
V.  
Mi osz – t umacz poezji polskiej  

na j zyk angielski 

Twórczo  przek adowa Czes awa Mi osza zwi zana jest ci le z jego 

oryginaln  twórczo ci . W eseju pod tytu em Gorliwo  t umacza wyzna-
wa , e g ównym celem jego translatorskich zainteresowa  by o „poszuki-

wanie pomocy w wypracowaniu w asnego idiomu”1. Przek ady te powsta-

wa y w ró nych okresach twórczo ci Mi osza. Trudn  sztuk  t umaczenia 
opanowywa  stopniowo, wraz z nabywaniem znajomo ci j zyków ob-

cych, wpierw francuskiego, potem angielskiego. Zdawa  sobie doskonale 

spraw  z trudno ci, jakie stoj  przed t umaczem, z odpowiedzialno ci, 
jak  bierze na siebie, chc c przyswoi  w asnej literaturze dzie a obcych 

pisarzy. Jest to niema e ryzyko, gdy  mimo i  t umacz dok ada wszelkich 

stara , by wykona  swe zadanie jak najlepiej, to „wynik b dzie mniej 
szcz liwy lub bardziej”2. Cho  zdarza si  te , e dobry przek ad „zostaje 

w historii j zyka i wp ywa na j zyk nie mniej, a czasem wi cej ni  utwory 

maj ce prawo pierworództwa”3. Autorzy i t umacze z ró nych epok nale  
do wspólnej rodziny zasiadaj cej w krainie „wiecznych »intelektualnych o-

wów«”4, o jakich pisze William Blake, do którego cz sto wraca . 

T umaczenia Mi osza mo na z grubsza podzieli  na dwie kategorie: 

z j zyków obcych na polski i z j zyka polskiego na angielski. W tej pierw-

szej dziedzinie Mi osz mo e si  poszczyci  t umaczeniami z literatury 

ameryka skiej i brytyjskiej, a tak e z francuskiej, chi skiej, greckiej, hisz-
                                                           

1 C. Mi osz, Ogród nauk, Pary , Instytut Literacki, 1979, 171. 
2 C. Mi osz, Ogród nauk…, 171. 
3 C. Mi osz, Ogród nauk…, 171. 
4 C. Mi osz, Ogród nauk…, 172. 



V. Mi osz – t umacz poezji polskiej na j zyk angielski 99 

pa skiej, hebrajskiej, hindi, japo skiej, jidisz i litewskiej, a nawet jednego 

wiersza z aciny. Ju  pierwsza bibliografia t umacze  Mi osza zawiera 

blisko 80 pozycji, w ród których znajduj  si  m. in. przek ady z Audena, 

Baudelaire’a, Biblii, Blake’a, Eliota, Jeffersa, poezji haiku, Kabira, Kawafisa, 

Mao Tse-Tunga, Miltona, Negro spirituals, Nerudy, Sandburga, Szekspira, 

Whitmana i Yeatsa5. Druga, znacznie obszerniejsza, rejestruje oko o 270 

pozycji, a tak e zawiera przesz o 600 stron samych przek adów6. 

W rozdziale tym skupi  si  wy cznie na t umaczeniach Mi osza z j -
zyka polskiego na angielski7. Mi osz zacz  og asza  swoje przek ady 

z poezji polskiej w znanych angielskich pismach „Encounter” i „The 

Observer”8. I tak „Encounter” (a by o to w lutym 1958 roku), zamie ci  
pi  wierszy Mirona Bia oszewskiego z not  biograficzn  o poecie, Elegy 

of Fortinbras Zbigniewa Herberta (sierpie  1961) oraz przek ad w asnego 

wiersza Throughout Our Lands (luty 1964), natomiast „The Observer” we 
wrze niu 1962 roku og osi  pi  kolejnych wierszy Herberta. Z kolei 

George Steiner umie ci  w antologii The Penguin Book of Modern Verse 

                                                           
5 R. Volynska-Bogert and W. Zalewski, Czes aw Mi osz. An International Bibliography 1930–

1980, preface by S. Bara czak, Ann Arbor, Michigan Slavic Publications, 1983. 
6 M. Heydel (zebr. i oprac.), Czes aw Mi osz. Przek ady poetyckie, Kraków, Znak, 2005. Do-

datkowe informacje mo na znale  w: A. Kosi ska, oprac., Czes aw Mi osz. Bibliografia druków 

zwartych, Kraków-Warszawa, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2009. 

