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moż sm si moż ni śni 

moż śnię bo snem j si życie 
śni się wszystko i śnią wszyscy 
wczoraj śniłam ja Gileta 
jestem chłopką manutańską 

wczoraj we śnie miałam m ża 

i ten mąż mój ten wyśniony 
kijem przylał mi po tyłku 
jeszcze czuję gdy usiądq 
J cz to sen był wszystko we sm 
a dziś śnię księżniczką jestem 
a w tym moim śni książęcym 

jakiś książę śnij się książę 

moim mężem chciałby zostać 
wszystko śnion ze snu wsz stko 
suknia ma utkana ze snu 
i ten pałac i ten teatr 
ze snu zanim s n mój pryśnie 
wszystko sen jest wszystko lotne 
wszystko wiatrem darte lekkim 
wszystko popiół na tym wietrz 
śnisz się sobie garstko kości 
śnisz si sobie śnie ulotny 
lecz kto chcialby się obudził: 
j śli wie że przebudzony 
będzie leżeć we śnie śmierc i 

czym j st życie snem jest we smc 
czym jest życie cienien1 lotnym 
no to śnijmy 

Calderon 
„Księżniczka na npal w ywróruna ' 
i\łonolog lrilety z Ili aktu 

.Jarosław Marek Rymkiewicz 

Co Io je 'l i1nitacja? 

Co owacw lcnnu1 „imitacja" 1 czym imitacja różni :ię od tłumaczenia'' Dlaczego wb.s11ie tym tcrm111c111 

opatruję moj przckbdy - jc,:. 11 są to j)rzeklady - z Caldcrono. i dlacze~o termin m tym opatrzone zostało 

Zycie jest snem'? Czy tekst len jrst tekstem Calderona czy imitatora·• Jeśli jest tekstem imitatora . to dl<t

cze~o ukazuj si~ pod nazwiski12m Calderona'! A jeśli jest tekstem Calderona, to dlaczc~o nazwany wsta l 

imitacją - slowo to ma w polszczyzni wspolcz snej znacz nic raczej pejoratyw11 : imitacja , mówi . lown ik 

to „przedm iot naśladuj <J c~· i1111y przedmiot. najczęściej wyrób wykonany z taniego materiału. naśladując: 

rzecz kosztowną" - a 11ic przekladcm albo tlumaczcniem albo spolszc1.eniem'! .laki jest więc - p~·taj<1c 

inaczej - s tosunek tej imitacj i do oryginalu'' Nim odpowiem na to pytani . spróbuję wprzód odpowiedzieć 

na inne: jaki jest stosun k tłumaczen ia i orygina łu. który stał się powodem powstania tłumaczenia~ Między 

tłumaczeniem a oryginałem nic ma . to oczywiste, żadnego stosunku . Tłumaczenia od orya; in:llu nic bowiem 

nic różn i . a przynajmni j nic różnić nic> ma i ni pow inna . T1umaczenic-wiern lub takie , które wi ·rnym 

być pragnie - nic> wskazuje iw oryg i nał i nic odsyła czyteln ika lub widz.a do oryginału. Nie odsyła . bo 

chce być - ono samo - wiernym odbici m i wierną kopią oryg-inalu, kopią ani gorsz<\. ani lepszą od tego 

oryginału bo 1. nim idcntycznq . A więc chce b.vć - choć . oczywiście . być nic m<Yłe - orygina łem. Los tłu

maczenia j st pr1.eto i musi być identyczny - pawi dzmy może inaczej : ma byc identyczny i wynika to 

z intencji Uumucza, choćb\ nawet intencji tej tłumacz nic był całkiem świadomy - z losem orygin:iłu 

.Jcsli więc znaczenia dziela Uumaczonea;o zatarły się \\' c1.asie . to zatarte musz<1 być równi ż znaczenia 

tożsamej z or yginulcm kopii , którą wykonuj tlumacz . .Jeśl i cza dzieło to wyjął z kont kstu epoki w któ

rej powstało 1 pozrywał nici wi<JŻ<\Ce je z innymi dziełami i [aktami kulturowymi owej epoki. :1 \\· ię : 

uc1. ;v nil je dziC'I m istniej·1c~·m samoistnie. tylko dlu siebie i przez siebie. to tłumaczenie '" innej epoce 

powstałe również będzie' musiało ist.ni ć samo przC'z s ię. wyjęte z kontekstu epok i, i będzie przeto - jui. 

już ,,. chwili zaistnienia - dziel m \\'ięd11<1cym i 11a wpół obumarłym, bo me odżywianym prz z inn 

tkanki organizmu kultury A jl"'o<li dzieło czasu przeszłego wstało przez czas. który uplym1l od czasu j go 

po\\ staniu . zni ·zczone. to doko11<1nc '' naszym czasie tcrai.nicjszvm Uumac1.enie. musi być również - JU Z 

\\ chwili, ~dy powstaje - dziclcm zniszczonym prwz czas . 



