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Katarzyna Szymañska

„Obie strony lustra"1
w wierszu Jamesa Merrilla Willowware Cup i ich oblicza
w przek³adzie Stanis³awa Barañczaka
That takes thought. Out there
Something is being picked.
James Merrill, The Mirror2

W wierszu The Black Swan (Czarny
³abêdŸ) Jamesa Merrilla z 1946 roku pojawia siê
kilka wersów o czarnym ptaku, w których wydaje
siê zamykaæ ars poetica tego amerykañskiego
twórcy: „I zawsze czarny ³abêdŸ sunie przez
staw. Zawsze/ Nastaj¹ te chwile zapatrzeñ,/ Gdy
smuk³y symbol robi zwrot i wraz z odbiciem/
Rusza w przeciwn¹ stronê, zawsze” [t³um. St.
Barañczak]3 . We wstêpie do przek³adu na jêzyk
polski wybranych dzie³ Stanis³aw Barañczak
s³usznie okreœla jego poezjê mianem „lustra”,
przywo³uj¹c tak¿e dzie³o o tym¿e tytule4. Merrill
mia³by wiêc tworzyæ konstrukcjê liryczn¹, która
nie tylko sunie g³adko wzd³u¿ linii styku dwóch
bliŸniaczych œwiatów, ale tak¿e aspiruje do
rozszczepienia ich na dwoje. Szkoda tylko, ¿e t¹,
wyznaczon¹ przez siebie drog¹, z jednej strony
zbyt sztywno, z drugiej – nie do samego koñca,
pop³yn¹³ Stanis³aw Barañczak w przek³adzie
wiersza Willowware Cup (Fili¿anka w chiñski
deseñ)5 .
Widoczne jest to ju¿ w pierwszym wersie.
Zamiast wave after breaking wave [„fala za
uderzaj¹c¹ fal¹" - K.S.] Barañczak tworzy „fale
masowej histerii" – poprawne, ale zebrane
w niepotrzebny kolektyw, przez co trac¹ce na
obrazowoœci nastêpstwa ruchu, na sukcesywnym nastawaniu jedna po drugiej. Podobne
uchybienie wydaje siê pojawiaæ trzy dystychy
dalej, gdy less and less [„coraz mniej i mniej"]
1

pojawia w t³umaczeniu jako „coraz s³abszych […]
znaków w¹t³ego sprzeciwu". Jednak pozycja
tych powtórzeñ (wave-wave i less-less) powinna
wydawaæ siê zastanawiaj¹ca, wszak w oryginale
umiejscowione s¹ one w uprzywilejowanym
miejscu wersu, bo w klauzuli. Zawi¹zanie kadencji tworzy bliŸniacze sobie s³owa, jednoczeœnie
pozwalaj¹ce opisowi niejako „sun¹æ po naczyniu”. Jedynym miejscem, w którym Barañczak,
najprawdopodobniej z powodu braku alternatywy w t³umaczeniu, bezb³êdnie utrafia w ten zabieg, jest tell what they tell („wró¿¹, co wró¿¹”).
Warto jednak przyjrzeæ siê jeszcze kilku
podobnym miejscom, w których symetryczne
konstrukcje s¹ rozdzielone delimitacyjnie.
W dziesi¹tym dystychu powtórzenie fills-fills
[„nape³nia-nape³nia"] spina w klamrê ca³y
dwuwers (niby lustrzanym punktem styku), który
w przek³adzie Barañczaka pozostaje bez echa,
chyba ¿e aliteracyjne zestawienie „naczynienape³nia" nie jest przypadkowe i mog³oby
w ogóle pretendowaæ do miana powtórzenia (co
wydaje siê w¹tpliwe w obliczu pojawienia siê
pierwszego „nape³nia" gdzieœ w œrodku
wczeœniejszego wersu). Podobn¹ rolê w ostatniej ju¿ strofie odgrywa paronomazja tiled-tilted,
daj¹ca siê chyba ca³kiem zgrabnie przet³umaczyæ jako „[dachówkami] pokryte-pochy³e", która
u Barañczaka równie¿ zostaje pominiêta.
