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Pa u l in a  R o s iń s k a

PRZEKŁADAJĄC SYNESTEZJE NAMIĘTNOŚCI. 
ERIKA LINDEGRENA JĘZYK MIŁOSNYCH UNIESIEŃ

Erik Lindegren pisał w epoce szczególnej. Fyrtiotalet, „lata 40.”, to czas 
spadkobierców symbolizmu i ekspresjonizmu, czas, kiedy eksperyment ję 
zykowy już nie burzył tradycji, lecz stanowił do niej nawiązanie. Sam Lin
degren był zwolennikiem łączenia sztuk, czemu dawał wyraz, korzystając 
w swojej twórczości z bogactwa synestetycznych skojarzeń, lecz także bio
rąc udział w projektach artystycznych, gdzie słowo stanowiło elem ent 
większej całości. W 1946 roku napisał „liryczne kom entarze” do obrazów 
szwedzkich surrealistów z tzw. Grupy Halm stad (.Halmstadsgruppen). Jako 
librecista współpracował z kom pozytorem  Karlem -Birgerem  Blomdahl- 
em. Ich wspólne projekty to oratorium  m annen utan väg, opery Aniara  
i Herr von Hancken1 oraz balety Minotauros i Sisyfos, we współpracy z cho
reografką Birgit Å  kesson. Swoją ambicję łączenia sztuk Lindegren próbo
wał również realizować w redagowanym przez siebie czasopiśmie Prisma 
(1948-1950). A  skoro niniejszy tekst m a traktować o przekładzie, warto 
wspomnieć, że poeta był także tłumaczem.

Jedność sztuk oraz łączenie różnych zmysłowych wrażeń reprezentują 
często w wierszach L indegrena w spólnotę doskonałą -  w spólnotę 
dwojga. Synestezja jest tutaj nie tylko środkiem  poetyckim, jest również 
widomym i słyszalnym znakiem  ideału  wspólnoty opisywanej, k tó ra  
właśnie w jedności i przem ieszaniu zmysłów się wyraża. Taniec jako akt 
odbierany wzrokiem  i słuchem , którego tworzywo stanowi żywe ciało,

1 Lindegren napisał libretta na podstawie poem atu Aniara (Aniara) H arry’ego M artinssona 
oraz powieści Herr von Hancken (Pan von H ancken) H jalm ara Bergmana.
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wydaje się najbardziej zmysłową ze sztuk. L indegrena De fe m  sinnenas 
dans -  taniec pięciu zmysłów -  to bliskość cielesna, a więc także dotyk, 
zapach i smak.

De fem sinnenas dans

O att få dricka dig sanslös och byta vingar
m edan pärlfiskaren sjunker i sitt bländblå djup
m edan hjärtat flyter m ot sin gröna katarakt
att smaka en djupare glömska att glömma
o att få dricka dig sanslös och byta vingar
att få hora Ikaros brus och dykarens tysta sång
och fiskens kristallsvarta glid över rusets botten
att se en kyrkogård blomm a i sitt oåtkomliga fjärran
att höra någon träda in ur sitt fjärran fjärran
o a tt dricka dig sanslös m ed dina vingar
att smaka dina lemmars flykt till D aphnes grönska
och grönskans förvandling till dina flöjte r
och att väckas av dig m ed m ina vingar
att smaka en djupare glöm ska att göm ma
att höra zenit närm a sig och katarakten
att känna dina lemmars syn under m ina händer
och dina fyrars doft över våra månars gata
o a tt få dricka dig namnlös och byta vingar
o a tt få dricka din blundsyn m ed m ina vingar
att få lyssna till din doft av rymd och fyrar
och svärd m ot na tt och syn under m ina händer
och skepp m ot storm  och väntann i e tt åskmoln
och katarakt m ot skyn och fisken som delfin
och pil m ot zenit och svärd m ot djupet
och solens blixt

O att ha druit dig nam nlös m ed dina vingar

o a tt ha  druckits nam nlös m ed m ina vingar

o pil som alltid träffar i zenit av din bana

o brygga av storm  m ellan soluppgång och nedgång 

du den första och sista rymdstrimma över havet 

m inns oss du

och vagga oss

och blända oss

och drick oss

O drick oss m ed våra vingar!

