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Marian Kisiel
Uniwersytet Śląski w Katowicach

•
Achmatowa i Liebert

Wokół wiersza Высокие своды костела…

I

Najpierw może o tym, o czym wiemy. Tłumacz zawodowy dokłada 
do swoich osiągnięć kolejne utwory i – pewnie – nie zależy mu na ich 
katalogowaniu. Pisarz-tłumacz inaczej. Traktuje dzieło „nieswoje” jak 
„swoje”. Tyle ma rozterek, którymi się dzieli z czytelnikami. Tyle tworzy 
teorii, by wytłumaczyć się, dlaczego przyswaja swojemu językowi to, 
a nie inne dzieło. 

Traduttore traditore? Tak. Tłumacz musi zdradzić autora, by jego 
język przysposobić do swojego języka. Szuka ekwiwalentów, zmienia 
rytm, stopę i szyk wiersza. Niejednokrotnie także leksykę i idące za tym 
znaczenie słów. To samo w obu językach nie znaczy tego samego, a cóż 
dopiero, kiedy mamy do czynienia z językiem poetyckim, gdzie symbo-
liczne niuanse przenoszą nas w całkiem nieznane rejony odczuwania, 
a język staje się zwiewną szatą dźwięków. 

Każdy, kto próbował tłumaczyć, wie o tym. I jakkolwiek tę wiedzę 
traktujemy jako powszechnik, to wciąż do niej wracamy, ponieważ każ-
de idiosynkratyczne spotkanie języków (przez autorów i tłumaczy) rodzi 
nowe pytania, zdziwienia, zastanowienia. Wybór utworu jest przeniesie-
niem w jakąś rzeczywistość pragnień, które wtedy okażą się tym, czym 
powinny być, kiedy dostąpimy owej pełni, która – właśnie – nazywa się 
„porozumieniem”. 

Pisarz-tłumacz – mierząc się z dziełem – wchodzi z nim w szranki, 
stara się je – zgodnie z regułami adekwacji i ekwiwalencji1 – nie tylko 

1 Zob. Ю.В. Ванников: Проблемы адекватности перевода. Типы адекватности, 
виды перевода и переводческой деятельности. В: Текст и перевод. Ред. А.Д. Швейцер. 
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możliwie najlepiej oddać w języku swoim, ale także nadać utworowi 
swój autorski kształt. Pisał o tym swego czasu Wikientij Wieriesajew:

Kiedy nowy tłumacz bierze się za przekład klasycznego dzieła 
artystycznego, to pierwsza jego troska i najważniejszy niepokój 
przekłada się na myśl, aby w niczym nie pokazać się podobnym 
do któregokolwiek z poprzednich tłumaczy. Jakiekolwiek wyra-
żenie, jakikolwiek wers lub dystych, powiem nawet – cała strofa, 
jakie są obecne u poprzednika, muszą być lepsze i dokładniejsze. 
Mniejsza o to! Własność jest święta! I tłumacz przekazuje swój 
własny przekład tego miejsca, sam wiedząc, czy jest on gorszy lub 
dalszy od oryginału. Wszystkie osiągnięcia poprzednich tłumaczy 
zostają przekreślone i wszyscy zaczynają od nowa2.

Wieriesajew był zwolennikiem „serii tłumaczeń”, którą po latach –  
nie znając chyba stanowiska autora Sióstr – podniósł jako postulat  
metodologiczno-translatologiczny Edward Balcerzan3. Ale postulat Wie-
riesajewa można odczytać i tak: tłumacz, podejmując ryzyko przekładu, 
winien patrzeć i na swoje dzieło, czyli dostosować obcy tekst do włas- 
nego stylu artystycznego. Ostatecznie – chyba – zapraszając przebłysk 
innej wrażliwości do własnego świata, pragniemy uczynić go cząstką 
własną, jakimś znakiem siebie.

Nie inaczej jest, jak mi się zdaje, u Jerzego Lieberta. W jego po-
etyckiej biografii miejsce dla przekładów było wyjątkowe i obarczone 
troską o to, by każdy z nich w jakimś stopniu lub w jakimś sensie był 
niepodobny do innych tłumaczeń i podobny do własnego wiersza. Są 
wiersze-maski i wiersze-sobowtóry. Przekład poetycki doskonale mieści 
się w obu tych rolach. 

Poeta pozostawił po sobie różnego rodzaju próby. Najwięcej z języ-
ka rosyjskiego. W swoich tomikach zamieścił dwa utwory Aleksandra 
Puszkina, jeden Anny Achmatowej i cztery Aleksandra Błoka. Prócz 
tego tłumaczył w młodości wyrywkowo Achmatową i Heinricha Heine-
go, sporo natomiast Siemiona Nadsona. Wiersze, popularnego w drugiej 
połowie XIX wieku poety, ukazały się w języku polskim w roku 1897 
w przekładzie Mariusza Zaruskiego. Być może Liebert poznał najpierw 
ich przekłady, a dopiero potem sięgnął do oryginału. Tych tłumaczeń 

Москва 1988, s. 34–37. Szerzej o tym traktuje Н.К. Гарбовский: Теория перевода. 
Москва 2004, s. 263–315. 

