
Ewa Pa nik

T umaczenia dzie  pi miennictwa chi skiego na j zyk polski zacz y si  po-
jawia  ju  w po owie ubieg ego stulecia. Przek adano zarówno utwory literackie, 
jak i traktaty  lozo czne czy pisma historyczne. Ju  w ubieg ym wieku dost pne 
by y po polsku dwie z pi ciu ksi g zaliczanych do kanonu konfucja skiego: Ksi -
ga przemian (t umaczenie po rednie z niemieckiego przek adu Richarda Wilhema1) 
oraz Ksi ga Pie ni, przet umaczona z j zyka chi skiego przez Marzenn  Szlenk-
-Iliew 2, a tak e Dialogi konfucja skie3. Mo na jednak powiedzie , e w ubie-
g ym stuleciu chi scy autorzy byli znacznie mniej popularni ni  obecnie. Punktem 
zwrotnym je li chodzi o zainteresowanie literatur  chi sk , sta a si  pierwsza de-
kada XXI w., któr  rozpocz o zdobycie przez Gao Xingjiana w 2000 r. literackiej 
Nagrody Nobla, a zako czy y igrzyska w Pekinie w 2008 r. Od tego czasu na fali 
popularno ci wszystkiego, co mia o zwi zek z literatur  chi sk , pojawi o wiele 
ró nej jako ci przek adów ró nej literatury, cz sto robionych z j zyka angielskie-
go. Wydawnictwa i t umacze si gali jednak równie  do czo owych twórców chi -
skich, takich jak: Su Tong, Ma Jian (przek ady po rednie z j zyka angielskiego), 
Mo Yan (nale y przypomnie , e nak adem wydawnictwa W.A.B. Kraina wódki 
ukaza a si  ju  w 2006 r., a Ob te piersi, pe ne biodra w 2007 r. przet umaczone 
z j zyka chi skiego) czy Han Shaogong.

1 I-Cing. Ksi ga przemian, t um. i komentarz Richard Wilhelm, Latawiec, Warszawa 1994.
2 Konfucjusz, Szy-cing, t um. Marzenna Szlenk-Iliewa, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1995.
3 Dialogi konfucja skie, t um. Krystyna Czy ewska-Madajewicz, Mieczys aw Jerzy Künstler, 

Zdzis aw T umski, Ossolineum, Wroc aw 1976.



Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie najwa niejszych przek adów 
dzie  pi miennictwa chi skiego na j zyk polski w uj ciu historycznym oraz wy-
kazanie, e w procesie t umaczenia niezwykle istotne jest wykszta cenie sinolo-
giczne t umacza, a tak e, e ze wzgl du na wci  rozwijaj c  si  nauk  niezb dne 
jest uaktualnianie istniej cych ju  przek adów.

Artyku  podzielono na trzy cz ci. W pierwszej przedstawiono podstawowe 
de nicje zwi zane z teori  przek adu u yte w pracy, a tak e krótko omówiono 
najwa niejsze t umaczenia. W cz ci drugiej � na podstawie porównania dwóch 
przek adów opowiadania Su Tonga: bezpo redniego przek adu autorstwa Ireny Ka-
u y skiej zatytu owanego ony i konkubiny oraz po redniego, z j zyka angiel-

skiego autorstwa Danuty S kalskiej, wydanego pod tytu em Zawie cie czerwone 
latarnie � wykazano, e wykszta cenie sinologiczne zapewnia du o wi ksz  swo-
bod  w poruszaniu si  w wiecie wykreowanym w utworze pochodz cym z tak 
odleg ej kultury. Wynika to nie tylko z bieg ej znajomo ci j zyka orygina u przez 
t umacza, ale przede wszystkim z umiej tno ci poruszania si  w g szczu symboli 
i kulturowych niuansów, które dla sinologa s  bardziej oczywiste. 

Cz  trzeci  natomiast po wi cono omówieniu kilku przek adów dwóch nie-
zwykle wa nych dzie  chi skiego pi miennictwa  lozo cznego: Zhuangzi, czyli 
Prawdziwej ksi gi po udniowego kwiatu oraz Dialogów konfucja skich, znanych 
równie  jako Analekta. Wszystkich przedstawionych t umacze  dokonano bezpo-
rednio z j zyka chi skiego, lecz ró ni je czas powstania oraz podej cie t umaczy. 

W ostatniej cz ci za  podsumowano omówione analizy i przedstawiono p y-
n ce z nich wnioski.

Badacze zajmuj cy si  przek adoznawstwem zgodnie twierdz , e poj cia �prze-
k ad� czy �t umaczenie� s  do  niejasne, i staraj  si  jak najbardziej ograniczy  
intuicyjne rozumienie tych terminów, konstruuj c ich mo liwie najbardziej pre-
cyzyjne de nicje. Olgierd Wojtasiewicz, j zykoznawca i sinolog, we Wst pie do 
teorii t umaczenia zaproponowa , by operacj  t umaczenia rozumie  jako sformu-
owanie w pewnym j zyku odpowiednika wypowiedzenia sformu owanego uprzed-

nio w innym j zyku4. Do owej de nicji Wojtasiewicz dodaje jeszcze dwa zastrze e-
nia. Po pierwsze, wypowied  oryginalna jest zawsze wcze niejsza od t umaczenia, 
a po drugie, wed ug powy szej de nicji o ile j zyk orygina u i j zyk przek adu s  
równorz dne, to w momencie, gdy przek ad nie mo e z pewnych wzgl dów odda  

4 Olgierd Wojtasiewicz, Wst p do teorii t umaczenia, Ossolineum, Wroc aw 1957, s. 15.



w pe ni orygina u (co cz sto ma miejsce), nale y przyj  nadrz dno  tego drugie-
go. Owe uwagi prowadz  Wojtasiewicza do konkluzji, e owocem operacji t uma-
czenia ma by  tekst, który wywo uje u swoich odbiorców takie same lub zbli one 
skojarzenia jak orygina  u swoich odbiorców5. Jerzy Pie kos w Podstawach prze-
k adoznawstwa, zaprezentowawszy równie  de nicje proponowane przez wielu 
lingwistów i teoretyków translatoryki6, w zasadzie dochodzi do podobnego wnio-
sku i podkre la, e w rzeczywisto ci g ówn  przyczyn  niejasno ci wszelkich ter-
minów zwi zanych z translatoryk  jest niemo no  ostrego zde niowania tre ci, 
która ma zosta  oddana w innym j zyku. W tekstach naukowych owa tre  stanowi 
�racjonaln  sum  informacji�7, forma natomiast odgrywa rol  zewn trzn . Jednak 
w przypadku niektórych tekstów literackich, a szczególnie poezji, forma, a wi c 
rytm czy na przyk ad powi zanie d wi ków, jest nieod czn  cz ci  tej tre ci i t u-
macz mo e, cho  jak podkre la Pie kos, nie bez ogranicze , wykaza  si  pewne-
go rodzaju swobod  i dlatego efekt jego pracy nale y nazwa  metat umaczeniem.

W niniejszym artykule poj  �przek ad� i �t umaczenie� w znaczeniu rezultatu 
operacji oddania danego tekstu (na który sk adaj  si  i forma, i tre ) w innym j -
zyku, tak aby wywo ywa  u odbiorcy skojarzenia mo liwie zbli one do orygina u, 
u ywano jako synonimów, pomini to równie  w dalszych rozwa aniach poj cie 
�ekwiwalentu� omawianego dalej przez Pie kosa.