[Lindegren, 1960]
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Taniec pięciu zmysłów

O gdyby cię2 pić nieprzytomnie i zamienić skrzydła 
gdy poławiacz pereł spada w swoją lśniącą błękitu toń 
gdy serce płynie w zieleń swojej katarakty 
smakować głębszą niepam ięć aż do zapom nienia
0 gdyby cię pić nieprzytomnie i zamienić skrzydła 
gdyby słyszeć Ikara szum i nurka cichą pieśń
i ryby kryształowo czarny ślizg po dnie upojenia 
widzieć cmentarz jak  kwitnie w niedostępnej dali 
słyszeć jak  ktoś wchodzi z dalekiej oddali
o gdyby cię pić nieprzytomnie twoimi skrzydłami
smakować twojego ciała bieg ku zieleni Dafne
zieleni przem ianę we flety twoje
o gdyby zbudzić się z ciebie moimi skrzydłami
smakować głębszą niepamięć aż do utajnienia
słyszeć jak zenit się zbliża i katarakta
poczuć twojego ciała wzrok pod m oją dłonią
twojej latarni morskiej zapach nad księżyców naszych drogą
o gdyby cię pić aż do bezimienia i zamienić skrzydła
0 gdyby pić zamkniętych oczu wzrok twój moimi skrzydłami 
gdyby słyszeć zapach twój przestworzy i morskich latarni
i  miecz w noc i wzrok pod moją dłonią
i łódź w sztorm i czekanie burzy z chmur
i katarakta w niebo i ryba niczym delfin
i strzała w zenit i w głębię miecz
i słońca błysk

O gdyby cię wypić aż do bezimienia twoimi skrzydłami

o gdyby wypitym zostać aż do bezimienia moimi skrzydłami

o strzało co zawsze trafiasz w zenit swojego toru

o pomoście burzy między słońca wschodem a zachodem  

ty pierwsza i ostatnia smugo przestrzeni ponad morzem  

pamiętaj ty nas

i kołysz nas

i oślep nas

i pij nas

O pij nas naszymi skrzydłami!
[tłum. Paulina Rosińska]

2 W zbiorze wierszy Erika Lindegrena, z którego korzystałam, Dikter, Bonniers, Stockholm, 
1960, a także w monografii Rolanda Lysella, Erik Lindegrens imaginära universum, Doxa, 
Stockholm, 1983, pierwszy wers De fern sinnenas dans brzmi: „O att få dricka dig sanslös 
och byta vingar” . Natomiast dla dwóch przekładów, do których odwołuję się w tej analizie, 
m usiał on brzmieć: „O att få dricka sig sanslös och byta vingar”.
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1. SŁOWO -  RUCH -  MUZYKA

Już sam „taniec” w tytule wiersza jest zapowiedzią synestezji. Obiecuje 
idealną jedność ruchu i muzyki w słowie poprzez rytmizację i harm onię 
dźwięków. Jednak mówiąc o rytmie, odnoszę się raczej do melodii, płyn
ności wersów, a nie do rozkładu akcentów, który mimo dość regularnej 
liczby sylab w wersach, nie jest stały. Tak więc będzie to raczej harmonia 
w spontaniczności miłosnego uniesienia niż mechaniczny ruch. Szczególny 
rytm wiersz zyskuje poprzez powtarzalność, jednak nie powtarzalność jed
norodną, lecz taką, która objawia się na różnych poziomach tekstu.

Na pierwszy rzut oka utwór wydaje się -  jak  to u L indegrena -  serią 
skojarzeń tak zróżnicowanych, że aż chaotycznych. Można tu jednak dość 
ogólnie wyodrębnić trzy części o odmiennej strukturze. I tak w pierwszych 
dwudziestu wersach podm iot wypowiada swoje pragnienia, tworząc wizję 
zmysłowej jedności. Druga część to seria nabrzmiałych erotyką skojarzeń
o specyficznym urywanym rytmie krótkich słów. W reszcie część trzecia, 
wyróżniona graficznie, w której opisywana wcześniej wspólnota zdaje się 
z każdym wyodrębnionym wersem zataczać coraz szersze kręgi, zlewając 
się poprzez apostroficzne wołanie z absolutem.