W przek adach z j zyków, których nie zna , Mi osz korzysta  z angielskich tekstów. An-

drzej Franaszek podaje te , e przy pracy nad t umaczeniem Jak si  wam podoba Szekspira 

„Mi osz posi kowa  si  przek adem francuskim i z pewno ci  XIX-wieczn  wersj  autorstwa 

Leona Ulricha” (A. Franaszek, Mi osz. Biografia, Kraków, Wydawnictwo Znak, 2011, 322). 

O swojej znajomo ci hebrajskiego Mi osz mówi : „I learned some Hebrew – let us say on the 

school level, like school Latin” (C.L. Haven, ed., Czes aw Mi osz. Conversations, Jackson, Universi-

ty Press of Mississippi, 2006, 6). O przek adach biblijnych Mi osza pisa  M. Piela w: Czes aw 

Mi osz jako t umacz biblii hebrajskiej, „Studia Judaica”, 8, 2005, nr 1–2 (15–16), 213–239. 
7 Pomin  tak e ocen  przek adów, poniewa  Mi osz wspó pracowa  z wieloma ameryka -

skimi t umaczami i trudno jest okre li  jego rol  w kszta towaniu ostatecznych wersji prze-

k adów. Nie b dzie te  mowy o tym, jakie swoje w asne utwory wybiera  do t umaczenia na 

angielski. Obydwa tematy warte s  osobnych bada . O recepcji krytycznej, z uwzgl dnieniem 

zagadnie  przek adu, pisa a B. Karwowska, Mi osz i Brodski. Recepcja krytyczna twórczo ci 

w krajach angloj zycznych, Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN, 2000. O wczesnych t umacze-

niach Mi osza na angielski pisa  B. Baran w artykule pt. Mi osz jako t umacz wspó czesnej poezji 

polskiej na j zyk angielski, „Poezja”, 1981, vol. 16, 7 (188), 56–61.  
8 „Encounter”, wydawany od 1953 do 1991 w Wielkiej Brytanii, by  anglo-ameryka skim 

miesi cznikiem literackim, natomiast „The Observer”, za o ony w 1791 roku, jest najstarsz  

niedzieln  gazet  na wiecie. 
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Translation (1966) trzy Mi oszowskie przek ady wierszy Zbigniewa Her-
berta oraz po jednym Antoniego S onimskiego, Tymoteusza Karpowicza 

i Jerzego Harasymowicza, a Celina Wieniewska w Polish Writing Today 

(1967) pi  t umacze  wierszy Tadeusza Ró ewicza i po jednym Zbi-
gniewa Herberta i Wis awy Szymborskiej. W czasopi mie „TriQuarterly” 

ukaza  si  wiersz Aleksandra Wata (2, 1967) oraz jeden Juliana Przybosia 

(9, 1967). George Gömöri i Charles Newman zamie cili w antologii The 

New Writing in East Europe (1968) po jednym wierszu Juliana Przybosia, Mie-

czys awa Jastruna, Zbigniewa Herberta i Aleksandra Wata, za  kwartalnik 

„Prism International” w Vancouver og osi  wybór wierszy Aleksandra Wata 
pod tytu em From Mediterranean Poems (1969). Alan Bold w The Penguin Book of 

Socialist Verse (1970) zamie ci  sze  przek adów wierszy Zbigniewa Herber-

ta, natomiast Queens Slavic Papers jeden wiersz Bogdana Czaykowskiego 
(1973). Ju  ten krótki przegl d daje wyobra enie o wzrastaj cym znacze-

niu Mi osza jako t umacza poezji polskiej na j zyk angielski. 

Od lat sze dziesi tych zacz y si  te  ukazywa  ksi kowe wydania 
przek adów wspó czesnej poezji polskiej Czes awa Mi osza. Imponuj ca 

liczba tych pozycji9, dwadzie cia cztery ksi ki, wskazuje na ogrom pracy 

                                                           
9 C. Mi osz (sel. and tr.), Postwar Polish Poetry: An Anthology, Garden City, NY, Doubleday, 

1965; C. Mi osz (sel. and trans.), Postwar Polish Poetry: An Anthology, 2nd ed., Harmondsworth, 

Penguin Books, 1970; C. Mi osz (sel. and ed.), Polish Postwar Poetry: An Anthology, 3rd, expan-

ded ed., trans. by the author and others, Berkeley, California University Press, 1983; Z. Her-

bert, Selected Poems, intro. by A. Alvarez, trans. by C. Mi osz and P. Dale Scott, Harmond-

sworth, Penguin, 1968; Z. Herbert, Selected Poems, select. by T. Kunz, afterword by J. and 

B. Carpenter, trans. by J. and B. Carpenter, C. Mi osz, P. Dale Scott, Kraków, Wydawnictwo 

Literackie, 2000; A. Wat, With the Skin, trans. by C. Mi osz, New York, Ecco Press, 1969; 

