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Przekład jako praca twórcza

Virum mihi, Camoena, insece versutum.
Tak około roku 240 przed Chr. rozpoczął swój przekład Homerowej Odysei 

Liwiusz Andronikus, zadomowiony w Italii Grek-wyzwoleniec, który chciał 
zapoznać mieszkańców swej nowej ojczyzny z jedną z dwu części greckiej Biblii, 
ja k | były poematy Homera. Byl to pierwszy znany nam przekład z greckiego na 
łacinę. W tym samym mniej więcej czasie, a może nieco wcześniej, zhel- 
lenizowani -  to zaś znaczy: nie znający już doić biegle swego ojczystego języka
-  Żydzi z diaspory zaczęli przekładać na język grecki swoją Biblię hebrajską 
dając początek tzw. Septuagincie, Był to pierwszy znany nam przekład obcego 
dzieła pisarskiego na język grecki i długo jeden z niewielu, albowiem Grecy nie 
lubowali się i potem w przekładaniu pism obcojęzycznych na swój własny język.

Oba te przekłady byty nie tylko pierwsze, ale i wzorcze. Jeden i dragi odegrał, 
znaczącą rolę w kształtowaniu się tej tak ważnej w naszym kręgu kulturowym 
czynności, jaką jest przekład. Każdy z nich odegrał swoją rolę inaczej, albowiem 
były to bardzo różne przekłady.

W Liwiuszowym fragmencie dwóch trzecich Homerowego wersu 
’'Av8pa poi ewencą Mo Bera, %o%mpo%ov 

widać już rzetelną, w drobiazgach przemyślaną robotę artysty. Dbałości
o oddanie każdego wyrazu, o zachowanie nawet ich szyku, ba, o znalezienie
-  przypadkiem czy świadomie, któż to dziś może wiedzieć na pewno? -  słowa 
łacińskiego mającego ten sam rdzeń prastary, indoeuropejski w obu językach, 
mianowicie insece -  sw sm  (*insecoJinsequo to późniejsze inseąuor, a verbum 
simplex seąuor to dokładnie to samo, co greckie 8Jtop,ai). Tym zabiegom



jakby fotograficznym, lustrzanym, towarzyszy śmiała inwencja: rodzimy wiersz 
italski, zwany saturnijskim, zamiast greckiego heksametra, możliwego przecie, 
bo zbudowanego na identycznym w obu językach systemie fonetycznym 
zgłosek krótkich i długich, i w późniejszych, rychłych już, próbach na
śladownictwa poetów greckich przez rzymskich urzeczywistnionego, idzie
0 lepsze z zastąpieniem greckiej „Muzy” italską „Kameną” . Doprawdy, 
w tym najstarszym przekładzie czterech (z sześciu) stóp pierwszego wersu 
Odysei widać jak w zarodku wszystko, co potem wymyślą starożytni praktycy
1 teoretycy przekładu. Przynajmniej przekładu pewnego typu, który nazwijmy 
artystycznym.

Na podstawie nielicznych zachowanych fragmentów niełatwo powiedzieć, 
który z tych dwu elementów -  wierność drobiazgowa czy twórcza i śmiała 
inwencja -  przeważały w Liwiuszowym przekładzie. Może przewagę zyskał ten 
dragi, a tak by można wnosić ze śmiałego skrócenia Homerowej frazy, 
powtarzającej się wielokrotnie w formularnym stylu pradawnego aojda, ob
liczonym na pamięć słuchaczy, nie zaś na utrwalony zapis,

’akX ’dys poi xó5s swe Kai ’atpeicecoę łcaraX8i;ov» 
frazy, którą Liwiusz Andronikus przełożył tak oto:

tuąue mihi narrato omnia disertim, 
z bogatego w słowa i wielce ekspresywnego odezwania:

„ale nuże, powiedz mi to i wytłumacz szczerze”, 
czyniąc nieco banalne

„a ty mi opowiedz wszystko szczegółowo”.
Zupełnie inaczej niż Liwiusz Andronikus postępowali tłumacze hebrajskiej 