Wydaje siê to tym bardziej dziwne, ¿e jest to
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wa¿ny, bo koñcowy dystych, równie¿
James Merrill
powi¹zany w podobny sposób.
(Collected Poems , 2001)
O wiele lepiej prezentuje siê
próba naœladowania w jêzyku polWillowware cup
skim warstwy prozodyjnej wiersza,
mimo ¿e trudne mo¿e siê wydawaæ
Mass hysteria, wave after breaking wave
t³umaczenie dzie³ twórcy, okrzykniêBlueblooded Cantonese upon these shores
tego „Mozartem poezji amerykañ6
skiej" . W oryginale Willowware Cup
Left the gene pool Lux-opaque and smoking
miejsca napiêcia, które organizuj¹
With dimestore mutants. One turned up today.
tekst, pozwalaj¹c mu „zataczaæ
ko³a", s¹ modulowane przez rozrzuPlum in bloom, pagoda, blue birds, plume of willow –
cone rymy. Jeœli s¹ one odleg³e, to
Almost the replica of a prewar pattern –
jednoczeœnie œciœle dok³adne: todayaway czy te¿ you-blue (zgodnie
The same boat bearing the gnat-sized lovers away,
z obowi¹zuj¹ca w poezji angielskiej
The old bridge now bent double where her father signals
zasad¹, ¿e przed cz¹stk¹ rymotwórcz¹ nie mo¿e siê pojawiæ ta sama
Feebly, as from flypaper, minding less and less.
spó³g³oska), albo w formie asonansu:
Two smaller retainers with lanterns light him home.
shore-home. W przypadku zaœ bliskich zestawieñ, czêsto na przestrzeIs that a scroll he carries? He must by now be immensely
ni dwóch wersów, tworz¹ siê rymy
Wise, and have given up earthly attachments, and all that.
niedok³adne takie, jak: that-ask, fillsclear, texture-they tell, albo
Soon, of these May mornings, rising in mist, he will ask
wewnêtrzne: retainers-lanterns.
Only to blend-like ink in flesh, blue anchor
Barañczak spina wersy dalekosiê¿n¹
poczwórn¹ klamr¹ opart¹ na podoNeedled upon drunkenness while its destroyer
bieñstwie brzmienia i powtarzalnoœci
Full steam departs, the stigma throbbing, intricate –
g³oski [u]: „w ogóle-glazura-którechmura". Dodatkowo wykorzystuje
Only to blend into a crazing texture.
analogie brzmieniowe na bliskich
You are far away. The leaves tell what they tell.
pozycjach klauzulowych: „ogromiew ogóle", „wzorku-koma-rów-coraz"
But this lone, chipped vessel, if it fills,
czy „dachówka-chmura", co ma byæ
Fills for you with something warm and clear.
odtworzeniem niedok³adnych rymów
w oryginale. Odrobinê gorzej radzi
Around its inner horizon the old odd designs
sobie Barañczak z oddaniem instruCrowd as before, and seem to concentrate on you.
mentalizacji g³oskowej i aliteracji
w obrêbie poszczególnych wersów.
They represent, I fancy, a version of heaven
Dosyæ ra¿¹cym odstêpstwem jest
In its day more trouble to mend than to replace:
t³umaczenie (rzeczywiœcie trudnego
do prze³o¿enia na jêzyk polski)
Steep roofs aslant, minutely tiled;
mocno nacechowanego muzycznie
Tilted honeycombs, thunderhead blue.