A. Wat, Mediterranean Poems, ed. and trans. by C. Mi osz, Ann Arbor, Ardis, 1977; A. Wat, 

With the Skin, trans. and ed. by C. Mi osz and L. Nathan, New York, Ecco Press, 1989; 

A. Wat, Selected Poems, trans. and ed. by C. Mi osz and L. Nathan, London, Penguin, 1991; 

C. Mi osz, Selected Poems, intro. by K. Rexroth, trans. by several hands, New York, The Seabu-

ry Press, 1973 (2nd ed. 1980 by Ecco Press); C. Mi osz, Bells in Winter, trans. by the author and 

L. Vallee, New York, Ecco Press, 1974; C. Mi osz, The Separate Notebook, trans. by R. Hass 

and R. Pinsky with the author and R. Gorczynski, New York, Ecco Press, 1984; C. Mi osz, 

Unattainable Earth, trans. by the author and R. Hass, New York, Ecco Press, 1986; A. wirsz-

czy ska (Anna Swir), Happy as a Dog’s Tail, intro. by C. Mi osz, trans. by C. Mi osz and 

L. Nathan, San Diego, Harcourt Brace Jovanovich, 1985; A. wirszczy ska (Anna Swir), 

Talking to My Body, trans. by C. Mi osz and L. Nathan, Port Townsend, Washington, Copper 

Canyon Press, 1996; C. Mi osz, The Collected Poems, 1931–1987, trans. by the author and the 

others, New York, Ecco Press, 1988; C. Mi osz, The World, trans. by R. Haas and R. Pinsky 

with R. Gorczynski, San Francisco, Arion Press, 1989; C. Mi osz, Provinces: Poems 1987–1991, 
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„gorliwego t umacza”, za jakiego mia  si  Mi osz. Wyró ni  tu zw aszcza 
nale y trzy kolejne wydania antologii polskiej poezji powojennej, dwie 

edycje wierszy Z. Herberta, cztery utworów A. Wata, dwa poezji 

A. wirszczy skiej oraz trzyna cie tomów t umacze  w asnych wierszy. 
Chocia  liczne wiersze, a czasem i ca e tomiki, by y przedrukowywane 

pó niej w zbiorowych wydaniach, to i tak ogólny bilans dzia alno ci Mi-

osza na tym polu nie mie ci si  w standardach pracy zwyk ego t umacza. 
Najwa niejszym dokonaniem Mi osza w tym zakresie by a niew tpliwie 

antologia Postwar Polish Poetry, której pierwsze wydanie przypada na rok 

1965. Zawiera ona 72 wiersze autorstwa 21 poetów, które powsta y 
i zosta y og oszone drukiem w latach 1956–1964. Autor antologii nie 

zamierza  bynajmniej na tej podstawie dawa  ogólnego obrazu powojen-

nej poezji; jego celem by o pokazanie bogactwa tematów i form, które 
narasta y od pokole , prze y  nie tyle osobistych, co zbiorowych do-

wiadcze  historycznych. Czyli antologia dawa a po raz pierwszy obraz 

popa dziernikowej poezji polskiej w j zyku angielskim dla obcego czy-
telnika, zwracaj c jednocze nie uwag  na osob  t umacza i jego w asn  

twórczo . Drugie wydanie antologii ukaza o si  w roku 1970, trzecie, 

z czterema nowymi autorami i wierszami – w r. 1983, co wiadczy o tym, 
e dopiero przek ady Mi osza obudzi y zainteresowanie poezj  polsk  

w Stanach Zjednoczonych. 

Ju  we wst pie do antologii Postwar Polish Poetry Mi osz da  skrócony 
wyk ad w asnej metody t umaczenia. Opar  j , jak wolno s dzi , na do-

wiadczeniach nabytych jeszcze na lekcjach aciny w pi tej klasie wile -

skiego gimnazjum Zygmunta Augusta, prowadzonych przez Adolfa 
Ro ka, na których uczniowie wspólnie omawiali i redagowali zadany im 

fragment do t umaczenia10. Znaj c j zyk angielski wystarczaj co dobrze, 

nie na tyle jednak, by samodzielnie kontrolowa  prac  nad tekstem, do-
biera  sobie do pomocy rodowitych t umaczy. „Poniewa  angielski nie 

                                                                                                                                   

trans. by the author and R. Hass, New York, Ecco Press, 1991; C. Mi osz, Facing the River. 