Biblii. Nie jestem hebraistą, nie znam w ogóle tego języka, odwołam się więc do 
charakterystyki i oceny Septuaginty, jakie znajdują się w Ratio seu methodus 
verae theologiae Erazma z Rotterdamu. Erazm był hebraistą wedle ówczesnych 
standardów miernym, a może nawet mniej niż miernym, w porównaniu z takim 
Janem Reuchlinem, autorem podręcznika hebrajszczyzny i przekładu Biblii 
z hebrajskiego na łacinę. Ale był znakomitym tłumaczem z greki na łacinę 
i teoretykiem przekładu może nie całkiem oryginalnym (w swoich wypowie
dziach teoretycznych kopiował na ogół starożytne poglądy Cycerona i Hiero
nima, o których za chwilę), dobrze jednak znającym z własnej praktyki to,
o czym mówił jako teoretyk. Myślę więc, że można polegać na jego rozeznaniu 
językowo-technicznych problemów translatorskich Septuaginty, zwłaszcza że 
był pilnym czytelnikiem tak znakomitych patrystycznych hebraistów, jak 
Orygenes i św. Hieronim.

Otóż w Ratio seu methodus verae theologiae Erazm podaje kilka przykładów 
hebraizmów tego najstarszego dzieła translatorskigo w obszarze języka i kul
tury greckiej. Są to przede wszystkim pleonastyczne konstrukcje składniowe, 
których by się w normalnym tekście greckim nie użyło. Zalicza do nich Erazm 
np. wyrażenie „strwożyć się od trwogi nocnej” (<poPeTcrfkn dno tou ęópoi)
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vi)KTspivou) i wyrażenie „błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem jego” 
(paicapiov xó ’etvoę o5 m nv  Kupioę 6 Beóq autoo), Oba te przykłady
-  zwłaszcza w zastosowanym tu dosłownym tłumaczeniu polskim -  są może 
mało wyraziste i wymagają para słów komentarza, Pleonastyczność pierwszego 
jest mniej jaskrawa niż drugiego, choć zgoła tego w polskim przekładzie nie 
widać. O ile bowiem w pierwszym wypadku mamy do czynienia z pewnym 
nadmiarem, który nadaje się do ujemnej kwalifikacji raczej stylistycznej niż 
semantycznej, to drugi -  mimo pozoru nie tylko stylistycznej, ale i składniowej 
naturalności formuły, w którą go tutaj przybrałem -  jest rozchwiany właśnie 
semantycznie. Żeby rozpoznać, że zaimek jego jest semantycznie zbędnym 
dodatkiem, trzeba najpierw wiedzieć, że sens autentyczny skopiowanej z hebraj
skiego frazy greckiej jest: „łud, którego bogiem jest Pan (czyli Jahwe)”, i że 
autor Psalmu 143 (w. 15) chciał powiedzieć, że w przeciwieństwie do innych 
ludów, które mają innych bogów, lud wybrany ma ze swego boga Jahwe i dzięki 
tomu jest błogosławiony, czyli szczęśliwy. Gdyby się zaś chciało mimo wszystko 
jakoś przemycić do przekładu ów pleonastycznie użyty zaimek „jego”, można 
by go w formule polskiej co najwyżej gdzie indziej usytuować: „lud, którego 
bogiem jest jego Pan”. Oprócz takich pleonazmów jednak Erazm podaje jeszcze 
przykład użycia w Septuagincie pewnego niegreckiego wyrażenia syntaktycz- 
nego: zamiast normalnego po grecku Sta t o u t o  y i y w K n c s w  ‘ó t i  („przez to 
poznać, że”) Septuaginta posłużyła się konstrukcją „w tym poznać, że”, ev 
rom ę  ytyv<Dcnceiv ‘ó-ri. To może, jak zobaczymy, najbardziej dla nas istotny 
przykład.

Przytaczając bowiem te nużące, a bodaj i mało instruktywne przykłady 
chciałem wyjaśnić, że Septuaginta wprowadzała do greki hebrajskie konstrukcje 
składniowe i frazeologiczne, obce naturalnemu językowi Greków. Jest rzeczą 
równie ciekawą jak trudną do rozeznania, czy taki proceder translatorski 
podyktowany był lękliwą skrupulatnością wobec tekstu świętego, wzmożoną 
jeszcze przez pietyzm dla zapomnianego przez przyszłych użytkowników 
przekładu języka ich przodków (myśli się dziś bowiem, że to Żydzi z diaspory 
byli inicjatorami, a nie -  jak chce tradycja antyczna ze słynnym Listem 
Pseudo-Arysteasza na czele -  hellenistyczny władca Egiptu Ptolemeusz Fiładel- 
fos), czy może niedostatkiem greckiej kultury językowej i literackiej tłumaczy. 
Jakkolwiek było, nie całkiem bezzasadne będzie może -  choć i trudne do 
całkowicie jasnego wyeksplikowania -  stwierdzenie, że ten pierwotny sposób 
tłumaczenia, widoczny w Septuagincie, zaważył na całej późniejszej tradycji 
przekładowej Biblii od starożytności aż po nasze czasy.

