch wypêdzi³ go na
puszcz¹. I by³ tam na puszczy przez czterdzieci dni, bêd¹c kuszony od szatana, a by³ z zwierzêty, a Anio³owie s³u¿yli mu; BW: I zaraz powiód³ go Duch na pustyniê. I by³ na pustyni czterdzieci dni, kuszony przez szatana, i przebywa³ poród zwierz¹t, a anio³owie s³u¿yli mu; RB:
Niebawem wygna³ Go Duch na pustyniê. I by³ na pustyni przez czterdzieci dni, a tam Go
szatan wiód³ na pokuszenie. Przebywa³ tam wród dzikich zwierz¹t, a s³ugami Jego byli anio³owie; BT: I zaraz te¿ Duch wyprowadzi³ Go na pustyniê. Czterdzieci dni przeby³ na pustyni,
kuszony przez szatana. ¯y³ tam wród zwierz¹t, anio³owie za us³ugiwali Mu.

Po chrzcie Jezus udaje siê na pustyniê, a dzieje siê to  jak czytamy  natychmiast (BB, W: natychmiast; BG, BW, BT: zaraz; RB: niebawem). U¿yte
w oryginale 6"\ gb2bH podkrela ekspresjê przedstawianego wydarzenia i po10
Zob. J. K u d a s i e w i c z, Pocz¹tek Ewangelii Jezusa Chrystusa Syna Bo¿ego (Mk 1, 1).
Roczniki Teologiczne 1996, nr 1, s. 89.
11
Zob. D. J. H a r r i n g t o n, Ewangelia wg w. Marka. W zb.: Katolicki komentarz biblijny.
Red. nauk. R. E. Brown, J. A. Fitzmayer, R. E. Murphy. Red. wyd. pol. W. Chrostowski. Prze³.
K. Bardski [i in.]. Warszawa 2001, s. 985.
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têguje wra¿enie napiêcia 12. Tym, który Go tam wyprowadza, jest D u c h; s³owo to, pisane wielk¹ liter¹, sugeruje, ¿e odnosi siê do Trzeciej Osoby Boskiej.
Biblici s¹ zgodni, i¿ w tym przypadku B<gØ:" jest u¿yte w znaczeniu wewnêtrzna si³a Bo¿a 13. Na okrelenie czynnoci, której dokonuje D u c h, ewangelista pos³uguje siê czasownikiem g6$V88g\< (wyrzucaæ, wyganiaæ). Janusz
Czerski wyjania:
Zastosowanie tego czasownika w opowiadaniu wydaje siê bardzo cenne, gdy¿ ukazuje
silne dzia³anie Ducha w ¿yciu Jezusa. Oznacza tu moc Bo¿¹, wyposa¿enie mesjañskie Chrystusa, dziêki któremu mo¿e On pokonaæ szatana 14.

Mi³osz przek³ada ten czasownik jako wygna³ (BB: wyrzuci³; W: wywiód³; BG: wypêdzi³; BW: powiód³; RB: wygna³; BT: wyprowadzi³).
Wprawdzie oddaje on sens orygina³u (kolejne miejsce, w którym t³umaczenia
Mi³osza i Brandstaettera s¹ identyczne), ale samo to okrelenie przywo³uje wiêcej
negatywnych ni¿ pozytywnych skojarzeñ, sugeruje jakoby ów D u c h by³ w opozycji wobec Chrystusa, skoro Go wygania. Jest to jeden z trudniejszych fragmentów ewangelii, poniewa¿ musi byæ w nim zachowana bardzo wyrazista dynamika
greckiego s³owa. Równoczenie nale¿y ukazaæ, ¿e jest to si³a, któr¹ ma Chrystus.
Na pustyni Jezus jest kuszony od szatana  Mi³osz nawi¹zuje tu do staropolskich t³umaczeñ (BB: kuszon od szatana; W, BG: kuszony od szatana; BW,
BT: kuszony przez szatana; RB: szatan wiód³ go na pokuszenie). To zwrot
zrozumia³y, choæ obecnie jêzykowo martwy, przyimek bowiem przez ca³kowicie wypar³ od. Mimo u¿ycia archaicznej konstrukcji takie t³umaczenie jest do
zaakceptowania przez wspó³czesnego czytelnika; wiêkszy natomiast opór budzi
struktura sk³adniowa zdania: i anio³owie byli mu na pos³ugi. Przywo³ywany tu
ju¿ o. Jacek Salij zg³asza nastêpuj¹ce pretensje:
Zupe³nie za fatalnie brzmi  w moich uszach, ale mogê przecie¿ nie mieæ racji  zdanie
z Ewangelii Marka 1, 13: i anio³owie byli mu na pos³ugi. Diekonoun auto Wujek t³umaczy
s³usznie jako s³u¿yli mu, za Witwicki i Biblia Tyniecka: us³ugiwali mu. Sam Mi³osz zreszt¹
kilkanacie wierszy dalej (Mk 1, 31), w perykopie o uzdrowieniu teciowej Piotra, diekonei
autois odda s³owami: us³ugiwa³a im 15.

Czy ten dysonans translatologiczny jest wynikiem niefrasobliwoci t³umacza?
Trudno przyj¹æ tak¹ hipotezê. Byæ mo¿e, a nie jest to odosobniony przypadek,
Mi³osz odró¿nia us³ugiwanie podejmowane przez ludzi od anielskiego; celowo
stosuje archaiczn¹ konstrukcjê 16 dla podkrelenia nadprzyrodzonego charakteru
zarówno samej czynnoci, jak i tego, wobec kogo jest ona wykonywana.
A by³ w ich synagodze cz³owiek ow³adniêty duchem nieczystym i zawo³a³, [1, 23]
Mówi¹c: O, co nam do Ciebie i Tobie do nas, Jezusie Nazareñski! Czy przyszed³e,
¿eby nas wygubiæ? Kto Ty jeste, wiem: wiêty cz³owiek od Boga. [1, 24]
BB: A by³ w bo¿nicy ich cz³owiek, w którym by³ duch nieczysty, ten¿e zawo³a³. Mówi¹c:
Ach có¿ tobie do nas, Jezusie Nazareñski? Przyszed³e, aby nas wytraci³? Znam ciê, kto jest,
to jest, on wiêty Bo¿y; W: I by³ w ich synagodze cz³owiek, maj¹cy ducha nieczystego, i zaZob. H a r r i n g t o n, op. cit., s. 986.
Zob. H. L a n g k a m m e r, Ewangelia wed³ug w. Marka. PoznañWarszawa 1977, s. 87.
14
J. C z e r s k i, Opowiadanie biograficzne o Jezusie jako Synu Bo¿ym. Scriptura Sacra 1999,
nr 3, s. 124.
15
J. S a l i j, O biblijnych przek³adach Czes³awa Mi³osza. Wiê 1981, nr 3, s. 8283.
16
Zob. S³ownik polszczyzny XVI wieku. Red. M. R. Mayenowa. T. 23. Warszawa 2000, s. 3940.
12
13
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wo³a³, mówi¹c: Có¿ ci do nas, Jezusie Nazareñski? Przyszed³e gubiæ nas? Znam Ciê, kto jest,
wiêty Bo¿y; BG: A by³ w bó¿nicy ich cz³owiek maj¹cy ducha nieczystego, który zawo³a³, /
Mówi¹c: Ach! có¿ my z tob¹ mamy, Jezusie Nazareñski? Przyszed³e, aby nas wytraci³. Znam
ciê, kto jest, ¿e on wiêty Bo¿y; BW: A by³ w ich synagodze cz³owiek, opêtany przez ducha
nieczystego, który krzycza³, mówi¹c: Có¿ mamy z tob¹, Jezusie Nazareñski? Przyszed³e nas
zgubiæ? Wiem, kim Ty jeste, wiêty Bo¿y; RB: A by³ w ich synagodze cz³owiek, który, opêtany przez ducha nieczystego, krzycz¹c, wo³a³: Có¿ mamy wspólnego z Tob¹, Jezusie z Nazarethu?!... Przyszed³e nas zgubiæ! Wiem, kim jeste! Ty!... wiêty Boga!; BT: By³ w³anie w synagodze cz³owiek opêtany przez ducha nieczystego. Zacz¹³ wo³aæ: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszed³e nas zgubiæ. Wiem kto jeste: wiêty Bo¿y.