Tl um;.ic:r. - prni.:nący ustanow1c \\ im1ym C?.asic ksz tałt oryginnlny d:r.iela czasu przcszle.~o - slu:r.y 

vic;c c:r.nsowi 1 litc•ratur • oddaj" WC' \ ł;.id:m i cz:.isu . Lub - mówiqc nieco ogl~ni •j - przyznaje ci.as wi 

pn.iwo wluda 11 ia li tern tur~, . Tl'n, kt\lry prugoic dochować wicrno. ci nu t rowi i dzieł u . musi bnwiC'm do

chować wil•rnośc1 czasowi - a to ;maczy: j<:zyko\Vi i realiom. psycholoJ?ii i symbolom tt•J!o c:r.asu - ·w kto

rym żył llu m a ·zoHy .1uto i powstało tłumaczone dzieło. A dochow uj;1c w iernosci jr;::r.~·kn\\ i i r!'aliorn ja

kiego,; czasu , musi iruk tować dzieło , które tlumaczy - któr raz jrszc:Zl' konstruuj - Jako nnl<'Ż•IC ' 

du c<1.asu prwszł ~o. a wic;:c Jako dzirło, które j · aotlzil 

skut!'k dzrnlani.:1 cz:i:;u . 
który nim włada - nil' obl1mrL.C' \\'rt's:r.ci · rn 

Czas. ·:r.ywlscil'. włada literuturq. Ma nr:i o tloko!lywania w cizicbch 7.mia11 i p praw k, 1 mu prawo 

pnrin.tczania tlzieł, i moi<' nasze dzi la skazywać n· zapomnienie. i może rnwet przywrac:ić je do zycrn. („ . l 

N.1sza p:.imic;:ć ku lturowa jest ze- :;woj j i:;toty pewnq powinnościtł. A jc:;t to powinnosc przckszu1łcanjt 

p1•wnych Cukt(l\ kulturowych. zaistn iałych w czasi , a wii:c: mo~ących i~lniC'C.' w cl.Ust' . a przt•to ulegal 

przemiunom i roztrwoni niu w czasie-, w fnk ly ist niejqcp poza czasem . wit-cznie tu i \Vil'cznw teraz. 1 zawsze 

tyleż s:1mo zn:icz:1cl' - choć t.::trazcm zawszr inaczrj znacząc!', bo ich znac:r.rnil• okr<'ślan j<'st też przez 

fakty l'7.yli dzi ·la nov. n 1~1istniuk - ·1 wii:;c w L·lcmcnty nasz J pumii:;ci kulturm\ tj ktora nit• pod I i.:u 

dzi:.il. niu cza:u, bo sam.L konstytuuje cws i wład. erosem. 

rlumucz. ktur:v nit• dopełnia tl·j powinności , ;1 wic;:c cws przl'szty pr;.ii.:ni r< ':Jktyv.O\\'uć vlu.'111C' jako 

c:ias przl'szl:o.· u dzieło czasu przeszłego Z\Hócić cz:iSO\\' I przeszłemu . musi, podejmuj•!c si~ tłumuczcni•1. za

pytać: cz) dzit•ło. któn• tłumaczy , jest jeszcze przetłumaczalne'? Czy mol.na fakt kulturowy. :r.aistniały w czasie 

przeszłym pn uplywk iluś tam lal lub i l uś tum wi k(1w , zr koru.truować w ksztułcie w którym nieqciy:< 