Chciałbym je zilustrować jednym tylko przykładem, wziętym jednak z relacji 
pomiędzy greckim tekstem oryginału i przekładem łacińskim Wulgaty. Będzie 
to werset Ewangelii według św. Jana (8,25), który w języku oryginału brzmi: tr|v 
ap%r|v ‘óti Kai %aX& ó|iiv, w Wulgacie zaś: principium, qui et loąuor vobis 
~ z wariantami rękopiśmiennymi quod i ąuia zamiast ąui. Jest to odpowiedź
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Jezusa na proste pytanie, „kim jesteś”, ero x\q ei, czyli tu ąuis es? Łacińska 
formuła odpowiedzi -  wskutek tego, że pierwszy i czwarty przypadek użytego 
w przekładzie rzeczownika principium jest identyczny -  narzuca niejako tej 
odpowiedzi sens: „(jestem) początkiem”. W rzeczy samej, przez cale stulecia 
snuto niezwykle pomysłowe spekulacje na temat owego początku. Podejmowali 
je opierający się na samej tylko łacińskiej Wulgacie świetni egzegeci, m in. św. 
Augustyn. Nie będę tu wchodził w te spekulacje, budowane na odpowiedzi 
stwierdzającej rzekomo, iż Chrystus jest Początkiem, i zresztą znakomicie 
przystającej do pierwszych słów Prologu tejże Ewangelii: ev dp%tj fy ó Xóyoq, 
in principio erat Verbum. Chcę tylko zwrócić uwagę na prosty fakt języko- 
wo-translatorłd. Oto greckie rr\v Łp%f\v to accusativus w funkcji przysłówka, 
który znaczy „zasadniczo”, „pryncypialnie”, tak jak gdyby brzmiał: Kata 
xr\v dp%r\v. Ten rzeczownik z rodzajnikiem nie jest zatem homomorficzny do 
zaimka pytajnego xię i nie może przeto znaczyć „jestem początkiem”. Wiedząc 
z pewnością, że principium to zarówno nominativus, jak i accusativus, łaciński 
tłumacz Wulgaty, postawiwszy sobie za cel możliwie literalne przełożenie 
oryginału, nie zważał na to, że łacina nie znała użycia principium w funkcji xf|v 
ap%T]v i że przeto, naturalną koleją rzeczy, principium będzie mogło być 
w kontekście rozumiane jako nominativus. Tak powstał niemały zamęt seman
tyczny. Owym tłumaczem nie byl św. Hieronim, ale to on -  jako redaktor 
i korektor tłumaczeń dawniejszych -  jest za ten zamęt odpowiedzialny. Że nie 
z ignorancji ani z nieuwagi pozostawił w Wulgacie takich wieloznaczności, 
a często i niezręczności wiele, sprawiła akceptowana i przez niego zasada 
verbum de verbo, o czym za chwilę.

Jeśli po tym minimum absolutnym egzemplifikacji można się pokusić o jakieś 
stwierdzenie natury ogólniejszej, niech nim będzie takie oto: dwa najstarsze 
okazy prac translatorskich w obrębie starożytnej kultury śródziemnomorskiej
-  Liwiusz Andronikus i Septuaginta -  tworzą już u samego początku dwie 
wyraźnie zarysowane i jakby przeciwstawne sobie metody translatorskie. 
Pierwszy ujawnia inwencję i swobodę tłumacza, drugi przeciwnie -  ukazuje go 
jako lękliwego skrupulanta, kurczowo trzymającego się litery przekładanego 
tekstu. Od razu też -  choć może owo minimum przykładów do tego tym 
bardziej nie upoważnia ~ można pokusić się o nazwanie, na czym ta inwenga 
lub jej wyrażający się lękliwością brak polega. Wydaje się, że istotna jest tu. 
obecność lub brak odwagi odchodzenia od składni i frazeologii języka, 
z którego się tłumaczy.