Rytm w pierwszej części narzucają czasowniki, inicjujące niemal każdy 
wers. Powtarzalność czasowników dynam izuje tekst i tak jest również 
w tym przypadku, jednak warto zwrócić uwagę, że odnoszą się one głów
nie do sposobów postrzegania/poznaw ania świata -  hora („słyszeć”), se 
(„widzieć”), smaka („czuć sm ak”, „smakować”), kanna („czuć”), czy na
wet dricka („pić”), bo takiego właśnie charakteru nabiera w wierszu to 
słowo. A  jeśli już pojawia się tu czasownik określający ruch, jest to ruch 
raczej bezwolny, jak  na przykład sjunka  („ tonąć”, „opadać”) czy flyta 
(„płynąć” -  o cieczach lub zjawiskach -  albo „być niesionym  przez 
wodę”). Tak więc mamy do czynienia z dynamiką pozorną, dynamiką for
my, k tó ra podkreśla poczucie braku  kontroli, zatraty w ruchu, w tańcu 
zmysłów.

Większość czasowników w języku szwedzkim jest dwusylabowa, co może 
utrudnić przekład, gdy -  tak jak tutaj -  istotna jest powtarzalność rytmu:

att smaka en djupare glömska att glömma
att höra zenit nä r m a sig och katarakten
att känna dina lemmars syn under m ina händer (moja kursywa)

Dlatego z wyjątkiem czasownika „pić”, którego wydłużenie o przedrostek 
naddałoby treści, wybrałam formy dwusylabowe: „spadać” (a nie „pogrążać
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się” [JBR] czy „opadać” [PB]3), „płynąć” (również [PB]), „słyszeć” (a nie 
„usłyszeć” [PB]), „widzieć”, „poczuć” (a nie „czuć” [JBR] i [PB]). Kłopot 
sprawia czasownik smaka, który  można by oddać jako „smakować” albo „czuć 
smak”. Mimo iż do rytmicznego wzoru nie pasuje żaden z tych odpowiedni
ków (fraza trzysylabowa vs. fraza dwusylabowa o niekorzystnym rozkładzie 
akcentów), to biorąc pod uwagę znaczenie, wolałabym użyć odpowiednika 
„czuć smak”, określającego jedynie postrzeganie poprzez zmysł smaku, bez 
niuansu rozkoszowania się smakiem, który  choć adekwatny do treści, jest nie
koniecznym dodatkiem. Jednak forma dopełniacza, jakiej wymaga fraza 
„czuć smak”, wprowadziłaby, moim zdaniem, zmianę o wiele bardziej istotną, 
zaburzając rytm  i osłabiając dynamikę:

czuć smak głębszej niepamięci aż do zapomnienia

czy
czuć smak biegu/ucieczki twojego ciała ku zieleni Dafne

Dlatego czasownik „smakować” (również [JBR]) wydaje się lepszym wybo
rem. Biorąc pod uwagę rytm, dobrym wyjściem może okazać się także odpo
wiednik „skosztować” [PB], choć podnosi on wyraźnie rejestr stylistyczny.

skosztować zapomnienia głębszego jeszcze zapom nieć [PB] 

i odpowiednio
skosztować ucieczki twych członków w zieleń Dafne [PB]

W cytowanym poniżej wersie oryginału widać, jak  poeta  kształtuje 
rytm, wzbogacając wiersz na płaszczyźnie, gdzie brzm ienie styka się ze 
znaczeniem.

att smaka dina lemmars flykt till Dafnes grönska

smakować ucieczkę twego ciała do zieleni D afne [JBR]
skosztować ucieczki twych członków  w zieleń D afne [PB]
smakować twego ciała bieg ku zieleni Dafne [PR] (moja kursywa)

Nie ma tu wywołującej rozterki tłumaczy opozycji między sprężystością 
szwedzkiego kropp o zwarto-wybuchowej końcówce a m iękkim bezwła
dem polskiego „ciała”. Wydłużona miękkość frazy dina lemmars (dosłow
nie: „twoich kończyn”, „twoich członków”, co znaczeniowo doskonale

3 Odwołuję się tu  do przykładów zaczerpniętych z tłum aczenia autorstwa Janusza B. Rosz
kowskiego (Erik Lindegren, Warszawa 1999) oraz Piotra Bukowskiego (broszura Dni Kul
tury Szwedzkiej we W rocławiu, 1997), które przy cytatach oznaczam  odpowiednio [JBR] 
oraz [PB], w odróżnieniu od własnej propozycji tłum aczenia [PR].
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współgra z ruchem tytułowego tańca) zderza się z krótkim i zwartym sło
wem flykt. Właśnie owo zróżnicowanie chciałam oddać frazą „twego ciała 
bieg”, w której słowo „bieg” znaczeniowo odstaje wprawdzie od oryginału, 
jednak utracony tu elem ent treści odnaleźć można w przywołanym dalej 
imieniu płochliwej boginki uciekającej przed zakochanym Apollinem. 

