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„Ojczyzną Homera jest Ból”
Wokół trzech Odysei Józefa Wittlina

Abstract: The subject of the article is to recall three translations of the Odyssey by Józef Wittlin 
(1924, 1931, 1957) and to examine the various contexts that accompany them. After completing 
the first version of the translation, the translator, not being satisfied with the final effect of his work, 
returned to Homer’s songs many times. The epic accompanied Wittlin in all the diffcult moments he 
experienced. The story of the King of Ithaca reflected the situation of a 20th century man facing two 
great wars, experiencing extreme anxiety and uncertainty, suffering and finally losing hope of find-
ing the right way home thus returning to the pre-occupation world.
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Profesorowi Tadeuszowi Aleksandrowiczowi

Trzy przekłady Odysei 

Jedynie odważni zabierają się za tłumaczenie dzieł Homera. Nie tylko autora 
wybitnego, „od którego zaczyna się historia piśmiennictwa i czytelnictwa”1, 

ale także przez wielu wielkich chrześcijańskiego antyku określanego jako „naj-
mędrszy świadek” (Izydor z Pelusjonu), „słodka pociecha i lekarstwo duszy” 
(Grzegorz z Nazjanzu), „najczcigodniejszy starzec wśród poetów” (Klemens 
Aleksandryjski), „książę poetów i wszystkich poetów praźródło i morze” (Tertur-
lian). Homer był dla nich – jak podaje Hugo Rahner – „świętym”, „prekursorem 

1 K. Stawecka: „Dwa polskie przekłady Odysei. Odyseja w tłumaczeniu Parandowskiego 
i Wittlina”. Roczniki Humanistyczne, t. 9, nr 2 (1960), s. 93.
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wcielonego słowa”, „mądrym mistrzem prawdziwej sztuki życia”, „wieszczem”2. 
Przypisywana ślepemu śpiewakowi Odyseja została przełożona na język polski 
wielokrotnie. Zofia Abramowiczówna przypominała:

W Polsce zaczęło się od pełnego dziwactw językowych przekładu J.I. Przyb-
ylskiego Odyssea Homerowska ku czci Ulissa Laertowicza z Itaki, Kraków 
1815; prozaiczne tłumaczenie K. Żukowskiego wyszło w Wilnie w 1848 r.; 
A. Bronikowski wydał w Poznaniu w 1859/67 r. pierwszy przekład heksame-
tryczny, ale bez wartości poetyckiej. […] przekład L. Siemieńskiego po raz 
pierwszy ukazał się w Krakowie w 1873 r. i był wiele razy przedrukowywany. 
Stanisław Mleczko, autor przekładu Iliady, przełożył swobodnym heksame-
trem także Odyseję, wydaną dopiero w 1935 r. w wydawnictwie Ultima Thule, 
z ilustracjami według Flaxmana. Niestety, tłumaczenie to jest o tyle gorsze 
od jego Iliady, że wręcz wierzyć się nie chce, że jest dziełem tego samego 
poety; roi się od dziwacznych, często zupełnie niezrozumiałych słów, imiona 
własne poprzekręcane w rażący sposób […]. Charakterystyczne cechy stylu 
Homera nie są zachowane; nie ma powodu ubolewać nad tym, że przekład 
ten jest mało znany.

Dziwacznych wyrażeń, zwłaszcza archaicznych, pseudo-archaicznych 
i ludowych używa obficie także Józef Wittlin, którego I wydanie Odysei 
ukazało się we Lwowie w 1924 r., pisane swobodnym niby-heksametrem. 
W II wydaniu z 1931 r. (nagroda Polskiego PEN-Clubu w 1935 r.), a zwłaszcza 
w III, które wyszło w Londynie w 1957 r. tłumacz w bardzo znacznym sto-
pniu je pousuwał, pozmieniał i dał przekład – spośród posiadanych przez nas 
obecnie – dający niewątpliwie względnie najlepsze pojęcie o stylu Homera; 
niestety w Polsce jest on niemal niedostępny. Tu jeśli zna się Odyseję, zna 
się ją z Biblioteki Narodowej, tj. z Siemieńskiego, albo z prozaicznego 
tłumaczenia Jana Parandowskiego, które po raz pierwszy wydał Czytelnik 
w 1953 r., a potem było przedrukowane i cieszy się dużą popularnością3.

Wymienione w tym dłuższym cytacie ostatnie trzy przekłady Odysei uważa 
się za najbardziej udane. Przez całe dorosłe życie z tłumaczeniem dzieła Homera 
mierzył się Józef Wittlin. Opublikował trzykrotnie grecki epos. Pierwsze wydanie 
ukazało się w 1924 roku nakładem Biblioteki Przekładów z Literatury Greckiej 
i Rzymskiej pod redakcją Jana Parandowskiego w Księgarni Wydawniczej Herma-
na Altenberga i Wydawnictwie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwo-

2 J. Wittlin: Przedmowa tłumacza do trzeciego wydania. W: Homer: Odyseja. Przekł. z greck-
iego J. Wittlina. Posłowie napisał Z. Kubiak. Warszawa 1982, s. 21–22.

3 Z. Abramowiczówna: Wstęp. W: Homer: Odyseja (wybór). Przeł. L. Siemieński, wstępem 
poprzedziła Z. Abramowiczówna. Wybór oprac. i objaśnieniami opatrzył J. Łanowski. Wyd. IX 
(drugie) przejrzane. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. LXXXI–LXXXII. 
Badaczka, wspominając o przekładach Odysei na język polski, przypomniała także tłumaczenia 
tego dzieła na inne języki obce, m.in.: łaciński (I. Zamagna – Włochy 1777), angielski (G. Chap-
man – 1614/15; A. Pope – 1723/25), niemiecki, rosyjski. Zob. Ibidem, s. LXXIX–LXXXI.
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wie, drugie – w 1931 roku w Wydawnictwie Jakuba Mortkowicza w Warszawie, 
trzecie – w 1957 roku w Londynie w „Bibliotece Polskiej” nakładem Katolickiego 
Ośrodka Wydawniczego „Veritas”. Każde następne – podobnie jak Hymny poety 

– zostało przejrzane i znacznie poprawione. W kolejnych wersjach eposu Homera 
autor Soli ziemi stopniowo rezygnował z archaizmów, dawnych form gramatycz-
nych, liczby podwójnej, wyrazów gwarowych/ludowych/chłopskich, potocznych. 
Pytany przez Jana Parandowskiego o różnice między pierwszym a drugim wyda-
niem Odysei, które warszawskie wydawnictwo reklamowało jako „Mistrzowski 
przekład wiecznego arcydzieła w nowym pięknym wydaniu”, odpowiedział:

W ciągu siedmiu lat […] zaszło sporo zmian zarówno w duchowej atmo-
sferze społeczeństwa, jak i w moim smaku językowym. Nastąpił ogólny 
zwrot ku prostocie wysłowienia, wywołany przez system form barokowych. 
Równocześnie zaczęła blednąć u mnie wizja starożytności, odziedziczona 
po Wyspiańskim, a częściowo po Nietzschem i Wagnerze. Francuskie, znacz-
nie prostsze i bardziej ludzkie, pojmowanie antyku skłoniło mnie do rewizji 
elementów mego tłumaczenia. Na skutek tej rewizji uznałem, że należy po-
zbawić Odyseję cech chłopskich, a przynajmniej zredukować je do owego 
minimum, w którem język chłopski styka się z archaicznym4.