Zagadnienie opêtania nale¿y do najczêciej dyskutowanych problemów w ramach biblistyki, poniewa¿ dotyczy kwestii, w jakim stopniu cz³owiek mo¿e byæ
opanowany przez z³ego ducha 17. Jest to równie¿ interesuj¹ce zagadnienie natury
jêzykowej, jak nazwaæ ten stan. Cz³owiek w duchu nieczystym  tak brzmi dos³owne t³umaczenie tekstu oryginalnego 18. Propozycja Mi³osza na tle tradycyjnych, jak te¿ wspó³czesnych jemu t³umaczeñ polskich wydaje siê oryginalnym
rozwi¹zaniem. Ow³adniêty (BB: w którym by³ duch nieczysty; W, BG: maj¹cy ducha nieczystego; BW, RB, BT: opêtany przez ducha nieczystego) ma
wydwiêk nieco ³agodniejszy ni¿ opêtany i zak³ada wiêkszy margines swobody
w wymowie ideowej tekstu. Wersety te nale¿¹ do fragmentu ukazuj¹cego jeden
z pierwszych konfliktów Jezusa ze z³ym duchem. I zawo³a³ mówi¹c  to kalka
hebrajskiego idiomu; czêsto przedstawia siê go opisowo, przez poprawne polskie
ekwiwalenty stylistyczne, np. takie, jakie stosuje Biblia Tysi¹clecia (zacz¹³ wo³aæ) 19. Mi³osz stara siê oddaæ oryginaln¹ konstrukcjê dok³adnie, u¿ywaj¹c struktury pleonastycznej z imies³owem wspó³czesnym. Sporód 31 tego typu zwrotów
idiomatycznych wystêpuj¹cych w Ewangelii w. Marka poeta a¿ 17 razy zastosowa³ cytowane wczeniej zwi¹zki frazeologiczne 20. Taki dos³owny przek³ad jest
jednak niew³aciwy. Hebrajski czasownik lémor (mówiæ), u¿yty w formie imies³owowej, wprowadza mowê niezale¿n¹, pe³ni¹c wówczas funkcjê dwukropka 21.
Zatem w zupe³noci wystarczy t³umaczenie: i zawo³a³.
Tytu³y mesjañskie, jakich u¿ywa z³y duch, nie s¹ znakiem z³o¿enia ho³du, ale
nale¿y je interpretowaæ jako próbê zastraszenia Jezusa, swoisty antyegzorcyzm,
u¿yty w celu pozyskania przewagi nad Jezusem 22. Przymiotnik nazareñski jest
archaizmem. Drugie okrelenie Jezusa w t³umaczeniu Mi³osza brzmi: wiêty cz³oZob. J. B. S z l a g a, Przy stole s³owa Bo¿ego. T. 5. Peplin 2000, s. 38.
W Wulgacie mamy kalkê greckiego pierwowzoru (in spiritu inmundo). W podobnej formie, z zastosowaniem wyra¿enia przyimkowego, pojawia siê w wiêkszoci t³umaczeñ angielskich
(with an unclean spirit), niemieckich (mit einem unreinen Geist) i hiszpañskich (con espíritu
inmundo). W formie opisowej, akcentuj¹cej w³adzê ducha nieczystego nad cz³owiekiem, wystêpuje w wiêkszoci przek³adów francuskich (avait un esprit impur lub: possédé dun esprit impur)
oraz w³oskich (posseduto da uno spirito immondo). Polskie t³umaczenia równie¿ zaliczaj¹ siê do
tej tradycji.
19
Zob. D. B i e ñ k o w s k a, Polski styl biblijny. £ód 2002, s. 109.
20
Zob. B. S z c z e p i ñ s k a, Ewangelie tylekroæ t³umaczone. Studia o przek³adach i przek³adaniu. Gdañsk 2005, s. 149.
21
Zob. G. G o l d e n b e r g, On Direct Speech and the Hebrew Bible. W zb.: Studies in Semitic Linguistics. Selected Writing. Ed. G. G o l d e n b e r g. Jerusalem 1998, s. 201203. Zob. te¿
F. B l a s s, A. D e b r u n n e r, A Greek Grammar of the New Testament and other early Christian
Literature. Chicago 1995, § 420.
22
Zob. L a n g k a m m e r, op. cit., s. 100.
17
18
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wiek od Boga. Z tym przek³adem równie¿ polemizuje Salij; wed³ug niego ta opisowa wersja zamazuje genezê i znaczenie tytu³u, jaki przys³uguje samemu Bogu.
Jest to grecka replika jednego z podstawowych okreleñ Jahwe z Ksiêgi Izajasza,
wiêty Izraela 23.
I powiada im: Nie rozumiecie tego podobieñstwa? Jak¿e wiêc którekolwiek podobieñstwo pojmiecie? [4, 13]
Siewca sieje s³owo. [4, 14]
Ci wiêc s¹ przy drodze tam, gdzie sieje siê s³owo, którzy, kiedy s³uchaj¹, natychmiast
przychodzi Szatan i porywa s³owo zasiane w ich sercach. [4, 15]
A podobnie s¹ ci, którzy w miejscu skalistym siew bior¹, i kiedy s³ysz¹ s³owo, zaraz
z radoci¹ przyjmuj¹. [4, 16]
BB: I rzek³ do nich: Nie wiecie¿ przypowieci tej? I jako¿ mo¿ecie poznaæ wszytki przypowieci? Rozsiewca on s³owa sieje. Ciæ zasie s¹, którzy podle drogi nasienie przyjmuj¹, którym rozsiewaj¹ s³owo, a gdy s³ysz¹, natychmiast przychodzi szatan, a wybiera s³owo wsiane
w sercach ich. Tak¿eæ i ci s¹, którzy na opoce s³owo przyjmuj¹, którzy us³yszawszy s³owo,
natychmiast je z radoci¹ przyjmuj¹; W: I rzek³ im: Nie rozumiecie tej przypowieci? A jak¿e
zrozumiecie wszystkie przypowieci? Który sieje, s³owo sieje. A którzy obok drogi, gdzie siê
rozsiewa s³owo, ci s¹, którzy gdy us³ysz¹, natychmiast przychodzi szatan i bierze s³owo, które
jest wsiane w serca ich. Podobnie¿ i ci, którzy s¹ na opoczystych posiani, s¹ ci, którzy, gdy
us³ysz¹ s³owo, natychmiast z radoci¹ je przyjmuj¹; BG: Zatem rzek³ do nich: Nie rozumiecie
tego podobieñstwa? A jako¿ zrozumiecie wszystkie inne podobieñstwa? Rozsiewca on rozsiewa s³owo. A którzy podle drogi, ci s¹, którym siê rozsiewa s³owo; ale gdy us³yszeli, zaraz
przychodzi szatan, a wybiera s³owo wsiane w serca ich. Tak¿e i ci, którzy na opoczystych miejscach posiani s¹, ci s¹, którzy, gdy us³yszeli s³owo, zaraz je z radoci¹ przyjmuj¹; BW: I rzek³
im: Nie rozumiecie tego podobieñstwa? Jak¿e wiêc zrozumiecie wszystkie inne podobieñstwa?
Siewca rozsiewa s³owo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane s³owo, s¹ ci, do których, gdy je
us³yszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera s³owo, zasiane w nich. Podobnie, zasianymi na
gruncie skalistym s¹ ci, którzy, skoro us³ysz¹ s³owo, zaraz je przyjmuj¹ z radoci¹; RB: I mówi
do nich: Nie rozumiecie tej przypowieci? Jak¿e inne przypowieci zdo³acie zrozumieæ? Siewca
sieje s³owo. A oto s¹ ci na drodze, gdzie s³owo zosta³o posiane: skoro tylko je s³ysz¹, natychmiast zjawia siê szatan i porywa s³owo, które zasiano w ich sercach. A oto s¹ ci, którzy zasiani
zostali na ziemi skalistej; skoro us³ysz¹ s³owo, przyjmuj¹ je zaraz z radoci¹; BT: I mówi³ im:
Nie rozumiecie tej przypowieci? Jak¿e zrozumiecie inne przypowieci? Siewca sieje s³owo.
A oto s¹ ci posiani na drodze: u nich siê sieje s³owo, a skoro je us³ysz¹, zaraz przychodzi szatan
i porywa s³owo zasiane w nich. Podobnie na miejscu skalistym posiani s¹ ci, którzy, gdy us³ysz¹ s³owo, natychmiast przyjmuj¹ je z radoci¹.