Na to by wskazywały wypowiedzi teoretyczne, które pojawiły się w starożyt
ności w łacińskim obszarze językowym, w greckim bowiem -  niejako zgodnie 
z nikłością samej praktyki przekładania -  nie udało mi się znaleźć nic godnego 
uwagi. Zanim jednak zajmę się nim i,. chciałbym możliwie niewiele słów 
poświęcić jeszcze skutkom owego pierwszego rozumienia istoty przekładu. Chcę 
ująć rzecz jak najkrócej, albowiem, z jednej strony, obejmuje ona materiał zbyt
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obszerny na to, aby go tu bodaj zarysowe przedstawić, z drugiej zaś -  rezultaty 
swobodnej, inwencyjnej koncepcji przekładu zaszły tak daleko, że dziś już 
w obrębie tego, czym dla nas jest przekład, pomieścić się nie dadzą. Najkrócej więc 
mówiąc, rzecz polega na tym, że pod nazwą przekładu (a jego pojęcie wyrażało się 
kilkoma słowami łacińskimi; trmsferre, vertere, traducere, interpretari) i tłumacza 
(interpres) rozumiano w starożytności klasycznej raczej przeróbki, kontaminacje, 
naśladownictwa niż właściwe przekłady. Można powiedzieć, że miarkowana 
swoboda, z jaką Liwiusz Andronikus zmieni! grecką „Muzę” na łacińską 
„Kamenę”, stała się istną swawolą w rękach Plauta i Terencjusza, Cycerona 
i Horacego, a pozostała nią jeszcze i długo potem, nawet u pisarzy renesansowych. 
Między przekładem i przeróbką (naśladowaniem, kontaminacją) granica była 
w każdym razie równie płynna, jak między statusem autorskim dzieł, które my 
byśmy dziś byli skłonni uznać za oryginalne i „autorskie”, a tymi, które nam uznać 
za przekłady najłatwiej, a które dawni autorzy -  starożytni na równi z humanista
mi renesansowymi -  uważali za tak samo własne i tak samo „autorskie”, jak tamte 
pierwsze, i to nawet wtedy, kiedy spełniały one nasze normy przekładu.

Przejdźmy jednak do teoretyków przekładu, i to takiego, który i my bez 
oporów uznalibyśmy za przekład właśnie (bo mimo wspomnianej wyżej 
dowolności i nieadekwatności nazewnictwa teoretycy przekład i nazywane tymi 
samymi co on słowami przeróbki w swoich wypowiedziach jednak rozróżniali). 
Owi teoretycy to Marek Tuliusz Cyceron w I wieku ery przedchrześcijańskiej 
i św. Hieronim, Euzebiusz Hieronim ze Strydonu, w wieku IV ery chrześcijańs
kiej. Każdy z nich po części mówi to samo, ale tylko po części. Każdy z nich też 
swoją teorię dobrego przekładu sformułował -  jeden i drugi w tekście krótkim, 
sentencjonalnie niemal -  w związku z własną praktyką przekładową, Hieronim 
zaś także w związku z reakcją współczesnych na jego praktykę. Pomijam nie bez 
żalu ów kontekst praktyki, który zresztą i na teorię rzuca ciekawe światło, 
i poprzestaję na zreferowaniu samej tylko teorii. Najpierw za pomocą własnych 
słów obu teoretyków.

„Nie przełożyłem ich -  mówi Cyceron o dwu polemizujących ze sobą 
mowach greckich, jednej Aischinesa, drugiej Demostenesa -  jak tłu
macz, lecz jak mówca, zachowując tożsamość wyrażonych myśli i ich 
postać stylistyczną, słowa zaś dostosowując do naszego zwyczaju 
językowego. Jeśli o nie idzie, to nie uważałem za konieczne oddawać 
każde poszczególne słowo, ale rodzaj i sens wszystkich słów za
chowałem. Sądziłem bowiem, że nie należy ich czytelnikowi odliczać, 
lecz niejako odważyć”.