Wittlin, próbując doprowadzić do doskonałości swój przekład, nieustan-
nie nad nim pracuje: „Poprawiam go, wygładzam, szlifuję i nie mogę uznać 
za ostateczny”5 – napisał. Rezygnacja poety z różnych zabiegów stylistycznych 
wpłynęła – według ocen znawców – korzystnie przede wszystkim na londyńską 
wersję przekładu z 1957 roku. Całkowite wyzbycie się jednak przez Wittlina ar-
chaizmów czy ludowych określeń nie zawsze okazało się możliwe i konieczne, 
co krytycy tłumaczeń zdają się doskonale rozumieć, a nawet zdarza się, że do-
ceniają. Przywołajmy kilka opinii. Stanisław Westfal, przyglądając się nowym 
przekładom pieśni pierwszej i piątej Odysei, ogłoszonym przez autora Soli zie-
mi w czwartym numerze „Kultury” w 1954 roku, wytyka poecie m.in. sposoby 
użycia „wyrazów i wyrażeń potocznych” oraz „usterki stylowe”, a o samych ar-
chaizmach napisał: „[…] jest (ich – K.N) zbyt wielka ilość, co nadaje przekłado-
wi charakter utworu elitarnego” oraz „Jest zbyt wielka ilość takich […], których 

4 J. Parandowski i J. Wittlin: „Odyseja w oblężonym Lwowie”. Wiadomości Literackie, nr 
20 (1931), s. 1. Do nabycia tłumaczenia Odysei Wittlina miały zachęcać także opinie Juliana 
Ejsmonda oraz Zygmunta Łempickiego. Pierwszy z nich o drugiej wersji epopei autora Hymnów 
napisał: „Przekład Wittlina tętni życiem jak owo źródło z przed wieków. Wittlina słowo posi-
ada pęd potoku, w Wittlina strofie brzmi rytm wzbierającego nurtu. I to stanowi potęgę tego 
pięknego przekładu. Stoimy przed źródłem czystem. Klęknijmy i pochylmy czoło”. Drugi z badac-
zy przekonywał: „Dokonać przekładu Odyssei, mając dwadzieścia siedem lat, dowodzi przede 
wszystkiem niezwykłej energji umysłu i siły twórczej woli. Sposób zaś, w jaki ten przekład został 
dokonany, każe mieć nie tylko uznanie dla energii, ale podziw szczery i niekłamany”. Ibidem. 

5 J. Wittlin: Przedmowa tłumacza do trzeciego wydania…, s. 7.
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nie pomnę, aby przed imć Wittlinem kto używał, żeby pochlebną patyną pokryć 
dzieło”6. Archaizmy i gwaryzmy początkowo nie spodobały się także Julianowi 
Przybosiowi: „(Poeta – K.N.) stworzył język nieistniejący, sztuczny, właśnie taki, 
jaki go teraz w Wyspiańskim razi”. Po lekturze trzeciego przekładu Wittlina, na-
pisał jednak: „Gdy po trzydziestu latach wrócił do Homerowego eposu, nie wy-
rzekł się wprawdzie dawnej zasady przekładu, ale zrobił to z umiarem: archaizuje, 
powleka – jak powiada – język swojego tłumaczenia patyną XVI, XVII i XVIII 
wieku, lecz unika w tym dawnej przesady”7. Podobne zdanie wyraziła Katarzyna 
Stawecka:

przy pomocy słów wyszłych z użycia pragnie autor odtworzyć „magiczną 
aurę Odysei… uwydatnić sędziwość pieśni oraz zamierzchłość śpiewanych 
czasów… Także monumentalizm niektórych scen i obrazów, patetyczna 
elewacja łuków tej gigantycznej budowli wymagały tu i ówdzie odpowiednio 
wyolbrzymionego i niezwykłego słownictwa”8. 

Do uwag badaczy odnosił się wielokrotnie sam twórca9. Autor Hymnów nazy-
wa pierwszą wersję przekładu eposu Homera, jakby chciał się wytłumaczyć z za-
wartych w nim niedoskonałości, „grzechem młodości”10. W Przedmowie do trze-
ciego wydania Odysei obszernie wyjaśniał:

Jeśli ta redakcja grzeszyła nadmiarem archaizmów czy też wyrażeń chłopskich, 
nie były to prywatne wybryki młodzieńczego tłumacza, lecz samej „epoki”, 
w której ten przekład powstawał. O ile były to wybryki. 

Odyseję zacząłem tłumaczyć w roku 1914, a więc zaledwie siedem lat 
po śmierci Wyspiańskiego. Jego majestat wciąż jeszcze przytłaczał ówczes-
ną sztukę, szczególnie w zaborze austriackim. Od tyrańskich jego wpływów 
nie potrafiła się uwolnić wyobraźnia językowa poetów, nawet dojrzalszych 
niż kilkunastoletni tłumacz Odysei, uczeń c.k. VII gimnazjum we Lwo-
wie. W owym czasie archaizacja była unowocześnieniem języka i stylu. 
Na innym miejscu powiadam, ile mój przekład zawdzięcza Wyspiańskiemu, 
jego wizji greckiego antyku, mykeńskich mitów i urokom jego archaiczno-
ludowego języka. Nie wstydzę się tego dziedzictwa. Również i w obecnej 
wersji przekładu zachowuję niektóre nazwy w tej formie, w jakiej znalazłem 
je u Wyspiańskiego. A więc: Odys, Odysej, Menelaj – zamiast Odyseusz, Me-
nelaus11. 

6 S. Westfal: „Moja wycieczka na Itakę”. Kultura [Paryż], nr 3 (1957), s. 118–119. 
7 J. Przyboś: „Odyseja” Wittlina. W: Idem: Sens poetycki. Kraków 1963, s. 367.
8 K. Stawecka: „Dwa polskie przekłady Odysei”…, s. 97.
9 J. Wittlin: Jeszcze »Pro domo mea«. W: Idem: Orfeusz w piekle XX wieku. Posłowie J. 