Niew tpliwie przek ad literacki ró ni si  od nieliterackiego (na przyk ad eko-
nomicznego czy technicznego). Wed ug Pie kosa najwa niejsz  z owych ró nic 
jest relacja osoby t umacza z osob  autora. Teksty nieliterackie s  w wi kszo ci 
przypadków bezosobowe, podczas gdy tekst literacki nie mo e funkcjonowa  bez 
ducha swojego autora8. Ponadto t umacz literatury musi by  poniek d równie  
artyst  i jak stwierdza dalej Pie kos, nieco romantycznie, t umaczenie to wieczne 
konfrontowanie ze sob  nie tylko dwóch systemów j zykowych, ale dwóch duchów 
j zyka, dwóch koncepcji ycia. Nie t umaczy si  przecie  j zyków, t umaczy si  kul-
tury. Przek ad jest intymnym obcowaniem z yciem9. T umacz jest zatem równie  
w pewnym stopniu artyst , bo t umaczenie jest niew tpliwie, jak pisze Pie kos, 
aktem kreacji10, ale jednocze nie przecie  t umacz musi by  tak e badaczem, li-
teraturoznawc  i kulturoznawc , gdy  musi wiedzie , zgodnie z przyj t  tu de -
nicj , jakie skojarzenia i emocje wywo uje oryginalny tekst u swoich odbiorców, 

5 Ibidem, s. 26�27.
6 Jerzy Pie kos, Podstawy przek adoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze, Kraków 

2003, s. 19�23.
7 Ibidem, s. 23.
8 Ibidem, s. 78.
9 Ibidem, s. 81.
10 Ibidem, s. 82.



tak aby móc odda  je w przek adzie, zachowuj c jednocze nie jak najwierniej ce-
chy orygina u, w tym formalne i stylistyczne.

Z jednej strony zatem mo na powiedzie , e nie da si  wykszta ci  profesjo-
nalnego t umacza literatury pi knej, tak jak zr czno  rzemie lnicza nie zast pi 
talentu, z drugiej strony jednak w przypadku t umacze  z j zyka chi skiego wy-
kszta cenie sinologiczne jest nieodzowne.

W przypadku t umacze  nieliterackich � technicznych, czy nawet naukowych 
� bieg a znajomo  j zyka chi skiego i technik przek adu, którymi odznacza si , 
przynajmniej w za o eniu, absolwent na przyk ad Wydzia u Lingwistyki Stosowa-
nej Uniwersytetu Warszawskiego, mo e by  wystarczaj ca. W kwestii przek adów 
literackich jednak, nie wspominaj c o poetyckich, brak swobody poruszania si  
w historii,  lozo i, literaturze i kulturze Chin, a tak e w klasycznym j zyku chi -
skim uniemo liwia nawet osobie biegle pos uguj cej si  j zykiem chi skim zrobie-
nie dobrego przek adu w a ciwie jakiegokolwiek dzie a pi miennictwa chi skiego.

W Zak adzie Sinologii Wydzia u Orientalistycznego Uniwersytetu Warszaw-
skiego w programie dydaktycznym studiów pierwszego stopnia od drugiego roku 
jest prowadzony przedmiot lektura tekstów i lektura tekstów specjalistycznych. 
Ich celem jest nie tylko rozwijanie umiej tno ci j zykowych dla nich samych, 
ale tak e nabycie przez studentów podstawowych umiej tno ci translatorskich. 
W programie studiów drugiego stopnia natomiast oprócz lektury tekstów znajdu-
je si  tak e przedmiot translatoryka, którego cel nie wymaga ju  dalszych wyja-
nie . W programach studiów licencjackich i magisterskich znajduje si  równie  

klasyczny j zyk chi ski, bez znajomo ci którego nie mo na mówi  o swobodnym 
t umaczeniu chi skiego pi miennictwa. Oczywi cie nie mo na powiedzie , e Za-
k ad Sinologii kszta ci zawodowych t umaczy, z jednej strony bowiem by oby to 
nadu ycie, a z drugiej stwierdzenie to znacznie zuba a oby zakres wiedzy i umie-
j tno ci, jakie studenci nabywaj  w czasie studiów sinologicznych, czy w ogóle 
orientalistycznych. A zatem sinolog, przyst puj c do t umaczenia, ju  z racji wy-
kszta cenia dysponuje znacznie bogatszym zestawem narz dzi ni  osoba, która li 
tylko pos uguje si  biegle j zykiem chi skim b d  jakimkolwiek innym w przy-
padku t umacze  po rednich.

Jak zauwa y  jednak ju  w latach 50. ubieg ego stulecia Wojtasiewicz, owe naj-
bardziej nieprzet umaczalne i najbardziej wymagaj ce obecno ci sinologa ró nice 
kulturowe oraz j zykowe b d  si  powoli zaciera 11. Wynika to oczywi cie z po-
st pu technologicznego, objawiaj cego si  mi dzy innymi przep ywem informacji 
i powszechnym dost pem do nich, który obecnie jest niemal nieograniczony. Roz-
wój nauki i technologii zmusza tak e do robienia nowych przek adów, gdy  sta-

11 O. Wojtasiewicz, Wst p�, s. 106.



re, cho  niezwykle cenne, s  jednak albo ju  nieaktualne, albo dla wspó czesnego 
odbiorcy po prostu ma o czytelne.

Jak zosta o wspomniane wcze niej, za punkt zwrotny w historii przek adów 
pi miennictwa chi skiego na j zyk polski przyj to tu Nagrod  Nobla dla Gao 
Xingjiana. Do 2000 r. do najwa niejszych przek adów nale a oby zaliczy  z lat 
50. dzie o Czuang-tsy. Nan-hua-czên-king. Prawdziwa ksi ga po udniowego kwia-
tu12, przet umaczone przez pierwszych wyk adowców sinologii warszawskiej: Wi-
tolda Jab o skiego, Janusza Chmielewskiego i Olgierda Wojtasiewicza i wydane 
przez PWN w 1953 r., zaledwie kilka lat po odtworzeniu po wojnie sinologii na 
Uniwersytecie Warszawskim. To sk adaj ce si  z 33 rozdzia ów dzie o jest jednym 
z najwa niejszych w kanonie taoistycznym i w ogóle w dziejach  lozo cznego pi-
miennictwa chi skiego. W 2009 r. nak adem wydawnictwa Iskry ukaza  si  nowy 

przek ad Prawdziwej ksi gi� autorstwa Marcina Jacoby�ego.
Kolejnym przek adem wartym wymienienia jest Antologia literatury chi skiej 

pod redakcj  Witolda Jab o skiego. Jest to zbiór t umacze  fragmentów dzie  pi-
miennictwa chi skiego obejmuj cy trzy tysi ce lat, pocz wszy od napisów na 

br zach, poprzez dzie a zaliczane do kanonu konfucja skiego, takie jak: Ksi ga 
pie ni, Ksi ga dokumentów, Roczniki i ich komentarz, Przekazy Zuo, Zapiski o ry-
tua ach, Dialogi Konfucjusza, Mencjusz; do kanonu taoistycznego: Ksi ga drogi 
i cnoty, Liezi, Zhuangzi; inne dzie a  lozo czne, jak Mozi; proz  historyczn , na 
przyk ad Zapiski Wielkiego historyka autorstwa Sima Qiana; poezj  Qu Yuana, Tao 
Yuanminga i poetów tangowskich; utwory Su Dongpo, Shi Nai�ana, Pu Songlinga; 
fragmenty Snu Czerwonego pawilonu Cao Xueqina i innych klasycznych powie ci 
chi skich oraz fragmenty prozy pisarzy pocz tku XX w., jak Lu Xun czy Mao Dun.