2 W. Wieriesajew: Notatki na własny użytek. Przeł. M. Kisiel. „Śląsk” 2019,  
nr 7, s. 19.

3 Pisał badacz: „tłumaczenie istnieje w serii tłumaczeń. Seria jest podstawowym 
sposobem istnienia przekładu artystycznego. Na tym polega swoistość jego ontologii”.  
Zob. E. Balcerzan: Literatura z literatury. Strategie tłumaczy. Katowice 1998, s. 18.
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jest kilkanaście. Z języka francuskiego poeta przełożył jeden wiersz  
Jeana Cocteau, a z niemieckiego fragment Woyzecka Georga Büchnera. 
I na tym zamknęła się jego praca translatorska. Wiele z tych przekładów 
ogłoszono dopiero z ineditów. 

Norwid pisał: „Doświadczenie poucza, że jedna piosnka nieraz cały 
wiekowy kierunek poezji odmienia i steruje mu […]”4. Czy przekład ma 
podobną siłę? Czy wpływa na rozwój liryki własnego języka, czy też 
jest raczej potwierdzeniem lub zasłoną namiętności i przeczuć poety? 
Zapewne to drugie. Trudno sobie wyobrazić inną rolę przekładu, kie-
dy staje się on autonomiczną częścią zbioru poetyckiego. Wtedy sytuuje 
się na tym samym poziomie co wiersz własny. Sygnatura własności zo-
staje złamana. Powtórzmy raz jeszcze: wiersz przyswojony rodzimemu 
językowi i umieszczony w tomie poety-tłumacza staje się czymś więcej 
i czymś innym niż samym przekładem. Wchodzi w relację z własnymi 
wierszami poety, przejmuje jego światopogląd, a nawet stosowność wy-
słowienia. Sprzeczność dykcji nie jest tu pożądana, raczej oczekujemy 
homogenizacji stylów. Ich zgodności, wzajemnego uzupełnienia. Prze-
kład żywi się wierszem własnym poety, a wiersz własny stara się dorów-
nać – zgubionej w przekładzie – frazie oryginalnego dźwięku i pełni 
jego znaczenia. 

II

W tej miniaturze zatrzymamy się przy wierszu Anny Achmatowej 
o incipicie Высокие своды костела…5. Pochodzi on z drugiego, bardzo 
ważnego tomu Różaniec (Четки), który wprowadził poetkę do obiegu 
powszechnego i przyniósł jej sławę nie tylko w Rosji. Achmatowa wspo-
minała po latach:

Tomik wyszedł 15 marca 1914 roku starego stylu, czekało go więc 
mniej więcej sześć tygodni życia. Na początku maja petersburski 
sezon zaczynał zamierać, wszyscy się pomału rozjeżdżali. Tym ra-
zem rozstanie z Petersburgiem okazało się rozstaniem na wieki. 
Wróciliśmy nie do Petersburga, lecz do Piotrogrodu, z XIX wieku 
znaleźliśmy się z dnia na dzień w XX, wszystko było już odmie-

4 C.K. Norwid: Pisma wybrane. Wybrał i objaśnił J.W. Gomulicki. T. 4: Proza. 
Warszawa 1983, s. 310.

5 А. Ахматова: Сочинения в двух томах. Сост. В.А. Черных, вступ. статья 
М. Дудин. T. 1. Москва 1987, s. 60. 
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nione, począwszy od wyglądu miasta. Wydawać by się mogło, że 
mały tomik miłosnej liryki początkującego autora musi zginąć 
wśród światowych wydarzeń. Z Różańcem tak się nie stało6.

Nie stało się, ponieważ po pierwszym wydaniu w nakładzie tysią-
ca egzemplarzy, do roku 1923 tomik ukazał się jeszcze ośmiokrotnie 
(„z pewnymi zmianami w układzie i rozłożeniu wierszy”7). „Róża- 
niec […] ugruntował sławę poetki” – notował Seweryn Pollak8. Wadim 
Czernych przypomniał, że wiele wierszy ze zbioru „zostało przełożo-
nych na języki obce i na trwałe weszło do złotego kręgu światowej poezji 
lirycznej”9. Vladimir Pozner pisał do czytelnika francuskiego: „ucznio-
wie naśladowali Achmatową w swoich wyznaniach miłosnych. […] Ko-
chano jak ona, odczuwano jak ona. Jeśli na czyimś stoliku nocnym le-
żała książka, to można było być pewnym, że to Różaniec”10.

Po ukazaniu się Różańca, bodaj w najlepszej z niego recenzji, Ni-
kołaj Niedobrowo pisał, że w poezji Achmatowej ustawienie głosu jest 
„stanowcze i pewne siebie, bardzo spokojne w rozpoznawaniu zarówno 
bólu, jak i słabości”, oraz że „ujawnia liryczną duszę bardziej twardą niż 
miękką, raczej nieustępliwą niż płaczliwą, wyraźnie dominującą, a nie 
uciskaną”11. Władysław Chodasiewicz dodawał: 

O wierszach Anny Achmatowej mówić jest szczególnie trud-
no  […]. Zwracając uwagę na czarującą intymność, wyśmienitą 
melodyjność, delikatną subtelność ich pozornie niedbałej formy, 
nadal nie możemy powiedzieć nic o ich uroku. Wiersze Achma-
towej są niebywale proste, dyskretne, poetka świadomie milczy 
w nich o wielu rzeczach – być może jest to ich główny urok12. 