New Poems, trans. by the author and R. Hass, Hopewall, NJ, Ecco Press, 1995; C. Mi osz, 

Road-side Dog, trans. by the author and R. Hass, New York, Farrar, Strauss and Giroux, 1998; 

C. Mi osz, A Treatise on Poetry, trans. by the author and R. Hass, New York, Ecco Press, 2001; 

C. Mi osz, New and Collected Poems, 1931–2001, trans. by the author and others, New York, 

HarperCollin Publishers, 2001; C. Mi osz, Second Space: New Poems, trans. by the author and 

R. Hass, New York, Ecco Press, 2004; C. Mi osz, Selected Poems, 1931–2004, foreword by 

S. Heaney, trans. by the author and R. Hass, New York, Ecco Press, 2006. 
10 A. Franaszek, Mi osz…, 71. 



102 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2012 • 2 

jest moim ojczystym j zykiem i nie ufam swojemu s uchowi, musia em 
polega  na pomocy i kontroli tych, którzy mówi  po angielsku od dzie-

ci stwa; poezja przecie  wywodzi si  z j zyka dzieci stwa”11. Na stronie 

tytu owej antologii figurowa  zarówno jako autor wyboru wierszy, jak 
i t umacz, dzi kuj c jednocze nie pi ciu konsultantom przek adów „za 

d ugie debaty dotycz ce jednego zdania, a cz sto, jednego s owa”. Doda  

te , e w trzech przypadkach form  ostateczn  nadawa  t umaczeniom 
Lawrence Davis, za  dwa stworzy  Peter Dale Scott „przy mojej mini-

malnej pomocy”. W trzecim, poszerzonym wydaniu antologii (1983), 

Mi osz sk ada  z kolei wyrazy wdzi czno ci przyjacielowi, poecie i profe-
sorowi Leonardowi Nathanowi za pomoc w czytaniu i poprawianiu 

przek adów nowych wierszy. Wykorzysta  tu tak e t umaczenia innych 

autorów, takich jak Magnus Jan Krynski i Robert A. Maguire, Frank Ku-
jawinski i Anthony Graham. Na tym tle zdanie o „wspólnych intelektual-

nych owach” nabiera bardziej dos ownego sensu. 

Nast pnym dzie em Mi osza-t umacza by  ksi kowy wybór poezji 

Zbigniewa Herberta pt. Selected Poems (1968), ze wst pem Ala Alvareza, 

pisarza, krytyka i redaktora „The Observer”. Wspó autorem t umaczenia 

i tu by  Peter Dale Scott, dyplomata i profesor na Uniwersytecie w Ber-

keley (1961–1994), który pozna  Herberta i jego wiersze jako pracownik 

Ambasady Kanadyjskiej w Warszawie (1959–1961). Obydwaj t umacze 

przek adali osobno wiersze Herberta, a nast pnie porównywali swoje 

wersje, omawiaj c szczegó y, a w ko cu uzgadniaj c ko cowy produkt12. 

                                                           
11 „I am not a native English speaker and I do not trust my ear, so I had to rely upon the 

help and control of those who have spoken English from childhood; poetry, after all, 

always draws upon the language of one’s childhood. I wish to thank Mac Goodman, La-

wrence Davis, Reuel Wilson, and Richard Lourie for the long debates we had over one 

sentence or, quite often, over one word. Two poems of Slonimski and one of Jastrun 

(»Remembrance«) were given definitive shape by Lawrence Davis. Some poems were 

translated by Peter Dale Scott with my minor assistance and are marked accordingly” 

(preface, Postwar Polish Poetry, 1965, s. vii). 
12 „As a rule, we did not translate poems jointly: these are individual translations examined 

and corrected together with Herbert’s text before us. Mi osz would like to thank his students, 

participants in seminars on poetry translation, where several of his versions were debated, 

and also Scott for his suggestions. Scott would similarly like to thank Mi osz, particularly for 

his help in elucidating more difficult passages in Polish. In the end we were often faced with 

a seemingly unsurpassable obstacle and the lines which emerged after long discussion bring 

credit or discredit to both of us as a team” (Translators’ Note, 16–17). 
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Niektóre z 79 t umacze  trafi y do pó niejszych angielskich wyda 13. 

W r. 1965, Mi osz przeprowadzi  39 pó toragodzinnych rozmów z Alek-

sandrem Watem, najpierw w Berkeley, a potem w Pary u. Zapis tych 

rozmów, zatytu owany Mój wiek, pami tnik mówiony, ukaza  si  w Londynie 

w 1977 roku. Wcze niej jednak, w 1969 r., og osi  drukiem wybór poezji 

swego pó niejszego przyjaciela w tomie With the Skin, który prze o y  te  

z pomoc  studentów, a nast pnie Wiersze ródziemnomorskie A. Wata jako 

Mediterranean Poems (1977). Do tego tomu wesz y te  wiersze w przek a-

dach Davida Brodsky’ego, Stephena Grada oraz Richarda Louriego. 