W tym samym czasie powstawa y t umaczenia nie tylko fragmentów prozy 
wspomnianych pisarzy, ale ca ych opowiada  i powie ci, jak cho by w 1948 r. Nie-
zrównany pan Czao Tsyjüe autorstwa Lao She w przek adzie Witolda Jab o skie-
go, w 1951 r. Wie  rodzinna Lu Xuna przet umaczona z j zyka rosyjskiego, dwa 
lata pó niej Opowiadania równie  autorstwa Lu Xuna, cz ciowo przet umaczo-
ne z j zyka orygina u przez Olgierda Wojtasiewicza, a cz ciowo z rosyjskiego. 
W 1958 r. ukaza  si  równie  przek ad autorstwa Teresy Lechowskiej dzie a Ba 
Jina Jia pod zaskakuj cym tytu em Gdy bogowie odchodz . Ponad 20 lat pó niej, 
w 1976 r. ukaza o si  t umaczenie fragmentów jednej z czterech najwi kszych kla-
sycznych powie ci chi skich Xiyouji, Zapiski z podró y na Zachód pod tytu em 
Ma pi bunt. Fragmenty wybra  i prze o y  z j zyka chi skiego Tadeusz bikowski.

Po aktywnym okresie w kwestii przek adów literatury chi skiej w po owie lat 
50. � poza nielicznymi t umaczeniami � nast pi a cisza przerywana raz po raz ró -
nymi przek adami: wspominanymi wcze niej Dialogami konfucja skimi z 1976 r., 

12 Zapis w transkrypcji pinyin: Zhuangzi. Nanhua zhenjing�



Ma pim buntem oraz jednym z wielu przek adów Daodejingu na j zyk polski13, au-
torstwa Tadeusza bikowskiego, zatytu owanym Tao-Te-King, czyli Ksi ga Drogi 
i Cnoty, z drugiej po owy lat 80. ubieg ego stulecia.

T umaczenie Ksi gi pie ni ukaza o si  wprawdzie dopiero 1995 r., lecz po-
wsta o ono znacznie wcze niej, a ponadto osoba t umaczki i warsztat nawi zuje 
do pierwszych przek adów dokonywanych przez pierwszych wyk adowców i ab-
solwentów sinologii warszawskiej.

Druga fala przek adów chi skiej literatury na j zyk polski przypada na po ow  
lat 90. W 1994 r. nak adem wydawnictwa Muza ukaza o si  t umaczenie jednej naj-
s ynniejszych powie ci mingowskich Kwiaty liwy w z otym wazonie. Przek adu 
dokonali Irena S awi ska � Hu Peifang, Jerzy Choci owski oraz Ryszard Chmie-
lewski. W 1995 r. za  wydana zosta a antologia opowiada  z czasów republika -
skich (tom I) oraz z lat 1979�1985 (tom II), zatytu owana Wspó czesne opowia-
dania chi skie i zredagowana przez Zbigniewa S upskiego. Autorami t umacze  
w antologii s  oprócz S upskiego Irena Ka u y ska i Joanna Markiewicz. Starannie 
wybrani spo ród tysi cy prozaików tworz cych w tych czasach w Chinach autorzy 
i ich opowiadania doskonale ukazuj  czytelnikowi pokolenie pisarzy ukszta towa-
nych pod wp ywem Ruchu 4 Maja i nast pne, próbuj ce poradzi  sobie z rzeczy-
wisto ci  po rewolucji kulturalnej, co daje ogólny obraz Chin pierwszej po owy 
XX w. W antologii mo na zatem zapozna  si  z twórczo ci  takich autorów, jak: 
Lu Xun, Mao Dun, Yu Dafu, Shen Congwen, Ding Ling, Qian Zhongshu, Wang 
Zengqi, Gao Xiaosheng, Wang Meng, Zhang Xianliang, Zhang Jie, Liu Xinwu, 
Zhang Kangkang oraz Zhao Zhengkai.

Po roku 2000 zainteresowanie Chinami zacz o szybko wzrasta , nie tylko ze 
wzgl du na Nagrod  Nobla dla Gao, ale przede wszystkim ze wzgl du na rozwój 
ekonomiczny Pa stwa rodka. Te dwa czynniki mia y wp yw na zwi kszone za-
interesowanie literatur  o Chinach i literatur  chi sk . W 2004 r. pojawi  si  prze-
k ad z j zyka angielskiego Góry duszy Gao. Na fali popularno ci  lmu Anga Lee 
Ostro nie. Po danie zosta y prze o one trzy opowiadania Zhang Ailing, znanej 
równie  jako Eileen Chang, w tym opowiadanie, na którym oparto wspomniany 
 lm. Wszystkie t umaczenia (Czerwona ró a, bia a ró a z 2008 r. i Mi o  jak pole 
bitwy z 2009 r. z j zyka chi skiego oraz Ostro nie. Po danie z 2008 r. z j zyka 
angielskiego), podobnie jak przek ady skandalizuj cych powie ci Mian Mian (z j -
zyka angielskiego), s  autorstwa Katarzyny Kulpy, absolwentki Zak adu Sinologii 
i t umaczki równie  powie ci Mo Yana.

13 Daodejing lub Laozi by  t umaczony na j zyk polski zarówno z j zyka chi skiego, jak i in-
nych j zyków wielokrotnie. Oprócz przek adu Tadeusz bikowskiego warto wymieni  równie  t u-
maczenia Jaros awa Zawadzkiego z 2004 r. zatytu owane Wielka Ksi ga Tao oraz Anny Wójcik 
z 2005 r. pt. Ksi ga Dao i De.



Oprócz t umacze  utworów takich pisarek, jak: Shan Sa, Min Anchee (Min 
Anqi) i Hong Yin pojawi y si  tak e przek ady znanego pisarza chi skiego Ma Jia-
na. W 2007 r. Wytwórca makaronu, a rok pó niej Peki ska koma i Czerwony py  
� wszystkie trzy przek ady z j zyka angielskiego. Równie  z j zyka angielskiego 
przet umaczono w 2005 r. Czerwone maki Alaia.

Po ród przek adów ró nej jako ci literatury, bardziej lub mniej komercyjnej, 
ukaza y si  t umaczenia wymagaj ce dodatkowego podkre lenia. S  to przede 
wszystkim wspomniane ju  przek ady dwóch powie ci Mo Yana, ale tak e S ow-
nik Maqiao Han Shaogonga w t umaczeniu Ma gorzaty Religi, który ukaza  si  
w 2009 r. nak adem wydawnictwa wiat Ksi ki. To jeden z najlepszych przek a-
dów literackich z j zyka chi skiego na polski, który jest jednocze nie potwier-
dzeniem postawionej tu tezy o konieczno ci posiadania przez t umacza literatury 
chi skiej zarówno gruntownego wykszta cenia sinlogicznego, jak i wra liwo ci 
literackiej oraz wyczucia j zykowego. W 2005 r. ukaza a si  antologia opowiada  
pisarzy zwi zanych z popularn  w latach 80. grup  literack  Poszukiwania Korze-
ni. W z y duszy. Chrestomatia opowiada  chi skich zredagowana przez Lidi  Ka-
sare o obejmuje bezpo rednie przek ady utworów takich pisarzy, jak: Zheng Wan-
long, Zhaxi Dawa, Ge Yang, Su Tong, Li Rui, Mo Yan, Jia Pingwa i Shen Rong.