To niektóre tylko opinie, ale jakże dla naszego kontekstu istotne. 
Dodajmy jeszcze uwagę polskiego tłumacza – Seweryna Pollaka – zbież-
ną jednak z poglądami innych znawców poezji Anny Achmatowej:

 6 A. Achmatowa: Drogą wszystkiej ziemi. Poezja, proza, dramat. Wybrał, przeł. 
i komentarzami opatrzył A. Pomorski. Warszawa 2007, s. 552. Zob. także: ibidem, s. 9.

 7 А. Ахматова: Сочинения в двух томах…, s. 391.
 8 S. Pollak: Srebrny wiek i później. Szkice o literaturze rosyjskiej. Warszawa  

1971, s. 22.
 9 А. Ахматова: Сочинения в двух томах…, s. 391.
10 V. Pozner: Panorama de la littérature russe contemporaine. Paris 1929, s. 257.  

Cyt. za: S. Pollak: Srebrny wiek i później…
11 Н.В. Недоброво: Анна Ахматова. „Русская мысль” 1915, № 7, http://az.lib.

ru/n/nedobrowo_n_w/text_1915_akhmatova.shtml [data dostępu: 21.07.2019].
12 В.Ф. Ходасевич: [b.t.]. „Новь” 1914, № 69, s. 6, http://az.lib.ru/h/hodasewich_ 

w_f/text_1914_akhmatova.shtml [data dostępu: 21.07.2019]. 
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Zrywa ona z muzycznością wiersza symbolistów, z rozkołysaniem 
dźwiękowym, z tak charakterystycznymi dla poezji symbolistów 
aliteracjami. Język jej jest mówiony, a nie śpiewany, a przeskoki 
rytmiczne, przeplatanie się jambu z anapestem, sprawiają wra-
żenie mowy potocznej. Przy tym, co jest znamienne dla poetyki 
Achmatowej, akcent wierszowy zawsze pada u niej na ten sam 
wyraz co i akcent logiczny, co w połączeniu z prostą konstrukcją 
zdania bez inwersyj tym bardziej je ucodziennia, odrywa od sty-
listyki symbolistycznej13.

Wiersz Высокие своды костела… traktuje o miłości, której samo-
bójczą ofiarą jest kochanek. Podobnie jak inne liryki Achmatowej, zo-
stał napisany tak, aby wyeksponować „czarującą intymność”, „dyskret-
ność” i „świadome milczenie”, o którym pisał Chodasiewicz, a także 
owo „spokojne” ustawienie głosu w „rozpoznawaniu […] bólu”, na co 
wskazywał Niedobrowo. Podobnie jak inne wiersze Achmatowej, i on 
ma swoją historię, nie do końca przecież rozpoznaną, raczej przeczuwa-
ną niż pewną. Czy poetka chciała coś więcej nam zdradzić ponad to, co 
powiedziała w wierszu? Raczej nie. Dyskrecja realnych zdarzeń została 
jednak naruszona przez przyjaciół i literaturoznawców, którzy rozpo-
znając intertekstualny i autointertekstualny sposób pisania Achmato-
wej, dopowiedzieli do prawdziwej historii intymnej trzy nakładające się 
na siebie sfery. Zdradźmy więc je, nawet wbrew woli poetki. 

Przyjmuje się, że Высокие своды костела… zostały poświęcone pa-
mięci Michaiła Lindeberga, młodego oficera, który zastrzelił się nocą 
z 22 na 23 grudnia 1911 roku14. Tę informację pozyskaliśmy od Romana 
Timenczika15, choć wcześniej zasugerowała to sama poetka w notatkach 
poczynionych wokół pracy nad Poematem bez bohatera. Napisała w jed-
nej z nich:

Pierwszy zawiązek (pierwszy zalążek, impuls), który przez dzie-
sięciolecia sama przed sobą ukrywałam – to oczywiście notatka 
Puszkina: „Tylko pierwszy kochanek robi wrażenie na kobiecie 
jak pierwszy poległy na wojnie”. Wsiewołod nie był pierwszym 
poległym i nigdy nie był moim kochankiem, ale jego samobójstwo 
tak przypomniało inną katastrofę…, że raz na zawsze zlały się dla 
mnie w jedno. Drugi obraz, który reflektor pamięci wychwycił 
z mroku przeszłości, to my dwie, Olga i ja, po pogrzebie Błoka 

13 S. Pollak: Srebrny wiek i później…, s. 21.
14 В.А. Черных: Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва  

1996, s. 49.
15 Р. Тименчик: Рижский эпизод в „Поэме без героя” Анны Ахматовой. „Dau- 

gava” 1984, № 2, s. 121. 
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szukające na Cmentarzu Smoleńskim grobu Wsiewołoda (†1913). 
„To gdzieś pod murem” – powiedziała Olga, ale nie mogłyśmy go 
znaleźć. Nie wiem, dlaczego zapamiętałam tę chwilę na zawsze16.