T umaczenia, co warto podkre li , powsta y w du ym stopniu dzi ki 

inicjatywie i wspó pracy studentów Mi osza, których zainteresowa a poe-

zja Wata. „Ten rodzaj powa nej b azenady pozwala  im odczu  pe ny 

ci ar rzeczywisto ci”14. Wspomniany tom With the Skin (1989) by  po-

wi kszonym i poprawionym wydaniem poprzednich publikacji, tym ra-

zem we wspólnym przek adzie Czes awa Mi osza i Leonarda Nathana, 

wraz z ciekawym dialogiem t umaczy na temat twórczo ci Aleksandra 

Wata. Ostatnim wreszcie wydaniem tych samych przek adów by y jego 

Selected Poems (1991), tak e owoc wspó pracy Mi osza i Nathana15. 

W 1973 roku wyszed  pierwszy tom t umacze  poezji Mi osza, ze 

wst pem ameryka skiego poety Kennetha Rexrotha, zatytu owany Selec-

ted Poems. Z o y y si  na  52 wiersze w przek adzie samego autora oraz 

sze ciu innych t umaczy. Drugie wydanie, tym razem bez wst pu, ukaza-

o si  w 1980 roku, ju  po Nagrodzie Nobla dla Czes awa Mi osza. 

Stopniowo, jak wida , Mi osz zacz  t umaczy  sam siebie, staj c si  

przez to pisarzem coraz lepiej znanym i nagradzanym. 

W roku 1978 og osi  drukiem drugi tom swoich wierszy w j zyku an-

gielskim, Bells in Winter. Tym razem wspó autork  przek adów by a Lillian 

                                                           
13 Np. Z. Herbert, Poezje wybrane – Selected Poems, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2000 i 2005. 
14 „The translations presented here are due to a large extent to the initiative and coopera-

tion of my students at the University of California in Berkeley. They liked Wat’s kind of 

serious buffoonery: his very style, they used to say, makes us feel the whole weight of reality” 

(Foreword, s. IX-X).  
15 „Several years ago I edited a collection of Wat’s Mediterranean Poems (Ardis, 1977). These 

poems were translations done mostly with the help of my students. Together with Leonard 

Nathan I have revised that edition and have added a number of poems in our joint transla-

tion. Thus, unless marked otherwise, the texts should be ascribed to our collaboration”; 

Introduction, 12 (one poem trans. by R. Lourie). 
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Vallee, ameryka ska poetka i t umaczka. Ksi k  poprzedzi  list Josifa 

Brodskiego skierowany do cz onków jury nagrody Neustadta, w którym 

znalaz y si  znane, a pó niej cz sto cytowane s owa, e „Mi osz jest jed-

nym z najwi kszych poetów naszego czasu, a mo e by  najwi kszym”16. 

Z opini  t  polemizowa  John Simon, znany ameryka ski pisarz i krytyk 

literacki. Krytykowa  formy niektórych wierszy, które uzna  za „bardzo 

nieciekawe”, wytykaj c t umaczom lingwistyczne potkni cia, by w konklu-

zji stwierdzi , e „wi kszo  tego jest mocno nad ta, bezkszta tna, niewar-

ta zapami tania, z tendencj  wpadania w m tno  i bana ”17. 

Na pocz tku lat osiemdziesi tych, ju  po Nagrodzie Nobla, Mi osz 

zwi za  si  z grup  wybitnych kalifornijskich poetów, do której m.in. 

nale eli Robert Hass, Leonard Nathan, i Robert Pinsky18. Nie znaj c 

j zyka polskiego, t umaczenia swe opierali na wersjach Renaty Gorczy skiej 

                                                           
16 „Several years ago I edited a collection of Wat’s Mediterranean Poems (Ardis, 1977). These 

poems were translations done mostly with the help of my students. Together with Leonard 

Nathan I have revised that edition and have added a number of poems in our joint transla-

tion. Thus, unless marked otherwise, the texts should be ascribed to our collaboration.” 

Introduction, 12 (one poem trans. by R. Lourie). 
17 J. Simon, Tradutore, Traditore or the Tradition of Traducing, “Poetry”, vol. CXXXVI, April 

1980, 49–51. „This, like so much of Milosz, is religiously tainted vagueness, and comes from 

a sequence of six fairly long poems, From the Rising of the Sun (…) written in a number of 

forms, all of them rather uninteresting”. „But, in the end, most of it is rather windy, 

amorphous, unmemorable, with a tendency to veer into opacity or banality”.  