Ostatnie lata przynios y nie tylko przek ady wspó czesnej prozy chi skiej: po-
wie ci i opowiada , ale tak e prozy pisanej w j zyku klasycznym. W 2004 r. uka-
za  si  wybór tekstów do opracowania Wczesne pi miennictwo chi skie pod redak-
cj  Zbigniewa S upskiego z t umaczeniami Ireny Ka u y skiej, Ma gorzaty Religi 
i samego S upskiego. Wybór ten zawiera t umaczenia fragmentów takich dzie , jak: 
Ksi ga dokumentów, Roczniki i Przekazy Zuo, G osy z wielu pa stw oraz Intrygi 
walcz cych pa stw. W 2008 r. ukaza o si  kolejne wydanie przek adu powiastek 
Pu Songlinga zatytu owane w j zyku polskim Mnisi-czarnoksi nicy. Pierwsze 
wydanie tej ksi ki pod redakcj  Tadeusza bikowskiego ukaza o si  w 1961 r. 
W 2012 r. natomiast Zbigniew S upski wyda  swój przek ad wybranych utworów 
Pu Songlinga pod tytu em Opowiadania, anegdoty, notatki. Wybór z Liaozhai zhi 
yi, czyli Ksi gi dziwów spisanych w Gabinecie Pogaw dek. W 2008 r. opubliko-
wano równie  t umaczenie Tadeusza bikowskiego dzie a Sprawiedliwe wyroki 
s dziego Baogonga autorstwa anonimowego pisarza z XVI w.

Powy sze podsumowanie w adnym wypadku nie jest ca o ciowe, gdy  w spo-
sób zamierzony pomija kwesti  przek adów poezji i dramatów, ale tak e fragmen-
taryczne przek ady zawarte w opublikowanych opracowaniach naukowych. Ta 
niepe na lista przek adów ca kowicie jednak wystarcza, by pokaza , e literatura 
chi ska jest obecna na polskim rynku wydawniczym, by  mo e nie w reprezenta-
tywnej dla ca ej chi skiej literatury ilo ci, ale mimo wszystko nadal do  znacznej.



W powy szym podsumowaniu najwa niejszych przek adów bardzo wyra nie 
po o ono nacisk na te dokonane przez sinologów z j zyka orygina u. Zabieg ten 
jest celowy, gdy  jak ju  w pewnym stopniu dowodz  tego wcze niejsze rozwa-
ania dotycz ce teorii t umaczenia, znawcy j zyka i kultury Pa stwa rodka maj  

znacznie lepsze narz dzia do przek adnia tekstów jednej kultury, tak aby by y zro-
zumia e dla odbiorców nale cych do kultury ca kiem odmiennej.

Przyk adem, który mo e potwierdza  t  tez , jest porównanie dwóch t umacze  
tego samego opowiadania Su Tonga z j zyka angielskiego pod tytu em Zawie cie 
czerwone latarnie i z j zyka chi skiego pod tytu em ony i konkubiny. Tytu  prze-
k adu z j zyka angielskiego oczywi cie jest tytu em nie opowiadania Su Tonga, ale 
doskona ego  lmu nakr conego przez s ynnego chi skiego re ysera Zhang Yimou 
w 1991 r. na podstawie tego  opowiadania.

Jest to przyk ad do  ryzykowny z dwóch wzgl dów. Po pierwsze, t umaczenie 
Ireny Ka u y skiej z chi skiego ukaza o si  trzy lata przed przek adem Danuty S -
kalskiej, co mog o stanowi  dla t umaczki z angielskiego du  pomoc, a ponadto 
mog a si  ona wspomaga   lmem, który ju  gotowym obrazem móg  przekazywa  
tre ci nieczytelne w samym tek cie dla odbiorcy niezaznajomionego z chi sk  kul-
tur . Niemniej jednak mo na zarzuci  t umaczeniu po redniemu kilka uchybie . 

Kwesti  dyskusyjn  jest ju  sam dobór tytu u, gdy  jest to tytu  nie opowia-
dania Su Tonga, ale  lmu Zhang Yimou. Mo na jednak zrozumie  taki zabieg ze 
wzgl du na komercyjn  no no  tytu u znanego  lmu. Kolejnym drobnym zgrzy-
tem w przek adzie z angielskiego jest t umaczenie imion tylko i wy cznie kilku 
bohaterek opowiadania. W sinologicznych przek adach autorzy rzadko decyduj  
si  na t umaczenie imion, wyj tek mog  stanowi  przypadki, w których ma to zna-
czenie dla odbioru tekstu. Doskona ym tego przyk adem mo e by  powie  Kwia-
ty liwy w z otym wazonie, gdzie ka dy wyraz w tytule jest cz ci  imienia jednej 
z bohaterek powie ci. W opowiadaniu Su Tonga jest to zupe nie zb dne, a miejsca-
mi nawet konfunduj ce, szczególnie e Koral czy Lotos to s owa, które w j zyku 
polskim maj  rodzaj m ski i odmienianie ich jak wyrazów rodzaju e skiego nie 
jest zbyt udanym zabiegiem, tym bardziej e imiona niektórych bohaterek, na przy-
k ad Yirong i Yiyun, t umaczka pozostawi a w ich przetranskrybowanym zapisie.

Równie  pewnej niekonsekwencji mo na si  doszukiwa  w fakcie, e cho  
do zapisu pozostawionych w j zyku chi skim imion bohaterów u yto transkryp-
cji pinyin (Chen Zuoqian czy Feipu), to inne terminy pozostawione w brzmieniu 



chi skim zosta y zapisane po kanto sku, jak cheong-sam14, czyli po mandary sku 
qipao. Zagadkowe pozostaje tak e drewno amboyna15, które Ka u y ska przet u-
maczy a jako drewno palisandrowe16. W rzeczywisto ci jednak hongmu, o które 
tu chodzi, nie ma polskiego odpowiednika.

Kolejnym przyk adem, który obrazuje posiadanie b d  brak owej umiej tno ci 
t umaczenia kultur, jest zdanie z samego ko ca opowiadania, gdzie szale stwo g ów-
nej bohaterki jest t umaczone przez ludzi podobie stwem charakterów do niewier-
nej, tragicznie zmar ej Trzeciej ony. S kalska t umaczy ten fragment nast puj co:

Wszyscy w zasadzie si  zgadzali, e mier  Koral by a ca kowicie naturalna 
i uzasadniona: rozpustne kobiety i cudzo o ne ony zawsze le ko cz . Ale 
dlaczego m oda, idealnie zdrowa, wykwintna Czwarta Pani Lotos nagle 
straci a rozum? Ci, którzy byli najlepiej obeznani z funkcjonowaniem 
domostwa rodziny Chenów, powiadali, e to bardzo proste: Lis boleje nad 
mierci  zaj ca. Stworzenia tego samego rodzaju op akuj  jedno drugie, to 

wszystko17.

W przek adzie Ka u y skiej natomiast ów fragment brzmi inaczej:

Uwa ano powszechnie, e mier  Meishan jest s uszna i zrozumia a. Zawsze 
kobiety cudzo o ne mierci  odkupowa y swoj  win . Ale jak wyja ni , 
dlaczego m oda, pi kna i wykszta cona Czwarta ona nagle postrada a 
zmys y? Ludzie znaj cy lepiej wewn trzne sprawy rodu Chen wyja niali:
� To bardzo proste! Kiedy zaj c umiera, lis nie rozpacza! Wspó czuje si  
sobie podobnym18.

Cho  u yty w oryginale idiom brzmi dok adnie jak w t umaczeniu z angiel-
skiego, to jednak w sieci skojarze  polskiego czytelnika lis i zaj c nie s  sobie 
podobne, gdy  lis jest drapie c , a zaj c o ar , a podobie stwo mi dzy nimi jest 
charakterystyczne dla kultury chi skiej. Przek ad dos owny jest zatem po prostu 
niezrozumia y.

