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Roztrząsania 
i rozbiory

Przekład wiersza wolnego *

W iersza wolnego nie można przekładać prozą, 
z czym spotykam y się czasem do dziś. Nie w ystarczy zachowanie po
działu m yśli na  linijki, trzeba przyjąć jako punkt wyjścia fakt, że 
chodzi o wiersz, w którym  nie  brak  tradycyjnych  zasad wierszowa
nia, a są one jedynie w  pewien sposób zatarte. Podchodząc w  ten  
sposób do pracy, tłum acz stw ierdzi, że czeski w iersz wolny ma nieco 
inne możliwości w ariacyjne i inną typologię niż francuski, rosyjski 
lub niem iecki w iersz wolny. (...)
Już analiza n iektórych cech przypadkowo w ybranego przekładu po
em atu  pisanego wierszem w olnym  pokazuje, że typologia wiersza 
wolnego  będzie odm ienna w  różnych litera tu rach  narodowych. 
Zwróćm y uw agę na n iektóre form y czeskiego i niemieckiego wiersza 
wolnego. (...) W języku niem ieckim  różnica m iędzy wierszem  wol
nym  a tzw. regu larnym  jest o wiele m niej zasadnicza niż w języku 
czeskim. Oprócz tego w  języku niem ieckim  osłabiona jest również 
różnica m iędzy poszczególnymi rozm iaram i wiersza regularnego. Po
nieważ liczba sylaib nie akcentow anych jest mocno w ariabilna, za
ta r ta  jest podstaw owa różnica m iędzy trochejem  a daktylem , jam - 
bem a anapestem . Tendencja do izochronizm u zestrojów  akcento
wych jest w spólną podstaw ą niem ieckiego wiersza regularnego 
i wolnego. W przeciw ieństw ie do tego w iersz czeski jest stopowy,

* Tekst wg J. Levÿ: TJmèni pïekladu. Praha 1963, s. 254—263 (cz. IV — 
Hlavni pïékladové formy, 3 volny vers). W miejscu wskazanym opuszczono 
analizę fragmentów czeskiego przekładu Ludvika Kundery poematu Franza 
Fühmanna (F. Fühmann: Promena. Bâsen. Prelożil L. Kundera'. Praha 1957; 
tu na s. 64—66 Pîekladatelova poznâmka  — stąd pochodzą cytowane przez 
Levy’ego uwagi Kundery o niem ieckim  wierszu wolnym) (przyp . tłum.).
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każde odchylenie od1 schem atu przynosi zmianę ry tm u, poszczególne 
w ersy są  bardziej samodzielne, często podkreślone kadencją. Od
m ienna typologia wiersza wolnego w  obu litera tu rach  znajduje 
oparcie w, wyrazistszej osnowie dźwiękowej w języku niemieckim 
i w  większej wyrazistości przedziału m iędzywersowego w języku 
czeskim.
K ilka zasadniczych uwag dotyczących typologii niemieckiego w ier
sza wolnego daje K undera w  swoim posłowiu tłum acza do Prze
m iany  Fiiihmanna: „W iersz w olny we współczesnej poezji niemiec
kiej m a bardziej w ypracow aną skalę typów  niż we współczesnej 
poezji czeskiej” . P rzy jrzy jm y  się dwóm  wyliczonym  przez K underę 
typom  i skonfrontujm y je  z typologią czeskiego wiersza wolnego 
z a rtyku łu  M ukafovskiego O rytm ie  w  nowej poezji czeskiej i o cze
sk im  w ierszu w olnym  1.
a. Wiersz wolny Brechta charakteryzuje K undera jako wiersz prze
znaczony raczej do mówienia, którego praw zorem  jest skandowanie 
w  czasie dem onstracji robotniczych i synkopowane okrzyki gazecia
rzy. Z teoretycznego w yznania Brechta w  artyku le  Über reimlose 
L y r ik  m it unregelmassigen R hytm en  w ynika jasno, że chodzi o 
w iersz przyciskowy (toniczny). !Na przykład Ballada o m artw ym  żoł
nierzu  jest pisana wierszem  wolnym  w zasadzie tró j przyciskowym:
Keinen Ausblick auf Frieden bot,
Drum tat es dem Kaiser leid 
Und der Soldat schlief schon 
Zum Gottessackev hin aus.