L<nstniu!'t 

Czy ll'kst La vida e." sucńo, napisany \\ języku hiszp:ińskim przc>d ponuci trzystu luty - czy ktorykol

wi k :r. t •kstów Calderona - może wii;c :wstać cizi<; ksz.cw przctlumacwny na jr,zyk nolski '! C1.y możnn 

dzi-: uformować taką kopic: hiszpańskiego tekstu. która z s~piłaby oryginal i była dla nas tO'isama :r. nry

gin;.ilcm 't Z:.ipl'wnc jest to 1cszcze moi.liwc, choć klopoly tlum:.icza pr;.i.gnqccgo clochować wicrno:ici hisz

panski mu drnmntopisarzm\·i, zaczęły sit; już przy przekładzie tytułu i n:irasta.lyby z knzclym słowem 1)r~

ginału. Czy hisl.pa11sk i rz czownik „vida" jest tożsamy z polskim rzeczownikiem ,.iycic'"! rzeczownik 

, .su<'ńo" z rzeczownikiem ,,sen'"! Czy rzeczownik „v ida " i „sucńo" :z.oaczyły tyle samo w u.lach tl\\orzani.na 

~'iii pa IV l'O rzt'.'czowniki „życic" i „sen" w usta.eh pan.:i Paska? Tc- dwa hisz1x1i1~kil· rzec:r.owniki. \\ ypo

wlad.ull' pr1. ·z in1w ust;:i i zapisywane w innych kontekst.a.eh. czy ni nznac:r.aj,J ·1.rgo: n ieco 11uwgo, niż 

rzec?.Owiki polskie, ktor Uumncz-zdrajca musL \\ Yhtć z kontekstu przypis:in 1go im w puls1.t1.) znic'! I . 1 

Tlumac1. 1„.) musiałby :r.alożyć - t:nlkiem przecież b zprnwnic- - że słowa s•J pr7.C0uma ·zal!}(' /. jednego 

Jr.zyka na drup; i, ż ,. vida" to je~t „życie". a ,sueńo" to „sen" I tylko w1iwcz:is mop;lb.v hiszpm1:;ki \Pk:•l 

prz<'tlumaczyc wierniP i orygin;ll zasu1pić kopiq. Moi.na więc - prz in:.icwjql' znuczl'nit• sill\\ pnwlr>ży(: 
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,.wiernie" (słowo to wyp<ida wziąć teraz w cudzyslow) Calderonci . Można, używaj<.jc jc;t.yka, klorym .Jan 

Andrzej Morsztyn przeinaczył w wielrn XVIJ C ·da Corneille a albo jGzyko, klt'ir~·m Piotr Kocha n wski 

przcinaczyl Jeruzalem wyzwoloną Torquata Tassa, u czyn ić z La v ida es ·ucńo dwnn;k<l dnimG przeznaczo

ną dla t atru Ich Kr6Icwskich Mo:ici. Można - by u 7.~·ć innego przek ładu - komedię Calderonu La scńora 

y la criada uczynić komedtą pastora lną napis<mą na l'szt.alt Am~·ntasa. ałbo farsą co by przypominała 

kom dyjG dworską Piotra Baryki. I można by nawe t te sztuk i od i.:rać w nas;:ych l at.rach . sprawy i c1..yn) 

ludzi wicku s iedemnastego przedstawiajqc tak właśnie jakby byly one sprawami i c;:yn<1mi Judzi v. icku 

siedemnastego i tylko s iedemnastego. Wystarczy tylk o uznać. ż e Pedro Calderon był pisarz m wicku sic

d mnLtstego. Wystarczy tylko, by tłumacz zmie11il osobowość i stal sic; - a ni• jest to 7.110\\ takic t rudnc (.„) 

- pisarzem wicku siedcmna:tego. 

ie przetlumaczylem ni próbował m nawet pnC'tlumaczyć - La vida es ucńo . )0 Calderon nie 

jest db mnie pisarz.cm wicku siedemnastego. bowiązywaly go. oczywiścic . paragrafy umow}. ktor<1 ten 
wiek sp isywał ze swoimi autorami . Uzywal symboliki i form wersyfikacyjnych tego wicku . AIC' ni.: byl 

wi<;żnicm wicku. Obecny dl<1 nas tu i teraz, mówi num bowiem nieco o tym. co rozegralo się gdz ieś i kiC' 

dys. ale o tym. co rozgrywa się lu i teraz - zawsze tu i teraz - bo na terytorium nasz j pamiGci kul

turow j. Bohater La vida sucńo, książ Segismundo. dr czony przez poczucie n icp wnosci i w ymicnnosci 

istnienia („. n ie jest dla nas - i być nic może - czlowi kicm wieku siedemnastego (tylko sicdemna ·tcgo) 

bo jest kimś wci<1ż zyjącym w nas, a dokąd on ź.yjc w nas. my ży jem~, - możemy ź.yc - w nim : to „ja" 