Dla zachowania rytmu warto unikać zbędnych wydłużeń, których polsz
czyzna dostarcza zwłaszcza pod postacią końcówek fleksyjnych i derywa- 
cyjnych, co widać na poniższych przykładach:

att fåhora Ikaros brus och dykarens tysta sång

słyszeć szum nadlatującego Ikara i cichą pieśń nurka [JBR]
usłyszeć pieśń Ikara i cichą pieśń nurka [PB]
gdyby słyszeć Ikara szum  i nurka cichą pieśń [PR] (moja kursywa)

och fiskens kristallsvarta glid över rusets botten

i krystalicznoczar e  prześlizgiwanie się ryby nad dnem upojenia [JBR]
i kryształowo czarny ślizg ryby nad dnem  zamroczenia [PB]
i ryby kiysztalowo czarny ślizg po upojenia dnie [PR] (moja kursywa)

Również brak korespondencji między rytm em  wiersza a niezgrabną 
polską formą strony biernej podyktował mi następującą zmianę znaczenia:

O att väckas av dig m ed m ina vingar

o gdyby zbudzić się z  ciebie moimi skrzydłami [PR] (moja kursywa) 

w pozostałych dwóch przekładach odpowiednio:

ach być obudzonym przez ciebie moimi skrzydłami [JBR]
o przebudzony zostać przez ciebie moimi skrzydłami [PB]

Cóż jednak zrobić, gdy użyte przez poetę w jednym  wersie krótkie 
słowa prześcigają się po polsku w długości?

att f å lyssna till din doft av rymd och fyrar

Gdy niem al słyszymy, jak odpowiadające „zw artem u” słowu rymd 
„przestworza”4, rozpościerają się przed nami z szumem, a „latarnia m or
ska” zdaje się już nie tak strzelista w porównaniu ze szwedzkim fyr?

4 Znaczenia tych słów nie pokrywają się w zupełności, polskie p rzestworza m ają niewątpliwie 
wysoki odcień stylistyczny i odnoszą się do szerokich, rozległych przestrzeni, także do prze
strzeni kosmicznej, natom iast szwedzkie słowo rymd odnosi się przede wszystkim do prze
strzeni kosmicznej, a  w tym znaczeniu jest stylistycznie neutralne i tłumaczone na polski jako 
kosmos albo kosmiczny w rzeczownikach złożonych, np. lymdfarkost -  statek kosmiczny.
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wsłuchać się w twój zapach przestworzy i morskich latarń [JBR]

Być może jedyne, co pozostaje, to próbować zakamuflować nieubłaganą 
długość rytmem, nawet za cenę nieco archaizującej inwersji?

gdyby słyszeć zapach twój przestworzy i morskich latarni [PR]

Drugi tłumacz stosuje inne rozwiązanie, a mianowicie przekłada słowo 
fyrar jako „ognie”, a nie „latarnie m orskie”:

wsłuchać się w twój zapach ogni i przestrzeni [PB]

Szwedzki słownik Nationalencyklopedins ordbok rzeczywiście podaje 
„ogień” (eld ) jako drugie znaczenie słowa fyr (pierwszym jest właśnie „la
tarnia morska). Jednak ogień, choć jak najbardziej związany z symboliką 
erotyczną, nie wpisuje się w paradygmaty wiersza, a mianowicie: „wodę” 
oraz „wznoszenie się/ruch dół -  powierzchnia -  góra”. Oba te paradygma
ty opisuje badacz twórczości E rika Lindegrena, Roland Lysell, w m ono
grafii Erik Lindegrens imaginära universum (Uniwersum imaginacyjne E ri
ka Lindegrena, Lysell, 1983):

Elementy, które [w tym wierszu] identyfikujemy jako wpisane w scenariusz ascen- 
dencji, to, poza upojeniem, skrzydła, Ikar, zenit, latarnia morska, przestrzeń, strzała
i przede wszystkim błysk słońca. Uzupełnia je ciąg „symboli ascendencji odwróconej” : 
nurek, perła, ryba, oraz takie symbole hybrydy jak  delfin. Wydaje się, że ascendencja 
jest dominantą semantyczną5.