Ten ty p  jest w  czeskim wolnym  wierszu zjawiskiem  w yjątkow ym , 
wśród pięciu typów  analizowanych przez M ukarovskiego odpowiada 
m u w  dalekim  przybliżeniu w iersz Theera:
Vonnä dobo uzrani ted’ jsem te nalezl, 
perne te drżim a jiż  te, nepustlm.
Opoj se, ty mnou, jd tebou

Samodzielność przycisków w języku czeskim jest jednak bardzo 
słaba, dlatego taka organizacja rytm iczna znajduje zastosowanie 
ty lko  tam, gdzie jest podkreślona granicą wersu, tj. w dzielonych 
n a  schodki wierszach Majakowskiego:
Upoutśn

Vitek
vśim tlm denim,

do śkoly
dośel

se zpożdenim.

1 J. Mukarovsky: Kapitoly z  ćeske poetiky. Dil II. Praha 1948, s. 199 i n.
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b. Jako  dalszy typ  wiersza wolnego cytuje K undera wolny wiersz 
M aurera i charak teryzu je  go jako jakiś rozluźniony heksam etr. Mó
wiąc inaczej, chodzi o długie lin ijk i o tendencji daktylieznej, częste 
w czeskim  i niem ieckim  w ierszu wolnym:
Und die Händler in Carthago beim Banquet mit spanischen Weinen 
Die die Sklavenrücken und Häckel der Kapelle brachten 
Feiern Sieg um Sieg ihres Heereis und lachen, wehn sie bedenken 
Wie der einzige Elephant, der die Pässe lebend querte,
Mit der hochgehobnen Nasentrompete 
Achrenken einjagte den Römern —

Z typów  analizow anych przez M ukarovskiego odpowiada form alnie 
tem u w ierszowi w iersz Breziny, k tó ry  także przypom ina czasem 
rozluźniony heksam etr:
Z mlaceni naśeho se pozdvihly radostne vykfiky jejich 
a vzdech naśich hrobovych kvetü z poupat svych dychali libeznou vüni.
Ale naś prizrak pliżil se do jejich sneni, v retez jejich tanćicich pisni se zapjal, 
a nejtiśśi samoty naśe były mistem, kde jsme se potkävali.

Istn ieje  jednak  podstawowa różnica w  wartości rytm icznej tych po
zornie korespondujących z sobą form  w języku czeskim i niem iec
kim. W wierszu niem ieckim  dakty le powodują z regu ły  przyspiesze
nie tem pa i dlatego jest to wiersz jeśli nie szybki, to przynajm niej 
bardzo dynam iczny. Przeciw nie w  języku czeskim — dak ty l raczej 
zwalnia tem po i dlatego mówi M ukarovsky z okazji w iersza Breziny, 
że „ogólne wrażenie, jakie spraw ia w iersz Breziny, to spokój oraz 
szeroka rozpiętość” ; mówi o patosie. Ten ty p  daktyliczny znakomi
cie odpowiadał w  języku czeskim patetycznem u zakończeniu Prze
miany.
c. Trzeci typ: „Inny  niem iecki poeta, Kuba, lubował się w wierszu 
pozornie tylko wolnym : naruszył długość wersów i «ukrył» w  ich 
w nętrzu  rym y — udało m u się w ten  sposób «oszukać» naw et wielu 
krytyków , k tó rzy  nie od razu  połapali się, że są to  właściwie regu
larne  czterowiersze, może tu  czy tam  z drobnym  odchyleniem  ry t
m icznym ” . W języku czeskim koniec w iersza i rym  są zbyt dobitne, 
żeby można je tak  łatwo ukryć, a  także rozcięcie całości rytm icznej 
i syntaktycznej całości przez przerzutn ię  odczuwa się zbyt ostro, 
czeski poeta więc z trudem  może sobie pozwolić na tak i ekspery
m ent. Porów najm y w iersze K uby z czterowierszem  K arola Capka, 
podobnie podzielonym  w celu konfrontacji:
Macht Frieden mit der Zeit, die euch 
Gegeben d'st, lacht nicht zu, dass einer 
Diese Zeit verschwendet mit 
Fasten und Kasteien und —
Wie schön 
Der Himmel ist...
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Ihr lebt — es kommt der Tod, und euer Leben —
Endet.

To prostićky je żal, je zcela
bez zahady, a jako vasi radost
każdy vidi jej. Ó
kräsko vsetecnä, dal
nepätrejte
tady,
a byt’ byl sladky hlas vas, miete 
nejradej!

Rozpisane w  czterow ier szach:
Macht Frieden mit der Zeit, die euch gegeben ist,
Und lacht nicht zu, dass einer diese Zeit verschwendet 
Mit Fasten und Kasteien und — w ie schön der Himmel ist...
Ihr lebt — es kommt der Tod, und euer Leben — endet.

To prostićky je żal, je zcela bez zähady, 
a jako vasi radost każdy vidi jej.
Ó krasko vśetećnä, dal nepätrejte tady, 
a byt’ byl sladky hlas vas, miete nejradej!