J)Oz.bawion , istności , n bGdąc · samym is tnieniem, „ja" ustanawiające się swobodn i , bo wybierające siebie 

,·posród swoich nieograniczonych możliwości. ci pnelo c:zyni<1ce siebie ze swego wyboru. ,.ja" , któr mu Jo, 

i niebo n i<' majq nic do powiedzenia . zbyt dobrze jest nam ;manc. aby miało do nas prz muwiLtć iGzykicm 

c1..asu przeszłego . Nic ma WiGC powodu, aby książ«;> Scgismundo UŻ)"\\'UI konsekwentnie skladn i i s łown ictwa 

wieku sied mnastego i aby tę ski dnię i słown ictwo 1..;,11nykal \\ formach wersyfikacyj11ych. którt obowią

zywały \\' wieku si.edemnastym. Nic ma powodu ab~· on . żywy, mówił językiem , ktory w swiadomosci 

C:l.)'l Lnika i tłumacza jest językiem martwym . . Jesl i zobaczymy w Calderoni pisarza becn go dla nas tu 

i teraz. biążę S gismundo powinien mówić jGzykh:m wicku sicdcmnaste1w. ktvry byłby jedno ze. nic jGZY

kiem naszej epoki. 

I na L.nn właśnie - nu uczyniemu języka czasu minionc).(o jc;zyldem nas1..cgo „ dec:zncgo tcrat." - polega 

imitacja. Lub sd.' lej : 1 u potra ·towaniu języku czasu minionego jako języka nuszcgo wspolnego - \\'spól-

11cgo nam i Calderonowi - „teraz", Nic j s t wic;c imitacja pról)Cj uwspo lczc.'ni<'nia czyli aktua lbwcji dziC'la 

czasu przc~zk~o. AktualizncJa rodzi si<; z po,gardy d lu r>rzcszlosci. bo z przekonania . ze> dzieło czasu minio

nego wyma,guj<! nieustannych przcnibck i I oprnwck. by mo~ly zos tać przyjGt<' i zro1..umia11c pr;:cz lud;: i 

innego czasu. A więc i. przckonuni.a, ź. dziel<J lltcrnckir nbumi ruj<\ i sq - w procesie historycwo-litc

rackim - 1..usl<;po~wane przez dziclu doskonalsw. a pn.Mo tnl.'ba k t. wicku nu wiek rea11imowt1ć i ulepszać.( ... ) 



lm11.<1cj<1 l. .. 1 wynik LI 7. 1wt.e.,w1adc:-tt•111a, :i.r dz1Pła c1. •1su mi111011C't.:O nir \\ yma~Ll.1'1 :1klual11.acj1, p ni<'\Vł! 

nil sq d1.i.l'łam1 c1.u:;u rninioncl:!o ;i przrto ·'I c1w:; 1. I..' al tu;ł111 · 

.,!mil.Uri ' . 1l10\1'1 slowHik faci.1'1sko-pols i. L» t .\ le . t't ' .. llCJ,..JJdvwu t: " i „ dl°\\ arzuc' . 1\ l.1kż1· tył '. en „h.l'c 

podobnym" i „ r1»w11ac siq". Jmil.acj ,1 moj Jt:sl pt"1.1i 1 wltwnrzt•11iu orvi::i.n::iłu La \ ' ida c . sul'D(l \\ irm)·m 

jc.;z:ku . OdtworzC'11i.•1 i.I 11i1· powti°lrzc 11i.1 . !ie· chc1· h11 0,1 k111 z:1 :-t<a><>wal: ory~irrnlu 1 nit· Jl st - nil• możi• byc 

- /. or. ~i11;.ilc•m tożsama. jcs li jl' .i fundi.lmrnlC'm j „;t prz('. wiadcz •niL' ie• pchJ.<J lo:i.samnxć jest tyll'i. nll' 

nsi:p.~alna. co nit• wari.a osh11::ania All• nie JCSl tt•ż. l '.1 i mit.acj.1 probq st.worz.enfa dt.il'l;.1 11011 ego, kt1·1rl' /. ll'kslu 