( . . . )

Jaka jest więc rola przepływu wody w tym utworze? ( ...)  oba bieguny wiersza „cie
bie” i „mnie”6 rozpływają się przecież w wodzie: „O gdyby cię pić”. To, co się dzieje, 
dzieje się w przepływie wody i stąd oczywiście bierze się symbolika morska: nurek, ryba, 
delfin, głębia, a nawet inny symbol przepływu, może i ważniejszy, mianowicie katarakta, 
która w tym jakże muzycznym wierszu, nabiera czysto akustycznego znaczenia i pełni 
funkcję onomatopei. (Lysell, 1983, s. 301, tłum. Paulina Rosińska)7

Latarnia morska wpisuje się idealnie w oba te paradygmaty.

5 D e elem ent vi känner igen ur ascensionens scenario är  förutom  ruset vingarna, Ikaros, ze
nit, fyren, rym den, pilen, och fram för allt solens blixt. D e kom pletteras m ed en räcka 
’’omvända ascensionssymboler” dykaren, pärlan, fisken, och hybridsymboler som delfinen. 
Semantiskt förefaller ascensionen vara det dom inerande temat.

6 W wierszu nie pojaw iają się m ianownikowe form y zaimków ja  (jag) i ty (d u ), lecz tylko 
formy dopełnienia mig  i dig, które tutaj przytaczam w bierniku.

7 Vilken är då flödets roll i denna dikt? ( . . .)  d iktens båda poler ’’dig” och ”m ig” är ju  
upplösta till vätska: ”0  a tt få dricka dig”. Skeendet utspelas alltså i ett flödestillstånd och 
därur em anerar givetvis havssymboliken, dykaren, fisken, delfinen, djupet, m en även den 
andra och kanske väsentligare flödessymbolen, näm ligen katarak ten , som i denna djupt 
musikaliska dikt även får en akustisk innebörd och funktion.
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Na koniec powróćmy jeszcze do rytmu wiersza. Urywany rytm krótkich 
słów daje o sobie znać zwłaszcza w wersach 20-25, które wyżej wyodrębni
łam jako jedną z trzech części wiersza. Zam iast zdań, którym życzeniowy 
charakter nadaje łagodnego brzmienia, mamy tu serię erotycznych skoja
rzeń. Spiętrzenie pojedynczych sylab na początku każdego wersu przydaje 
jej gorączkowej gwałtowności i sugeruje nadchodzący klimaks.

och svärd m ot natt och syn ... 
och skepp m ot storm  och... 
och katarakt m ot skyn och...

Podobnie poeta kształtuje fragmenty drugiego wiersza z sekwencji Pasto- 
ralsvit, Suita pastoralna, gdzie odmienny rytm wyraźnie przełamuje wersy, 
wyodrębniając ich początek -  odniesienie do wspólnoty ja i ty -  jako osob
ną całostkę:

vår dag som löser vintem s knutar 
vår våg som vaggar horisonten 
vårt hav m ed vita kolonnader

Niestety tylko w pierwszym wersie można oddać wzór rytmiczny, np.: nasz 
dzień, co zrywa węzły zimy.

Wyżej wspomniany punkt kulminacyjny objawia się również poprzez 
kontrast między frazą jakby wpół urwaną, będącą zakończeniem „części 
drugiej”:

att få lyssna till din dofi av rymd och fyrar 
och svärd m ot natt och syn under m ina händer (...) 
och pil m ot zenit och svärd m ot djupet 
och solens blixt

wsłuchać się w twój zapach przestworzy i m orskich latarń 
mieczów ku nocy i wzroku pod moimi dłońmi ( ...)  
strzale ku zenitowi i mieczom ku głębiom

i błyskawicy słońca [JBR]8

wsłuchać się w twój zapach ogni i przestrzeni
i miecz w stronę nocy i widzenie pod moimi dłońmi (...)
i strzała w stronę zenitu i miecz w stronę głębi

i słońca błyskawica |PB]