Zieliński. Kraków 2000, s. 646–651.
10 J. Wittlin: Przedmowa tłumacza do trzeciego wydania…, s. 11.
11 Ibidem, s. 9–10.
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Oprócz nadmiernego archaizowania w przekładach Wittlina podnoszona jest 
kwestia formy metrycznej. Autor Hymnów świadomy niemożności odtworzenia 
w języku polskim czystego heksametru, znajduje jego ekwiwalent – „o dowolnej 
cezurze i z częstymi »enjambements«”, które – jak napisał – „upłynniają śpiew 
i jednocześnie pomagają śledzić akcję”12. Poeta swoje tłumaczenie nazywa ostroż-
nie przekładem wolnym albo parafrazą, w której zachował wszystkie cechy indy-
widualności tłumacza13. Podjęta przez Wittlina próba przekładu Odysei zmąconym 
heksametrem, sprawia, że poeta jest uważany (wraz ze Stefanem Żeromskim i z 
Józefem Łobodowskim) za „współtwórcę odmiany polskiego heksametru, w któ-
rym zrywa się z naśladowaniem stóp i układu stóp, by odzyskać swobodę i zmien-
ność toku właściwą wierszowi starożytnemu”14. Katarzyna Stawecka dowodziła:

Ta modernizacja heksametru doprowadza u Wittlina do zupełnego braku 
stałych formantów wiersza. Rozluźnienie struktury stopowej, częste zaci-
eranie konturu intonacyjnego, zmienność pozycji średniówki stwarzają… 

„w sumie wzorzec mało przejrzysty czy nawet brak konkretnego wzorca – tok 
wiersza jest bardzo swobodny, aż prozoidalny”. W wymiarze sylabicznym 
wiersza Wittlina przeważa częsta w heksametrze polskim liczba sylab 8+8, 
prócz tego jedynym, jak stwierdza Kuryś, choć nie zawsze zachowanym for-
mantem pozostaje klauzula paroksytoniczna15. 

Zdecydowanym przeciwnikiem tłumaczenia dzieł Homera heksametrem oka-
zał się – ku zdumieniu wielu i samego Wittlina – Jan Parandowski, który w 1953 
roku wydał w „Czytelniku” tłumaczenie Odysei prozą. W artykule Homeryckie 
boje wymienia Wittlinowski przekład eposu obok „mniej lub więcej udatnych” 
przekładów Szmurły, Popiela, Mleczki16. O samych próbach tłumaczenia Odysei 
heksametrem Parandowski wypowiada się zdecydowanie negatywnie: 

Nie znamy heksametrów wcześniejszych od Homera, a u niego pojawia 
się on w postaci tak doskonałej, że nigdy nie został przewyższony. Nikt 
z późniejszych poetów nie umiał nim władać z taką lekkością i takim wir-
tuozostwem, u nikogo nie miał on tej swobody w zmiennych tonach, nigdy 
w sposób bardziej naturalny nie wiązał się z narracją i dialogiem. Monotonny 

12 Ibidem, s. 17. 
13 J. Wittlin: Słowo tłumacza do czytelnika. W: Homer: Odysseja. Z greckiego przeł. 

i przedmową poprzedził J. Wittlin. Rzecz o Homerze napisał R. Ganszyniec. Wyd. 2, Warszawa–
Kraków 1931.

14 T. Kuryś: Heksametr. W: Poetyka. Zarys Encyklopedyczny. T. IV: Sylabotonizm. Pod red. 
Z. Kopczyńskiej i M.R. Mayenowej. Wrocław 1956, s. 335; K. Stawecka: „Dwa polskie przekłady 
Odysei…”, s. 100–101.

15 Ibidem, s. 101.
16 J. Parandowski: Homeryckie boje. W: O sztuce tłumaczenia. Pod red. M. Rusinka. Wrocław 

1955, s. 299.
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potok heksametrów polskich nigdy go nie odda. I co dziwniejsza: heksametr 
nie potrafił naszym tłumaczom zapewnić ani swobody, ani wierności17. 

Znawca i popularyzator kultury i literatury starożytnej, podając we wspo-
mnianym eseju przykład francuskiego tłumaczenia Odysei Victora Bèrarda oraz 
angielskiego Emila Victora Rieu, opowiada się za tłumaczeniem epopei Homera 
prozą, gdyż dzieło Homera jest „pramatką powieści”18. W przekładach wierszo-
wanych umykają na przykład, według badacza, „koncepcja bohatera i jego przy-
gód”, „barwność i rozmaitość epizodów”, „najtkliwsze, najsubtelniejsze”, „twarde 
i bezlitosne sceny”, „umiejętność stopniowania napięcia dramatycznego i retarda-
cji”, „swobodne przenoszenie akcji z miejsca na miejsce w toku samej pieśni”19. 
Parandowski, chociaż wypowiada swoje uwagi, nie wymieniając wprost nazwiska 
Wittlina, kieruje je także w jego stronę. Surowa opinia znawcy antyku, jak również 
wcześniejsze, mało wyróżniające zaszeregowanie autora Hymnów może dziwić, 
gdyż – przypomnijmy – Parandowski był redaktorem pierwszego przekładu Ody-
sei Wittlina w 1924 roku, przeprowadził z tłumaczem wywiad o drugim wydaniu 
na łamach warszawskiej stacji nadawczej Polskiego Radia, który później został 
przedrukowany w „Wiadomościach Literackich” z 17 maja 1931 roku, wręczył 
również autorowi Soli ziemi nagrodę polskiego Pen Clubu w 1935 roku. Wittlin 
natomiast we wspomnianej rozmowie nazywa Parandowskiego po przyjacielsku 

„ojcem chrzestnym” pierwszej wersji jego tłumaczenia. Badacz kultury i literatu-
ry starożytnej, stwierdził wówczas niepowtarzalność redagowanego przez niego 
przekładu:

Celem moim było nie to, by zebrać wszelkie tłumaczenia, jakie da się na lu-
dziach wymusić, lecz by wydobyć takie przekłady, które noszą piętno indy-
widualności pisarskiej, które dojrzewały przez lata szczególnego upodobania 
i rzetelnego wysiłku. Twoja praca nad Odyseją była właśnie tego rodzaju20. 

Wobec opinii Parandowskiego wyrażonej w Homeryckich bojach na temat 
przekładów Odysei pisanych wierszem nie mógł pozostać obojętny Józef Wittlin. 
W uwagach zatytułowanych Pro domo mea napisał: „Pierwszy raz w ciągu trzy-
dziestokilkuletniej pracy pisarskiej występuję publicznie w obronie tej pracy. Bro-
nię archaizacji języka, choć uznaję konieczność miarkowania jej, bronię wiersza 
podobnego do heksametru”21. Autor Hymnów nie ukrywa poirytowania i zawodu, 
jakiego doznał ze strony Jana Parandowskiego: 

17 Ibidem, s. 301.
18 Ibidem, s. 309.
19 Ibidem, s. 309–310.
20 J. Parandowski i J. Wittlin: „Odyseja w oblężonym Lwowie”…, s. 1.
21 J. Wittlin: Pro domo mea. W: Idem: Orfeusz w piekle XX wieku…, s. 633.
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Nie widziałbym nic nadzwyczajnego w tym, że ktoś, chcąc umocnić swoje 
racje tłumaczenia Odysei nowoczesną prozą, mierzy z dubeltówki do wszyst-
kich, którzy ją tłumaczyli wierszem i językiem odmiennym od tego, jakim 
dziś posługujemy się „w życiu”. Ale bardzo mnie zdziwiło, że właśnie Paran-
dowski to uczynił, mnie przede wszystkim pragnąć ustrzelić. Cała bowiem 
kariera mojej Odysei w niepodległej Polsce, od samego początku, wiąże się 
z jego osobą. Był on autorem pierwszej, nader entuzjastycznej oceny mego 
przekładu, jaka ukazała się w prasie. […] I bez przesady rzec mogę, że nasza 
wieloletnia przyjaźń powstała na gruncie Odysei i mojego jej tłumaczenia. 
[…] Jakże więc dziś mam rozumieć nagły zwrot w stosunku Parandowskiego 
do dzieła, któremu niegdyś tak życzliwie patronował? Mało – patronował. 
Stał nad jego kołyską. Był mu ojcem chrzestnym. Nie „straszył” go wtedy 
ani mój heksametr, ani archaizacja22. 