Przypowieæ o siewcy jest pierwsz¹, jak¹ przytacza w. Marek. Samo greckie
B"D"$@8Z etymologicznie oznacza przyk³ad, zestawienie; nale¿y do nierzadko
u¿ywanych w retoryce staro¿ytnej figur stylistycznych. Kluczowym wyró¿nikiem
s¹ tu s³owa tak jak, podobnie 24. W ewangeliach jednak nie mamy do czynienia z czystymi gatunkowo parabolami. Czêciej przypowieci Jezusa przypominaj¹ maal; hebrajsk¹ figurê stylistyczn¹, która obejmuje szeroki wachlarz form
literackich, takich jak: przys³owie, metafora, alegoria, a nawet zagadka. Wszystkie
te formy wystêpuj¹ w ewangeliach synoptycznych i s¹ okrelane jako B"D"$@8Z 25.
Mi³osz za Bibli¹ gdañsk¹ i Bibli¹ warszawsk¹ u¿ywa s³owa podobieñstwo 26, choæ
wydaje siê, ¿e przypowieæ lepiej oddaje pojemnoæ pojêciow¹ tego typu wypoZob. S a l i j, op. cit., s. 83.
Zob. J. R. D o n a h u e, Przypowieci Jezusa. W zb.: Katolicki komentarz biblijny, s. 2107.
25
Zob. T. P o l k, Paradigms, Parabole and Mìalim: On Reading the Mìal in Scripture.
Catholic Biblical Quarterly t. 45 (1983).
26
Okrelenie to budzi pewien sprzeciw N o w a k a (op. cit., s. 12).
23
24

EWANGELIA WED£UG W. MARKA W T£UMACZENIU CZES£AWA MI£OSZA

131

wiedzi Chrystusa, zw³aszcza ¿e samo okrelenie funkcjonuje w genologii biblijnej
jako nazwa konkretnego gatunku literackiego.
W wersecie 16 pojawia siê dosyæ dziwna konstrukcja: w miejscu skalistym
siew bior¹ (BB: na opoce s³owo przyjmuj¹; W, BG: s¹ na opoczystych posiani; BW: zasiani na gruncie skalistym; RB: zasiani zostali na ziemi skalistej;
BT: na miejscu skalistym posiani s¹). Pomimo u¿ycia osobliwej budowy ca³e
wyra¿enie jest zrozumia³e. Byæ mo¿e, uprawnione jest równie¿ postrzeganie w tym
miejscu kalki z jêzyka francuskiego, w którym prendre (braæ) czêsto jest wykorzystywany we frazeologii jako czasownik posi³kowy. Pewne francuskojêzyczne t³umaczenia omawianego fragmentu w ten sposób oddaj¹ sens greckiego orygina³u 27. Niezale¿nie od tego, co kierowa³o Mi³oszem, nale¿y stwierdziæ, ¿e nie jest
to ani wspó³czesna polska sk³adnia, ani nawet archaiczna, poniewa¿ ¿adne s³owniki staropolskie nie notuj¹ takiej formy frazeologicznej w naszym jêzyku.
I mówi³ im: Czy po to wnosi siê lampê, aby j¹ pod korcem wstawiaæ albo pod ³aw¹?
Czy nie po to, aby j¹ postawiæ na wieczniku? [4, 21]
BB: Nadto im rzek³: Izali wiecê zawiecaj¹, aby j¹ k³adziono pod korzec abo pod ³o¿e?
Za nie dlatego, aby by³a w lichtarz postawiona?; W: I mówi³ im: Czy¿ wiecê wnosz¹, aby j¹
postawiæ pod korcem albo pod ³o¿em? Czy¿ nie po to, aby by³a postawiona na wieczniku?;
BG: Nadto mówi³ im: Izali przynosz¹ wiecê, aby wstawiona by³a pod korzec albo pod ³o¿e?
Izali nie dlatego, aby j¹ na wiecznik wstawiono?; BW: I mówi³ im: Czy¿ przynosz¹ wiat³o po
to, aby je postawiæ pod korcem albo pod ³ó¿kiem? Czy¿ nie po to, aby je postawiæ na wieczniku?; RB: I mówi³ do nich: Czy po to wnosz¹ lampê, aby j¹ postawiæ pod korcem lub pod
³o¿em? Czy nie po to, aby j¹ postawiæ na podwy¿szeniu?; BT: Mówi³ dalej: Czy po to wnosi siê
wiat³o, by je postawiæ pod korcem lub pod ³ó¿kiem? Czy nie po to, aby je postawiæ na wieczniku?

Nawi¹zuj¹c do codziennych zwyczajów, Jezus buduje przypowieæ-sentencjê,
która jako utarty frazeologizm do dzisiaj funkcjonuje w jêzyku. Mi³osz wy³amuje
siê z tradycyjnej nomenklatury i zamiast o ³ó¿ku pisze o ³awie. Dlaczego? Byæ
mo¿e, mamy tu do czynienia z gwarowym okreleniem ³ó¿ka. W literaturze polskiej takie znaczenie znajdziemy np. w ¯ywotach wiêtych ksiêdza Piotra Skargi 28 (wydanych po raz pierwszy w 1579 r. w Wilnie). Ten trop regionalny potwierdza równie¿ S³ownik etymologiczny: litewskie lóva oznacza ³awê do spania, ³ó¿ko. Podobny sens ma to s³owo w drugim jêzyku ba³tyckim  w ³otewskim
(lâva) 29. Zatem prawdopodobnie tutaj tkwi geneza u¿ycia takiego znaczenia s³owa
³awa.
I pi w nocy, i wstaje w dzieñ, a ziarno kie³kuje i ruñ porasta, choæ on nie wie, jak
i czemu. [4, 27]
Bo sama ziemia p³ód wydaje, najpierw db³o, potem k³os, potem pe³no ziarna w k³osie.
[4, 28]
BB: A zanie i wstanie w nocy i we dnie, a nasienie wzejdzie i urocie, tak jako on nie
wzwie. Boæ ziemia dobrowolnie owoc podawa, naprzód trawkê, potym k³os, a potym k³os zbo¿a.; W: A spa³by, i wstawa³ w nocy i we dnie, a nasienie wschodzi³oby i ros³o, gdy on nie wie.
Ziemia bowiem sama z siebie owoc rodzi, naprzód db³o, potem k³os, a potem pe³ne ziarno
27
Zob. Bible Louis Segond (1910): Les autres, pareillement, r e ç o i v e n t l a s e m e n c e;
Nouvelle Edition Génève (1979): Les autres, pareillement, r e ç o i v e n t l a s e m e n c e; Bible
en français courant (1997): Dautres r e ç o i v e n t l a s e m e n c e.
28
P. S k a r g a, ¯ywoty wiêtych. Kraków 2000. s. 543.
29
S³ownik etymologiczny. Red. A. Bañkowski. T. 2. Warszawa 2000, s. 92.
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w k³osie; BG: A spa³by i wstawa³by we dnie i w nocy, a nasienie by wesz³o i uros³o, gdy on nie
wie. Boæ ziemia sama z siebie po¿ytek wydawa, naprzód trawê, potem k³os, a potem zupe³ne
zbo¿e w k³osie; BW: A czy on pi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kie³kuje i wzrasta; on
za nie wie, jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawê, potem k³os, potem
pe³ne zbo¿e w k³osie; RB: pi w nocy i wstaje za dnia, a ziarno kie³kuje i ronie, chocia¿ on
o tym nic nie wie. Ziemia samorzutnie rodzi plony, naprzód ³odygê, potem k³os, a potem ziarno
doskona³e w k³osie; BT: Czy pi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kie³kuje i ronie, on
sam nie wie, jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw db³o, potem k³os, a potem
pe³ne ziarnko w k³osie.

