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Dzieje tumaczeÍ, czyli o historii, której nie ma
Tytuâ ten brzmi oczywiœcie prowokacyjnie: na temat historii tâumaczeľ
napisano juů tyle, ůe kaůda, takůe i ta, próba zakwestionowania imponujĊcego dorobku w tym zakresie na rzecz radykalnie innego ujęcia moůe wyglĊdaý
na impertynencję lub jakiœ ponury ůart, którym nie warto się zajmowaý.
Warto natomiast przypomnieý, znów naraůajĊc się na zarzut odgrzewania
prawd oczywistych, ůe historia przekâadów artystycznych, bo tylko o takich
będzie mowa, stanowi do dziœ integralnĊ częœý historii literatury i razem
z niĊ uwikâana jest w te same co ona przygody, dzieli z niĊ podobne sukcesy
i klęski, z czego wynikajĊ takůe takie konsekwencje (a nie sĊ one dla wszystkich oczywiste), ůe honorujĊc przekâad jako odrębnĊ dziedzinę twórczoœci,
historia przekâadu odpowiada przede wszystkim na pytania, jakie interesujĊ
historyka literatury powstaâej w tak zwanym języku ojczystym. Tak byâo i tak
jest, mimo wielu prób, by ów tradycyjny repertuar pytaľ wzbogaciý o nowe,
zmieniý stary sâownik tak, by dotyczyâ on nie jednej, lecz wielu literatur, o co
– z niemaâym juů skutkiem – zabiega dziœ kulturowa teoria przekâadu (Brzostowska-Tereszkiewicz 2016). Czy zatem moůliwa i potrzebna jest inna, alternatywna historia tâumaczeľ, która zdolna byâaby oprzeý się dogmatowi
traktujĊcemu dzieje przekâadu jako dzieje literatury i w œcisâym z niĊ zwiĊzku, a przez to ograniczajĊcemu punkt widzenia do jednej perspektywy, zaniedbujĊcemu zaœ szerszy wymiar zjawiska, jakim jest przekâad literacki jako
proces oparty na specyficznych dziaâaniach na tekœcie? W tym bowiem, naszym zdaniem, tkwi istota sprawy. Dzieje tâumaczeľ to przecieů naznaczona
sukcesami i poraůkami historia emancypowania się twórczoœci wciĊů spychanej na margines jako wtórnej i niepeânowartoœciowej, proces wyodręb-
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nienia się roli tâumacza nie tylko jako znawcy obcego języka i kultury, a gdy
chodzi o tekst – kogoœ bliskiego filologowi, biegâego w rozszyfrowywaniu
znaczeľ zawoalowanych w poetyckĊ formę, ale teů jako peânoprawnego artysty. Decyzja bycia tâumaczem wymaga wyzwolenia się z nacisku przypisywanych mu wielu ról, z czym oczywiœcie musi się liczyý, ale gdy myœlimy
o dziejach przekâadu, podstawowy dla oceny wyników pracy translatora jest
wszakůe stopieľ zaawansowania jego dziaâaľ na tekœcie jako operacji specyficznych (Œwięch 2015, 9–43). Tâumacz dzieâ literackich moůe rozmaicie
definiowaý swoje cele i powinnoœci, róůnie wyraůaý swoje ambicje. Bywa popularyzatorem literatury obcej, mediatorem między dwiema kulturami, œmiaâym innowatorem, ale koronnym argumentem na rzecz odrębnoœci jego
dziaâaľ jest to, ůe gdy chodzi o tekst, nad którym pracuje, robi to, czego inni
nie potrafiĊ. Emancypacja zawodu tâumacza oznacza mentalne wyjęcie spod
zewnętrznej kontroli, która przez stanowczoœý ůĊdaľ wywiera negatywny
wpâyw na wyniki jego pracy w jej podstawowym wymiarze. Musi poczuý się
w peâni suwerenny w swych decyzjach, by dobrze wykonaý zadanie. Caây
więc ruch emancypacyjny, jaki nieodmiennie towarzyszy dziaâalnoœci przekâadowej, ma oczywiœcie swoje liczne lokalne osobliwoœci i wiele o tym mówiĊ zarówno wyznania samych tâumaczy, jak i postulaty krytyki przekâadowej, ale historia tych wydarzeľ toczy się w innym wymiarze niů dzieje
literatury rozumianej jako historia utworów oryginalnych. Znacznie bliůej jej
do dâugiego trwania niů historii zdarzeniowej (Braudel 1971).