Odyseja a wojna

Dlaczego Odyseja? Historia króla Itaki stała się odzwierciedleniem sytuacji 
człowieka XX wieku mierzącego się z pierwszą wielką wojną, pełnego niepoko-
ju i niepewności, wreszcie tracącego nadzieję na odnalezienie właściwej drogi 
do domu, a później na powrót do świata sprzed okupacji: „Przeto my wszyscy je-
steśmy Odysami i wszyscy błądzimy i żeglujemy, jak on”23 – pisał Wittlin w 1921 
roku. Pieśni Odysei w obliczu cierpienia i trudnej sytuacji historyczno-społecznej 
prowokują – według poety – do zadawania istotnych pytań o tożsamość czło-
wieka, relacje z bliskimi oraz o ludzkie cele i pragnienia: „Kim jesteśmy, my 
ludzie XX wieku, gdzie jest ojczyzna naszej duszy, jak daleko oddaliliśmy się 
od siebie, że tak skwapliwie wracamy?”24. W cieniu życiorysu Odyseusza autor 
Hymnów wyraźniej zobaczył także swoją biografię, szczególnie kiedy w 1916 roku 
został powołany do wojska austro-węgierskiego. Wówczas, jak u bohatera Home-
ra, rozpoczęła się trudna i długa tułaczka poety, która nie skończy się wraz z od-
zyskaniem przez Polskę niepodległości. Wittlin świadomie przeżywając swoją 
wędrówkę, pisał: „[…] nigdy […] ludzkość nie czuła się tak bardzo Odysem, jak 
dziś, po tej długiej i ciężkiej wojnie, kiedy tęsknoty jej były tak bardzo głośne 
i tak bardzo bolesne”25. To właśnie podczas niekończącej się podróży potęguje się 
w poecie, ale i w każdym człowieku, tęsknota do miejsca spoczynku i bliskich. 
Pod wpływem doświadczeń wojennych, którym nierozerwalnie, pomimo różnych 
trudności, towarzyszyła czynność tłumaczenia eposu, Wittlin uświadamia sobie, 
że zarówno ojczyzną Homera, jak i jego własną jest ból. Otacza on bowiem czło-
wieka z każdej strony. Samo życie ludzkie opiera się natomiast przede wszystkim 

22 Ibidem, s. 634–635. 
23 J. Wittlin: Słowo tłumacza do czytelnika…, s. 33.
24 Ibidem, s. 10.
25 Ibidem, s. 9.
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na trudnej i okrutnej walce – nie tylko na froncie. Częściej okazuje się, że pomi-
mo podejmowanych wysiłków, nie zmienia ona świata, a cel, do którego tak wy-
trwale się zmierzało, stanowił tylko złudzenie. Autor Soli ziemi konstatował:

Ta wyspa Itaka urasta przed naszymi oczyma do wielkości Ziemi obiecanej, 
mlekiem i miodem płynącej. Ale i ona jest tragiczna. Nie rzuca się Odyso-
wi w ramiona ta ziemia ojczysta, choć tyle lat za nim tęskniła po nocach. 
Nie zatrzęsła się z radości w posadach, nie obsypała swych łąk uroczystym 
kwieciem i nie zmiękczyła swych skał. Stała twarda i nieruchoma. A on, 
wróciwszy na jej łono, leży na niej, na niej leży – i nawet jej poznać nie może. 
Niczym mu się nie różniła od innych ziem, ta śniona, ta upragniona Itaka26.

Odyseja – cytując za poetą słowa Arystotelesa – jest „epopeją cierpienia 
i męczeństwa”27. Przeżywa ją również Wittlin, który kolejne frazy Homeryckiego 
dzieła przekłada w szczególnej atmosferze: „Nieraz huk armat dyktował tłuma-
czowi cezurę i przerywał spokojny rytm epopei”28, „Wiele pieśni przetłumaczyłem 
w ogniu huraganowym polskiej i ukraińskiej artylerji”29. Autor Soli ziemi, żyjąc 
w okrucieństwie swoich czasów, doświadczając Troi XX wieku, niejednokrotnie 
doznaje młodzieńczych zawodów i przeżywa światopoglądowe kryzysy. Właśnie 
w takich momentach przychodził mu z pocieszeniem Homer, którego epos stał się 
jedynym dobrem wyniesionym z wojny:

Dwa lata, które spędziłem w wojsku jako szeregowiec i jako kadet otworzyły 
mi oczy na życie ludzkie. Byłem świadkiem wielkich nieszczęść i tak wielk-
iego poniżenia, a tak rzadkiej wielkości duchowej, że uznałem wojnę za na-
jbardziej deprawującą siłę, jakiej kiedykolwiek uległa ludzkość. […]

Wróciłem do Lwowa w roku 1918, chory, wyczerpany, z głębokim 
zwątpieniem w Boga i ludzi. Oprócz rozczarowań przywiozłem z wojny 
kilka pieśni Odysei Homera, które przetłumaczyłem polskim heksametrem 
podczas pobytu w polskim szpitalu30.

Wkrótce okaże się, że Odyseja towarzyszy Wittlinowi we wszystkich przeży-
wanych przez niego trudnych momentach historycznych i osobistych (druga wojna 
światowa, emigracja za ocean). Autor Soli ziemi, pracując nad epopeją, poprawia 
ją nie tylko stylistycznie. Myśląc o Odysie, stale wszak weryfikuje również swoje 
młodzieńcze przekonania oraz wcześniejsze podejście do życia i świata. Trzy-
dzieści trzy lata później, w trzecim wydaniu przekładu, doświadczony Wittlin 
w przedmowie pisał już inaczej aniżeli w 1921 roku:

26 Ibidem, s. 38.
27 Ibidem, s. 31.
28 Ibidem, s. 40.
29 J. Parandowski i J. Wittlin: „Odyseja w oblężonym Lwowie”…, s. 1.
30 Ibidem, s. 355–356.



125„Ojczyzną Homera jest Ból”. Wokół trzech Odysei Józefa Wittlina

W młodzieńczej przedmowie […] z emfazą wołałem do czytelnika: „Każdy 
z was jest Odysem, a Itaka, to umiłowane królestwo Odysa, niczym innym 
nie jest – o bracia i siostry – jeno piersią, na której cała ludzkość pragnie wy-
płakać się wreszcie…”. Tak wołałem po pierwszej wojnie światowej, gdy mi 
się zdawało, że „nigdy ludzkość nie czuła się tak bardzo Odysem” i nigdy 
już nie odważy się na nową Troję. Nie przeczuwałem wówczas, że wraz 
z tą ludzkością dożyję drugiej, stokroć potworniejszej wojny i będę musiał 
całkowicie zmienić swój stosunek do przymiotników: ludzki i nieludzki31.