fragmentu Plum in bloom, pagoda,
blue birds, plume of willow [„Œliwa
w rozkwicie, pagoda, b³êkitne ptaki, pióropusz wierzby"], w którym dominuj¹ d³ugie samog³oski
otwarte, czêsto w towarzystwie spó³g³oski „l”, tworz¹c melodyjne zestroje g³oskowe. Jakby przy okazji
pojawia siê te¿ bliŸniacze odbicie plum-plume, wi¹¿¹ce pocz¹tek z koñcem wersu. Barañczak
upatruje mo¿liwoœci oddania instrumentacji tego fragmentu w pojedynczych zestawieniach
dŸwiêkowych, np. „pióropusz-wierzby" albo „kwitn¹ca-œliwa”. Nie doœæ jednak, ¿e w t³umaczeniu
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przepad³o krótkie i melodyjne plum in bloom [plAm in
blu:m], to znikn¹³ te¿ œlad
paronomazji plum-plume
Fili¿anka w chiñski deseñ
[pl A m plu:m]. Prawdopodobnie lepszym rozwi¹zaSzturmuj¹c nasz kontynent falami masowej histerii,
niem by³aby „œliwa w kwieB³êkitnokrwisty kantoñski ród pozostawi³ po sobie mêtne
cie", jako elipsa wyra¿enia
„w kwiecie wieku" i modyfiKa³u¿e genów: z tych mydlin wynurza³y siê, paruj¹c, stada
kacja „ca³a w kwiatach".
Mutantów z supermarketów. Jeden taki napatoczy³ siê dzisiaj.
Zestawienie to tworzy³oby
wtedy zgrabn¹, melodyjn¹
Kwitn¹ca œliwa, b³êkitne ptaki, pióropusz wierzby,
cz¹stkê, której echo byæ
Pagoda – niemal kopia przedwojennego wzorku.
mo¿e odbi³oby siê tak¿e
w analogii brzmieniowej:
Ta sama ³ódŸ unosi w dal kochanków wielkoœci komarów,
„kwiecie-wierzby". AlternaStary most ugina siê ciê¿ej pod jej ojcem, daj¹cym coraz
tyw¹ by³aby pochodna
„œliwa w rozkwicie", która
S³absze, jak mucha na lepie, znaki w¹t³ego sprzeciwu.
mog³aby odnosiæ siê, choæ
Dwaj s³udzy mniejsi, nios¹ przed nim lampion, gdy wraca do domu.
s³abiej, zarówno do „pióropusza", jak i „wierzby"
Co ma w rêkach – rulon papieru? Przez te lata musia³ ogromnie
(„rozkw icie-pióropusz
Zm¹drzeæ, wyzbyæ siê ziemskich przywi¹zañ, i w ogóle.
wierzby"). Podobny problem rysuje siê we fragmenWkrótce bêdzie chcia³ tylko, aby mg³y tych majowych poranków
cie Feebly, as from flypaper
Wtopi³y siê – jak tusz w skórê, b³êkitna kotwica
[„S³abo, jak z lepu na muchy"], gdzie w instrumentaWk³uta po pijanemu (przywi¹zany do niej niszczyciel
cji g³oskowej kryje siê ociêOdp³ywa pe³n¹ par¹), pulsuj¹cy, zawi³y stygmat –
¿a³oœæ i ospa³oœæ (d³ugie
samog³oski, cz¹stki [lai]
Aby wtopi³y siê w siatkê drobniutko spêkanej glazury.
i [li:]), a w aliteracji niemo¿Jesteœ daleko. Listki wró¿¹ to, co wró¿¹.
noœæ uwolnienia siê z „lepu"
(powrót do spó³g³oski „f"
Lecz jeœli siê czymœ nape³nia to samotne, obt³uczone naczynie,
w toku s³ów). W przek³aNape³nia siê dla ciebie – ciep³em, przejrzystoœci¹.
dzie Barañczaka mamy
szcz¹tkow¹ moc tego zaJego wewnêtrzny horyzont – stary deseñ, dziwacznie st³oczony
biegu: otwarte samog³oski
Na obwodzie, jak dawniej – stawia w swym centrum ciebie.
i zestroje [³a] czy [le].