Waůnym czynnikiem, jaki przyspieszaâ prĊdy emancypacyjne zawodu tâumacza, byâa sekularyzacja tego zawodu. Nie wystarczaâa mu juů rola natchnionego orędownika Prawdy (do dziœ status dzieâ równych oryginaâom
pod względem znaczenia i uprawnieľ, jakie im nadaâ autorytet Koœcioâa,
majĊ kanoniczne tâumaczenia Pisma Œwiętego) i poszukuje teraz innych
uprawomocnieľ dla swej pracy. Obecnie ma ona za mecenasa i cenzora instytucje œwieckie. Wynikiem sekularyzacji zawodu tâumacza jest daleko posunięta instytucjonalizacja przekâadów jako faktów podlegâych opinii publicznej,
dziaâalnoœci poddanej kontroli z wszelkich moůliwych stron, co oczywiœcie
musiaâo znaleŭý swój wyraz w pracy tâumacza nad tekstem. Próba, o jakiej
tu mowa, dotyczy zatem dziejów przekâadu jako instytucji kulturowej, spoâecznej i – jakůeby inaczej! – politycznej. Sekularyzacja staâa się hasâem nowoczesnoœci o wydŭwięku politycznym, podobnie jak profesjonalizm, ale
profesjonalizm ma przecieů wcale dâugĊ historię i sprowadza się tutaj do
wyksztaâconych na róůnym poziomie umiejętnoœci zręcznego posâugiwania
się tekstem obcojęzycznym pod kĊtem znalezienia dla niego odpowiednika,
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ekwiwalentu w języku docelowym. Wszak praca tâumacza, powtórzmy, oceniana byâa zawsze pod względem kompetencji, o jakich kiedyœ, w dawnych,
dobrych czasach mówiono, ůe polegajĊ na zręcznym „przenoszeniu” obcego
dzieâa na język ojczysty, ewidentnie lepszy niů kaůdy inny. W wersji nowoczesnej, której znaczenia nie moůna lekcewaůyý, profesjonalizm oznacza kult
ekspertyzy, w tym przypadku wywyůszenie roli tâumacza jako eksperta pracujĊcego na zamówienie, a więc odpowiedzialnego za wyniki swojej pracy
nie tylko przed klientem, ale teů grupĊ zawodowĊ, do której naleůy (Robbins
1993). Broni ona jego interesów, ale teů decyduje o jego losie, gdy praca,
którĊ wykonuje, zawodzi w procedurach, czyli nie stoi na poziomie obowiĊzujĊcych standardów. Standaryzacja pracy traduktologa stanowi bowiem kolejny powód, by wâaœnie pod tym kĊtem dokâadniej przyjrzeý się temu, jak
w poszczególnych okresach zmieniaây się stawiane mu wymagania, jakie posunięcia naleůaây w danym czasie do standardowych, czyli obowiĊzujĊcych,
koniecznych, jeœli pracownik miaâ się okazaý dostatecznie biegây w rzemioœle, a jakie znów podwaůaây jego kompetencje, groůĊc wprost usunięciem
z grupy profesjonalnej. Kult ekspertyzy, którym wzgardziâa ponowoczesnoœý, okreœlaâ granice swobody tâumacza, pozwalaâ na mniej niů na więcej
i dlatego bywa traktowany restrykcyjnie, tak jakby wszelkie nowatorskie decyzje byây moůliwe do osiĊgnięcia, ale nie jako wynik podporzĊdkowania się
standardom. A zatem emancypacja, sekularyzacja, profesjonalizacja, standaryzacja to sâowa kluczowe dla nowej historii, tak jak jĊ tutaj rozumiemy,
a stanowiĊ nic innego jak rudymenty sztuki, która ma swojĊ wâasnĊ historię
i nie pokrywa się z historiĊ literatury. Wszak juů choýby jakůe waůny postulat
i wymóg „wiernoœci” tâumaczenia, czyli maksymalnej troski o optymalne
rozwiĊzanie trudnoœci, jakie narzuca przekâad dzieâ literackich, ma ponadczasowĊ wartoœý i trwa dâuůej niů mody literackie. Kiedyœ miaâ on sankcję
religijnĊ, póŭniej sięgaâ po argumenty z innych dziedzin, zawsze jednak stanowiâ ów moment pâodny dla praktyki, od jakiego zaczynaâa się dyskusja,
czym moůe i powinien staý się przekâad godny tego miana.