Elegia do Homera

Wszystkie trzy przekłady otwiera napisana we Lwowie w 1921 roku Elegia 
do Homera (w pierwszych dwóch wersjach Odysei opublikowana jako Elegia 
tłumacza do Homera32). Poeta w kolejnych wydaniach poprawia ją tak samo, jak 
przekłady dzieła Homera. Redukuje pauzy, usuwa wykrzyknienia, dodaje prze-
cinki i kropki, częściowo rezygnuje z archaizmów. Ostateczna, wygładzona wer-
sja utworu, odarta z początkowo eksponowanych przez poetę wrażeń i emocji, 
ukazuje się w pośmiertnym zbiorze Poezji w 1978 roku, w Wierszach przygod-
nych z dopiskiem „na ukończenie Odysei”33. 

Utwór rozpoczyna się od opisu historii spotkań autora Hymnów z Homerem. 
Opowieść, którą snuje twórca w pierwszej części wiersza jest podszyta biografią. 
Poeta najpierw wspomina o gimnazjum o profilu klasycznym (w którym – jak 
pisał Józef Korpanty – „w klasach niższych bardziej niż gramatyka grecka i łaciń-
ska zajmowała go (tłumacza – K.N.) piłka nożna, kino i powieści kryminalne”34) 
oraz moment zakupu dzieła Homera w oryginale za „ostatnie szóstaki” (monety 
pochodzące z XVI wieku, równe sześciu groszom35), następnie przywołuje czas 
spędzony na służbie w wojsku austro-węgierskim (gdzie na tłumaczenie kolej-
nych pieśni Homera pozwalał mu z narażeniem życia kapitan wojsk austriackich, 
docent filologii klasycznej na uniwersytecie czeskim w Pradze, doktor Franci-
szek Nowotny36). Elegia do Homera w pierwszej części przypomina spowiedź 
tłumacza: 

31 J. Wittlin: Przedmowa tłumacza do trzeciego wydania…, s. 17.
32 Zob. J. Wittlin: Elegja tłumacza do Homera. W: Homer: Odysseja. Z greckiego przeł. 

i przedmową poprzedził J. Wittlin. Rzecz o Homerze napisał R. Ganszyniec. Lwów 1924, s. 30–32; 
J. Wittlin: Elegja tłumacza do Homera. W: Homer: Odysseja. Z greckiego przeł. i przedmową 
poprzedził J. Wittlin. Rzecz o Homerze napisał R. Ganszyniec. Wyd. 2…, s. 43–44; J. Wittlin: 
Elegia do Homera. W: Homer: Odyseja. Przekł. z greckiego J. Wittlina. Posłowie napisał Z. Kubi-
ak…, s. 27–28.

33 J. Wittlin: Elegia do Homera. W: Idem: Poezje. Wstęp J. Rogoziński. Warszawa 1978, s. 91.
34 J. Korpanty: „Zapomniany tłumacz Odysei Homerowej”. Przekładaniec, nr 18/19 (2007), s. 192.
35 Szóstak. W: Słownik języka polskiego. T. 8: S–Ś. Red. W. Doroszewski. Warszawa 1966. 
36 J. Wittlin: Słowo tłumacza do czytelnika…, s. 40.
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Tobie dziś gędzę, Homerze – 
wydarty szkolnym wypisom

Za ciebiem niegdyś w karcerze
siedział i bluźnił Odysom.

Płynęły łzy. 

O ślepy, biedny mój bardzie – 
co nawet nie masz dowodu 

Na to żeś istniał – w pogardzie
grążyłem ciebie za młodu!

W on czas, gdy twe heksametry 
w uszy wbijano mi klinem,

Tęsknie stawałem przed kinem
łasy dramatów na metry. 

Aż raz w wojskowym szpitalu 
na jakiejś straszliwej wojnie,

Mówiłeś do mnie spokojnie
o tym, że miasta się palą.

Płynęła krew.

W to życie moje bydlęce
wtargnąłeś z królem Itaki:

On ręce podał mej męce.
(Myślałem: chyba poświęcę

Ostatnie moje szóstaki…)
Kupiłem cię w antykwarni – 

o długoletnie źródlisko
Mych snów, upojeń, męczarni,

triumfu i pracy, i zysku.
Płynęło wino.
Elegia do Homera, P 9137

Tym razem to podmiot wiersza autora Soli ziemi przejmuje w utworze rolę 
śpiewaka. Poeta bowiem nie mówi, ale „gędzi”, co dawniej oznaczało – jak czyta-
my u Witolda Doroszewskiego – „grać na harfie, dudach, brzdąkać, przygrywać, 
śpiewać”38. Wittlin, dokonując w wierszu małej retrospekcji, wyraźnie oddziela 
czas przeszły od teraźniejszego – „dziś” od „niegdyś”. To drugie zdecydowanie 
staje się powodem jego zawstydzenia i dotyczy wcześniejszego niedocenienia 
i nieuświadomienia sobie wielkości dzieła Homera. „Grzechem młodości” Wittli-
na jest więc nie tylko pierwszy przekład Odysei, ale także dawne „bluźnienie” jej 
bohaterowi, „pogarda” dla Homera i celowa ucieczka od czytania jego najwięk-

37 J. Wittlin: Elegia do Homera. W: Idem: Poezje…, s. 91. Wszystkie cytowane w szkicu frag-
menty utworu pochodzą z tego wydania. Po tytule wiersza podaję skrót P i numer strony.

38 Gędzić. W: W. Doroszewski: Słownik języka polskiego. T. 2: D–G. Warszawa 1960.
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szych dzieł. Autor Soli ziemi nawiązuje w tej części wiersza do powszechności 
Odysei, obowiązku jej znajomości od pierwszych lat spędzonych w szkole i złych 
metod nauczania, sprowadzających się do przekazywania uczniom utartych for-
muł, a nie czytania i interpretowania sercem i rozumem:

Prawie każdemu dziecku – wspominał Wittlin – od wielu lat podaje się 
w miastach Europy i Ameryki, na ławie szkolnej, mniej lub więcej suchą 
wiadomość o Troi, o Itace, o Hektorze, o Achillu, Odyssie, Penelopie, o Ol-
impie i Hadesie. A przecie, jesteśmy tym światom na ogół bardziej obcy, niż 
najbardziej wymyślnym nowinkom, importowanym przez książki lat ostat-
nich39. 

W elegii poeta dosadniej obrazuje metody owego „podawania wiadomo-
ści”, które opierały się przede wszystkim na przemocowym traktowaniu ucznia: 

„Za ciebiem niegdyś w karcerze / siedział i bluźnił Odysom”, „[…] twe heksame-
try / w uszy wbijano mi klinem” – wspomina poeta. Efekt przyswojenia wiedzy 
i jej zrozumienia był wówczas, rzecz jasna, odwrotny i kończył się traumą. Prze-
łomem w recepcji dzieł barda może być tylko krytyczne spojrzenie na Homerowe 
dzieła, „wydarcie (ich – K.N.) szkolnym wypisom”, co zaznaczył Wittlin także 
w przedmowie do pierwszej i drugiej wersji Odysei:

Homer […] umiera zawsze, gdy go preparują na ławach szkolnych. Przeważnie 
tak bywa, że najpierw umiera, a potem dopiero się rodzi. Umiera rozmyślnie 
[…] w tak zwanych szkołach humanistycznych, a rodzi się całkiem przypad-
kowo, kiedy go nikomu nie narzucają40. 