Przytoczę też słowa Cycerona w oryginale, a to w obawie, czy tłumacząc je 
nie poszedłem zbyt daleko za jego sugestią (De opt. gen. orat. 5, 14): •5 

„Nec converti ut interpres, sed ut orator, sententiis iisdem et earum 
formis tamąuam figuris, verbis ad nostram consuetudinem aptis: in



ąuibus non verbum pro verbo necesse habui reddere, sed genus 
omnium verboram vimque servavi. Non enim ea me enumerare lectori 
putavi oportere, sed tamąauam appendere”.

Nie jest to jedyna formuła wyrażająca pogląd Cycerona na to, czym jest 
sztuka przekładu, ma jednak tę zaletę, że w przeciwieństwie do innych, nie 
wyłącznie teoretycznych i przeto wymagających równoczesnego śledzenia także 
rezultatów praktyki przekładowej Cycerona, jest, jak mi się zdaje, sama przez 
się dostatecznie zrozumiała. Podobną cechą odznacza się-pośród innych, które 
by wymagały równoczesnego śledzenia konkretnych przekładów -  następująca 
formuła drugiego wielkiego starożytnego teoretyka i praktyka przekładania, 
św. Hieronima. Oto ona:

nie tylko wyznaję, ale wprost i otwarcie oświadczam, że w tłuma
czeniu słów greckich -  wyjąwszy Pismo święte, gdzie i porządek słów 
jest tajemnicą -  wyrażam nie słowo za słowem, lecz myśl za myślą”.

I tutaj również zacytuję oryginał, zwłaszcza żem się posłużył przekładem 
cudzym (Epist. 57, 5):

non solum fateor, sed libera voce profiteor, me in interpretatione 
Graecorum, absąue Scripturis sanctis, ubi et verborum ordo mysterium 
est, non verbum e verbo. sed sensum exprimere de sensu”.

I dodam jeszcze, że nie idzie tu bynajmniej o kolejność słów poszczególnych 
(co łacno mógłby zasugerować i przekład, i oryginał nawet), lecz o odtwarzanie,
o kopiowanie jakby, słów i zdań jednego języka w drugim (co do samego 
wyrażenia por. Plin. Nat. XXXV, 153: effigies de signis exprimere).

Jak widać ze słów zacytowanych, Hieronim od swej identycznej z Cycerono- 
wą formuły uznaje jeden jedyny wyjątek. Jest nim Biblia. Przekonaliśmy się już
-  niestety na jednym tylko przykładzie -  że nie jest to czysta teoria. Hieronim 
akceptował ten wyjątek w przekładach zastanych i w tych, których sam 
dokonał, niezależnie od tego, że zdawał sobie sprawę z faktu, iż sami greccy 
autorzy Nowego Testamentu, gdy tłumaczyli bądź starotestamentowe fragmen
ty, bądź wypowiadane w opisywanych przez nich samych sytuacjach słowa 
hebrajskie, niekoniecznie się do reguły takiej stosowali. I nawet ich z tego 
usprawiedliwiał. Wiele świadczy, że ten wyjątek uczyniony przez Hieronima dla 
Biblii zyskał sobie wagę normy na długie wieki i że z Biblii został nawet z czasem 
przeniesiony na inne teksty greckie tłumaczone na łacinę.

Dotyczy to zwłaszcza tekstów Arystotelesa, i to nie tylko tłumaczonych 
w wieku XII i XIII, ale też wcześniej znacznie, na przełomie V i VI wieku przez 
Boecjusza. Stopień intensywności stosowania zasady yerbum de verbo był 
oczywiście w średniowiecznych przekładach Arystotelesa większy, można po
wiedzieć nawet, że karykaturalny. Średniowieczni tłumacze próbowali oddawać 
w swoich przekładach właśnie słowa, i wszystkie słowa poszczególne, łącznie 
z takimi, które w ogóle swoich ścisłych odpowiedników łacińskich nie miały, np. 
grecką partykułę fiev, zapowiadającą w pierwszym członie wypowiedzi par
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tykułę przeciwstawną Sb w  członie następnym,. Proceder ten próbowałem 
egzemplifikować gdzie indziej (patrz literatura), nie będę się więc już nim 
zajmował tutaj.