Pojawiający się tutaj – bez nazwiska – Wsiewołod Kniaziew został 
pochowany „pod murem”, bo tak chowało się samobójców17. Wielbiciel 
poetki, skuteczny drugi samobójca, przypomniał samobójcę pierwsze-
go – Lindeberga. Jego śmierć ówczesna prasa tak opisała:

Nocą z 22 na 23 grudnia w koszarach 3. baterii 21. brygady artyle-
ryjskiej w 1. dzielnicy miasta, strzałem w pierś z rewolweru systemu 
„Nagan” popełnił samobójstwo ochotnik [вольноопределяющийся] 
tej baterii, syn dyrektora petersburskiego Korpusu Kadetów Michaił  
Aleksandrowicz Lindeberg. Wyszedłszy w nocy na koszarowy ko-
rytarz, M.A. Lindeberg rozpiął płaszcz i mundur, podniósł koszulę  
i przyłożywszy lufę rewolweru do ciała – wystrzelił. Śmierć nastą-
piła natychmiast. Samobójstwo było, oczywiście, wcześniej dobrze 
zaplanowane, ponieważ zebrał, a nawet zapieczętował wszystkie 
swoje rzeczy własną pieczęcią. Mówi się, że powodem, dla którego 
zakończył życie, był romans18.

Dwaj samobójcy ukryci w głębokim podtekście wiersza. A prze-
cież na tych nieszczęśnikach nie wyczerpuje się siatka aluzji do wiersza 
Высокие своды костела… W grudniu 1907 roku, po rozstaniu z Anną, 
Nikołaj Gumilow po raz drugi targnął się na swoje życie19. Ten fakt jest 
niebywale istotny w rozpoznaniu siatki aluzji, jakie kryją się pod pozor-
nie neutralną wypowiedzią poetycką (jeżeli – oczywiście – wypowiedź 
poetycka w wierszu emocyjnym może być w ogóle neutralna). 

O tym, że Lindeberg nie jest jedynym bohaterem tego wiersza 
świadczy kilka detali. Po pierwsze, bohaterka opłakuje biedne-
go umiłowanego w kościele, tymczasem Michaił był luteraninem  
i pochowany został w luterańskiej części Cmentarza Wołkowskie-
go. A to Gumilow zachwycał się katolicką architekturą kościelną 
we Włoszech i w Polsce. Nauczył więc również Annę rozumieć jej 
wysokie piękno. Oprócz tego, zwracając się w myślach do samo-
bójcy, Achmatowa nazywa go „wesołym chłopcem”. Lecz te same 
słowa już rok wcześniej zostały skierowane i podarowane Gumi-

16 A. Achmatowa: Drogą wszystkiej ziemi…, s. 438.
17 Relację Achmatowa–Kniaziew opisał wybitny znawca Poematu bez bohatera Ro-

man Timenczik w studium Рижский эпизод в „Поэме без героя” Анны Ахматовой…, 
s. 113–121. 

18 Ibidem, s. 121.
19 В.А. Черных: Летопись жизни…, s. 29.
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lowowi (któremu o mało nie przyniosła śmierci!), w poetyckim 
wspomnieniu ich pierwszego spotkania w Carskim Siole. „Te lipy 
wszak nie zapomniały naszego spotkania, chłopcze mój wesoły”.  
I mało prawdopodobne jest, że o tym zapomniała: Anna Andrie-
jewna wierzyła w fatalny los „dziwnych zbliżeń”, w mistykę fa-
talnych zbiegów okoliczności. A tutaj rzeczywiście było coś i mi-
stycznego, i fatalnego. Ania Gorienko i Kola Gumilow poznali się 
24 grudnia 1903 roku. Prawie tego samego dnia – 23 grudnia20 – 
zastrzelił się Michaił Lindeberg. Z woli losu dwie niezapomnia-
ne daty zbiegły się, połączyły w jednym poetyckim przeżyciu. 
Domysł (adresatem wiersza Высокие своды костела… jest nie 
tylko Lindeberg, ale i Gumilow) potwierdza i taki szczegół. Ach-
matowa pisze: „Nie wiedziałam jak kruche jest gardło pod niebie-
skim kołnierzem”. Niebieski kołnierz to również znak Gumilowa. 
Kiedy Anna i Nikołaj w 1909 roku, po jego paryskiej próbie „sa-
mobójstwa”, znowu się spotkali, był już studentem Uniwersytetu 
Petersburskiego i nosił kształtny mundur z wysokim niebieskim 
kołnierzem21.

Taki jest – zaledwie śladowo przywołany – kontekst wiersza Высокие 
своды костела… Wiersz autobiograficzny z piętrową konstrukcją dys-
kretnych przywołań, rozgrywający się między prawdą i plotką, a przecież 
każdorazowo emocjonalnie mocno przytroczony do poetki/podmiotu 
kobiecego, jest utworem ważnym i nieobojętnym również czytelnikowi 
nieznającemu zasygnalizowanych realiów. 