Autorowi Soli ziemi udaje się przekonać do dzieł aojdy dopiero w roku wy-
buchu „straszliwej”, pierwszej wojny światowej. To w jej okrucieństwo, za zgodą 
poety, dynamicznie wkracza Homer z Odyseją. Swoimi pieśniami nie tylko łago-
dzi trudne czasy Troi XX wieku, ale także uspokaja walczącego, mówiąc „spokoj-
nie / o tym, że miasta się palą”. Przeżywany przez poetę dramat, dzięki Homerowi, 
zmniejsza swój wymiar. Zgoda na uwiedzenie homeryckimi kategoriami okazała 
się w jego przypadku ocaleniem: „On ręce podał mej męce” – mówi podmiot.  
Ponadto autor Hymnów, po wejściu z Homerową Odyseją w bliską relację w okre-
sie niepokoju, zrozumiał o wiele więcej z czasów, w których przyszło mu żyć 
i historii, której sam siłą rzeczy stał się częścią. Wyjaśniał:

Dzisiaj, te podania i mity antyczne stają przed nami w macierzystej swo-
jej nagości. Bowiem zawsze tak bywa: gdy w życiu naszym marnieją dog-
maty nałożone przez poszczególne konfesje, gdy wymierają pojęcia nabyte 

39 J. Wittlin: Słowo tłumacza do czytelnika…, s. 11.
40 Ibidem, s. 30.
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przez i dla tzw. cywilizacji, kiedy nieprzeparte nasze namiętności i żądze 
żądają wyrazu i kruszą literę prawa, kiedy nasza wola zapragnie doznać 
kształtu z mięsa i krwi – wtedy budzi się w nas zaczajony, uśpiony Grek. Z tą 
chwilą spełnia się nasza dojrzałość: przestajemy być dziećmi prowadzonymi 
za rękę, i zaczynamy mówić oko w oko z Bogiem, z przyrodą i z samym 
sobą. Naszym myśleniem owładają kategorie homerowe. Stajemy się abso-
lutni i wolni od cywilizacji, tak często zadającej kłam i kajdany najgłębszym 
i najistotniejszym skłonnościom naszego przyrodzenia41. 

Wittlin, tworząc pieśń o sobie, o własnym dochodzeniu do dojrzałości, kieruje 
ją przez bezpośrednie apostrofy do Homera. Te w całym utworze zostały podda-
ne gradacji. Od razu bowiem nie „sakralizują” greckiego poety (jak zacytowane 
na początku szkicu określenia wypowiadane przez wielkich chrześcijańskiego 
antyku). Najpierw Wittlin zwraca się dwukrotnie w utworze do aojdy: „O ślepy, 
biedny mój bardzie – / co nawet nie masz dowodu / Na to, żeś istniał” (za drugim 
zawołaniem podmiotu zaimek „mój” zostanie zmieniony na „ty”, a czasownik 

„istniał” na „był”). W głosie poety po pierwsze wybrzmiewa współczucie, po dru-
gie – zostaje wyeksponowane kalectwo, a nie doskonałość czy świętość autora 
Iliady. Wittlin nie zaciera także w utworze prawdy o wątpliwościach badaczy Ho-
mera, którzy o greckim aojdzie wciąż niewiele wiedzą. Tłumacz w przedmowie 
do pierwszego i drugiego wydania swojego przekładu przypominał:

Istnieje tzw. kwestia homerycka. Polega ona na tym, że w pewnych czasookre-
sach uczeni filologowie kwestionują fakt jakoby istniał literat nazwiskiem 
Homer i napisał Iliadę i Odyseję. Kwestionują. To znowu w innych czasach 
uchwalają, że Homer żył. 

Niektórzy badacze utrzymują, że Iliada i Odysseja – to luźne pieśni lu-
dowe, przez nieznanych twórców z ust do ust gminu podawane i za Pizystrata 
dopiero w jedną zredagowane całość. Inni dowodzą, że autorem Iliady był 
kto inny, a autorem Odyssei kto inny. Są tacy znów, którzy stwierdzają, 
że Iliadę i Odysseję napisał przecie jeden człowiek, że oba poematy wcale 
nie są ludowe, ale są dworskie, arystokratyczne…42.

Wątpliwości związane z autorstwem dzieł przypisywanych Homerowi 
nie zniechęcają Wittlina, który w wyrażającej współczucie, ale też pełnej oddania 
apostrofie, określa barda zaimkiem dzierżawczym „mój”. Uwydatnia on ważność 
homeryckich kategorii, pokazuje zakorzenienie tłumacza w dziełach greckiego 
aojdy, zaświadcza o podtrzymywaniu z nim szczególnej twórczej i duchowej wię-
zi. To ona doprowadzi Wittlina na końcu tej części elegii do zapisania innego, 
tym razem o wiele podnioślejszego zwrotu do Homera: „o długoletnie źródlisko 
/ Mych snów, upojeń, męczarni, / triumfu i pracy, i zysku”. Wittlin, określając 

41 Ibidem, s. 10.
42 J. Wittlin: Słowo tłumacza do czytelnika…, s. 29–30.
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aojdę „źródłem”, przesadnie hiperbolizuje rolę, jaką w życiu człowieka mógł 
odegrać wędrowny śpiewak. Staje się on fundamentem życia poety – szczególnie 
najtrudniejszych lat związanych z wojną. Z greckim aojdą Wittlinowi kojarzy się 
to, co szczęśliwe i to, co dramatyczne, wszystkie zwycięstwa i porażki. Tłumacz 
odnajduje w ślepym śpiewaku także inne ważne zalety: 

Homer dociera spokojnie, nieświadomie, jak istny ślepiec do źródeł ludz-
kiego niepokoju, bożym palcem wskazuje nam, gdzie te źródła biją, a my 
obdarzeni zmysłem wzroku, sami czerpiemy z nich wodę, która jest słodka 
albo gorzka43. 

Autor Soli ziemi, nazywając Homera „źródłem”, nawiązuje do motta wszystkich 
trzech tłumaczeń Odysei, na które obrał słowa Cypriana Kamila Norwida: „Z karafki 
napić się można, uścisnąwszy ją za szyję i pochyliwszy ku ustom, ale kto ze źród-
ła pije, musi uklęknąć i pochylić czoło”44. Homer wymaga od czytelnika i tłumacza 
określonego wysiłku i konkretnych gestów uniżenia, bez których jest niemożliwa  
odpowiednia recepcja jego dzieł. Wittlin jako jeden z nielicznych, podejmując się tłu-
maczenia Odysei – jak u Norwida – „uklęknął” i „pochylił czoło” przed „ślepym, bied-
nym” bardem i jego dziełami. Długoletni proces tłumaczenia, a szczególnie pierwsze 
wydanie, w którym zostały umieszczone pieśni przekładane przez autora Hymnów 
w okopach z narażeniem życia, jest najlepszą formą oddania hołdu Homerowi. Obco-
wanie z frazami aojdy i próba zrozumienia ich w najtrudniejszych chwilach ludzkiej 
tułaczki, zastępuje tradycyjne religijne gesty oddawania czci greckiemu śpiewakowi. 