Caldt•ro11a Cl. •rpU.1c pomysly jed11ocwsnit· I.emu tl'kslm1 i b~· ~i, :pr1. nic·wicr:r.alu. 1żywii111l· prtt'1. inll do

~wi.adcwn1a i inne uczuc1.<1 . 'he być do orydn;.ilu podn~ 11.1 i mam nadzie j1; - starulcm s 1 bowirm nicze!!n 

CuldC!ro11owi nlC' ujmować 1 111cw • nie dndaw<rc - ;i:,, jl•st podob11J . A JC,..Ji jest w 1m1tucJa or:i::inakm 1 

podohm1, to chc0 ż zgodni!' z ostntnim maczcnirm lacii1sklc'ln czasownikJ „rńwn;:ić sic:" z oryt!in::ilcm 

A nic 1.11acl: to. ahy 1mitutor ;i;ywil ::zal 1\c1.q myą t.l' jest Calderonem. O co 11111t•i.:o mi chodzi . lmitacju 

moja c licL siQ r11\1·11ac z nr~·gu1alcm, c1.yli chce' - rtil'ch w1>l110 mi będzie• uź.~· (: tci.:o ulubiom't.\tl b azl1 poetcm 

wH"ku s1edcrn1ta:ti>E.(o - by 1.wi •rci.adłcm , choćb.; 1 kr1.y\\ ~ m. choćby 1 ni udolnie wykonanym, al„ prl.l·

c:1c·ł. lWic•n: iadlcm. w kt•lf .Yl11 modby si<: odbić ~amoistJ1ic · L.yjqcy dla nas nryginnl. .I\ to znaczy : 1.wie1·

ci.acllt'm '" którym mOl.\lyby sit: odbić do!<wi•1dc:,;cni 1 luc11.i n,. j poki, ki<'<ly t.o pO\n;l<il orygil1al. J chce· 

rl>w1iac si~ :r. nryttiJ1alem. czyli chcv ,,. t;, m or_\ J,! i11 :1ll· mic•c Z\\ wrciadlo. w kti>r~ m od bil. hy sic: do.'wbdc1.1„ 

11ia lud:r.i oas1.rj pok i. i\fowiqc in:.icZC'J: chcP. u:t<i!lawi:1j.,1.: system d\\ lich zwierciadeł odbijajacych si<: 

W7.,tJPITini • i ;;tujqc: :·d<: c1.ln11cm pon·1wna11it1. kt.on·~n ct.lrnu 111 dru~im b.»łby oryt!inal . po~11·ltdcwć· toi.samo:'.;( 

do~wiadl·· .ci'! 1 uwnocz.l'Sno.~ć istnienb lud1.l rc1:i.11ych t'JIOk . . \ p '\\'nip tylko w t<·n :posób tożsam ~c t<? rno

;i:1~111~· poś11·i.adczyc: to co 1.ost.ało 11apisa1w niC'~d.vs . pi sz:)c r.1z jl'szcze. aby to. c:1> b~·ło i c:o mo:i.l' 11it• IJyć 

- l>o wgro:i.orw j1•sl przC'1. c1.as - uc:1.ynlć tym, co jt·~t 1 co ])y{: musi. 1 t.ylko w l.t'r1 ~posfJl> - odtwar1.aJqc 

i 11u~ lL1dU J•1c i b;1d;Jjqc pudohil•llslwo rys(,,,. udhityc:h w lu: t rt.c: - moż 'rTI' cJok011i.1l: magic:1.11l".gO uktu i111 1-

lac:ji ct..' li pnr11w11ac st<; z 11trs1.ymi umarl~·m1 C 1..1sow11 ik .. im itari'· „imitor" I nulc•zy do grup" słów 

okrc:<lo11,·c:h '' ((r.imatycl• l<icit)ski<'J J<llW \'l'rl>;i deponC'ntia". S :1 to slO\\J mo\\'i gramnt.ykn o formit' bie r

!ll'j •t t11ac1..t•111u u.wu1 ·m . l'Pclłll lllil' 1rnit.aqa . Bc;d . •c; , j;1k '" szl'ika działalność pr1.y:m ujajqCIJ, forrmi 1stJue111ct 

bi!'! rnq . mnz,., m1Pc - j<'~ll 1.rodzi s1<; z nktu porową . nia z umarłymi - znaczeru czvnn 

ll inh111 1!171 nr t 
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