Chciałbym się natomiast zatrzymać nad krytykami renesansowymi skutków 
takiego sposobu przekładania, który, jeśli tak to nazwać można, za , jednostkę” 
tekstu przyjmuje nie zdanie, czyli myśl, lecz słowo, czyli oderwany znak, 
nieomal znak graficzny. Sposobu przekładania zatem, który nie dość liczy się 
z jednej strony z faktem, że sensowne i przez praktykę językową ukształtowane 
zestawienia słów w danym języku naturalnym nie są dowolne, z drugiej zaś 
z faktem, że myśl przekazujemy przeważnie -  a na piśmie z reguły, jeśli nie 
wyłącznie -  nie tyle za pmocą słów pojedynczych, ile za pomocą ich syntaktycz- 
nych połączeń, które z tzw. wyrażeń syntaktycznych czynią zdania, a z nich 
z kolei dyskurs. Żeby rzecz nazwać za pomocą wyrażeń z pierwszego zdania 
Kategorii Arystotelesa, choć zarazem nie całkiem dokładnie zachowując nadaną 
temu wyrażeniu przez Arystotelesa funkcję, mówimy przeważnie, a piszemy 
wyłącznie Kara crofi7&ojcf|V, nie zaś ’ćvso crujiT&OKfję;. Chciałbym się zatrzymać 
nad wspomnianymi krytykami renesansowymi dla wydobycia z nich pewnego 
niuansu, który przeoczyłem w cytowanym w literaturze wcześniejszym swoim 
studium i którego wydobycie na jaw jest jedynym uzasadnieniem niniejszego 
drobiazgu, tak jawnie wtórnego, że jest niemal autoplagiatem.

Krytyka średniowiecznych przekładów Arystotelesa, a także, nieco bardziej 
oględna w słowach, ale wyraźna, Wulgaty Nowego Testamentu, jaką od XIV 
już wieku podejmowali różni humaniści, jest pouczająca. Przekłady Arys
totelesa krytykowali Roberto Rossi, Guarino Guarini Veronese, zwłaszcza zaś 
Leonardo Bruni, a Wulgatę Nowego Testamentu Lorenzo Valla i Erazm 
z Rotterdamu. Jeszcze bardziej pouczające są ich własne, na innej niż krytyko
wana zasadzie oparte przekłady bądź pism Arystotelesowych (przekłady Leo
narda Bruniego, Jerzego z Trapezuntu, Argyropulosa, Ermolao Barbaro), bądź 
biblijne (Erazmowe Novwn Instrumentum). Łącznie te prace krytyczne i trans- 
latorskie pokazują, że zasada, którą próbowałem przed chwilą wyrazić po 
swojemu, identyczna rzeczowo z zasadą sensum ex sensu, była dla humanistów 
ważna i była przez nich bardziej realizowana niż deklarowana. Innymi słowy, 
wyraźniej ją widać w ich praktyce przekładowej niż w ich enuncjacjach 
teoretycznych. Opublikowana przez Aleksandra Birkenmajera słynna polemika 
Leonarda Bruniego z Alonsem de Cartagena w kwestii nowego, Leonardowego 
właśnie, przekładu Etyki nikomachejskiej Arystotelesa, podjętego dla wyrugo
wania niedostatków trzynastowiecznego przekładu Wilhelma z Moerbecke, 
dotyczy przede wszystkim terminologii, a więc słów poszczególnych* Nawiązu
jąca potem do tej polemiki rozprawa Bruniego De recta interpretatione jest 
ciekawym i ze wszech miar godnym studiowania wywodem o warunkach, jakie 
spełniać musi tłumacz w zakresie zarówno języka, z którego, jak i języka, na
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który tłumaczy, ale zarazem -  nawiązując stale do starożytnych teorii retorycz
nych i całkowicie zdominowana przez ich estetyczny raczej niż językowy 
i semantyczny punkt widzenia -  zajmuje się głównie (żeby nie powiedzieć
— wyłącznie) estetycznymi właśnie walorami lub wadami stylu ze szkodą dla 
analizy semantycznego aspektu przekładu. Do Cyceronowej i Hieronim owej 
reguły raczej nie ma odniesienia. Również Erazm jako tłumacz Nowego 
Testamentu był atakowany i -  odpierając ataki -  wypowiadał się raczej co do 
słów poszczególnych niż co do stuktur składniowych, choć do tych ostatnich, 
trzeba to przyznać, często nawiązywał w swoich do Nowego Testamentu 
Adnotationes.