8 Jak widać w tym przykładzie, nie do końca rozwiązana jest też kwestia, czego kontynuacją 
jest owa seria krótkich słów: czy to  seria dopełnień czasownika lyssna (słuchać), czy okre
śleń przydawkowych słowa doft (zapach).
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gdyby słyszeć zapach twój przestworzy i morskich latarni
i miecz w noc i wzrok pod moją dłonią ( ...)
i strzała w zenit i w głębię miecz
i słońca błysk [PR]

a następującą zaraz po niej ostatnią częścią utworu:

O att ha druckit dig namnlös m ed dina vingar

częścią wyraźnie zainicjowaną wykrzyknikiem pisanym z wielkiej litery, 
a której każdy wers, dzięki graficznemu oddzieleniu, zdaje się spokojnie 
wybrzmiewać, łagodnie spełniać i rozpływać w apostrofie.

2. OBRAZY -  SKOJARZENIA

Erik Lindegren szczególnie upodobał sobie metaforę, jako najbardziej po
jemny, znaczeniotwórczy i znaczenionośny środek wyrazu, operujący kontra
stem między implikowanym podobieństwem rzeczy a ich zaskakującym ze
stawieniem. Po gwałtownych, szokujących zderzeniach znaczeń w tomie 
mannen utan väg, będącym znakiem swoich czasów, przyszła pora na syneste- 
zję, która zespala różnorodność zmysłowych wrażeń.

Zdarza się, że są to zestawienia oczywiste, jak att f å lyssna till din doft. .., 
które wskazują raczej na czujność i wrażliwość wszystkich zmysłów niż na 
odkrywanie czy nadawanie nowych cech rzeczom. Ciekawym w ariantem  
jest wers:

att känna dina lem m ars syn under mina händer

czuć wzrok twych cielesnych ponęt pod mymi rękam i [JBR] 
czuć widzenie twych członków pod dłońmi moimi [PB] 
poczuć twego ciała wzrok pod m oją dłonią [PR]

w którym słowo syn oznacza zarówno „wzrok” jak i „widok”. W  przekładach 
[JBR] i [PR] wybrano pierwsze znaczenie -  koresponduje ono ze złożeniem 
[din] blundsyn, wyraźnie odnoszącym się do patrzenia-nie-patrzenia osoby, 
do której zwraca się podmiot. Jednak owa podwójność znaczenia może im
plikować podwójność perspektyw. Ten, kto jest oglądany, również patrzy. 
Czucie, dotyk, czyli zetknięcie dwóch ciał, to również fizyczne zetknięcie 
wzroków dwojga. Perspektywa wzajemności trudno osiągalna w języku pol
skim, choć nie do końca zaprzepaszczona w przekładzie [PB], a dokładnie 
w odpowiedniku „widzenie”. Rzeczownik ten jest znaczeniowo trafny, lecz 
burzy wyodrębnioną przeze mnie wyżej strukturę rytmiczną.
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Synestezja kryje się czasem w kombinacji różnych m etafor, składają
cych się na obraz większej całości, a czasem m ożna odnaleźć jej ślady 
w doborze pojedynczych słów, które charakteryzują się wielością zmysło
wych skojarzeń. Przykładem tej pierwszej, rozbudowanej, synestezji może 
być metaforyka wody w wierszu Taniec pięciu zmysłów, zwłaszcza w inicju
jących go wersach. Fraza O att  f å dricka dig (O gdyby cię pić) czyni z „pi
cia” sposób zmysłowego poznania osoby, do której zwraca się podmiot, 
poznania ciała poprzez smak, którego nośnikiem jest woda ciała, poznania 
głębszego, bo „do wewnątrz”. Natomiast kolejny obraz:

m edan pärlfiskaren sjunker i sitt b ländblå djup

gdy poławiacz pereł pogrąża się w świetlistoniebieskiej głębi [JBR]
gdy poławiacz pereł opada w swą oślepiająco błękitną głębię [PB]
gdy poławiacz pereł spada w swoją lśniącą błękitu toń [PR]

