
Od t‡umacza

Przek‡ad i opracowanie staroangielskich elegii to efekt wielu lat
pracy, podjŒtych najpierw w ramach w‡asnych studi�w angli-
stycznych, a potem kontynuowanych w pracy badawczej
i dydaktycznej. Za inspiruj„ce rozmowy i wsp�ln„ lekturŒ
staroangielskiej poezji podziŒkowania nale¿„ siŒ moim nauczy-
cielom i studentom. DziŒkujŒ r�wnie¿ recenzentom, Panu
profesorowi Andrzejowi D„br�wce i Panu doktorowi Adamowi
W�jcickiemu. Panu profesorowi Andrzejowi D„br�wce chcia‡a-
bym szczeg�lnie podziŒkowaG za cenne wskaz�wki dotycz„ce
budowy i rytmu wiersza oraz kszta‡tu poezji, nie tylko Ered-
niowiecznej. Za pomoc w pracy nad przek‡adem fragment�w
‡aciæskich i rozmowy o filologii dziŒkujŒ Panu profesorowi
JerzemuMaækowskiemu. S‡owa wdziŒcznoEci kierujŒ r�wnie¿ do
Bernarda J. Muira, profesora Uniwersytetu wMelbourne i autora
cyfrowej edycji Kodeksu z Exeter, za ¿yczliwe zainteresowanie
moim przedsiŒwziŒciem oraz udostŒpnienie zdjŒG 17 kart
z rŒkopisu i zgodŒ na ich zamieszczenie w ksi„¿ce. Kwerenda
w bibliotekach brytyjskich oraz zebranie czŒEci literatury
przedmiotu, niezbŒdne do ukoæczenia ksi„¿ki, by‡y mo¿liwe
dziŒki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.

Przek‡ady zosta‡y opracowane w oparciu o faksymile Ko-
deksu z Exeter, zamieszczone w elektronicznej edycji Bernarda
J. Muira (2006). Istotnym elementem warsztatu translatorskie-
go by‡y kolejne krytyczne wydania i opracowania elegii,
om�wione w rozdziale wstŒpnym. Poematy staroangielskie s„
cytowane za edycj„ Muira (2006) ze wzglŒdu na wysok„ wartoEG
merytoryczn„ tej pracy oraz najbardziej aktualny stan badaæ.
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Polski przek‡ad, bŒd„c niezale¿n„ interpretacj„ materia‡u rŒko-
piEmiennego, w wielu miejscach odchodzi od rozwi„zaæ propo-
nowanych przez Muira. R�¿nice te staj„ siŒ widoczne przy
paralelnym uk‡adzie tekstu staroangielskiego i polskiego. Nie-
kt�re rozwi„zania polskiego przek‡adu zosta‡y objaEnione we
wprowadzeniach do kolejnych utwor�w w drugiej czŒEci ksi„¿ki.

W poszukiwaniach w‡asnej drogi translatorskiej stara‡am
siŒ, by drobiazgowa praca filologiczna nie przes‡oni‡a zachwytu
nad lirycznymi obrazami Anglosas�w. St„d te¿ lektura poetyc-
kich przek‡ad�w wsp�‡czesnych t‡umaczy angielskich by‡a,
obok analizy staroangielskich orygina‡�w, nieod‡„cznym ele-
mentem warsztatu translatorskiego. Praca nad przek‡adem,
zw‡aszcza literatury dawnej, wymaga nieustannego pokonywa-
nia sprzecznoEci. Jak po‡„czyG fascynacjŒ piŒknem z rygorami
warsztatu filologa? W jaki spos�b uj„G myEli dawnych mistrz�w,
tak by wyraziG je jŒzykiem zrozumia‡ym i bliskim wra¿liwoEci
wsp�‡czesnego czytelnika? Niech wyrazem tych rozterek bŒd„
s‡owa Konstantego Ildefonsa Ga‡czyæskiego, wielkiego iluzjo-
nisty polskiej poezji, kt�ry kiedyE, jako student warszawskiej
anglistyki, bawi‡ siŒ wzglŒdnoEci„ przek‡ad�w dzie‡ autentycz-
nych i fikcyjnych:

* * *
Na tych s‡�w, na tych rym�w cudownoEG,
na tŒ zieleæ drzew, na s‡oæca miŒkkoEG,
na ten smutek s‡odki, na tŒ m‡odoEG,
na z‡ocistoEG kszta‡t�w, na dalekoEG D
na to wszystko, co siŒ sk‡ada w ksiŒgŒ
niewypowiedzianej cudownoEci,
a po kt�rej tak jak pszczo‡a b‡„dzŒ...

Co?
chcia‡bym w‡aEnie tak jak pszczo‡a,
jak z bukietu w bukiet lub jak ryba D
przez korale, dziwoformy, z g‡Œbi w g‡ŒbiŒ.

Wilno 1934
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