Pytania, jakie się tutaj nasuwają, są następujące: Dlaczego poetka 
nie wydobyła z podmiotu kobiecego wiersza owej siły uczucia, która 
powinna być ekstremalną siłą tragedii? Czy ów kobiecy podmiot nie ko-
chał „chłopca” tak, jak należało? Był on igraszką w jej życiu? W wierszu 
stara się go przecież zrozumieć, choć wie, że nie da się zrozumieć tego 
ostatniego gestu, który życie oddaje śmierci.

Wiersz powstał w listopadzie 1913 roku. Śmiała, wydawałoby się, te-
matyka nie jest nią, kiedy wziąć pod uwagę, że romantyczny wizerunek 
kochanka-samobójcy wcale nie był częstszy od samobójczyń – uwie-
dzionych kochanek. Achmatowa odwraca tutaj rolę podległości: to nie 
kochanek rozmyśla o śmierci tej, która postradała umysł w zaplątaniu 
zmysłów, ale odwrotnie – kochanka pragnie zrozumieć ostatnie chwile 
swojego „chłopca” (jak go nazywa), który nie wytrzymał owego napięcia 
namiętności i codzienności. 

20 Achmatowa podawała datę: 24 grudnia 1911 roku. Zob. A. Achmatowa: Drogą 
wszystkiej ziemi…, s. 444.

21 Cyt. za: http://modernlib.net/books/anna_achmatova/moy_muzh_gumilev_otec_
gumileva/read/ [data dostępu: 18.03.2020].
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Którego „chłopca”? Niedoszłego samobójcy Gumilowa, czy też tego, 
którego imię – w jednym z wariantów Libretta baletowego – zdrabnia 
do czułej postaci „Misza”22 , albo tego, którego szuka pod cmentarnym 
murem i znaleźć go nie może? Dla przekładu polskiego nie jest to chyba 
ważne. Gumilow, Lindeberg i Kniaziew pozostali – decyzją poetki – 
ukrytymi bohaterami wiersza. 

Jak w teatrze: postaciami za maską. 

III

Przekład Jerzego Lieberta powstał 5 lipca 1923 roku23, nie został 
jednak przez poetę upubliczniony. Ogłoszony dopiero po jego śmier-
ci24, brzmi następująco (podaję go w równoległym układzie rosyjskim 
i polskim)25:

Высокие своды костела
Синей, чем небесная твердь…
Прости меня, мальчик веселый,
Что я принесла тебе смерть –

За розы с площадки круглой,
За глупые письма твои,
За то, что, дерзкий и смуглый,
Мутно бледнел от любви.

Я думала: ты нарочно –
Как взрослые хочешь быть.
Я думала: томно-порочных
Нельзя, как невест, любить.

Но все оказалось напрасно.
Когда пришли холода,
Следил ты уже бесстрастно
За мной везде и всегда.

Wysokie stropy kościołów
Jaśniejsze nad nieba sieć,
Przebacz, chłopaczku wesoły,
Żem tobie przyniosła śmierć.

Za róże z placyków małych,
Za listów głupiutkich kwiat,
Za to, żeś smutny i śmiały
Z kochania smętnego bladł.

Myślałam – może umyślnie
Przekornym byłeś i śmiesznym,
Myślałam – ukochać jak inne
Nie można słabe i grzeszne.

Lecz wszystko było na próżno,
Gdy przyszły jesienne przeddnie,
Śledziłeś nieczuły do późna
Za mną uparcie i wszędzie.

22 A. Achmatowa: Drogą wszystkiej ziemi…, s. 444.
23 J. Liebert: Pisma zebrane. T. 2: Listy. Zebrał, oprac., wstępem i komentarzami 

opatrzył S. Frankiewicz. Warszawa 1976, s. 450.
24 J. Liebert: Pisma. Przedmowa L. Staff. Warszawa 1934, s. 216–217.
25 J. Liebert: Pisma zebrane. T. 1: Poezja – proza. Zebrał, oprac., wstępem i komen-

tarzami opatrzył S. Frankiewicz. Warszawa 1976, s. 260.



Achmatowa i Liebert… 243

Как будто копил приметы
Моей нелюбви. Прости!
Зачем ты принял обеты
Страдальческого пути?

И смерть к тебе руки простерла…
Скажи, что было потом?
Я не знала как хрупко горло
Под синим воротником.

Прости меня, мальчик веселый,
Совенок замученный мой!
Сегодня мне из костела
Так трудно уйти домой.

Jak gdybyś zbierał oznaki
Mojego chłodu. O, przebacz!
Dlaczegoś przyjął święcenia
Piołunowego nieba?

I śmierć do cię ręce przedarła,
Powiedz, co było dalej?
Nie wiedziałam, że tak kruche gardło
Pod niebieskim kołnierzem się pali.

Przebacz mi, sowię zduszone,
Chłopaczku smukły, wesoły,
Trudno mi dzisiaj do domu
Powracać z wysokich kościołów.