Oto historia, o jakĊ się upominamy, w czym widzieý naleůy niekoniecznie
kolejny „zwrot” w translatologii, lecz wynik prostej obserwacji faktu, ůe podstawowym wymiarem pracy tâumacza, od którego wszystko się zaczyna i na
którym wszystko się koľczy, jest praca nad tekstem, a dziaâalnoœý ta wymaga
specjalnych umiejętnoœci, gdyů chodzi o tekst obcojęzyczny. Jedynym informatorem w tym względzie jest tâumacz, który ograniczony tysiĊcem przeszkód i trudnoœci musi tę wiedzę przekazaý czytelnikowi, by zasâuůyý w jego
oczach na uznanie, staý się informatorem w peâni wiarygodnym. Jak się rze-
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kâo, historia ta dotyczy obszaru, który zwykle – choý bezrefleksyjnie – bywa
nazywany sztukĊ przekâadu, gdyů w istocie chodzi o sztukę, która jak kaůda
inna ma swoje prawa i reguây, poszukuje dla siebie oparcia w instytucjach,
które zapewniaâyby jej swobodny rozwój, ale teů wiele od tej instytucji wymaga, sztukę, która ma swoich mistrzów oraz terminatorów i w której trwa
ciĊgây wyœcig, rywalizacja o pierwszeľstwo. Celem zabiegów tâumaczy uporczywie przekâadajĊcych ten sam tekst jest okazanie się lepszym od poprzedników, sprawniejszym w rzemioœle, lepiej odczytujĊcym intencje autora. Dlatego historia, o jakiej mówimy, daje większĊ niů dotychczasowe próby
szansę uwzględnienia szerszego spektrum zjawisk zwiĊzanych z przekâadem
wâaœnie jako instytucjĊ kultury; czyni ona przedmiotem osobnej, wnikliwej
analizy historycznej kodeks tâumaczenia, który na kaůdym etapie dziejów
nabieraâ innego znaczenia jako zespóâ reguâ, nakazów i zakazów majĊcych
ze względu na swój obiekt zgoâa inny charakter niů prawidâa literackie. Kanon tâumaczeľ podlega wprawdzie podobnym zmianom co kanon dzieâ
oryginalnych, dziaâa tu bowiem ten sam mechanizm wâĊczania i wykluczania
dzieâ, które pod jakimiœ względami nie odpowiadajĊ aktualnym potrzebom,
ale w przypadku przekâadów liczy się przede wszystkim jakoœý wykonania,
to, w jakim stopniu odpowiadajĊ one obowiĊzujĊcym reguâom sztuki translatorskiej. Szekspira nie tylko się uwspóâczeœnia, ale w intencji tâumaczy walczĊcych z kanonicznymi wersjami za kaůdym razem lepiej się go odczytuje,
ze znacznie lepszĊ niů kiedyœ znajomoœciĊ rzeczy. Nie dziwi przeto, ůe w historii tâumaczeľ jako sztuki obwarowanej szczególnym kodeksem pracy akcent pada na serie przekâadowe, kolejne wersje jednego dzieâa, gdyů poza
wpâywem, jakie na posunięcia tâumaczy wywierajĊ obowiĊzujĊce w danym
czasie konwencje i zwyczaje literackie, chodzi gâównie o udowodnienie róůnic w opanowaniu sztuki przekâadu. Trzymanie się standardów przekâadowych nie zawsze zapewnia sukces czytelniczy. Na kaůdym etapie twórczoœci
przekâadowej daje się bowiem zaobserwowaý konflikt między aspirujĊcymi
do uniwersalnoœci i zarazem lokalnymi uwarunkowaniami tych samych zasad, do jakich naleůy „wiernoœý” tâumaczenia.