Podczas gdy niektórzy krytycy zgadzali si  z opini  J. Brodskiego, m.in. Helen Vendler, szcze-

gólnie w From Fragments a World Perfect at Last (“New Yorker”, March 19, 1984), i Richard Ho-

ward w A Heroic Apostate (“Parnassus”, Spring 1980), Helene J.F. de Aguilar we wnikliwej recen-

zji Postwar Polish Poetry, The Seizure of Power, The Separate Notebooks, Visions from San Fracisco Bay, 

i The Witness of Poetry, pisa a: „I do not think Milosz is a Great Artist and I would be very much 

surprised indeed were he to prove an enduring one”. W jej opinii, poezja Mi osza „proves 

inconsistent. Its intensity is unstable. When good, Milosz is very, very good; when bland, he is 

very bland. Many Milosz’s poems are underseasoned. They resemble complicated dishes expert-

ly prepared and ready for serving, except that some vital condiments were left out” (‘A Prince 

Out of Thy Star’: The Place of Czeslaw Milosz, “Parnassus”, 1983–1984, 128 153).  
18 Robert Hass (ur. w 1941), poeta i krytyk literacki. Poeta Laureatus Stanów Zjednoczo-

nych (1995–1997), zdobywca nagrody Pulitzera (2008), autor 7 zbiorów poezji, t umacz, 

g ównie poezji Mi osza, wyk adowca na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Leonard 

Nathan (1924–2007), poeta, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berke-

ley, autor 7 zbiorów poezji i licznych t umacze . Robert Pinsky (ur. 1940), poeta, eseista, 

krytyk literacki, tlumacz. Poeta Laureatus Stanów Zjednoczonych (1997–2000), autor 19 

ksi ek, wyk adowca na Uniwersytecie w Bostonie.  
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i Czes awa Mi osza, a pomoc okazywa a im tak e Lillian Vallee. Ten 

ciekawy zespó  t umaczy dzie  jednego autora, zwany The Grizzly Peak 

Collective (pracowali w domu dla go ci Mi oszów), przygotowa  do druku 

przesz o dwustustronicowy tom The Separate Notebooks, wydany w r. 1984. 

Nast pn  prac  przek adow  Mi osza i Hassa by  tom Nieobj ta ziemia, 

Unattainable Earth (1986). 

W tym te  okresie Mi osz prze o y  z Leonardem Nathanem zbiór 

wierszy Anny wirszczy skiej, która przybra a dla wygody czytelnika 

imi  Anna Swir, Happy as a Dog’s Tail (1985), w którym znalaz o si  78 

wierszy19. Do poezji wirszczy skiej powróci  raz jeszcze z udzia em 

tego samego t umacza w tomie Talking to My Body (1996), który zawiera 

112 wierszy polskiej poetki. 

Po wydaniu wierszy wirszczy skiej Mi osz t umaczy  na angielski ju  

tylko w asne utwory. Przek ada  je teraz z Robertem Hassem, który od 

tego czasu sta  si  jego g ównym wspó pracownikiem na niwie t uma-
czeniowej. Przek adali razem nowe utwory Mi osza, parokrotnie te  wy-

dawali wiersze, b d  jako utwory zebrane (collected), b d  wybrane (selec-

ted), czasem i nowe, i zebrane (new and collected). Zacz o si  to od The 

Collected Poems, 1931–1987, wydanych w 1988. Wesz y tu wiersze z czte-
rech poprzednich tomów: Selected Poems, Bells in Winter, The Separate Note-

books i Unattainable Earth. Zbiór uzupe nia y niektóre dawniejsze utwory, 

a tak e nowe, t umaczone po raz pierwszy. 
W nast pnym dziesi cioleciu Mi osz i Hass wydali trzy zbiory nowych 

wierszy polskiego poety. By y to kolejno tomy: Provinces: Poems 1987–

1991 (1991), Facing the River. New Poems (1995), a pó niej Road-side Dog 
(1998). W roku 2001 ukaza  si  A Treatise on Poetry, a nast pnie zbiorowe 

New and Collected Poems 1931–2001. Ostatnim dzie em tej „spó ki” by  

tom Second Space: New Poems (2004), a na ko cu ju  ostatni zbiór wierszy 
Mi osza pt. Selected Poems 1931–2004, wydany w 2006 roku, dwa lata po 

mierci noblisty. 