Tego typu w iersz w olny znajdujem y n ie  tylko u Kuby, w ystępuje 
także w poezji angielskiej 2. W ykorzystuje scalające działanie prze- 
rzu tn i w poezji narodów  germ ańskich.
d. Czw arty typ: „Erich A rendt, niemiecki tłum acz poezji Pablo Ne
rudy, wypracow ał sobie bardzo krótki w iersz wolny; przez granicę 
wielu takich krótkich  w ersów  przelew a się długie, w ielokrotnie zło
żone zdanie” .
Przykład:
Oben erschauert
die Muschel des Himmels, hohe,
Von fernem Flattern des Donners 
am Meerhorizont, da unter ihr 
Im Abendlichen  
Blutenweiss
die Knospen der Wellen aufbrechen und

Ten w arian t wiersza wolnego nie je s t zbyt typow y dla poezji n ie 
mieckiej; do takich w ierszy przyzwyczaiła nas raczej poezja naro
dów rom ańskich. Została tu  mianowicie stłum iona zasada toniczna 
a w ykorzystuje się czynniki, k tó re  w wierszu niem ieckim  odgryw ają 
rolę sekundam ą: izolowanie słów  poprzez przedział m iędzywierszo-

2 Par. J. Levy: Rhytmical Ambivalence in the Postry of T. S. Eliot. „Anglia” 
R. 77 1959, s. 54—64.



103 R O Z T R Z Ą SA N IA  I RO ZBIO RY

w y i kontrastow anie w ersów  różnej długości. W poezji czeskiej ma 
tak i w iersz swoją tradycję  w  poezji oryginalnej i  w przekładach 
z francuskiego. Z typów, które cy tu je  M ukarovsky, odpowiadają 
m u m niej więcej następujące w iersze Theera:
Tak milo
peśinou jit mezi obilim!
Bozi slunko vyzlatilo klas, aż ke tve hlave 
śumi zrna.
A naproti tobe 
velke slunce umira
v krvi zapadu, nad neź nikde neni krasnejśich.

e. I wreszcie ostatni typ: „Do tego repertuaru  wnosi Franz Fiihm ann 
swoim eksperym entem  wierszowym  nowe własne wzbogacenie: 
przez system  przerzutni, częsty początek strof w połowie wersu, 
p rzeplatan ie daktylicznego wiersza wolnego z blankow ersem ” . 
W rozw oju wiersza niem ieckiego naw iązuje Fiihm ann w yraźnie do 
rozluźnionych typów w iersza regularnego, w którym  przeplata ją  się 
tak ty  dw u- i trójsylabiczne, tj. do heksam etru, a przede wszystkim  
Szekspirowskiego wolnego blankow ersu. Przew aga 'rozczłonkowania 
syntaktycznego nad wierszowym  daje poecie niem ieckiem u i angiel
skiem u możliwość takiego rozczłonkowania wypowiedzi blanko
wersem , że syntaktycznie zbliża się raczej do normalnego, rozczłon
kowanego zgodnie ze znaczeniem, odcinka prozy niż do szeregu 
ekw iw alentnych w ierszy. Sylabiozna swoboda rozkłada ten  wiersz 
o pięciu przyciskach w  szeregi o różnym  rozm iarze sylabicznym — 
od 8 do 16 sylab — i od te j strony  ułatw ia przejście do wiersza wol
nego.
Tyle typów w iersza wolnego, k tó re  umożliwia niemiecki m ateriał 
językowy. Jak  przekonaliśm y się, językowi czeskiemu niektóre 
z nich spraw iają kłopot. Z kolei czeski poeta ma w swoim języku 
lepsze oparcie dila tych  typów  wiersza wolnego, które oparte  są na 
sylabizmie i kadencji. Są to w arianty , na  k tóre orientow ała się 
jedna linia czeskiej poezji od przekładów  francuskich poetów do
konanych przez Capka, przez Nezvaila aż do niektórych młodszych 
poetów. Z pięciu typów  czeskiego wiersza wolnego, k tóre podaje 
M ukarovsky, na tych czynnikach, w niem ieckim  wierszu osłabio
nych, opiera się w iersz W olkera i Nezvala:
Zvećera zasej tu lasku a pokoru, 
aby se urodilo rano zlate a zarici, 
jemuż by schazeli basnlci,
protoże vśic-hni lide by dovedli plakat a zpivat.

(J. Wolker)

V zahradnlm lehatku 
ani nevlm jak se to stało
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vjizdime nśhle do velmi osvetlene stanice 
je to vecer
slysim vzdalene narazmky cvrckovy pisne

(V. Nezval)

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

Jiri Levy
tłumaczył Jacek Baluch

Zabawa z Finneganem

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