Dopiero proceduralna historia tâumaczeľ jest w stanie odpowiedzieý na
pytanie, jaki rodzaj operacji tekstowych zdobywa przewagę nad innymi; moůe się bowiem okazaý, i tak rzeczywiœcie bywa, ůe streszczenie (w specjalnym
sensie tego sâowa, czego nie moůemy tu objaœniaý) jest – zgodnie z reguâami
sztuki – w pewnych warunkach bardziej poůĊdane niů transformacja, parafraza bywa czymœ lepszym niů interpretacja itd. (Alfieri 1978, 62–78). I tutaj,
oczywiœcie, nie obywa się bez wpâywów zewnętrznych, ale sprawa w peâni
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zrozumiaâa staje się wtedy, kiedy zabiegi tâumacza rozpatruje się na tle sztuki
przekâadu, której reguây na pewnym etapie majĊ dla niego walor obowiĊzujĊcy, gdy na innym dopuszczajĊ pewne odstępstwa. Dotyczy to nierównomiernie poszczególnych gatunków – sztuka lepiej przystosowana do jednych
pomija to, co mniej istotne w przypadku drugich; tâumacz prozy moůe pozwoliý sobie na to, co w poezji uchodzi za grzech. Zawsze największy poziom mistrzostwa przypisywano tâumaczom poezji, a w krytyce nadal dominuje poglĊd, ůe wymagania, jakie stawia ona tâumaczowi, byây i pozostaây te
same, niezaleůnie od okolicznoœci, jak gdyby w tej dziedzinie od wieków nic
się nie zmieniâo, co jest oczywiœcie perspektywĊ zâudnĊ (Etkind 1982). Sztuka przekâadu zmienia się tak jak samo pojęcie poezji. Jest bowiem znamieniem dyskursu translatorskiego, a stanowi on integralnĊ częœý historii, o jakĊ
tu zabiegamy, ůe sumuje on powszechne przeœwiadczenia na temat przekâadów w ogóle, a literatury w szczególnoœci. Publicznoœý, krytycy i tâumacze
tworzĊ wspólnotę, która pod tym względem doskonale się rozumie i wspiera, choý nie brak konfliktów, sporów i wzajemnych urazów. Dyskurs przekâadowy konceptualizuje wyobraůenia na temat tâumaczenia nie w formie
terminów, lecz metafor, którym sâusznie naleůy się uwaga, gdyů często mówiĊ
one więcej o sztuce przekâadu niů terminy, znacznie gorzej przystosowane
do oddania osobliwoœci tej materii, rozpatrywanej z czysto specjalistycznego
stanowiska (Balcerzan 2009, 165–182). Dyskursowi temu towarzyszy na
przykâad aspekt formalnoprawny zwiĊzany z pracĊ tâumacza, gdyů jeœli
przekâad jest kopiĊ dzieâa oryginalnego, to autor lub ktoœ w jego imieniu
(zwykle krytyk) ma prawo upominaý się o dochowanie umowy, wprawdzie
niepisanej, lecz obowiĊzujĊcej jako moralny nakaz, by niczego, co jest
w ŭródâowym tekœcie, nie zmieniaý, dochodziý prawdziwych intencji autora.
U ŭródeâ refleksji przekâadowej zawsze chodzi o czynnoœý obarczonĊ prawem. „Czy wolno tâumaczyý Celana?” – pyta retorycznie krytyk (Ekier 2016,
41–56), gdyů w im większym stopniu krytyka akcentuje idiomatyczne cechy
języka poety, tym bardziej podkreœla odpowiedzialnoœý tâumacza wobec autora, który sam nie potrafi się broniý. Wysoki próg wymagaľ, jaki zawsze
towarzyszyâ kondycji tâumacza poezji, zawiera w tle ukryty zarzut kradzieůy
czyjejœ wâasnoœci. Podobny problem dotyczy metafor „ratunkowych”, powszechnych wœród samych tâumaczy – oto nie pretendujĊc bynajmniej do
zastępowania autora, występowania w jego imieniu, starajĊ się przynajmniej
ocaliý to, co jest jeszcze w tekœcie do ocalenia jako rzecz najwaůniejsza (Baraľczak 1992). W dyskursie przekâadowym, gdy chodzi o poezję, granica
między koniecznoœciĊ a przypadkiem jest dalece zatarta, trudno orzec, co
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musi byý speânione jako bezwzględny nakaz, a co tolerowane jako szczęœliwy
incydent, ale temu wâaœnie przekâad zawdzięcza sukces. Uchylamy tu jedynie
rĊbka tajemnicy, jaka towarzyszy refleksji nad przekâadem i jaka integralnie
naleůy do jego historii.