Innym przyk adem, który obrazuje brak znajomo ci podstaw dotycz cych kul-
tury chi skiej, jest fragment, gdy Meishan wyja nia Songlian, e impotencja Che-

14 Su Tong, Zawie cie czerwone latarnie, t um. Danuta S kalska, [w:] Zawie cie czerwone la-
tarnie, Wydawnictwo MG, Warszawa 2008, s. 7.

15 Ibidem, s. 8.
16 Su Tong, ony i konkubiny, t um. Irena Ka u y ska, [w:] W z y duszy. Chrestomatia wspó -

czesnych opowiada  chi skich, red. Lidia Kasare o, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warsza-
wa 2005, s. 82.

17 Su Tong, Zawie cie�, s. 86.
18 Su Tong, ony�, s. 162.



na i zniewie cienie jego najstarszego syna wynikaj  z przewagi e skiego pier-
wiastka yin w ich rodzinie, co niechybnie zwiastuje co  z ego. S kalska przek ada 
wypowied  Trzeciej ony w nast puj cy sposób:

Pierwiastek e ski jest zbyt silny w tym ogrodzie; je eli uszkodzi pierwiastek 
m ski, wtedy stanie si  to, co los zrz dzi. To doprawdy znakomite: Chen 
Zuoqian, Stary Pan Chen siedzi na nocniku, lecz nie mo e si  wysra , ale to 
my zosta y my na lodzie i pimy co noc w pustych pokojach19.

Ka u y ska za  pozosta a du o bli ej orygina u i z du o lepszym wyczuciem 
prze o y a ten fragment inaczej:

W domu dominuje pierwiastek e ski yin. To los zdecydowa  o os abieniu 
m skiego pierwiastka yang. Tym razem na nas spad o nieszcz cie. Bo je li 
Chen Zuoqian sta  si  impotentem, to my b dziemy cierpie  samotne przez 
wszystkie noce20.

We fragmencie t umaczonym przez S kalsk  mo na zwróci  uwag  na dwa b -
dy. Pierwszy z nich dotyczy braku podstawowych wiadomo ci o teorii yin i yang21. 
Pierwiastek m ski i e ski nie zwalczaj  si , a ju  na pewno nie �uszkadzaj �. 
Z jednej strony zawieraj  si  jeden w drugim i nie mog  bez siebie istnie , z dru-
giej za , gdy nast puje pe nia jednego, zaczyna on zanika , ust puj c drugiemu. 
Podobnie jest z porami roku. Po lecie (szczyt dominacji pierwiastka yang), nasta-
je jesie  (yang zaczyna ust powa  yin) i zima (szczyt dominacji yin). Nie bez po-
wodu Su Tong toczy akcj  opowiadania w a nie jesieni  i zim . Stanem idealnym 
jest oczywi cie, gdy oba pierwiastki pozostaj  w ca kowitej równowadze. Skrajna 
przewaga jednego nad drugim zawsze prowadzi do z ych wydarze . Nie mo e za-
tem by  mowy, by pierwiastki e ski i m ski szkodzi y sobie wzajemnie.

Drugi b d, jakiego mo na si  dopatrze , wynika z nieznajomo ci j zyka chi -
skiego. W oryginalnym tek cie opowiadania faktycznie znajduje si  wyra enie, 
które mo na by przet umaczy  dos ownie na polski: �sta  nad latryn  i nie móc 
si  za atwi �, lecz po pierwsze, po chi sku powiedzenie to jest do  powszechnie 
u ywane i nie ma a  tak wulgarnego wyd wi ku jak w przek adzie S kowskiej; 
po drugie za , jest to przeno nia okre laj ca stan, gdy kto  zajmuje jakie  stano-
wisko i si  z niego nie wywi zuje, co jest ewidentn  aluzj  do impotencji Chena 
i czego kompletnie nie ma w przek adzie z angielskiego.

19 Su Tong, Zawie cie�, s. 64.
20 Su Tong, ony�, s. 140.
21 Zob. L. Kasare o, Chi ska kultura symboliczna. Jej wspó czesne metamorfozy w literaturze, 

teatrze i malarstwie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011, s. 100�101.



Przedstawione fragmenty przek adów zosta y wybrane do  swobodnie, gdy  
podobnych nie cis o ci i potkni  jest w t umaczeniu z angielskiego sporo, lecz 
nie ma powodu, by wymienia  je wszystkie.

Wniosek z powy szych rozwa a  jest oczywisty. Brak mo liwo ci odniesienia 
si  zarówno do j zyka orygina u, jak i do kultury, w której powsta , musi prowa-
dzi  do nie cis o ci, je li nie do przek ama  w przek adzie.

Jak wspomniano na samym pocz tku, niezb dne jest tak e uaktualnianie ist-
niej cych ju  przek adów, co wynika z nieustannego rozwoju nauki. Jako przy-
k ad zostan  tu przytoczone dwa dzie a kanoniczne: jedno z kanonu taoistyczne-
go, drugie konfucja skiego.

Pierwsze t umaczenie Zhuangzi ukaza o si  w 1953 r. Sinologia by a wtedy na 
samym pocz tku dzia alno ci i prze o enie tego dzie a zakrawa o niemal na hero-
izm. W 2009 r. ukaza  si  nowy przek ad autorstwa Marcina Jacoby�ego. Ogromn  
zalet  nowego t umaczenia by o zrezygnowanie ze starej polskiej transkrypcji, któ-
ra dla wspó czesnego czytelnika (nawet sinologa) mo e by  nieczytelna, na rzecz 
powszechnie u ywanego pinyinu, oraz uproszczenie barokowej niemal polszczy-
zny pierwszego przek adu. Wersja Jacoby�ego jest tak e znacznie bli sza orygi-
na owi zarówno pod wzgl dem poprawno ci gramatycznej, jak i samego tekstu, 
co czyni j  du o atwiejsz  w odbiorze22.

Nowsze t umaczenie Jacoby�ego ma jeszcze jedn  zalet  w porównaniu z wer-
sj  Jab o skiego. Jacoby bowiem nie tylko poprawi  t umaczenie pod wzgl dem 
j zykowym, ale tak e zredagowa  na nowo przypisy, którymi opatrzy  swój prze-
k ad Jab o ski, cz  z nich za  usun . Ten zabieg pozwoli  Jacoby�emu oczy ci  
w pewien sposób tekst z dyskusyjnych interpretacji Jab o skiego.

Poni ej przytoczono ten sam fragment z obu t umacze . Poniewa  przypisy 
t umaczy s  w tym wypadku tak samo wa ne jak sam tekst, zostan  podane w na-
wiasie klamrowym w tre ci cytatu.

Tao jest stanem i rzeczywisto ci , nie jest czynno ci  ani kszta tem. {przyp. 
19 Wobec tego, e terminy wchodz ce w sk ad tego zdania s  wieloznaczne 
istnieje mo liwo  interpretacji, mi dzy innymi takiej, zgodnie z komentarzem 
szu: �Tao jest wra liwym (odbiciem) i wiernym echem, samo nie dzia a i nie 
ma postaci�.} Mo e by  udzielone, ale nie mo e by  wzi te. Mo na je 

22 Zob. Victor H. Mair, Wandering on the Way. Early Taoist Tales and Parables of Chuang Tzu, 
University of Hawai�i Press, Honolulu 1998.



osi gn , ale nie mo na go zobaczy . Kiedy nie by o ani nieba, ani ziemi, od 
dawna ju  istnia o. Stanowi si  nadprzyrodzon  duchów i w adcy [nieba]. 
{przyp. 20 To, co si  uwa a za si  nadprzyrodzon  duchów, to nic innego 
jak w a nie tao.} Sp odzi o niebo i zrodzi o ziemi . Poprzedza prapocz tek, 
a nie jest wysokie; si ga ni ej od przestrzeni {przyp. 21 Przestrze , dos ownie 
sze  kra ców: cztery strony wiata, zenit u góry i nadir u do u}, a nie jest 
g bokie. Istnia o przed narodzinami nieba i ziemi, a nie jest dawne; jest 
starsze od najg bszej staro ytno ci, ale nie jest s dziwe23.