Wittlin w Elegii do Homera w swoich zawołaniach idzie jeszcze dalej, bez-
sprzecznie uwznioślając aojdę w drugiej części utworu:

O morze! O święta żeglugo! 
W tęskliwych nawach ulicy 

Płynąłem sam, bez kotwicy,
aż tyś mię zrobił swym sługą. 

I siedem lat na galerze
twojej siedziałem przy wiośle.

Dziś już rozkuty – wyniośle 
dzięki ci składam, Homerze!

Ty nie urągaj mi, iżem 
opił się krwią twej cytary

Ja, com niegodzien twych ciżem
czyścić, sterniku mój stary!

43 Ibidem, s. 34.
44 C.K. Norwid: O Juliuszu Słowackim w sześciu publicznych posiedzeniach (z dodatkiem 

rozbioru „Balladyny”). W: Idem: Pisma wybrane. Wybrał i objaśnił J.W. Gomulicki. T. 4: Proza. 
Wyd. 3. Warszawa 1983, s. 256.
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Hardo ci patrzę w oblicze
ślepe, acz w strasznej jasnocie,

Z ręką na sercu wyliczę
upadki moje w tym locie.

O, ślepy, biedny ty bardzie,
co nawet nie masz dowodu, 

Żeś był! W dziejowym hazardzie 
ty mię dziś chronisz od głodu!

Głody mej duszy i ciała 
tobą spokoję, o maro!

Cała Hellada zadrżała,
kiedyś zabrzękał cytarą!

Raz jeszcze dzisiaj, mój Arcy,
świeże uplotą ci wieńce

Upici tobą młodzieńcy
i ukołysani starcy.

Elegia do Homera, P 92–93

Poeta posługuje się tu apostrofami nawiązującymi do żywiołu wody i powie-
trza. Nazywając autora Iliady i Odysei „morzem”, wskazuje na nieprzewidywal-
ność, gwałtowność oraz nieskończoność. „Homera nie wyczerpiemy [...] nigdy, 
jak nie wyczerpiemy wody […]! Można wypić całe morze, ale źródełka trysną 
co krok […]!”45 – pisał Wittlin. Chociaż spokój morza zaburza nieraz sztorm,  
Homer i żegluga trwają dalej. Grecki aojda jest „starym sternikiem” statku, który 
unosi się na otwartej wodzie i chociaż jest narażony na silne powiewy wiatru, 
wbrew przeciwnościom, nieustannie stara się płynąć przed siebie. Wittlin ponow-
nie oswaja aojdę zaimkiem dzierżawczym „mój”. Z jednej strony, podkreśla trwa-
nie bliskiej relacji pomiędzy tłumaczem a Mistrzem, z drugiej – pokazuje swoje 
poddanie autorowi Iliady i Odysei oraz całkowite oddanie się pod jego kierow-
nictwo i doświadczenie. To poddaństwo poety zostaje wyrażone w dość skrajny 
sposób przez ekspresyjne zawołania: „[…] tyś mię zrobił swym sługą”, „Ja, […] 
niegodzien twych ciżem / czyścić”.

Do niezatapialnej floty dołącza Wittlin jako tłumacz Odysei. Przyjęty na po-
kład Homera, przestaje być samotny na wojennym froncie. Poeta jest tak bardzo 
zachłyśnięty homeryckimi kategoriami i śpiewem greckiego barda, że wprawia 
się w zapomnienie, którego nie kryje: „Ty nie urągaj mi, iżem / opił się krwią 
twej cytary”. W zakończeniu przedmowy do dwóch pierwszych wydań z kolei 
czytamy: „w ciągu siedmiu lat mego życia, lat smutnych i wojennych, nieraz wra-
całem z szarej ulicy do domu pełen poetyczności, bogów, morza i wina…”46. Frazy 

45 J. Wittlin: Słowo tłumacza do czytelnika…, s. 35.
46 Ibidem, s. 41.
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kolejnych pieśni Homera, które przyswaja autor Soli ziemi, wypełniają jego wy-
obraźnię, zaspokajają ludzkie pragnienie szczęścia, dostatku i pokoju, szczegól-
nie podczas trwania wojennej zawieruchy. Homeryckie kategorie, którymi żyje 
Wittlin, stają się dla niego czymś niezbędnym, są sensem duchowej i przyziemnej 
egzystencji poety: „Głody mej duszy i ciała / tobą spokoję […]” – zwraca się 
do Homera podmiot. 

 „Siedem lat na galerze” (na „dawnym statku dwużaglowym 
lub trójżaglowym”47), „przy wiośle” (którym poruszali „przeważnie jeńcy wojen-
ni, niewolnicy lub skazańcy”48) oznacza siedem lat trudów związanych z prze-
kładem przez Wittlina Odysei (w tym niełatwe cztery lata wojny). Zejście autora 
Hymnów ze statku Homera miało miejsce w dniu zakończenia pracy nad pierwszą 
wersją przekładu – 15 sierpnia 1921 roku w Uwinie49. Wittlin nazywa ten mo-
ment w wierszu „rozkuciem”, co z jednej strony oznacza chwilowe uwolnienie się 
od pracy nad dziełem Homera, z drugiej – efektywne rozbicie greckiego eposu, 
rozłożenie go na części pierwsze, zrozumienie i wreszcie zakończenie tłumacze-
nia Odysei na język polski. Satysfakcja poety ze sfinalizowania siedmioletniej pra-
cy prowadzi go do skierowania słów podziękowania Homerowi, ale także wielu 
innym osobom, które autora Soli ziemi przybliżyły do aojdy. W Słowie tłumacza 
do czytelnika w pierwszej i drugiej wersji przekładu, Wittlin, oprócz wspomnia-
nego już Franciszka Nowotnego, wiele zawdzięcza także Stanisławowi Witkow-
skiemu, Stefanowi Żeromskiemu, Franciszkowi Smolce, Jakubowi Handlowi,  
Alfredowi Altenbergowi, Janowi Parandowskiemu, Ryszardowi Ganszyńcowi 
oraz Annie Harland-Zajączkowskiej50. 