Okreœlamy jĊ mianem historii instytucjonalnej, stwierdzajĊc tym samym, ůe
tâumaczenie stanowiâo i stanowi instytucję kultury, która posiada wâasny kapitaâ i rozporzĊdza nim stosownie do potrzeb i okolicznoœci; profesjonalnej,
co zakâada, ůe przekâad zawsze dosięga poziomu tego, co nazywa się ekspertyzĊ, czyli jest rozpoznaniem się w skali trudnoœci narzuconych przez konfrontację dwóch języków, kultur, uniwersów pojęciowych, a co wymaga zarówno wiedzy, jak i specjalnych umiejętnoœci; wreszcie proceduralnej –
miano to kaůe koncentrowaý uwagę na standardowych czynnoœciach tâumacza, a waga ich wzrasta wówczas, kiedy procedura wyczerpuje swoje moůliwoœci i musi byý zastĊpiona przez innĊ. Wyobraůenia tâumacza dajĊ się
sprowadziý do takiego kręgu pojęý. Jego „milczenie” to w tej perspektywie
nic innego jak wymóg profesjonalizmu, który prawdziwemu ekspertowi kaůe
chowaý się za swojĊ pracĊ. Tutaj przebiega niesâychanie kręta droga rozwoju
sztuki translatorskiej: od zasâonięcia do odkrycia obecnoœci tâumacza w tekœcie. Partytura jego dziaâaľ dopuszcza takie, które w œwietle profesjonalnych
wymagaľ oceniane bywajĊ jako amatorskie i dyletanckie. Rzeczywiœcie dobry
tâumacz bywa tyle fachowcem w swym zawodzie, ile amatorem, gdyů to, co
uchodzi za szczęœliwy traf, w istocie jest tylko châodno skalkulowanym posunięciem w grze z oczekiwaniami adresata. Sam odbiorca jest zaœ tylko
(i aů) klientem oferowanych mu usâug, których jakoœý moůe zakwestionowaý
jako niezgodne z umowĊ (aspekt formalnoprawny). Historia, o jakiej mówimy, jest zatem skrojona niejako pod inny sâownik – taki, który lepiej niů inne
odpowiada specyficznym dziaâaniom na tekœcie, niedomogĊ bowiem dotychczasowych ujęý problematyki historycznej przekâadów byâo uprzywilejowanie historii linearnych, zwiĊzanych z zaâoůonym przebiegiem (chronologicznym, kauzalnym itd.), gdy przekâad, jako interwencja w obszar
literatury rodzimej ze strony innego porzĊdku, potencjalnie niesie obietnicę
zachwiania pewnego kontinuum. Kiedy nowe wkracza do literatury jako towar importowany, przekâady – jak owa tarnina z wiersza Herberta – rozpoczynajĊ „solowy taniec”, gdy „inne roœliny z namysâem zbierajĊ siây do skoku”; chociaů bywa teů, ůe okazy kwitnięcia przekâadów na jaâowej glebie sĊ
tylko produktem dâugiej ewolucji i nie wymagajĊ dla swego uprawomocnienia powoâywania się na przykâad obcy (Herbert 1990, 12–13). Nowy sâownik (czy rzeczywiœcie nowy?) pozwala uchwyciý dynamiczny charakter, jakim
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odznacza się seria tâumaczeľ, niemieszczĊca się przecieů w linearnym porzĊdku, skoro przecina epoki, okresy, prĊdy, a mimo to zachowuje swojĊ toůsamoœý jako róůne wersje jednego dzieâa.