Widzimy, że są to dwa odmienne wiersze. Achmatowa nie czyni 
„chłopca” (мальчик) igraszką w jej zabawie, „chłopczyk” Lieberta właś- 
nie w tę stronę prowadzi. Kobiecy podmiot wiersza rosyjskiego daleki 
jest od roli trzpiotki, którą chętnie przyjmuje kobiecy podmiot wiersza 
polskiego. Liebert tłumaczy wiernie, stara się nie oddalać od seman-
tyki rosyjskich słów, a przecież w owej zasadniczej interpretacji relacji 
„chłopca” i damy (tak chyba należy ją nazwać), gdzie zależność miłości 
jest podległością ról, dokonuje zasadniczych przesunięć semantycznych. 
W wierszu polskim nie przemawia zrozpaczona kochanka, ale jak gdyby 
dojrzała kobieta, świadoma różnicy wieku i grzechu, przyjmująca odpo-
wiedzialność za śmierć „chłopca”. 

Prośba o przebaczenie wiąże się ze świadomością kruchości życia, 
która w tym przypadku jest wynikiem gry kobiety świadomej swego 
uroku i niedojrzałego „chłopca”:

И смерть к тебе руки простерла…
Скажи, что было потом?
Я не знала как хрупко горло

Под синим воротником.

I śmierć do cię ręce przedarła,
Powiedz, co było dalej?
Nie wiedziałam, że tak kruche

gardło
Pod niebieskim kołnierzem się pali. 

Kruche/delikatne gardło, które zwykle widzimy w sąsiedztwie koł-
nierzyka koszuli, jest delikatnym przejściem od życia do śmierci. Ów 
siny/błękitny kołnierzyk ma podwójną konotację: niebieskiej koszuli 
(znak elegancji i życia) i sinej pręgi (znak śmierci). A dodatkowo: nie-
bieska koszula jest przypomnieniem ubioru studentów czy kadetów, dla 
których była koniecznym elementem oficjalnego stroju.

Jest jasne, że Liebert tego nie zobaczył i nie dlatego, że zobaczyć 
nie chciał. Dla poety wiersz Achmatowej był opowieścią o romantycznej 
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miłości, w której jedna ze stron ponosi klęskę. Poeta buduje w przekła-
dzie napięcie rozstania, ale nie bierze strony ofiary. Mówi o miłości bez 
zaangażowania. Z wiersza bije chłód. Jest on charakterystyczny chyba 
dla całej poezji Lieberta.

IV

Dlaczego poeta nie opublikował swojego tłumaczenia ani w Drugiej 
Ojczyźnie, ani w Gusłach? Pierwszy tomik ukazał się w roku 1925. Jeśli 
Liebert nie był zadowolony ze swojego przekładu, miał dwa lata na jego 
poprawienie. Jeśli nie chciał go drukować, to co o tym zadecydowało? 
Nie musimy o tym wiedzieć. Za swojego życia zdecydował się on upu-
blicznić tylko niektóre próby translatorskie. Dlaczego nie wiersz Ach-
matowej? Czy dlatego, że właśnie w roku publikacji Drugiej Ojczyzny 
ukazał się – chyba po raz pierwszy w polskim języku – tomik rosyjskiej 
poetki w przekładzie wielokrotnym? 

Paciorki – tak przełożono po raz pierwszy Четки – to zbiór wier-
szy znany dzisiaj pod tytułem Różaniec. Obie wersje przekładu tytu-
łu są poprawne, decyduje jednakże siła tradycji. W Paciorkach wiersz 
Высокие своды костела… również jest nietytułowany, przekład zaś 
wyszedł spod ręki Józefa Kramsztyka. Był on tłumaczem wybitnym. 
Do niedawna niewiele było wiadomo o jego życiu, poza kilkoma lako-
nicznymi wzmiankami, jakie mogliśmy przeczytać przy okazji różnych 
wypowiedzi okolicznościowych26. Tuwim wspominał go jako biesiad-
nika, Słonimski jako lenia. Pozostawił po sobie świetne tłumaczenie 
pierwszego tomu Czarodziejskiej góry. I na tym wyczerpywała się nasza 
wiedza. Nie ma Kramsztyka w żadnym słowniku biobibliograficznym, 
na wiele lat uleciał gdzieś jako tłumacz – osoba mniej znacząca, stojąca 
tylko za tekstem oryginału. Zobaczmy więc jego przekład (w układzie 
równoległym):

Высокие своды костела
Синей, чем небесная твердь…
Прости меня, мальчик веселый,
Что я принесла тебе смерть –

Wysokie sklepienie kościoła
Jaśnieje jak niebo wyniosłe…
O przebacz mi, chłopcze wesoły,
Że śmierć tobie w darze przyniosłam.

26 Sytuację zmieniło pojawienie się biografii kontekstowej K. Prochaski: Józef 
Kramsztyk. Pasjans rodzinny, towarzyski, literacki i naukowy. Warszawa 2018.
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За розы с площадки круглой,
За глупые письма твои,
За то, что, дерзкий и смуглый,
Мутно бледнел от любви.

Я думала: ты нарочно –
Как взрослые хочешь быть.
Я думала: томно-порочных
Нельзя, как невест, любить.

Но все оказалось напрасно.
Когда пришли холода,
Следил ты уже бесстрастно
За мной везде и всегда.

Как будто копил приметы
Моей нелюбви. Прости!
Зачем ты принял обеты
Страдальческого пути?

И смерть к тебе руки простерла…
Скажи, что было потом?
Я не знала как хрупко горло
Под синим воротником.