Mi osz docenia  wk ad studentów i kolegów akademickich w dzie o 

przek adu poezji polskiej na j zyk angielski. Zdawa  sobie bowiem 
                                                           

19 „After I completed the translation of the poems, I showed them to my friend Leonard 

Nathan, whose poetic insight I trust. He read them carefully and marked all the places where 

the wording seemed to him doubtful, from the point of view of either American idiom or 

meaning. Then we sat down over the script and worked together on marked passages. As 

I value his contribution, I feel he should be considered a cotranslator” (Introduction, s. xv). 
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w pe ni spraw , e bez kompetentnej pomocy j zykowej nie by by 

w stanie si gn  po poetyckie laury. We wst pie do The Collected Poems 

1931–1987 wymienia swych pierwszych partnerów i sk ada im serdeczne 

podzi kowania. Nie zapomina te  o wspó pracy z grup  przyjació , do 

których zalicza Renat  Gorczy sk , Roberta Hassa, Leonarda Nathana 

i Roberta Pinsky’ego. Jest im wdzi czny za czas, zainteresowanie, ciep o 

i wspólnot  artystycznego i intelektualnego powinowactwa, a tak e po-

czucie humoru. Szczególne wyrazy uznania sk ada Robertowi Hassowi, 

który sta  si  „g ównym adaptatorem moich wersji tak, aby sprosta  wy-

maganiom literackiej angielszczyzny”20. 

Wspomnienia ameryka skich t umaczy rzucaj  wiat o na proces 
wspólnego przek adania wierszy. Richard Lourie, jeden z pierwszych 

t umaczy Mi osza, zapisa : „pracowali my, pili kaw , palili jak diabli. An-

gielskie i polskie s owa by y analizowane w najdrobniejszych szczegó ach 
– ich waga, smak, skojarzenia”21. Natomiast Lillian Vallee zapami ta a 

prac  przek adow  z Mi oszem jako gr  szachow , w której ka dy ruch 

zmienia  wyd wi k utworu. By a to praca precyzyjna, twórcza, a celem 
by  przek ad, w którym j zyk polski by  wci  ywy. Nauczy a si  te , e 

czasami przychodzi o si  pogodzi  z rozwi zaniem, które nie by o ideal-

ne. Robert Pinsky pami ta, e proces t umaczenia by  dla obydwu rado-
snym do wiadczeniem, porównywalnym do gry w orkiestrze lub sporto-

wej dru ynie. Podczas d ugich sesji skupiali si  na technicznych subtel-

no ciach, wnikali w tkank  j zyka, poszukuj c perfekcji, ca y czas w du-
chu kole e skiej wspó pracy22. 

Peter Dale Scott sp dza  z Czes awem Mi oszem d ugie wieczory nad 

wierszami Zbigniewa Herberta, omawiaj c z nim s owo po s owie, linijk  

po linijce, tak e prac  ko czyli czasem dobrze po pó nocy23. Kiedy jed-

                                                           
20 „My gratitude to that team is not only for the amount of time they spent on my verse, 

but in the first place for their active interest, their warmth, and a feeling that they gave me of 

artistic and intellectual affinity. Not the least important was our common sense of humor, for 

toiling we often laughed”. 

„Hass became the main adapter of my versions to the exigencies of literary English” (The 

Collected Poems, 1988, Preface, s. xvi).  
21 R. Lourie, Love at Last Sight, in: An Invisible Rope. Portraits of Czes aw Mi osz, ed. by C.L. Haven, 

Athens, OH, Ohio University Press, 2011, 50. 
22 Mi osz: Made in America. You Tube, October 11, 2011. 
23 Expanses of the Unspoken: An Interview with Peter Dale Scott, worldwithoutborders.org, Janu-

ary 8, 2008. 
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nak zacz li przek ada  wiersze Mi osza, dosz o do powa nych ró nic 