Dyskurs translatorski byâ zawsze skaůony tym, co uchodzi za politycznĊ
poprawnoœý, ale i inne dyskursy profesjonalne nie sĊ od niej wolne (Fish
1995). Do pewnego czasu byâ gâosem wykluczonych, z trudem upominajĊc
się o swoje prawa, a kiedy je zyskaâ, œmiaâo torowaâ sobie drogę do sukcesów;
jednak bywaâo teů, ůe naduůywaâ pozycji tâumacza dla celów, które cieniem
kâadây się na wynikach jego pracy. To rzeczy do zbadania z historycznego
stanowiska, jak chociaůby opozycja „swój – obcy”, tak istotna w refleksji
przekâadowej, często sprowadzona na grunt stereotypów i uprzedzeľ.
Tâumacz, o którym sâusznie się sĊdzi, ůe w swej dziedzinie jest ekspertem,
nie jest nigdy na nie uodporniony tak, by pozwoliý sobie na luksus bezstronnoœci, a jest to rzecz interesujĊca, jeœli spojrzeý na niĊ pod kĊtem nie
tylko praktyki, ale teů obowiĊzujĊcego dyskursu wysyâajĊcego do tâumacza
sygnaây sprzeczne lub na tyle ogólne, ůe moůna je interpretowaý w róůny
sposób.
Przy obecnym, niezwykle rozproszonym stanie wiedzy o przekâadzie, widocznym takůe w tej propozycji, pomysâ nowej historii jest zadaniem trudnym, trochę eklektycznym, ale w caâoœci, jakĊ tu przedstawiamy, moůe niekoniecznie skazanym na poraůkę. Jesteœmy dziœ na etapie rozmontowywania
tradycyjnych dyscyplin humanistyki, takůe tej dotyczĊcej przekâadów, i to
w róůnych aspektach, pozbawiania badaczy dotychczasowego wyposaůenia,
co budzi tyle nadziei (ůe o dobrze znanej rzeczy da się powiedzieý coœ nowego), co obaw – ůe w tym pędzie do znoszenia granic między poszczególnymi przedmiotami, sytuowania się na niepewnych pograniczach, co dzisiaj
naleůy do zajęý nader częstych, zniknie w koľcu przedmiot, przekâad, oddany we wâadanie wszystkim, którzy majĊ na niego ochotę. Badania nad przekâadem przebiegajĊ w tak wielu kierunkach naraz, ůe zachodzi obawa, iů
jeszcze chwila, a nie będziemy wiedzieý, czym przedmiot, jakim się zajmujemy, jest naprawdę. Obawa taka nie omija takůe tej próby, wâĊczajĊcej chociaůby dyskusję o przekâadach w ramy sporu o profesjonalizm, o instytucję
literatury. Rozmywa się autonomia przedmiotu, a to stanowi przecieů warunek specjalistycznej analizy, ale zyskuje na znaczeniu inny warunek – ůe spoœród wielu moůliwych perspektyw w spojrzeniu na przekâad i jego historię
naleůaâoby wyjœý od poziomu analizy elementarnej. Ta zaœ dotyczy dziaâaľ
na tekœcie, od których caâa przygoda się zaczyna, choý na tym bynajmniej się
nie koľczy.
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Jerzy kwiÆch: Acts of translation. The history that does not exist
Translations have been an interesting part of the history of literature. What has been their
function and meaning in different literary epochs? Did they promote new tendencies or influence the creativity of the writers? What has been underestimated so far is the art of translation itself, that is, the development of techniques and styles of translation according to
changes in the translator’s work conditions, especially the emancipation, secularization and
professionalization of the profession, so that they have been seen as equal in importance to
the writers themselves. What should be analyzed are the procedures and practices of translation, which can be interpreted according to contemporary textology. The history of the art of
translation is also inspired by contemporary cultural studies, because it regards translation as
an institution and focuses on translation discourse, that is, the complex of images, ideas and
metaphors that each translator must respect when considering their readers. The tradition of
translation is partly different from literary tradition in that the rules of ‘good translation’
promoted at certain times create a codex of a translator’s work.
Keywords: translation, history, text, discourse