Прости меня, мальчик веселый,
Совенок замученный мой!
Сегодня мне из костела
Так трудно уйти домой.

Za pęki róż z grządki małej, 
Za listy twe głupie i smutne,
Za to, żeś, smagły i śmiały,
Bladł od miłości okrutnej.

Myślałam: Będziesz ostrożny –
Dorosłych chcesz naśladować.
Myślałam: Grzesznic nie można
Jak panny młode miłować.

Lecz wszystko się jakoś popsuło.
Gdy przyszły chłody jesienne,
Śledziłeś mnie, już nieczuły,
Wytrwale i tak niezmiennie

Jak gdybyś zbierał, nieszczęsny, 
Niechęci mojej dowody.
Czemuś ofiarę męczeństwa
Przyjął na barki swe młode?

Śmierć cię tak prędko wydarła…
Opowiedz, co potem było?
Nie wiedziałam jak wątłe gardło
W niebieskim kołnierzu się kryło.

Przebacz mi, chłopcze wesoły,
Pisklątko nieżywe ty moje.
Tak bardzo dzisiaj z kościoła 
Wrócić do domu się boję.

Mam wrażenie, że przekład Kramsztyka jest bliższy oryginało-
wi niż przekład Lieberta. W obu wersjach uwyraźnia się pełnia tego 
doświadczenia poetyckiego, które bierze swój początek w rosyjskim 
symbolizmie i jego przełamaniach, a – w polskich warunkach – zmie-
rza do wzorca skamandryckiego. Są to jednak przekłady różne. Naj-
bardziej widać to w strukturze wersyfikacyjnej. Achmatowa stosuje 
przemienność dziewięcio- i ośmiozgłoskowca. Liebert konsekwentnie 
dąży do tej wersji, Kramsztyk tworzy nową całość wersyfikacyjną, ro-
zumiejąc, że nie da się w sposób wierny oddać specyfiki utworu poet-
ki, w którym – przypomnijmy raz jeszcze Seweryna Pollaka – „akcent 
wierszowy zawsze pada u niej na ten sam wyraz co i akcent logiczny, 
co w połączeniu z prostą konstrukcją zdania bez inwersyj tym bardziej 
je ucodziennia”27.

Ale przecież, czytam u wydawcy jego dzieła, Stefana Frankiewicza, 
który – wraz z cytowanym tu utworem – przypomniał także przekład 

27 S. Pollak: Srebrny wiek i później…, s. 21.
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wiersza Achmatowej Mąż smagał mię… [Муж хлестал меня…] z tomi-
ku Wieczór28. Napisał tak: 

Zdają się one daleko sugestywniej, niż np. tłumaczenia tych sa-
mych liryków ze zbioru Paciorki […] oddawać ich wyjątkowe wa-
lory brzmieniowe, ich swoistą atmosferę, którą określić by moż-
na jednym zdaniem z błokowskiego Gołos iz chora: „O, żebyście 
znali wy, dzieci chłód i mrok nadchodzących dni…”. Dotyczy to 
zwłaszcza drugiego spośród wymienionych liryków29.

Nie uprzedzając się do opinii wydawcy, pójdźmy tym tropem i za-
pytajmy siebie (swój literacki słuch), na czym „sugestywność” przekładu 
Lieberta miałaby polegać. 

V

Otóż, wydaje się, że na niczym. Przekład Lieberta jest chłodny, była 
już o tym mowa. Ale można sformułować rzecz ostrzej: jest to przekład 
niedokończony, w jakimś sensie – szkic do przekładu. Naśladując styl 
Achmatowej, poeta nie może wydobyć się z zależności wersyfikacyjnej, 
stara się dorównać w języku polskim językowi rosyjskiemu. Nie umie 
tego zrobić. Bo, prawdopodobnie, nie trzeba tego robić. Jeżeli „suge-
stywność” miałaby polegać na wiernym oddaniu znaczeń utworu po-
etyckiego, to – niestety – znaczenie nie odnajdzie się w sile ekspresji lub 
sile poetyckiego obrazu. Polski poeta, mocując się z niebywale trudną 
(przez swoją prostotę) poezją Anny Achmatowej, zrezygnował z tego, 
co było siłą jego własnej poezji. Prawdopodobnie dlatego żadnej próby 
tłumaczeniowej autorki Różańca nie przeniósł – za życia – do swojego 
tomu. Inaczej było z Błokiem czy poetami niemieckimi. Tutaj był pe-
wien ekspresji wiersza, jego wewnętrznego oddechu, który sprawia, że 
nie potykamy się na żadnym słowie czy znaku przestankowym. Ach-
matowa postawiła zaporę poecie, który był niewiele młodszy od niej 
w chwili tłumaczenia. Może nawet poczuł się jak owo „sowię” (neolo-
gizm Lieberta), które zetknęło się z chłodnym uczuciem „sowy”, kobiety 
dojrzałej w sztuce miłości.

28 Przekład został umieszczony w dziale Poetyckie inedita (juwenilia). Zob. J. Lie-
bert: Pisma zebrane. T. 1…, s. 361. Tekst oryginalny zob. А. Ахматова: Сочинения  
в двух томах…, s. 34.