Ten sam fragment Jacoby przek ada i komentuje w nast puj cy sposób:

Dao jest sytuacj  i rzeczywisto ci  {przyp. 32 U yte w oryginale wieloznaczne 
terminy qing ( ) i xin ( ) otwieraj  wiele mo liwo ci interpretacyjnych}, 
jest niedzia aniem i brakiem kszta tu. Mo e by  udzielone, ale nie mo e by  
wzi te. Mo na je osi gn , ale nie mo na go zobaczy . Od samego pocz tku, 
kiedy nie by o ani nieba, ani ziemi, [dao] od dawna ju  istnia o [Obdarza] 
bosko ci  istoty nadprzyrodzone i w adców. Sp odzi o niebo i zrodzi o 
ziemi . Poprzedza Wielk  Dwójni  {przyp. 33 Tai ji ( ) � dos . �Wielka 
Biegunowo �, czyli pierwiastki yin i yang, z których z kolei powsta  ca y 
wiat.}, a nie jest wysokie; si ga dalej {przyp. 34 Dos . �ni ej�} od Sze ciu 

Kra ców {przyp. 35 Liu ji ( ) � dos . �sze  biegunów�, uto samiane 
w komentarzach z liu he ( ), czyli sze cioma kierunkami kardynalnymi 
(góra, dó , cztery strony wiata)}, a nie jest g bokie. Istnia o przed 
narodzinami nieba i ziemi, a nie jest dawne; jest starsze od najdawniejszych 
czasów, ale nie jest s dziwe24.

Na podstawie tych dwóch fragmentów mo na przede wszystkim zauwa y , e 
Jacoby stara si  komentowa  w sposób do  surowy, najcz ciej uzasadniaj c do-
bór s ownictwa lub de niuj c u yte terminy, cho  jak wiadomo, ka dy komentarz 
jest ju  jak  interpretacj , a wi c wyrazem jakich  pogl dów autora. W niektó-
rych miejscach pomija przypisy Jab o skiego, ale wi kszo  z nich jest zachowana 
i oznaczona jego inicja ami. Du  zalet  t umaczenia Jacoby�ego jest równie  u y-
ta przez niego terminologia. Obecnie najwa niejsze poj cia taoizmu  lozo czne-
go, na przyk ad �Wielka Dwójnia�, ju  s  przyj te i mocno ugruntowane i Jacoby 
korzysta z tej wiedzy, co czyni jego t umaczenie niew tpliwie nowocze niejszym. 
Inn  cech  przek adu Jacoby�ego jest zdecydowanie prostszy j zyk, co u atwia od-
biór skomplikowanego tekstu  lozo cznego. Jednak w miejscach, gdzie Jacoby 

23 Czuang-tsy Nan-hua-czên-king. Prawdziwa ksi ga po udniowego kwiatu, Warszawa 1953, 
s. 98, przypisy s. 107.

24 Zhuangzi. Prawdziwa ksi ga po udniowego kwiatu, Warszawa 2009, s. 78�79, przypisy s. 86.



nie wprowadza adnych poprawek, pozostawia zupe nie niezmieniony tekst po-
przedniego przek adu.

Mimo niezwyk ej popularno ci przek ad ca ego dzie a Zhuang Zhou jest raczej 
rzadko ci . Du  wi kszym zainteresowaniem ciesz  si  bowiem t umaczenia frag-
mentów traktatu tego taoistycznego  lozofa zebrane w postaci wyboru aforyzmów 
czy sentencji. W ubieg ym stuleciu takiego do  lu nego, lecz literacko urzekaj -
cego przek adu na j zyk angielski dokona  Thomas Merton25. W a ciwie trudno 
nazwa  tekst Mertona przek adem, s  to bowiem jego wiersze inspirowane my la-
mi i opowie ciami zawartymi w dziele Zhuang Zhou. Na polskim rynku równie  
pojawi  si  taki wybór przet umaczonych cytatów, zatytu owany Czuang-tsy. S o-
wa bez s ów, opracowanych przez Eugeniusza Obarskiego26. Publikacje o takim 
charakterze maj  ogromny walor popularyzatorski, o którym nie nale y zapomi-
na . Nie mog  jednak stanowi  odniesienia jako tekst o charakterze ród owym.

Drugi tekst, którego przek adom warto si  bli ej przyjrze , to Analekta, znane 
równie  jako Dialogi konfucja skie b d  Dialogi Konfucjusza lub te  Rozwa a-
nia (Dialogi konfucja skie).

Pi miennictwo  lozo czne to do  niewdzi czny przedmiot t umacze . Tak jak 
autor przek adów literackich oprócz bieg o ci w j zyku orygina u i kulturze, w któ-
rej on powsta , musi mie  pewn  wra liwo , a nawet mo na powiedzie  talent li-
teracki, tak t umacz tekstów o charakterze  lozo cznym musi mie  jasno  co do 
koncepcji, które chcia  przekaza  autor tekstu pierwotnego. Cho  twierdzenie to 
wydaje si  do  oczywiste, wymaga dodatkowego podkre lenia, gdy  po pierwsze, 
z jednej strony dopuszcza istnienie ró nych wersji przek adu tego samego tekstu, 
zale nych od czasu ich powstania, a wi c stanu bada  wówczas obowi zuj cego; 
po drugie, niejako sankcjonuje jedynie przek ady autorstwa naukowców dysponu-
j cych wystarczaj co szerok  wiedz .

Poni ej omówiono fragmenty trzech t umacze  na j zyk polski Analektów: 
wspomnianej ju  wcze niej pracy zbiorowej pod redakcj  Mieczys awa Künstlera 
Dialogi konfucja skie, przek ady znajduj ce si  w niepublikowanej jeszcze roz-
prawie doktorskiej Katarzyny Pejdy Obraz moralno ci w Analektach Konfucjusza 
� wzór osobowy junzi w relacji ren oraz t umaczenie autorstwa Jaros awa Zawadz-
kiego zatytu owane Rozwa ania (Dialogi konfucja skie)27. Wszystkie trzy wersje 
s  przek adami sinologicznymi z j zyka chi skiego.

Przyjmuj c argumentacj  Pejdy, e tytu  �Dialogi Konfucja skie� sugeruje, i  
metod  prowadzenia dysputy  lozo cznej jest w tym tek cie dialektyka, podobnie 

25 Thomas Merton, The Way of Chuang Tzu, New Direction, 1969.
26 Czuang-tsy. S owa bez s ów, red. Eugeniusz Obarski, R kodzielnia Arhat, Wroc aw 2003.
27 Rozwa ania (Dialogi konfucja skie), oprac. Uczniowie Konfucjusza, t um. Jaros aw Zawadz-

ki, CreateSpace, Seattle 2012.



jak to si  dzieje w Dialogach Platona, w niniejszej pracy, podobnie jak w dyser-
tacji Pejdy, zdecydowano, e w a ciwym przek adem tytu u orygina u jest s owo 
Analekta. Trudno natomiast szuka  uzasadnienia propozycji Zawadzkiego, który 
zreszt  powtórzy  w podtytule niezbyt adekwatny przek ad z 1976 r. Zapewne cho-
dzi o znajduj cy si  w tytule orygina u znak lun , którego jednym z wielu zna-
cze  jest w a nie �rozwa a �.