zda , dotycz cych wersji angielskiej, a wkrótce potem do sporów na tle 

politycznym i, w konsekwencji, zako czenia wspó pracy24. Robert Hass 

przyznawa , e Mi osz wywar  wp yw na jego w asn  poezj  i my l poli-

tyczn . Ich wspó dzia anie rozpocz o si  od dnia, kiedy Mi osz popro-

si  Hassa przed w asnym wieczorem autorskim, by recytowa  jego wier-

sze po angielsku. W ci gu blisko dwudziestopi cioletniej wspó pracy 

spotykali si  zazwyczaj w poniedzia kowe ranki. Pocz tkowo Mi osz 

pokazywa  Hassowi swoje przek ady i pyta , co o nich s dzi. Kiedy 

Hass odpowiada , e s  interesuj ce, Mi osz pyta  go podejrzliwie, czy 

mu si  nie podobaj . Hass odpowiada , e nie zna wierszy w oryginale, 

wi c trudno mu ocenia , ale niektóre s owa brzmi  dziwnie, bo nie 

mówi si  w ten sposób po angielsku, a pewne zwroty nie brzmi  idio-

matycznie. Nast pnie Hass podawa  swoje propozycje i tak  drog  

stopniowo dochodzili do ostatecznej wersji przek adu. Pó niej ju , 

podczas pracy zespo owej w Mi oszowskim domku dla go ci, Hass 

i Pinsky pracowali godzinami nad dos own  wersj  przek adów, dostar-

czon  im przez Mi osza i Gorczy sk , a wieczorem przychodzi  sam 

autor, aby sprawdzi  ich post py, wyja niaj c trudniejsze s owa i zwro-

ty, sporne kwestie rytmu i rymów. Po wyje dzie Mi osza do Polski tek-

sty t umacze  w drowa y do Hassa poczt  elektroniczn , a czasami 

sprawy by y ustalane przez telefon25. 

Nie sposób przeceni  roli Mi osza jako t umacza poezji polskiej. W ro-

ku 1974 polski oddzia  PEN Clubu przyzna  mu nagrod  za przek ady 

literatury polskiej na j zyk angielski. Praca ta utorowa y drog  popa -

dziernikowej poezji polskiej w Ameryce Pó nocnej i w Anglii. T uma-

czenia Zbigniewa Herberta, Aleksandra Wata, Anny wirszczy skiej, 

Mirona Bia oszewskiego i innych poetów stanowi y dla cudzoziemskiego 

odbiorcy zapis polskiego do wiadczenia historycznego. Natomiast prze-

k ady w asnej poezji wzbudzi y zainteresowanie ameryka skich poetów 

i krytyków oraz utorowa y pisarzowi drog  do Nagrody Nobla. 
                                                           

24 P. Dale Scott, A Difficult Inspirational Giant, in: C.L. Haven, ed., Czes aw Mi osz…., 69–71. 
25 Literature and Lunch with Poet and Translator Robert Hass on Haiku and Czes aw Mi osz, in: 

Center for the Art of Translation, posted April 14, 2009. Tak e: Lunch Poems: Robert Hass Reads 

Czes aw Mi osz, Noontime Poetry Reading Series, www.uctv.tv. October 13, 2011 and You 

Tube, December 8, 2011. Tak e d ugi wywiad: The Stakes in His Poetry Are Really High. Interviews 

with Robert Hass, in: C.L. Haven, ed., Czes aw Mi osz…, 235–261. 
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W trakcie swej pracy przek adowej Mi osz znalaz  oparcie w zespole 

polskich i angloj zycznych t umaczy, którzy przysporzyli s awy polskiej 

literaturze na arenie mi dzynarodowej26. Wielu studentów, akademic-

kich kolegów i przyjació  Mi osza po wi ci o si  pracy przek adowej, 

t umacz c na j zyk angielski nie tylko jego utwory, ale tak e dzie a Wit-

kacego, Janusza Korczaka, Tadeusza Borowskiego, Tadeusza Ró ewi-

cza, Mirona Bia oszewskiego, Witolda Gombrowicza, Tadeusza Kon-

wickiego, Zbigniewa Herberta, Stanis awa Lema, Henryka Grynberga 

i wielu innych. Dlatego wk ad Mi osza w popularyzacj  literatury pol-

skiej na wiecie i w dzie o po redniczenia mi dzy kulturami zas uguje 

na najwy sze uznanie. 

                                                           
26 Lista wspó autorów t umacze  Mi osza: anonimowi studenci, David Brodsky, Bogdana 

Carpenter, John Carpenter, Jan Darowski, Lawrence Davis, Mac Goodman, Renata Gorczy -

ska, Stephen Grad, Robert Hass, Madeline Levine, Richard Lourie, Leonard Nathan, Robert 

Pinsky, Peter Dale Scott, Carol Thigpen, Lillian Vallee, Reuel Wilson.  

Utwory Mi osza t umaczyli tak e: Jaros aw Anders, Richard Berengarten, David Brooks 

Andrzej Busza, Paul Coates, Bogdan Czaykowski, Adam Czerniawski, Jessica Fisher, Zbi-

gniew Folejewski, Bo ena Gilewska, Brian Glazer, George Gömöri, Louis Iribarne, Catherine 

S. Leach, Michael March, Michael Miko , Anthony Mi osz, Edward Mo ejko, Allan Reid, 

Edouard Roditi, Agnieszka Tennant, Celina Wieniewska, Jane Zielonko. 