29 J. Liebert: Pisma zebrane. T. 1…, s. 20.
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Liebert nie znał kontekstów wiersza Высокие своды костела…, być 
może nie przeczuwał także wielopiętrowej – autobiograficznej – „tajem-
nicy” w nim zawartej. Dla czytelnika niewgłębionego w biografię rosyj-
skiej poetki, czytającego literalnie, opisywany wiersz jest więc wierszem 
o miłości i rozpamiętywaniu o miłości, stracie i rozpamiętywaniu po 
stracie. Jest także opłakiwaniem, próbą przezwyciężenia żałoby. Alfon- 
so M. di Nola powiada, że opłakiwanie nie jest żałobą, ale „procesem 
[jej – M.K.] złagodzenia i przezwyciężenia”30.

Liebert tej „sugestywności” żałoby zapewne nie dostrzegł. O wiele 
lepiej dostrzegł ją Kramsztyk. Ale już samo zderzenie się z czymś, co 
stanie się dla późniejszej twórczości autora Guseł niebywale ważnym 
zagadnieniem – mocowanie się z miłością (rezygnacją z niej) i śmiercią 
(wszechobejmującym jej oddechem), a wreszcie z nadaniem tym afek-
tom religijnego wymiaru – możemy odnaleźć, choćby tylko śladowo, 
w owej nieporadnej próbie przekładowej.

Высокие своды костела… to wiersz głęboko dojmujący. Otwiera 
przestrzeń dla późniejszej poezji Achmatowej. W czwartej cząstce po-
ematu Requiem31 napisała:

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,

Царскосельской веселой
грешнице,

Что случится с жизнью твоей –

Ach, ty śmieszko, ulubienico
Tych wszystkich z pogodnym

obliczem,
Carskosielska miła grzesznico,

Czy wiesz, jakie będzie twe życie?

Nie powinno się łączyć wierszy wczesnych z dojrzałymi, zwłaszcza 
że los obdarza rozmaitymi doświadczeniami. Czytając wszakże wczesne 
i dojrzałe wiersze Achmatowej, zauważamy wiele odwołań intertekstu-
alnych – jak gdyby poetka trwała w dawnym i obecnym życiu. W jed-
nym ze swoich szkiców nazwałem ją „płaczką”32. Również w wierszu 
Высокие своды костела… widzimy ów proces opłakiwania. 

Jerzy Liebert zobaczył go tak, jak umiał. Nie potrafił się jeszcze 
wznieść na wyżyny poetyckiego kunsztu. Równał jednak wysoko. Nie 
od dzisiaj powtarzamy, że jak spaść, to z wysokiego konia.

30 A.M. di Nola: Tryumf śmierci. Antropologia żałoby. Red. M. Woźniak. Przeł. 
J. Kornecka, M.W. Olszańska, R. Sosnowski, M. Surma-Gawłowska, M. Woźniak. 
Kraków 2006, s. 13.

31 Wersję rosyjską cytuję za wyborem: A. Achmatowa: Poezje. Wybór i posłowie 
J. Szymak-Reiferowa. Kraków 1986, s. 358 (w moskiewskiej edycji z roku 1987 cenzura 
tego wiersza nie pozwoliła wydrukować); przekład polski – Marian Kisiel.

32 M. Kisiel: Płaczka. O dwuwierszu Anny Achmatowej. W: Świat za tekstem. Księga 
jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Henrykowi Fontańskiemu z okazji 70. uro-
dzin. Red. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa. Katowice 2017, s. 275–286.
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Marian Kisiel

Akhmatova and Liebert 
On the poem Высокие своды костела…

Su m ma r y

The paper examines a poem by Anna Akhmatova Высокие своды костела… as 
translated by Jerzy Liebert. This translation was not included in any volume released 
in Liebert’s lifetime. It came out posthumously. The author of the article evokes broad 
biographical context inscribed in the poem by the Russian poet and also compares 
Liebert’s rendition of the poem with the one that appeared at the same time by Józef 
Kramsztyk. The Polish poet’s rendition of the poems seems to be a mere sketch; how-
ever, it shows Libert’s fascination with the Russian poetry of the Silver Age – symbolic 
and going beyond the principles of this trend.

Marian Kisiel

Achmatowa und Liebert 
Rund um das Gedicht Высокие своды костела… 

Zu s a m men fa s su ng

In dem Artikel wird das Gedicht von Anna Achmatowa Высокие своды костела… 
untersucht, das von Jerzy Liebert übersetzt wurde. Die Übersetzung erschien in  
keinem Band zu Lebzeiten des Dichters, sondern wurde erst nach seinem Tod veröf-
fentlicht. Der Autor greift auf die breiten biografischen Kontexte zurück, die ins Werk 
der russischen Dichterin eingeschrieben sind, vergleicht Lieberts Übersetzung mit  
einer anderen von Józef Kramsztyk, die zu dieser Zeit entstand. Der Versuch des pol-
nischen Dichters ist eine eher schlechte poetische Fassung, aber zeigt seine Faszination 
für die russische Poesie des Silberzeitalters, die symbolistisch ist und gegen die Regeln 
dieser Strömung verstößt.