Zacytowane wersety stanowi¹ konkluzjê przypowieci o siewcy. Pierwsze, co
zwraca uwagê, to mistrzowskie prowadzenie przez Mi³osza tekstu, który p³ynie
miarowo i melodyjnie. Jest to wspania³y przek³ad nie³atwego przecie¿ Markowego stylu. Rytmika narracji, oparta na powtarzalnoci spójnika 6"\, wielu t³umaczom nastrêcza problemy. W niniejszym fragmencie mo¿e zaskakiwaæ s³owo ruñ,
doæ obco brzmi¹ce dla wspó³czesnego czytelnika. Co oznacza? S³ownik wileñski
podaje tak¹ definicjê:
Ozimina w takim kszta³cie, jak jest po zasianiu i obejciu przez ca³¹ jesieñ, gdy puci
listki i rozciele siê po ziemi, pokrywaj¹c ni¹ zielonoci¹ 30.

To s³owo by³o ¿ywe jeszcze przed wojn¹, teraz jest zupe³nie wymar³e. Najbardziej spopularyzowa³ je w literackim obiegu Mickiewicz w Panu Tadeuszu 31. Póniej u¿ywali go równie¿ Sienkiewicz, Reymont, Staff i inni.
Ciekawa tak¿e jest intencja u¿ycia s³owa p³ód (BB, W, BW: owoc; BG:
po¿ytek; RB: plony; BT: plon), które tutaj wystêpuje w rzadko spotykanym
kontekcie. Ziemia jako ³ono, a w niej rozwija siê p³ód zbo¿a. Wprawdzie istnieje w polszczynie frazeologizm p³ody ziemi, jednak pos³u¿enie siê liczb¹
pojedyncz¹ w podobnej funkcji nie jest powszechnym zjawiskiem. Mi³osz stylizuje t³umaczony tekst na ludow¹ opowieæ, posi³kuj¹c siê mitem ziemi rodzicielki. Dziêki temu zabiegowi, jak równie¿ wspomnianej rytmizacji, przypowieæ
o siewcy zdaje siê zapo¿yczona z jakiego podania czy z przekazywanej przez
pokolenia legendy ludowej.
Gdy¿ mówi³ Jan Herodowi: nie przystoi, aby mia³ ¿onê brata twego. [6, 18]
BB: Bo Jan mówi³ Herodowi: Nie s³uszy, aby mia³ ¿onê brata twego; W: Jan bowiem
mówi³ Herodowi: nie godzi siê tobie ¿ony brata twego; BG: Bo Jan mówi³ Herodowi: Nie
godzi siê mieæ ¿ony brata twego; BW: Bo Jan mówi³ Herodowi: Nie wolno ci mieæ ¿ony brata
swego; RB: Jan bowiem powiedzia³ do Heroda: Nie wolno ci mieæ ¿ony brata swego; BT:
Jan bowiem wypomina³ Herodowi: Nie wolno ci mieæ ¿ony twego brata.

Werset ten pochodzi z fragmentu opisuj¹cego genezê mêczeñskiej mierci Jana
Chrzciciela. Wypomina³ on Herodowi polubienie ¿ony swojego brata. Zakaz, na
który siê powo³uje prorok, pochodzi z Ksiêgi Kap³añskiej (18, 16; 22, 21). Zatrzymajmy siê na przek³adze greckiego wyra¿enia @b6 X>gFJ\< (nie wolno, jest
niedozwolone, nie jest mo¿liwe). Zwykle w Pimie wiêtym jest to t³umaczone
jako kategoryczny zakaz lub nakaz, jeli opuciæ partyku³ê przecz¹c¹. W Ewangelii w. Marka ten zwrot wystêpuje szeciokrotnie. Mi³osz w pierwszych trzech przyS³ownik jêzyka polskiego. Red. M. Orgelbrand. T. 2. Wilno 1861, s. 1425.
Zob. Charty w runi uszczuj¹, a raczej zamêcz¹ (ks. II, w. 587); Nie bieg³o na ruñ, co ju¿
umai³a grudê (ks. XI, w. 12).
30
31
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padkach przek³ada go dos³ownie 32, a w nastêpnych trzech miejscach ³agodzi jego
imperatywny wydwiêk 33. Obydwie propozycje translatorskie s¹ dopuszczalne,
jednak w omawianym wersecie, który jest przywo³aniem wypowiedzi Jana Chrzciciela, surowego proroka znad Jordanu, swoicie ³agodne t³umaczenie powoduje
dysonans (BB: nie s³uszy; W, BG: nie godzi siê; BW, RB, BT: nie wolno).
Nie ma tutaj jednoznacznego zakazu, lecz dyplomatyczne przywo³anie do okrelonego poziomu zachowania, jaki przystoi Herodowi. Chyba nie jest to zbyt
szczêliwe t³umaczenie; wprawdzie g³êboko zakorzenione w tradycji jêzyka polskiego, gdy¿ owo nie przystoi w staropolszczynie posiada³o silny wydwiêk
stanowczego polecenia, jednak obecnie kategorycznoæ tego prawie ju¿ martwego
zwrotu jest zredukowana do minimum. Wspó³czesne polskie przek³ady biblijne
zgodnie proponuj¹ t³umaczenie greckiego wyra¿enia jako nie wolno.
Wiêc usiedli, rz¹d za rzêdem, po stu i po piêædziesiêciu. [6, 40]
BB: A tak siedli rzêdami po grzêdach, indzie po stu, indzie po piêædziesi¹t; W: I siedli gromadami po stu i po piêædziesiêciu; BG: I usiedli rz¹d podle rz¹du, tu po stu, tu za po piêædziesi¹t;
BW: Usiedli wiêc w grupach, po stu i po piêædziesiêciu; RB: A oni usiedli jakby rzêdami po stu
i po piêædziesiêciu; BT: I roz³o¿yli siê gromada przy gromadzie, po stu i po piêædziesiêciu.