Po popełnieniu już swego „grzechu młodości”, jakim było tłumaczenie Ody-
sei, Wittlin próbuje stanąć przed Mistrzem Homerem, dokonać przed nim swego 
rodzaju rozrachunku. W tym celu odważnie spogląda w uświęconą światłem ślepą 
twarz barda: „Hardo ci patrzę w oblicze / ślepe, acz w strasznej jasnocie” – czy-
tamy w elegii. W wypowiedzi tej Homer zostaje przedstawiony jako postać na-
tchniona i mistyczna, która objawia się poecie z zaświatów. W ostatniej strofie 
tłumacz nazywa aojdę także „marą”, zatem widzeniem sennym albo duchem. Apo-
strofa ta koresponduje z przywoływanym i omówionym już innym zwrotem, poda-
jącym w wątpliwość istnienie wędrownego śpiewaka – przypomnijmy – „O, ślepy, 
biedny ty bardzie / co nawet nie masz dowodu, / Żeś był!”. Homer zostaje tu przed-
stawiony jako postać żyjąca na granicy dwóch światów – wyobrażonego i realnego, 
żywych i umarłych. Wittlin przypisuje autorowi Iliady i Odysei boskie cechy. Atry-
butem gwarantującym mu potęgę i przewagę jest instrument muzyczny – dawna cy-
tra. Podmiot mówi: „Cała Hellada zadrżała / kiedyś zabrzękał cytarą”. Jej dźwięki 

47 Galera. W: Słownik języka polskiego. T. 2…
48 Ibidem.
49 Homer: Odysseja. Z greckiego przeł. i przedmową poprzedził J. Wittlin. Rzecz o Homerze 

napisał R. Ganszyniec. Wyd. 2…, s. 434.
50 J. Wittlin: Słowo tłumacza do czytelnika…, s. 40–41.
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wprawiają w osłupienie i zachwyt nie tylko starożytną Grecję, ale także odbior-
ców współczesnych Wittlinowi, którzy w Odysei potrafią odnaleźć „dzieje swej 
własnej duszy, awanturę własnych udręczeń, własnej tęsknoty i nadziei”51. Więcej: 
wtórujący cytrze śpiew Homera ma szczególną moc: „[…] świeże uplotą ci wieńce 
/ Upici tobą młodzieńcy / i ukołysani starcy”. Aojda odnosi zwycięstwo, wprawia 
w podniosłe stany świadomości wszystkich go słuchających bez względu na wiek, 
pochodzenie, status majątkowy. Powody powszechnego uwielbienia ślepego śpie-
waka przez wiele pokoleń oraz jego niezwykłość Wittlin wyjaśniał następująco:

(Homer – K.N.) Podpatrzył każdy szczegół z tego, co człowieka cieszy i smu-
ci, co człowiekowi służy i wyrządza krzywdę, a potem sam, własnymi rę-
kami wykłuł sobie oczy, aby już więcej nie patrzeć, lecz zamknąć ten świat 
w głębi swojej, raz na zawsze, strącić go w otchłań piersi – niechaj tam leży 
na wieki! Tym własnoręcznym wydarciem sobie ócz sprawił, że wszystka 
codzienność życia, wszystek ból świata i niedola człowieka – na równo 
z szczęściem nabrała dlań uroku legendy, wspomnienia życia, co minęło 
bezpowrotnie. Zaczął o tym, zamkniętym w sobie świecie marzyć, hołubił 
go, i stąd ta jego wielka dobrotliwość, omal boska wyrozumiałość dla wszyst-
kiego, co się na tym świecie dokonywa52. 

Intensywnie bijące, niemal boskie światło, które w elegii okala wizerunek 
ślepca, nie tylko go sakralizuje, ale również budzi chwilę lęku w samym pod-
miocie. Strach Wittlina prowadzi go do szczerego wyznania swoich „upadków” 

„w […] locie” (w chwilach zatopienia się w Homeryckich pieśniach, podczas tłu-
maczenia Odysei). Upadki te są związane z wszelkimi trudami, z jakimi borykał 
się twórca, przekładając epopeję. Poeta zalicza do nich, m.in. dylematy związane 
z wyborem stylu i formy, które zdradzają własne preferencje translatora, chowając 
czasami w cień samego autora Iliady. Z jednej strony Wittlin uważa: „Dobrze tłu-
maczyć, znaczy – mieć indywidualność, dać siebie”, z drugiej – wyjaśnia i prosi: 

Wybaczcie więc tłumaczowi, jeśli spostrzeżecie, że w tę Odyseję Homera, 
zamiast niedającej się skontrolować historii, tłumacz wlał siebie. Wszakże 
nic innego nie mógł uczynić, jako żywo nie będąc Homerem, tylko lichym 
sobą. Wszelkie tzw. odczuwanie i wczuwanie się w obcego twórcę jest zaw-
sze tylko relacją, mniej lub więcej ciekawą, relacją żywej indywidualności 
do tej genialnej umarłej indywidualności, która pozostawiła po sobie wielkie 
ślady53. 

51 Ibidem, s. 7.
52 Ibidem, s. 31.
53 Ibidem, s. 19.
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***

„Homer – przekonywał Wittlin – rodzi się w każdej chwili, w której nas chwyta 
za serce”54. Kiedy ujął sobą autora Soli ziemi, ten już do końca życia nie mógł zre-
zygnować z czytania i przekładu Odysei. Po ukończeniu pierwszej wersji tłuma-
czenia, autor Hymnów, nie będąc nigdy do końca zadowolony z finalnego efektu 
swojej pracy, wciąż żyjąc pieśniami Homera, wracał do nich jeszcze wielokrotnie. 
Myślał także o czwartym wydaniu, w którym mógłby przywrócić część archai-
zmów ze swojego młodzieńczego przekładu, a z których zrezygnował z powodu 

– jak dowiadujemy się od Zygmunta Kubiaka – „terroru wywieranego przez ko-
chanych i szanownych skądinąd profesorów”55. Chociaż trzeci przekład Odysei 
Wittlina uważa się za najwybitniejszy spośród wszystkich tłumaczeń polskich56, 
jest on najbardziej zapomniany i w świadomości czytelników prawie nieobec-
ny. Autor Soli ziemi, przebywając na emigracji, zdawał sobie sprawę, że tłumaczy 
Odyseję raczej „do garstki wykorzenionych i po całym świecie rozproszonych 
wygnańców”57, aniżeli dla swoich w rodzinnym kraju. W nim bowiem byli czyta-
ni inni. Wittlin żył jednak nadzieją, że nie wszystko stracone – „[…] może w Ha-
desie jest takie miejsce, gdzie spotkają się dusze ludzi rozdzielonych granicami, 
kurtynami, szlabanami […]”, może także „[…] w tymże Hadesie jest osobny  
oddział dla tych, co grzeszyli przekładami Homera”58.

54 Ibidem, s. 30.
55 Z. Kubiak: Homer Józefa Wittlina. W: Homer: Odyseja. Przekł. z greckiego J. Wittlina. 

Posłowie napisał Z. Kubiak…, s. 435. 
56 Zygmunt Kubiak komentował: „Niektórzy profesorowie krytykują język Wittlinowego 

przekładu. To prawda, że w szczegółach można by się nieraz z poetą spierać. Ale jako całość, 
jako poetycką kreację, uważam tę Odyseję za najwybitniejszy, obok Iliady Franciszka Dmo-
chowskiego, polski przekład Homera, a przede wszystkim – za najbardziej, w całej naszej litera-
turze przekładowej, homerycki. Zarówno lektura oryginału greckiego, jak i długie lata studiów 
nad charakterem greckiej epiki potwierdziły mi – w tym, co najważniejsze, co istotne – takiego 
właśnie Homera, jakiego mi w chłopięctwie ukazał Wittlin”. Ibidem, s. 423.

57 J. Wittlin: Pro domo mea. W: Idem: Orfeusz w piekle XX wieku…, s. 634.
58 Ibidem, s. 644.
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