Jak zauwa a Pejda, autorzy t umaczenia z 1976 r. zaznaczyli we wst pie, e re-
zygnuj  z  lozo cznych analiz na rzecz p ynno ci j zykowej, co wed ug badaczki 
w pewnym sensie dyskwali kuje przek ad ten jako  lozo czny. Oczywi cie ka -
de t umaczenie jest pewnego rodzaju kompromisem, lecz wyra ona explicite re-
zygnacja z zag biania si  w  lozo czne znaczenie tekstu  lozo cznego jest do  
zaskakuj ca i jednocze nie daje nast pnym t umaczom pole do udoskonalenia 
przek adu. Zawadzki natomiast swój warsztat  lozo czny prezentuje nast puj co:

W �Rozwa aniach�, jak i ca ej literaturze konfucja skiej wyst puj  pewne 
terminy  lozo czne, które nie maj  jednoznacznych odpowiedników polskich. 
Wybór konkretnego s owa chi skiego zale y wi c od t umacza. Nie zawsze 
te  mo liwe jest t umaczenie tego samego terminu chi skiego jednym i tym 
samym odpowiednikiem w ka dym przypadku i kontek cie, w jakim termin 
wyst puje w oryginale28.

Nast pnie przedstawiona jest czytelnikowi tabela zawieraj ca termin chi ski 
oraz jego mo liwe przek ady. I tak na przyk ad poj ciu zhong  przyporz dkowa-
ne s  nast puj ce znaczenia: lojalno , godzien zaufania, wierny, wierno . Cho  
Pejda unika raczej jednoznacznych przek adów na j zyk polski, pozostawiaj c je 
najcz ciej w zapisie chi skim, to zhong t umaczy ona konsekwentnie jako po-
czucie powinno ci.

Fragment dotycz cy zhong zosta  przedstawiony poni ej w trzech przek adach.

Codziennie samego siebie sprawdzam: �Czy, w stosunku do innych, 
nie zaniecha em dzia ania zgodnego z zhong [poczuciem powinno ci], 
czy w stosunku do przyjació  by em szczery w s owach i czynach, czy 
przekazywa em to, czego sam nie prze wiczy em?29.

Co dzie  trzykro  si  sprawdzam: czym rad komu udzielaj c nie by  nielojalny 
[czung]?
czym w stosunkach z przyjació mi mymi nie uchybi  szczero ci [sin]?

28 Ibidem, s. 12.
29 Katarzyna Pejda, Obraz moralno ci w Analektach Konfucjusza � wzór osobowy junzi w relacji 

ren, niepublikowana rozprawa doktorska napisana w Zak adzie Sinologii WO UW, s. 68.



czym nie zaniedba  wiczy  tego, co mi przykazano?30

O trzy si  co dzie  siebie pytam sprawy:
Czy w pracy jestem lojalny i prawy?
Czy zaufa  mi mog  przyjaciele?
A gdy si  ucz , czy powtarzam wiele?31

Innymi przyk adami mog  by  te  t umaczenia fragmentów dotycz cych in-
nych kluczowych poj  w Analektach, to jest shu i ren.

Pejda twierdzi, e rdzeniem jednego z najwa niejszych terminów dla  lozo i 
Konfucjusza, ren, które pozostawia bez prze o enia na j zyk polski, jest shu � em-
patia. Zawadzki nie umie ci  terminu shu w swoim s owniczku, nie dostrzegaj c 
jego ogromnego znaczenia, w samym tek cie za  t umaczy go jako �wyrozumia-
o �. W Dialogach konfucja skich natomiast shu to �wzajemno �.

Zi Gong zapyta : �Czy istnieje jedno s owo, którym mo na kierowa  si
przez ca e ycie?� Mistrz odpowiedzia : �Tym s owem jest shu! Czego
sam nie pragniesz, nie rób innym� 32.

Tsy-kung zapyta  Mistrza;
Czy istnieje taka jedna zasada, któr  mo na by przez ca e ycie si  kierowa ?
Mistrz odpowiedzia : 
Czy  nie jest to zasada wzajemno ci? Nie czy  innym tego, czego sam nie 
chcesz, by tobie czyniono33.

DUANMU CI
Czy mamy s owo, którym znakomicie
Mo na okre li , jak sp dzi  swe ycie?
KONFUCJUSZ
Wyrozumia o . Co tobie niemi e 
Nie zmuszaj innych do tego na si 34.

Jak wida  w pierwszych dwóch fragmentach, shu polega na doskonale zna-
nej i w naszej kulturze zasadzie: �nie czy  drugiemu, co tobie niemi e�, przek a-
dy �empatia�, a nawet �wzajemno � wydaj  si  uzasadnione, natomiast �wyro-
zumia o � ju  zdecydowanie nie.

30 Dialogi konfucja skie�, s. 37.
31 Rozwa ania�, s. 26.
32 K. Pejda, Obraz�, s. 65.
33 Dialogi konfucja skie�, s. 155.
34 Rozwa ania�, s. 189.



Wed ug Pejdy empatia jest podstaw  relacji ren, co badaczka udowadnia, przy-
taczaj c kolejne cytaty z Analektów. Warto zatem umie ci  tu jeden z nich.

Zhong Gong zapyta , jak praktykowa  relacje ren. Mistrz odpowiedzia :
�Poza domem zachowuj si  tak, jakby  spotyka  wa nych go ci.
Zatrudniaj lud [aby ci s u y ] tak, jakby  bra  udzia  w wa nej ceremonii.
Czego sam nie pragniesz, nie rób innym. Wtedy nie b dziesz mia
niech tnych, ani w kraju, ani w rodzinie�35.

Czung-kung zapyta , jak by  humanitarnym [ en].
Mistrz rzek :
Poza bram  swojego domostwa odno  si  do ludzi jak do znakomitych go ci 
w swoim domu.
Daj c podw adnym polecenia, rób to z tak  powag , jak by  uczestniczy  
w wielkiej ceremonii.
Nie czy  innym, czego dla siebie nie pragniesz.
Wówczas ani w ca ym kraju, ani w rodzinie, nikt Ci nie b dzie niech tny36.

(RAN QIU pyta o yczliwo )
KONFUCJUSZ:
Twe wyj cie z domu niech si  ka de stanie,
jak ka de z go ciem dostojnym spotkanie.
Tak ludem w adaj, jak gdyby  w wi tyni
Wspomaga  tego, co obrz dek czyni.
Je eli jest co , co tobie niemi e,
Nie zmuszaj innych do tego na si .
A wtedy w kraju i rodzinnym domu,

ywi  urazy nie b dzie ju  komu37.

Warto zaznaczy  równie , e przy fragmencie, który w poprzednich cytatach 
zosta  okre lony jako z ota zasada shu, Zawadzki w przypisie sugeruje porówna-
nie jej do imperatywu kategorycznego Kanta38. Nie precyzuje jednak, czy porów-
nanie to ma wykaza  ró nice mi dzy tymi dwiema koncepcjami, czy podobie -
stwa, poniewa  na podstawie wywodów Pejdy mo na stwierdzi , e koncepcje te 
ró ni  si  od siebie. Przede wszystkim dlatego, e wszystkie elementy moralno ci 
Konfucjusza oparte s  na praktycznym do wiadczeniu empirycznym.

35 K. Pejda, Obraz�, s. 66.
36 Dialogi konfucja skie�, s. 117.
37 Rozwa ania�, s. 135�136.
38 Ibidem, s. 136, przypis 106.



I w tym fragmencie Analektów mo na powiedzie , e praktykuj cy relacj  ren 
jest empatyczny lub e kieruje si  zasad  wzajemno ci, ale ponownie nie jest to 
zachowanie, które mo na by by o okre li  jako wyrozumia e i tylko takie.