Jest to jeden z bardziej popularnych cudów Jezusa: rozmno¿enie chleba.
W omawianym wersecie wystêpuje hapaks legomenon, czyli wyraz u¿yty jedynie
w tym miejscu Nowego Testamentu. Greckie BD"F4V , jest zaczerpniête ze s³ownictwa rolniczego i znaczy: grzêda, zagon. Pojawia siê w literaturze greckiej
m.in. u Homera, Longusa, Hesycha 34. Teolodzy podkrelaj¹, ¿e wykorzystanie tego
wyrazu w tym miejscu ma pog³êbiæ wra¿enie ³adu i harmonii 35. Mi³osz wybra³
t³umaczenie niedos³owne, id¹c za tradycj¹ staropolskich protestanckich przek³adów (BB, BG, RB: rz¹d; W, BT: gromada; BW: grupa). Próbuj¹c wyobraziæ
sobie tê ewangeliczn¹ scenê, trudno przyj¹æ, ¿e wielotysiêczny t³um zmêczonych
i g³odnych ludzi potulnie ustawia siê w równe rzêdy. Pos³uszeñstwo, jakim zgromadzeni wykazuj¹ siê wobec Jezusa, podkrela Jego wyj¹tkowy autorytet oraz
panuj¹c¹ atmosferê cudownoci; stanowi tak¿e preludium dokonanego cudu rozmno¿enia pokarmu. Dziêki temu zabiegowi frazeologicznemu Mi³osz wyraziciej
akcentuje niezwyk³oæ wydarzenia. Mo¿na nawet dostrzegaæ tu zapowied przysz³ego ³adu mesjañskiego.
Przyprowadzaj¹ Mu g³uchego i ledwo mówi¹cego i prosz¹ Go, aby po³o¿y³ nañ rêkê.
[7, 32]
A zabieraj¹c go bok od rzeszy, w³o¿y³ palce w jego uszy i, splun¹wszy, dotkn¹³ jego
jêzyka. [7, 33]
BB: I przywiedli mu g³uchego i ledwie mówi¹cego, a prosili go, aby nañ rêkê w³o¿y³.
A gdy go odwiód³ od zebrania ludzi na stronê, w³o¿y³ palce swe w uszy jego, a plun¹wszy
32
Zob. Rzekli mu faryzeusze: Czy widzisz, ¿e robi¹ w szabat to, czego n i e w o l n o?
(Mk 2, 24); i zjad³ chleby pok³adne, których jeæ n i e w o l n o jak tylko kap³anom, i da³ je tym,
co z nim byli (Mk 2, 26); I mówi im: Czy wolno w szabat dobrze czyniæ, czy mo¿e le czyniæ?
(Mk 3, 4).
33
Oprócz omawianego wersetu: A przyst¹piwszy pytali faryzeusze, wypróbowuj¹c Go, czy
g o d z i s i ê mê¿owi odprawiæ ¿onê (Mk 10, 2); G o d z i s i ê z³o¿yæ daninê cezarowi, czy nie?
(Mk 12, 14).
34
Thesaurus Graecae Lingua. Ab H. Stephano. T. 7. Paris 1910, s. 4297.
35
Zob. H a r r i n g t o n, op. cit., s. 1004.
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tkn¹³ jêzyka jego; W: I przywiedli mu g³uchoniemego, i prosili go, aby nañ rêkê w³o¿y³. A wzi¹wszy go na stronê od rzeszy, wpuci³ palce swoje w uszy jego i splun¹wszy, dotkn¹³ jêzyka jego;
BG: I przywiedli mu g³uchego i z ciê¿koci¹ mówi¹cego, a prosili go, aby na niego rêkê w³o¿y³. A wzi¹wszy go Pan od ludu osobno, w³o¿y³ palce swoje w uszy jego, a plun¹wszy dotkn¹³
siê jêzyka jego; BW: I przywiedli do niego g³uchoniemego, i prosili go, aby po³o¿y³ nañ rêkê.
A wzi¹wszy go na bok od ludu, osobno, w³o¿y³ palce swoje w uszy jego, splun¹³ i dotkn¹³ siê
jego jêzyka; RB: Tu przywiedli do Niego g³uchego j¹ka³ê i prosili, aby po³o¿y³ na nim rêkê.
A On zaprowadzi³ go z dala od t³umu, w³o¿y³ palce w uszy jego, splun¹³, dotkn¹³ jego jêzyka;
BT: przyprowadzili Mu g³uchoniemego i prosili Go, ¿eby po³o¿y³ na niego rêkê. On wzi¹³ go
na bok, osobno od t³umu, w³o¿y³ palce w jego uszy i lin¹ dotkn¹³ mu jêzyka.

Kolejny fragment dotyczy jednego z wielu cudów Jezusa: uzdrowienia. Miejsca tekstu ewangelijnego przenikniête atmosfer¹ cudownoci Mi³osz zwyk³ t³umaczyæ przy u¿yciu praesens historicum, by podkreliæ niezwyk³oæ tego wydarzenia, wymykaj¹cego siê spod praw natury. Tak te¿ jest w przywo³ywanym w³anie fragmencie.
W tradycji starotestamentalnej g³uchoniemi byli zaliczani do tych, którzy nie
s¹ traktowani jako pe³nowartociowi obywatele (podobnie odnoszono siê do osób
chorych psychicznie i niepe³nosprawnych), gdy¿ nie posiadaj¹ zdolnoci do doskona³ego poznania przepisów prawa 36. Jezus, który pochyla siê nad tym cz³owiekiem, prze³amuje panuj¹ce obyczajowe uprzedzenia.
Kogo Chrystus uzdrowi³? U¿yte w oryginale :@(48V8@H mo¿na t³umaczyæ
jako niemy, g³uchy, maj¹cy trudnoci z mow¹. W literaturze greckiej wystêpuje równie¿ inny wariant tego s³owa: :@((48V8@H, co siê przek³ada jako
mówi¹cy ochryple 37. Jednak ta forma nie przyjê³a siê w dialekcie koine. W Septuagincie greckie :@(48V8@H wystêpuje w Ksiêdze Izajasza (35, 56) i oznacza, co wyranie wynika z kontekstu, cz³owieka niemego 38. Czy tak jest i w tym
konkretnym przypadku? Biblici uwa¿aj¹, ¿e to s³owo okrela g³uchego, który
traci kontrolê nad mow¹ 39, poniewa¿ w koñcowej czêci perykopy uzdrowiony
cz³owiek zaczyna mówiæ prawid³owo (@D2äH) 40. Mi³osz nie korzysta z mo¿liwoci skrótu frazeologicznego, jaki daje s³owo g³uchoniemy (BB: g³uchego
i ledwie mówi¹cego; W, BW, BT: g³uchoniemego; BG: g³uchego i z ciê¿koci¹ mówi¹cego; RB: g³uchego j¹ka³ê), a wybiera, za Bibli¹ brzesk¹, wersjê
deskryptywn¹. Nie tylko w tym miejscu t³umacz unika fachowej terminologii,
sk³aniaj¹c siê ku prostszemu s³ownictwu, bardziej opisowemu 41.
Prosto ku niemu id¹c, przyst¹pi³, powiedzia³: Rabbi i, obj¹wszy, poca³owa³. [14, 45]
Oni za po³o¿yli na nim rêce i pojmali Go. [14, 46]
BB: A tak przyszedszy natychmiast siê przyst¹pi³ kniemu i rzek³ mu: Mistrzu, mistrzu,
i poca³owa³ go. Tedy siê nañ rêkami swymi rzucili i pojmali go; W: I gdy przyszed³, przyst¹36
Zob. G. S. K r e m e r, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu. Warszawa 2000, s. 97.
37
Zob. M. W o j c i e c h o w s k i, Czynnoci symboliczne Jezusa. Studia z Biblistyki t. 6
(1991), s. 87.
38
Zob. J. B r o w m a n, The Gospel of Mark. Leiden 1965, s. 173.
39
Zob. V. T a y l o r, The Gospel According to St. Marc. London 1967, s. 355.
40
Zob. Mk 7, 35: Zaraz otworzy³y siê jego uszy, wiêzy jêzyka siê rozwi¹za³y i móg³ p r a w id ³ o w o mówiæ (BT); I otworzy³y siê uszy jego, i rozwi¹zane zosta³o pêto na jego jêzyku, i przemówi³ b e z t r u d u (Mi³osz).
41
Kilka innych przyk³adów: cz³owiek nieczystego ducha maj¹cy (Mk 5, 2); kobieta chora
na krwi p³ynienie (Mk 5, 25); ¿ebrak lepy (Mk 10, 46).
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piwszy ku niemu, rzek³: B¹d pozdrowiony, Mistrzu! I poca³owa³ go. A oni targnêli siê nañ
rêkoma i pojmali go; BG: A przyszed³szy, zarazem przyst¹pi³ do niego i rzek³: Mistrzu, Mistrzu! i poca³owa³ go. Tedy siê oni na niego rêkoma rzucili i pojmali go; BW: I zaraz podszed³szy, przyst¹pi³ do niego i rzek³: Mistrzu! I poca³owa³ go. A oni rzucili siê na niego i pochwycili
go; R: I zbli¿y³ siê, zaraz podszed³ do Niego i powiedzia³: Rabbi... I poca³owa³ Go. A oni,
po³o¿ywszy na Nim rêce, pochwycili Go; BT: Skoro tylko przyszed³, przyst¹pi³ do Jezusa
i rzek³: Rabbi!, i poca³owa³ Go. Tamci za rzucili siê na Niego i pochwycili Go.