Jeśli idzie natomiast o aspekt, który mnie tu najbardziej interesuje, to dość 
wyraźnie został on zarysowany przez Leonarda Bruniego w zapowiedzi jego 
przekładu Platońskiego Fedona, adresowanej do Niccoló Niccolego, czyli 
w Epistulae I, 8 (w osiemnastowiecznym jeszcze wydaniu Mehusa). Zwracali 
czasem na ten aspekt uwagę również wspomniani przed chwilą Roberto Rossi 
i Guarino Guarini Veronese. Ale to, co jest u nich, to raczej mimochodem 
skreślone marginalia. Natomiast list I, 8 Leonarda Bruniego mówi na ten temat 
dostatecznie dużo, aby warto było zacytować tu jego najbardziej obchodzący 
nas fragment.

„Oni [...]- pisze Brani o dawnych tłumaczach -  odstępując, od Platona 
trzymali się tropów i sylab. Ja natomiast przylgnąłem do Platona, 
któregom sam sobie ukształtował, do Platona mianowicie umiejącego po 
łacinie, tak iżby mógł on przekład mój ocenić, i jego powołuję na świadka 
swego przekładu, tłumaczę zaś tak, jak wedle mego rozumienia jemu by 
się najbardziej podobało. Po pierwsze tedy zachowuję sens wszystkich 
zdań, nie odstępując od niego ani odrobinę. Po wtóre, jeżeli można bez 
jakiegokolwiek zakłócenia spójności i bez nonsensów przekładać słowo 
w słowo, czynię to z największą chęcią; jeśli zaś nie można, to nie jestem 
aż tak lękliwy, iżbym myślał, że się dopuściłem jakiejś zbrodni obrazy 
majestatu, kiedy zachowując sens zdaniowy odchodzę nieco od dosłow
ności dla uniknięcia nonsensu. Tak bowiem każe mi postępować sam 
obecny przy tym Platon: był on przecie niezwykle eleganckim pisarzem 
greckim, na pewno przeto nie chce być niedorzeczny po łacinie”.

Pozostawmy na boku uroczą fikcję „Platona rozumiejącego po łacinie” 
i w jakimś zgoła mistycznym trybie kontrolującego swego tłumacza. Zwróćmy 
tylko uwagę na Cyceroński trop, który -  zignorowany przez Leonarda Bruniego 
w poprzednio wspomnianych wypowiedziach -  tutaj podjęty został wyraźnie. 
Zwróćmy uwagę na rozróżnienie między „słowem” i „zdaniem”, ekwiwalent 
Cyceronowego przeciwstawienia „zdań” „słowom” i Hieronimowych wyrażeń 
„sensum de sensu” i „verbum e verbo”. I skonkludujmy ten zarazem nieco 
przydługi i nieco zbyt ubogi w egzemplifikacje wywód stwierdzeniem skrajnie 
uproszczonym, a bodaj i skrajnie banalnym.
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Wydaje się, że jeśli gdzieś jest miejsce na przekład jako pracę twórczą -  na 
przekład, powiadam, nie zaś na artystyczną lub komentatorską, parafrazującą 
przeróbkę -  to właśnie w tym obszarze, na który tak wyraźnie wskazali dwaj 
najwięksi starożytni teoretycy przekładu. Nie w samym tylko -  podstawowym 
przede i ważnym ~ obszarze słów poszczególnych, gdzie, owszem, potrzebna 
jest i bardzo jest pożądana, ale zgolą do uznania za twórczą niewystarczająca, 
słownikowa, „thesaurusowa” wręcz pomysłowość i gotowość pamięci w języku 
przekładu; i nie w samej tylko kunsztownej nadbudowie, jaką stanowi retorycz
ny i wszelki w ogóle artystyczny wystrój oryginału (tłumacz może go też 
twórczo przewyższyć, choć to bodaj rara mis in terris nigroąue simillima cygno, 
a bardzo wątpliwe jest, czy efekt takiego przewyższenia, jeśli się zdarzy, będzie 
jeszcze przekładem); lecz właśnie w tej warstwie tłumaczonego tekstu „śred
niej”, gdzie twórczość tłumacza może być tylko rzemieślnicza, ale jest, jak 
sądzę, jedyną twórczością, na jaką stać przekład, przynajmniej zgodnie z tym, 
jak dziś rozumiemy rolę tłumacza i istotę jego pracy, jedyną też, jaka może być 
za twórczość uznana bezspornie.
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