Przytoczone wy ej zestawy trzech cytatów stanowi  jedynie ma y przyk ad, 
lecz w a ciwie na tej samej zasadzie mo na tu przywo a  ca e t umaczenia Ana-
lektów. Jedynym mankamentem przek adów Pejdy jest fakt, e s  one fragmen-
taryczne i cho  obejmuj  znaczn  cz  dzie a, to nie s  t umaczeniem ca o cio-
wym i pod tym wzgl dem nie mog  stanowi  w pe ni przeciwwagi dla Dialogów 
konfucja skich i Rozwa a . Mo na jednak na podstawie przytoczonych przyk a-
dów wysnu  kilka wniosków.

Po pierwsze, porównuj c przek ad Pejdy i ten z roku 1976, mo na bez waha-
nia powiedzie , e niestylizowany przek ad Pejdy, który j zykowo jest bli szy 
orygina owi, nie traci na przejrzysto ci ani poprawno ci i p ynno ci stylistycznej 
wobec t umaczenia wcze niejszego. Wr cz przeciwnie. A zatem stwierdzenie t u-
maczy Dialogów konfucja skich o rezygnacji z analiz  lozo cznych na rzecz wa-
lorów stylistycznych przek adu traci uzasadnienie. Po drugie, t umaczenia Pejdy 
dowodz , e spójna koncepcja  lozo czna, w której poszczególne poj cia s  cz -
ci  koherentnego systemu  lozo cznego, w du ej mierze eliminuje wieloznacz-

no  przek adanych terminów. Mimo e model Pejdy w za o eniu jest dynamicz-
ny, poj cia sk adaj ce si  na rozumienie terminu ren nie s  tak wieloznaczne, jak 
przedstawia to we wst pie do swojego tekstu Zawadzki. Wreszcie, po trzecie, pa-
mi taj c, e celem przek adu jest maksymalne zbli enie si  do orygina u, czyli do 
wzoru (�)39, oraz e obowi zkiem t umacza jest staranie, by zachowa  wszystkie 
cechy w a ciwie dzie u oryginalnemu40, rymowanie utworu pierwotnie zapisane-
go proz , co musi powodowa  znacznie wi ksze odej cie od orygina u, ni  jest to 
niezb dne, mija si  z celem. Wed ug prawide  przek adoznawstwa utwór autorstwa 
Jaros awa Zawadzkiego nie jest t umaczeniem, lecz wariacj  tego  autora na te-
mat Analektów. By  mo e tak jak w przypadku wspomnianego lu nego i równie  
sporz dzonego w formie wierszowanej przek adu Mertona nale a oby za o y , e 
jest to utwór drugiego stopnia, inspirowany Analektami, i jako taki powinien by  
podpisany nazwiskiem Zawadzkiego. 

Powy sze rozwa ania mog  prowadzi  do kilku wniosków natury ogólnej. 
Przede wszystkim nale a oby podkre li , e chi ska literatura jest obecna na pol-

39 J. Pie kos, Podstawy�, s. 392.
40 Ibidem, s. 83.



skim rynku wydawniczym ju  od 60 lat i e t umaczy si  jej coraz wi cej. G ów-
nych przyczyn tego zjawiska mo na si  doszukiwa  z jednej strony w gwa townym 
rozwoju ekonomicznym Chin, a co za tym idzie, w zwi kszonym zainteresowa-
niu Pa stwem rodka w ogóle, a tak e jego literatur  i kultur , z drugiej za  dwie-
ma literackimi Nagrodami Nobla � dla Gao Xingjiana w roku 2000 i Mo Yana 
w roku 2012.

Ponadto, zgodnie przytaczanymi wcze niej teoriami przek adu, mo na odwa -
nie skonstatowa , e wykszta cenie sinologiczne jest niezb dne do poprawnego 
przek adu tekstu napisanego przez Chi czyka. O ile nie jest mo liwe w toku ja-
kiegokolwiek nauczania przygotowanie zawodowego t umacza tekstów literackich 
czy jak nazywa to Pie kos, artystycznych, podobnie jak nie mo na wykszta ci  
zawodowego dobrego pisarza, to jedynie rozleg a wiedza literaturoznawcza i kul-
turoznawcza pozwoli t umaczowi na mo liwie niedalekie odej cia od orygina u, 
czyni c jednocze nie tekst zrozumia ym dla odbiorcy polskiego. Oczywi cie naj-
wi ksze rozbie no ci przek adu z tekstem pierwotnym b d  mia y miejsce w a-
nie w t umaczeniach artystycznych. W kwestii przek adów poetyckich, których 

celowo nie podj to si  nawet ocenia  w niniejszym artykule, w zasadzie w ogóle 
nie powinno si  mówi  o mo liwo ci wiernego przek adu. Nie ulega jednak w t-
pliwo ci, e je li chodzi o inne dzie a pi miennictwa chi skiego, obejmuj cego 
mi dzy innymi teksty historiogra czne i  lozo czne, mo na mówi  o potrzebie 
jak najmniejszej ingerencji w orygina  w procesie t umaczenia. I w tym przypad-
ku z ca ym przekonaniem mo na stwierdzi , e wykszta cony sinolog ma szans  
najlepiej spe nia  ten wymóg. Nie mo na jednak pozbawia  niesinologów �prawa� 
do dobrych przek adów. Czasem nawet przek ad po redni dokonany przez osob  
spoza kr gu badaczy kultury chi skiej broni si  doskonale dzi ki walorom lite-
rackim, jak ma to miejsce w przypadku t umaczenia Góry duszy Gao Xingjiana.

Ostatni wniosek, jaki si  nasuwa w wyniku powy szych rozwa a , jest taki, 
e skoro tekst ma by  zrozumia y dla odbiorcy, istnieje potrzeba uaktualniania ist-

niej cych przek adów. Potrzeba ta jest uzasadniona nie tylko zmieniaj cym si  j -
zykiem wspó czesnego odbiorcy, ale wci  powi kszaj cym si  stanem wiedzy, 
równie  na temat dawnych zjawisk spo ecznych i kulturowych. Wystarczy bowiem 
jedno odkrycie archeologiczne, by wszelkiego rodzaju przek ady tekstu, którego 
owo odkrycie mia oby dotyczy , sta y si  po prostu nieaktualne. To przyk ad do  
wyolbrzymiony i jest raczej ma o prawdopodobne, by mog o si  pojawi  znalezi-
sko ca kowicie przekre laj ce dotychczasowe badania sinologiczne, lecz nie na-
le y zapomina , e praktycznie ka dy badacz pochylaj cy si  nad jakim  tekstem 
ma ych odkry  b dzie dokonywa  wiele.

Na sam koniec warto jeszcze po wi ci  kilka s ów odbiorcy, do którego wszyst-
kie t umaczenia s  skierowane, czego innego bowiem b dzie oczekiwa  od t uma-



czenia na przyk ad dzie a Zhuang Zhou sinolog, czego innego  lozof, a jeszcze 
czego innego newage�owy taoista. W moim odczuciu, podejmuj c si  przek adu 
jakiego  utworu, t umacz bierze na siebie pewn  odpowiedzialno , z której si  
nie wywi e, je li b dzie sp aszcza  czy mody kowa  dany tekst na potrzeby ryn-
ku. Je li istnieje potrzeba popularyzacji kultury i literatury chi skiej, której narz -
dziem mia yby by  opracowania chwytliwych aforyzmów czy sentencji, redaktor 
takiej pozycji powinien wzi  na siebie odpowiedzialno  za tre ci w nim zawar-
te, a nie przypisywa  je wielkim twórcom.
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