Scena pojmania to jedno z bardziej dramatycznych wydarzeñ w Ewangelii.
W wersji Marka zbudowana jest z 9 wersetów, rozpadaj¹cych siê na kilka krótkich
epizodów. Taki zabieg stylistyczny dodaje dynamiki i klimatu wewnêtrznego napiêcia 42. W przek³adzie Mi³osza brak tej pierwotnej nerwowoci, a raczej panuje
podnios³a atmosfera. Nawet czasownik XB4$V88T (rzuciæ, paæ, zedrzeæ,
po³o¿yæ, uderzyæ) jest bardzo delikatnie przet³umaczony  po³o¿yli (BB, BG,
BW, BT: rzucili; W: targnêli siê; RB: po³o¿ywszy). Scena pojmania jest
potraktowana nie jako pocz¹tek dramatycznych wydarzeñ, ale jako preludium do
misterium zbawienia, st¹d jej przedstawienie w wysokiej tonacji narracyjnej. Taki
móg³by byæ zamys³ poety (kolejne zbie¿ne miejsce z wersj¹ Brandstaettera), choæ
trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e tu zosta³a u¿yta spolszczona wersja frazeologizmu
angielskiego to lay on, który równie¿ oznacza pochwyciæ, powaliæ. Biblia
Jerozolimska w ten sposób przek³ada grecki czasownik 43.
A opuszczaj¹c Go, uciekli wszyscy. [14, 50]
Ale m³odzieniaszek pewien, rzuciwszy lnian¹ tkaninê na go³e cia³o, postêpowa³ za
Nim, i próbowali go pojmaæ. [14, 51]
On jednak zostawiwszy w ich rêkach tkaninê, uciek³ nagi. [14, 52]
BB: A tak zostawiwszy go wszyscy uciekli. Ale niektóry m³odzieniaszek szed³ za nim
obwin¹wszy siê przecierad³em na nagie cia³o i pojmali go m³odzieñcy. Ale on porzuciwszy
przecierad³o nago im uciek³; W: Wtedy uczniowie jego opuciwszy go, wszyscy uciekli. A pewien m³odzieniec szed³ za nim, odziany przecierad³em na go³ym ciele, i pojmali go. Lecz on
porzuciwszy przecierad³o, nagi uciek³ od nich; BG: A tak opuciwszy go, wszyscy uciekli.
A jeden jaki m³odzieniec szed³ za nim, przyodziany przecierad³em na nagie cia³o; i uchwycili go m³odzieñcy. Ale on opuciwszy przecierad³o, nago uciek³ od nich; BW: Wtedy wszyscy
go opucili i uciekli. A pewien m³odzieniec, maj¹c narzucone przecierad³o na go³e cia³o, szed³
za nim. I pochwycili go. Ale on pozostawi³ przecierad³o i uciek³ nagi; RB: I wszyscy Go opuciwszy, uciekli... A pewien m³odzieniec szed³ za Nim w przecieradle narzuconym na nagie
cia³o. Usi³uj¹ go schwytaæ, on jednak porzuci³ przecierad³o i uciek³ nagi...; BT: Wtedy opucili Go wszyscy i uciekli. A pewien m³odzieniec szed³ za Nim, odziany przecierad³em na go³ym
ciele. Chcieli go chwyciæ, lecz on zostawi³ przecierad³o i nago uciek³ od nich.

Werset 50 rozdzia³u 14 zawiera trudn¹ do t³umaczenia konstrukcjê gramatyczn¹, opart¹ na participium graphicum. Mi³osz próbuje oddaæ tzw. poprzedzaj¹c¹
czynnoæ towarzysz¹c¹, u¿ywaj¹c imies³owu wspó³czesnego 44. Ten zabieg jest
42

(1990).

Zob. J. P. H e i l, Mark 14, 152: Narrative Structure and Reader-Response. Biblica t. 71

Wersja angielska: Then they l a i d t h e i r h a n d s o n H i m and took Him; wersja
francuska: Les autres m i r e n t l a m a i n s u r l u i et larrêtèrent.
44
Zob. S z c z e p i ñ s k a, op. cit., s. 127128: Konstrukcje z imies³owem opisowym (participium graphicum), wyra¿aj¹cym czynnoæ wczeniejsz¹ lub w sposób oczywisty towarzysz¹c¹ czynnoci, o której mowa, w³aciwe s¹ jêzykowi hebrajskiemu. [...] Konstrukcje z participium graphicum znajduj¹ swoje ekwiwalenty przek³adowe albo w dos³ownych t³umaczeniach  kalkach, zawieraj¹cych imies³ów uprzedni, albo w znacznie zmodyfikowanych, doæ ró¿norodnych strukturach
43
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prób¹ znalezienia polskiego ekwiwalentu tej czynnoci, co nale¿y przyj¹æ z uznaniem, choæ trzeba stwierdziæ, ¿e przy okazji nadmiernie zagêszcza to sk³adniê.
W jêzyku np. angielskim czy francuskim stosowanie imies³owów dynamizuje
wypowied, jednak w polszczynie zbyt czêste ich u¿ywanie przynosi odwrotny
skutek.
Kolejne dwa wersety przedstawiaj¹ krótk¹, dygresyjn¹ historiê pewnego m³odzieniaszka. Kim on jest? Czy jest nim, jak sugeruje tradycja chrzecijañska, sam
ewangelista, który mia³ mieszkaæ nieopodal ogrodu Getsemani? Edgar Haulotte
nie zgadza siê z t¹ teori¹ i sugeruje, ¿e opowieæ o uciekaj¹cym m³odzieñcu nale¿y rozpatrywaæ w kategoriach pewnego symbolicznego zdarzenia, w którym kluczowym elementem jest zgubiona szata 45. Albert Vanhoye, id¹c tym tropem, odczytuje tê scenê w kontekcie innej, jaka mia³a miejsce ju¿ po zmartwychwstaniu.
Anio³, siedz¹cy ko³o grobu Chrystusa, jest równie¿ m³odzieñcem okrytym szat¹
(Mk 16, 5). Vanhoye interpretuje te dwa wydarzenia jako alegoryczne przedstawienie istoty chrztu. Ze mierci Chrystusa wynika, ¿e umieraj¹cy cz³owiek jest
ogo³ocony, a w zmartwychwstaniu jest odziany w now¹ bia³¹ szatê; ju¿ nie ma
w nim lêku, nie ucieka, lecz staje siê odwa¿nym wiadkiem zmartwychwstania 46.
Przygl¹daj¹c siê t³umaczeniu Mi³osza nale¿y stwierdziæ, ¿e przyj¹³ on odmienn¹ cie¿kê interpretacyjn¹. U¿yty w tekcie oryginalnym rzeczownik <g"<\F6@H
wystêpuje w Ewangelii Marka dwukrotnie, przy czym poeta za ka¿dym razem inaczej go przek³ada. Tu jako m³odzieniaszek (s³owo to zaczerpn¹³ poeta z Biblii
brzeskiej), gdy¿ odnosi siê do cz³owieka, a w scenie przy pustym grobie jako m³odzieniec 47, poniewa¿ w tym przypadku wskazuje anio³a, czyli przedstawiciela sfery niebiañskiej. W omawianym t³umaczeniu mo¿na wyró¿niæ inne fragmenty, w których autor Traktatu poetyckiego u¿y³ specyficznych form deminutywnych 48.
3
Ju¿ w pierwszym zdaniu swojej Ewangelii w. Marek przedstawia motyw przewodni ca³oci. Pragnie przekazaæ dobr¹ nowinê o Jezusie z Nazaretu 49. Punktem
centralnym jest fakt Jego zmartwychwstania i w tym wietle nale¿y widzieæ oraz
interpretowaæ wszystkie zapisane czyny i s³owa Jezusa 50. Zwyciêstwo Zbawiciela
nad mierci¹ jest najwa¿niejszym wydarzeniem w dziejach ludzkoci oraz rósk³adniowych, semantycznie jednak dos³ownie ekwiwalentnych wobec pierwowzoru, poniewa¿ w nich
to tak¿e na sposób semicki wyra¿ana jest w naturalny sposób owa »czynnoæ towarzysz¹ca«.
45
E. H a u l o t t e, Symbolique du vêtement selon La Bible. Paris 1966, s. 85.
46
A. Va n h o y e, La Fuit du lhomme nu (Mc 14, 5152). Biblica t. 52 (1971). Zob. te¿
M. J. H a r e n, The Naked Young Man: a Historians Hypothesis on Mark 14, 5152. Biblica t. 79
(1998).
47
Zob. Mk 16, 5: A wszed³szy do grobowca, zobaczy³y m ³ o d z i e ñ c a siedz¹cego po prawej stronie, ubranego w bia³¹ suknie, i oniemia³y.
48
Zob. np.: I natychmiast wsta³a d z i e w e c z k a (Mk 5, 42); rzek³ do d z i e w e c z k i
król (Mk 6, 22); S y n e c z k o w i e, jak¿e trudna to rzecz wnijæ do Królestwa Bo¿ego! (Mk 10,
24); dopuæcie d z i a t k o m przychodziæ do mnie (Mk 10, 14); kto nie przyjmuje Królestwa
Bo¿ego jak d z i e c i ¹ t k o (Mk 10, 15).
49
Zob. L a n g k a m m e r, op. cit., s. 43.
50
Zob. J. M. R o b i n s o n, The Literary Composition of Mark. W: LÉvangile selon Marc.
Red. M. S a b b r e. Leuven 1974, s. 1119.
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d³em nadziei dla cz³owieka. Wyp³ywaj¹ca z tego wiara to równie¿ czêsty motyw
przewijaj¹cy siê na kartach Ewangelii 51. To drugi cel, jaki ujawnia siê w tekcie:
przekonywanie potencjalnego czytelnika do uwierzenia Chrystusowi jako Zbawicielowi wiata 52. Ewangelia z za³o¿enia mia³a byæ dzie³em propagandowym, temu
równie¿ by³ podporz¹dkowany dobór rodków stylistycznych wspomagaj¹cych
funkcjê perswazyjn¹.
W takiej perspektywie dzie³o Marka by³o interpretowane na przestrzeni wieków. Ze wzglêdu na swój prosty, szorstki jêzyk prze¿ywa³o okresy albo zepchniêcia
na margines ¿ycia Kocio³a, albo jaskrawego podkrelania wartoci tego dzie³a (akcentowano autentyzm przekazu, nie ska¿ony póniejszymi dodatkami interpretacyjnymi). W drugiej po³owie XX w. mo¿na zauwa¿yæ wzrost popularnoci Ewangelii
w. Marka. Surowoæ jej jêzyka i prostota na nowo znalaz³y zagorza³ych zwolenników; jest to bodaj¿e ulubiona ewangelia wielu nieortodoksyjnych mylicieli w Kociele. Wp³ynê³a m.in. na formowanie siê teologii wyzwolenia oraz inspirowa³a lewicowe nurty w chrzecijañstwie 53.
Byæ mo¿e, równie¿ na fali wiêkszego zainteresowania Ewangeli¹ w. Marka
w latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia Mi³osz zdecydowa³ siê na jej t³umaczenie. W S³owie wstêpnym do swojego przek³adu wspomina:
T³umacz¹c, stara³em siê byæ równie prosty. Unika³em s³ów i zwrotów, które znalaz³y siê
w polszczynie dziêki gazetom i telewizji, czyli takich, które dopiero niedawno zyska³y w niej
prawo do obywatelstwa. Jak ju¿ wyjania³em gdzie indziej, z okazji moich przek³adów biblijnych, moim celem by³ w nich jêzyk mo¿liwie dostojny, ale ani wyszukany, ani niezrozumia³y.
Mam nadziejê, ¿e stosuj¹c tê zasadê, pozosta³em wierny równie¿ duchowi tej Ewangelii 54.