określa wodę jako coś, co okala ciało z zewnątrz, a więc i „od zewnątrz” 
jest wyczuwalne dotykiem, w dodatku widziane wcale nie w swojej prze
zroczystej postaci, ale dzięki nasyceniu kolorem  -  niem al przybierające 
formę stałą. Warto zwrócić tu uwagę na możliwe odczytanie stopniowania 
barw we frazie bländblå djup: początek to słowo blända, jak w związkach 
bländande Ijus, bländande vit, wskazujące na „oślepiającą” jasność koloru, 
dalej stopień pośredni -  „niebieski”, „błękit” -  aż wreszcie djup, czyli głę
bia, k tó rą ze względu na brak światła kojarzymy z gęstością, mrokiem. 
Do tego dochodzi wrażenie słuchowe -  aliteracja bländblå -  które wydaje 
się multiplikować wrażenie wzrokowe. Niezwykle trudno oddać tak skom
plikowaną wielopoziomową metaforykę. Aliteracji zupełnie nie da się za
chować. We frazie „świetlistoniebieska głębia” [JBR] stopniowanie barw 
zostało oddane, choć słowo świetlisty wskazuje raczej na delikatność koloru 
niż na jego oślepiającą intensywność. Przekład [PB] jest bardzo dokładny 
pod względem zachowania znaczenia, zatracając niestety rytm. Ja poszłam 
nieco inną drogą, drogą dominanty brzmieniowej obecnej w całym wier
szu. Rytm dwusylabowych czasowników podyktował mi wybór słowa „spa
da” (chciałam tu też zachować wcześniej wspomnianą bezwolność ruchu). 
Ponieważ w ten  sposób utraciłam  niuans znaczeniowy „poruszania 
się/opadania w wodzie” (sjunka), zamiast słowa „głębia” wybrałam „toń”, 
które ma również tę zaletę, że jest jednosylabowe, tak więc znów podpo
rządkowałam się wymogom rytmu, który już na samym początku uznałam 
za niezwykle ważny.
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3. POETY UMIEJĘTNOŚĆ ŁĄCZENIA

Wracając na koniec do wielości skojarzeń, jaka u Lindegrena może kryć 
się w pojedynczym słowie, podam  przykład ze wspomnianej wcześniej se
kwencji wierszy Pastoralsvit, tym razem z części III (Suita pastoralna, III).

i en luft m ed blåklint och tonande hav

w bławatkowym powietrzu szumiącym jak  m orze [JBR]
w powietrzu jak bławatki i dźwięczące m orze [Bolesław Fac]

W  tym wersie słowo tonande odnosi się wyraźnie do dźwięku, choć jak na 
morze jest to dźwięk dość niezwykły, raczej pozbawiony kojarzonego z ru
chem fal szumu (czego odpowiednikiem w szwedzkim byłyby czasowniki su
sa, brusa). Jednak słowo tona (wprawdzie często z partykułą) odnosi się rów
nież do efektów wizualnych, do pojawiania się i znikania, do nabierania 
przez rzeczy odcienia (tonu) koloru, do nadawania czemuś czarno-białemu 
barwnego odcienia. Taki niuans znaczeniowy jest oczywiście dość wyszuka
ny, żeby nie powiedzieć z ironią -  wymyślny -  lecz biorąc pod uwagę właści
wą powietrzu przezroczystość (czyli brak barwy), niebieskość bławatka i nie- 
bieskość morza (jakiegokolwiek by była odcienia), czy można stwierdzić, że 
to niuans zupełnie nieprawdopodobny? Czy m ożna stwierdzić, iż jest on 
również nieprzetłumaczalny? Niech będzie to inspirującym zadaniem  dla 
tłumaczy, nie tylko tych, którzy zmagają się z poezją Erika Lindegrena.

Unikatowość danego wiersza wiąże się z właściwym poecie sposobem 
łączenia poziom u struktury i treści. N ie łudźmy się, że przekład będzie 
w stanie dokładnie odwzorować te  dwie wartości, bo przecież tłumacz sta
ra się stworzyć kopię pierwowzoru, używając do tego zupełnie innego bu 
dulca. Jednak możliwość łączenia przydaje się również samym tłumaczom
i czytelnikom. Kolejne przekłady -  lepsze czy gorsze -  nie wykluczają po
przednich, lecz wręcz przeciwnie. Po pierwsze są dowodem magnetycznej 
siły oryginału. Po drugie, co ważniejsze, dokładają kolejne elem enty do 
procesu interpretacyjnego, który zapewnie nigdy się nie zakończy. Bo sko
ro nie istnieje (tak  przynajmniej w ierzę) ostateczne odczytanie danego 
wiersza, to jakże mógłby istnieć jego ostateczny przekład?
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