W komentarzach do
Ten wzorek – tak sobie myœlê – to wersja nieba, które
t³umaczenia innego wiersza
By³o mi niegdyœ ³atwiej zast¹piæ nowym ni¿ skleiæ.
Merrilla, Ideas (Idee),
Barañczak pisze o zjawisStrome ukosy dachów, ca³e w maleñkich dachówkach,
ku, „jak ten sam w zasadzie
Pochy³e plastry miodu, b³êkitne jak sina chmura.
jêzyk mo¿e rozdwoiæ siê na
dwa odmienne, nie ca³kiem
kontaktuj¹ce ze sob¹ nawzajem jêzyki"7. W przypadku tego wiersza tak¿e nastêpuje rozdwojenie,
ale bardziej typowe dla Merrillowskiej poezji-lustra. Jest nim rozszczepienie siê jednego jêzyka na
jêzyk dwóch jak najbardziej koresponduj¹cych ze sob¹ œwiatów – namacalnego i metafizycznego.
James Merrill
(t³um. Stanis³aw Barañczak)
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Chodzi tu o jêzyk angielski, którym pos³uguje siê Charles – osoba urodzona w œrodowisku anglojêzycznym, i zniekszta³con¹
wersjê w ustach Kseni – pochodz¹cej najpewniej z Europy Œrodkowej lub Wschodniej. Stanis³aw Barañczak, Ma³a antologia
przek³adów-problemów [w:] Ocalone w t³umaczeniu. Szkice o warsztacie t³umacza poezji z dodatkiem ma³ej antologii
przek³adów-problemów, Kraków, 2004.

„Obie strony lustra" w wierszu Jamesa Merrilla Willowware Cup...
Barañczakowi dychotomia ta wydawa³a siê
oczywista, jako ¿e sam przek³ada³ trylogiê
poetyck¹ amerykañskiego twórcy The Changing
Light at Sandover – niew¹tpliwy klucz do
interpretacji wiersza, roli naczynia z chiñskim
wzrokiem z supermarketu albo sklepu z tanizn¹.
W dziele tym Merrill wspomina spirytystyczny
seans Ouija, w którym wzi¹³ udzia³ wraz ze swym
d³ugoletnim partnerem Davidem Jacksonem
w ich w³asnym zacisznym domku w nadmorskiej
miejscowoœci Stonington. Tam te¿ fale wyrzuci³y
na brzeg „geny", z których wynurzy³ siê jeden
z tanich „mutantów", opisywany w pierwszej
czêœci trylogii (The Book of Emphraim): „Bia³o-/
Niebieska fili¿anka kupiona w supermarkecie",
„odwrócona,/ Zdawa³a siê zataczaæ z lekka",
„kr¹¿y³a – lecz mêtnie, niespójnie"8 . Zapewne to
w³aœnie naczynie wraz ze specjaln¹ plansz¹
Ouija pos³u¿y³o kochankom do kontaktowania
siê z zaœwiatami. I mimo ¿e „sfera niedos³owna"
wiersza da siê z ³atwoœci¹ odtworzyæ na
podstawie przek³adu Barañczaka, to t³umacz
ucina nieopatrznie liniê interpretacyjn¹ „sfery
literalnej". Wed³ug b³yskotliwego badacza dzie³
Merrilla, Richarda Sáeza, nagromadzenie takich
aspektów zwi¹zanych z fizycznoœci¹, jak gene
(gen), bloom (rozkwit, dojrzewanie) i stigma
(znamiê, tu: o tatua¿u) oraz opisanie nak³uwania
skóry ig³¹ czy wytatuowania niebieskiej kotwicy,
œwiadczy o uto¿samianiu przez podmiot liryczny
chiñskiego naczynia z cia³em bliskiej osoby. Co
wiêcej, w interpretacji Sáez wskazuje konkretnie