Z wypowiedzi tej wynika, ¿e podj¹³ siê niezwykle trudnego zadania, którego
rezultatem mia³by byæ jêzyk t³umaczenia ³¹cz¹cy dwa odmienne obszary stylistyki: prostotê i dostojnoæ. Poniewa¿ poeta stara³ siê unikaæ s³ów pochodz¹cych z potocznej polszczyzny, szuka³ inspiracji w leksyce archaicznej i ludowej. Natomiast
konstytutywnym elementem kategorii dostojnoci sta³a siê rozbudowana sk³adnia.
Nad ca³oci¹ przek³adu unosi siê uroczysta atmosfera dziêki czêstemu stosowaniu
preasens historicum. Mi³osz opisuje wydarzenia, które kiedy mia³y miejsce, ale
dzia³y siê i nadal siê dziej¹, w jakim aspekcie, równie¿ wspó³czenie; s¹ uaktualniane. Dobra nowina nie by³a, ale ci¹gle staje siê obecna. Czytelnik mo¿e odnosiæ wra¿enie, ¿e obcuje z tekstem nie historycznym, ale ponadczasowym, umieszczonym na styku miêdzy doczesnoci¹ a wiecznoci¹. Dobra nowina, w przek³adzie autora Traktatu teologicznego, nie ma nic wspólnego z komunikatem
dziennikarskim, bli¿ej jej, w sferze stylistyki, do legendy, podania, mitu lub, jeli
spojrzy siê na omawiany tekst w pryzmacie teorii, któr¹ wymylili Pawie³ Florenski i Jurij £otman 55, do utworu staj¹cego siê literack¹ ikon¹ Jezusa.
Zob. H a r r i n g t o n, op. cit., s. 982.
Zob. J. F l i s, Myl eklezjalna wed³ug w. Marka. Scriptura Sacra 1999, nr 3, s. 158.
53
Zob. F. B e l o, Lecture matérialiste de lévangile de Marc. Paris 1975.
54
Cz. M i ³ o s z, Ksiêgi biblijne. Kraków 2003, s. 594.
55
Hieratycznoæ jêzyka biblijnego, o któr¹ zabiega³ M i ³ o s z (Ksiêgi biblijne, s. 39), jako
odrêbna kategoria estetyczna pojawi³a siê wczeniej w dzie³ach rosyjskiego myliciela, P. Florenskiego. Wprawdzie odnosi³ on j¹ przede wszystkim do sztuki pisania ikon, ale równoczenie sugerowa³, ¿e mo¿e byæ tak¿e postulowana w innych rejestrach aktywnoci artystycznej, jak np. w literaturze
(zob. W. P a n a s, W krêgu metody semiotycznej. Lublin 1991, s. 153). W roku 1922 w Ikonostasie,
51
52
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Koine, tak¿e w czasach wspó³czesnych ewangelicie, dla osób na co dzieñ pos³uguj¹cych siê grek¹ klasyczn¹ brzmia³o zbyt chropowato. Mi³osz, aby ³amaæ
i urozmaicaæ surowy styl w. Marka, u¿ywa szeregu rodków. Przek³ad wyró¿nia siê
stosunkowo du¿¹, jak na tak nied³ugi tekst, liczb¹ form i wyrazów archaicznych
oraz rzadko wystêpuj¹cych we wspó³czesnej polszczynie 56 (np. doktorowie, kur,
majêtnoæ, ostaæ, ow³adniêty, pacho³ek, podwórzec, przemyliwaæ,
synaczkowie, tedy, trwo¿yæ, wszystek, zbrukany). Ta uwaga dotyczy równie¿ frazeologii (np. dla twardoci serc waszych napisa³ wam to prawid³o, pojmaæ chytroci¹, u Boga wszystko jest podobno, zasklepione serce), jak i sk³adni (co by ujawnione mia³o byæ, cz³owiek dzban wody maj¹cy postêpowa³ za
nim, sta³y tam kobiety z daleka patrz¹ce, wiadectwa zgodne nie by³y, tam
dla nas wieczerzê przygotujcie). W strukturze gramatycznej g³ównymi cechami t³umaczenia s¹: czêste  72 razy  u¿ycie imies³owów przys³ówkowych uprzednich
oraz swobodne stosowanie na przemian czasu przesz³ego i teraniejszego 57.
tekcie stanowi¹cym jedn¹ z czêci niedokoñczonego dzie³a Filozofia kultu, P. F l o r e n s k i (Ikonostas. W: Ikonostas i inne szkice. Prze³. Z. P o d g ó r z e c. Warszawa 1981, s. 3031) pisze: Artysta nie tworzy obrazu sam z siebie, lecz zdejmuje tylko zas³ony z istniej¹cego ju¿, istniej¹cego odwiecznie obrazu. Nie nak³ada farby na p³ótno, lecz jakby oczyszcza je z obcych nalecia³oci, wyjawia »zapis« rzeczywistoci duchowej. W podobnym stylu wypowiada³ siê o sztuce t³umaczenia
tekstu biblijnego M i ³ o s z (Ksiêgi biblijne, s. 3839), gdy akcentowa³ prymat orygina³u nad komunikatywnoci¹; przek³ad biblijny ma ods³aniaæ w danym jêzyku sferê sacrum. Zob. te¿ M. M i k l as z e w s k a, Rozmowa z Czes³awem Mi³oszem. Poezja 1981, nr 5/6, s. 130. Jak ikona jest odbiciem
kategorii transcendentnej dla oczu, tak tekst wiêty, wed³ug Florenskiego, jest obrazem Bo¿ego S³owa. W akcie artystycznym twórca wstêpuje (ascendit) w rzeczywistoæ transcendentn¹, po czym
zstêpuje (descendit) i odwzorowuje j¹ w ziemskich kategoriach. To wstêpowanie i zstêpowanie
artysty jest procesem permanentnym, tak jak sama relacja miêdzy Bogiem a cz³owiekiem cechuje
siê wewnêtrzn¹ dynamik¹, wzajemnym przenikaniem (zob. Z. K i j a s, Homo creatus est. Ekumeniczne studium antropologii Paw³a Florenskiego i Hansa Ursa von Balthasara. Kraków 1996, s. 42
46). Celem rytmu ascenditdescendit jest odzyskiwanie ska¿onego przez grzech pierworodny podobieñstwa Boskiego w cz³owieku, czyli, ujmuj¹c to przy pomocy pojêæ Mi³osza, sakralizacja rzeczywistoci. Tekst biblijny jest zatem rozumiany tak¿e w kategorii obrazu Boga (g\6T< J@Ø 1g@Ø).