na postaæ „przyjaciela, tak odleg³ego, jak przedwojenne Chiny" [t³um. K.S.]9 . Jeœli wiêc przesuwanie palcami po naczyniu równoznaczne jest
z pieszczeniem dawnego kochanka, to „kwitn¹ca œliwa" czy nieobrazowoœæ „wk³utej" niebieskiej
kotwicy (zamiast „nak³utej", „wyk³utej") nijak nie
budz¹ skojarzeñ z ludzkim cia³em. Tym tropem
pod¹¿a tak¿e badaczka Leslie Brisman, która
w „niszczycielu", który „odp³ywa pe³n¹ par¹",
dopatruje siê oddalaj¹cego siê na zawsze
przyjaciela z dawnych lat, a w „pulsuj¹cym
stygmacie" – motywu fallicznego albo te¿ bicia
serca. Wersja Barañczaka nie odbiega raczej od
tej interpretacji do czasu, gdy nastêpuje punkt
8
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styku „dwóch œwiatów". Wed³ug badaczki bowiem wyra¿enie a version of heaven/ In its day
more trouble to mend than to replace [„wersja
nieba/ które kiedyœ by³o ³atwiej zast¹piæ nowym
(wymieniæ) ni¿ naprawiæ"] zanim bêdzie odsy³aæ
do „wznios³oœci b³êkitnego nieba"10 , mo¿e dotyczyæ homoseksualnych zwi¹zków z przesz³oœci.
W tym wypadku more trouble to mend than to
replace wskazywa³oby z jednej strony na b³êkitne niebo namalowane na naczyniu, rozbitej
fili¿ance, a z drugiej – stosunki z partnerami11,
które kiedyœ by³y bardziej powierzchowne, bo we
wspomnieniach podmiotu lirycznego ³atwiej
zmienia³o siê kochanka ni¿ naprawia³o stosunki
z wczeœniejszym. Odniesienie to opiera siê tu na
drugim znaczeniu s³owa mend, które tworzy np.
kolokacjê: to mend relations [„poprawiæ
stosunki"]. W t³umaczeniu Barañczaka zaœ pojawia siê jednoznaczne „skleiæ", którego nie da siê
w ¿aden sposób osadziæ w sferze uczuciowej,
widocznej w reminiscencji podmiotu lirycznego.
Trudno teraz przed nim w³aœnie otworzyæ perspektywê „pog³êbienia nieba, które wiersz sam
w sobie oferuje" [t³um. K.S.]12. Jak sugeruje
Leslie Brisman, nie chodzi tu o jak¹œ zmianê albo
o doroœniêcie do „naprawiania" w miejsce
„wymieniania", ale o pewien widok na przysz³oœæ, rysuj¹cy siê byæ mo¿e przed samym Merrillem, który na dobre osiedli³ siê z towarzyszem
¿ycia w przybrze¿nym domku w Stonington.
Szkoda wiêc, ¿e Stanis³aw Barañczak
w swoim przek³adzie zamkn¹³ przed czytelnikiem doœæ wa¿ny trop interpretacyjny. Nad
t³umaczeniem tym jakby zawis³o pytanie z wiersza Lost In Translation (Przepad³e w t³umaczeniu), które polski poeta uczyni³ pos³owiem
w swoich szkicach o warsztacie t³umacza poezji:
„Przepad³o? Jeszcze jedna brakuj¹ca czêœæ?"13.
W Willowware Cup okaza³a siê ona, jak widaæ,
przewijaæ zarówno w warstwie prozodyjnej, jak
i jêzykowo-semantycznej wiersza. To lustro poezji Jamesa Merrilla nie tworzy bowiem jedynego
tylko bliŸniaczego obrazu, ale zdaje siê tym
razem mieniæ po dwakroæ, by w koñcu i tak –
wraz z wszystkimi odbiciami czarnego ³abêdzia
– dotrzeæ do brzegu.
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