Koncepcja s³owa jako ikony wystêpuje w semiotycznej teorii interpretacji dzie³a literackiego, zw³aszcza charakterystyczna jest dla myli J. £otmana. Pojmowa³ on ikonicznoæ tekstu literackiego nie
tylko jako zamkniêty komunikat, ale równie¿ jako obraz, który odnosi siê do innej rzeczywistoci
i mo¿e wp³ywaæ na odbiorcê, stymulowaæ go i kszta³towaæ (zob. J. £ o tm a n, S³owny znak przedstawiaj¹cy. W: Struktura znaku artystycznego. Prze³. A. T a n a l s k a. Warszawa 1984, s. 84), czyli
w przypadku tekstu sakralnego: uwiêcaæ. Takie pojmowanie i rozumienie tekstu to miejsce spotkania Mi³osza i £otmana, co zauwa¿a P a n a s (op. cit., s. 135).
56
P. B i n e k (Polskie t³umaczenia Ewangelii w. Marka. Rozprawy Komisji Jêzykowej
WTN t. 22 〈1996〉, s. 82) uwa¿a, ¿e przek³ad Mi³osza w sferze leksyki nawi¹zuje do t³umaczenia
J. Wujka: Niew¹tpliwie sta³ym punktem odniesienia jest dla Mi³osza w jego pracach t³umacza
Biblia Wujka. Ogl¹d warstwy leksykalnej Ewangelii dowodzi, ¿e jest ona w przewa¿aj¹cej mierze
nawi¹zaniem do modernizacji. Wszystkie te nawi¹zania podporz¹dkowane s¹ jednak zasadzie niezale¿nego wyboru dokonanego za ka¿dym razem przez t³umacza.
57
Kilka przyk³adów: I m ó w i ³ im: Wam dana jest tajemnica Królestwa Bo¿ego. Ale dla innych, tych na zewn¹trz, wszystko staje siê przez podobieñstwo. Aby widz¹c widzieli, a nie ujrzeli,
i s³ysz¹c s³yszeli, a nie pojêli, by siê snad nie nawrócili, a nie by³o im odpuszczono. I p o w i a d a im:
Nie rozumiecie tego podobieñstwa? Jak¿e wiêc którekolwiek podobieñstwo pojmiecie? (Mk 4, 11
13); Ona za, odpowiadaj¹c, r z e c z e do Niego: Tak jest, Panie, ale i szczeniêta pod sto³em jedz¹
okruchy, które dzieci zostawi³y. I r z e k ³ jej: Dlatego ¿e powiedzia³a to, id, opuci³ twoj¹ córkê z³y
duch (Mk 7, 2829); I znowu przychodz¹ do Jeruzalem. A kiedy p r z e c h a d z a ³ s i ê po dziedziñcu, p r z y s t ê p u j ¹ do Niego arcykap³ani i uczeni w pimie, i prze³o¿eni. I m ó w i l i Mu: Jaka jest
w³adza, pod któr¹ to czynisz? Albo kto da³ Tobie tê w³adzê, ¿eby to czyni³? (Mk 11, 2728).
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Przek³ad Mi³osza jest t³umaczeniem wybitnie literackim i nale¿y do najbardziej
oryginalnych, obok wersji Brandstaettera, jakie wspó³czenie powsta³y. Poecie uda³o siê stworzyæ swój niepowtarzalny, wyranie rozpoznawalny styl. Równoczenie
jednak ten styl sta³ siê obci¹¿eniem dla przek³adu. Po pierwszym okresie entuzjastycznego przyjêcia w³anie ze wzglêdu na jego niewspó³czesnoæ jêzykow¹ odszed³ nieco w zapomnienie. Mo¿na przewrotnie pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e tzw.
¿argon dziennikarski, z którym walczy³ Mi³osz, w tym przypadku wygra³. Komunikatywnoæ przekazu ewangelijnego jest cech¹ istotniejsz¹ ni¿ dostojnoæ t³umaczenia, o któr¹ zabiega³ poeta. Próby ocalenia dostojnego stylu w przek³adzie biblijnym
przez jednego twórcê w sytuacji, kiedy w potocznym mniemaniu nawet Biblia
Tysi¹clecia obecnie wydaje siê ju¿ nieco archaiczna, jawi¹ siê jako regres w stosunku do powszechnych tendencji panuj¹cych w translatoryce biblijnej. Niemniej Ewangelia wed³ug Marka w t³umaczeniu autora Hymnu o perle stanowi przyk³ad piêknej
poetyckiej translacji tekstu wiêtego, nale¿y j¹ równie¿ postrzegaæ jako najwierniejsze urzeczywistnienie Mi³oszowej koncepcji hieratycznego stylu biblijnego, który
ma ³¹czyæ w sobie prostotê z dostojnoci¹.
WIES£AW FELSKI
(Catholic University of Lublin)

Abstract

THE GOSPEL ACCORDING TO SAINT MARK
IN CZES£AW MI£OSZS TRANSLATION
Czes³aw Mi³oszs Biblical work is an exceptional event in the history of Polish biblical translation since apart from his own translations Mi³osz suggested his own, unique conception of the Bible
translation. It relies on two basic principles. The first is the principle of primacy of the original.
Mi³osz claimed that a strong desire to clarity might result in overshadowing of the poetical beauty of
the Biblical books, and thus he postulated to save the original imagery in translation. The second
principle relates to the faithfulness to linguistic tradition; Mi³osz often stressed his regard for
the Polish biblical style. Among 10 Biblical books translated by Mi³osz, the Gospel according to
Saint Mark enjoys an exceptional position since it comprises the most consistent realization of the
accepted theoretical assumptions. The translation is characterized by a sophisticated style which is
a result of a dialogue with Old-Polish translations. The poet managed to make a translation from
which the aura of the sacred emanates.

