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Sztuczne raje prawdopodobie stwa.  
O funkcjach negowania w wierszu  
pt. Dworzec Wis awy Szymborskiej  

i jego angielskim przek adzie  
autorstwa Stanis awa Bara czaka i Clare Cavanagh1 

Wis aw  Szymborsk  fascynuje temat prawdopodobie stwa. To zaintereso-
wanie wyra a si  w motywie „ wiata mo liwego”2, a dok adniej „nie- wiata 
przedstawionego”3. Wojciech Lig za okre la „nie- wiaty” Szymborskiej mia-
nem „ontologii negatywnej” (1996, 72). Przyk adem wiersza podejmuj cego 
wskazany w tek jest Dworzec ze zbioru Sto pociech. Jerzy Kwiatkowski, omawia-
j c ów tom, wyja nia istot  „ wiatów mo liwych” nast puj co: 

wiat realnie, intersubiektywnie istniej cy jest tu nimi jak gdyby zewsz d 
otoczony i przenikany. Wa saj  si  dooko a niego jakie  nie zrealizowa-

1 Bardzo dzi kuj  dr. Jakubowi Czernikowi za wszystkie cenne uwagi, które pozwoli y mi 

znacz co ulepszy  tekst. 
2 W kontek cie wiersza Dworzec istotna wydaje si  uwaga Stanis awa Balbusa dotycz ca po-

chodzenia tego okre lenia. Jego ród o tkwi w filozofii G.W. Leibniza, „gdzie oznacza o nie-

sko czony zbiór rzeczywisto ci logicznie prawdopodobnych, b d cych niejako do »dyspozy-

cji« zewn trznego i nadrz dnego wobec nich Absolutu, który wszak e »dopu ci  do istnienia« 

wy cznie jedn  z nich, nasz wiat w a nie, » wiat aktualny«, reszt  pozostawiaj c w stanie 

czysto potencjalnym, w stanie »istniej cej« metafizycznej nico ci” (Balbus 1996, 128). 
3 Okre lenie Jerzego Kwiatkowskiego, u ywane przez Edwarda Balcerzana (1996, 40) i Ann  

Lege y sk  (1996, 46), utworzone przez analogi  do terminów „ wiat nie przedstawiony” (por. 

Kornhauser, Zagajewski 1974) i „za wiat przedstawiony” (por. G owi ski 1998). 
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ne mo liwo ci, jakie  ontologiczne hybrydy wy onione na chwil , jakie  
rzeczywisto ci ujemne, jakie  wiaty trybu warunkowego. (…) Szymbor-

ska pisze w a ciwie o nierzeczywisto ci, pisze o innych, mo liwych rze-

czywisto ciach (za: Balbus 1997, 126). 

Cho  poetka odwo uje si  do filozofii Gottfrieda Wilhelma Leibniza, we-

d ug którego „ wiaty mo liwe” stanowi  „raj prawdopodobie stwa”, sam 

ich pozytywny wymiar podaje w w tpliwo . Urzeczywistni si  bowiem tylko 

jedna z potencjalnych mo liwo ci, a ca a reszta musi zosta  unicestwiona. 

Szymborska podwa a zatem „rajsko ” „raju prawdopodobie stwa”, suge-

ruj c, e jest on w istocie sztuczny. Bogactwo mo liwo ci wydaje si  iluzj , 

skoro zaistnie  mo e tylko jedna z nich. Powsta a w ten sposób mo liwo  

objawia swoj  ontologiczn  chwiejno , staj c si  poniek d – by u y  okre-

lenia Charles’a Baudelaire’a – „sztucznym rajem”. W ten sposób prowokuje 

do stawiania pyta  o to, co oznacza faktyczna wielo  mo liwo ci (które 

gdzie  przecie  istniej !) i czy to, co wydaje si  prawdziwe, nie jest przypad-

kiem niczym Baudelaire’owskie „wino i haszysz” (Baudelaire 2009). 

Ta filozoficzna g bia wiersza Dworzec powstaje dzi ki zastosowaniu kon-

strukcji zaprzeczonych. Interesuj ca wydaje si  kwestia, czy udaje si  j  wy-

razi  w przek adach, a je li tak, czy równie  odbywa si  to za pomoc  nega-

cji. Przyjrz  si  temu, analizuj c t umaczenie Dworca autorstwa Stanis awa 

Bara czaka i Clare Cavanagh4. 

Wiersz pt. Dworzec Wis awy Szymborskiej brzmi tak: 

Nieprzyjazd mój do miasta N. 

odby  si  punktualnie. 

Zosta e  uprzedzony 

niewys anym listem. 

Zd y e  nie przyj  

w przewidzianej porze. 

Poci g wjecha  na peron trzeci. 

Wysiad o du o ludzi. 

Uchodzi  w t umie do wyj cia 

brak mojej osoby. 

4 Przek ady tych t umaczy s  najbardziej znane w ród angloj zycznych czytelników, przez 

co w najwi kszym stopniu wp ywaj  na zagraniczn  recepcj  twórczo ci Szymborskiej (Bra-

jerska-Mazur 2012, 12). 
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Kilka kobiet zast pi o mnie 
po piesznie 
w tym po piechu. 

Do jednej podbieg  
kto  nie znany mi, 
ale ona rozpozna a go 
natychmiast. 

Oboje wymienili 
nie nasz poca unek, 
podczas czego zgin a 
nie moja walizka. 

Dworzec w mie cie N. 
dobrze zda  egzamin 
z istnienia obiektywnego. 

Ca o  sta a na swoim miejscu. 
Szczegó y porusza y si  
po wyznaczonych torach. 

Odby o si  nawet 
umówione spotkanie. 

Poza zasi giem 
naszej obecno ci. 

W raju utraconym 
prawdopodobie stwa. 

Gdzie indziej. 
Gdzie indziej. 
Jak te s ówka d wi cz . 
(Szymborska 2000, 122–123) 

Tytu  utworu lokalizuje sytuacj  liryczn  na dworcu – miejscu wyj tkowym 
ze wzgl du na powtarzalno , a zarazem zmienno . Cho  rozk ad jazdy 
poci gów jest sta y, to jednak ka dym poci giem podró uj  inni pasa ero-
wie. Zewn trzna oprawa dworca jest zawsze taka sama5, zmieniaj  si  prze-
mieszczaj cy si  ludzie. Tym samym miejsce to, b d c – pozornie – ostoj  

5 T  stabilno  dworca mo na by odnie  do wiersza pt. ycie na poczekaniu, w którym, po-

dejmuj c w tek ycia jako teatru, poetka pisze: „Stoj  w ród dekoracji i widz , jak s  solidne. 

/ Uderza mnie precyzja wszelkich rekwizytów” (2000, 230–231). 
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porz dku i sta o ci, uzyskuje cechy przestrzeni otwartej na niezliczone mo -
liwo ci6. 

Analizowany wiersz jest zatem osobliw  relacj  z wydarzenia, które w rze-
czywisto ci nie mia o miejsca: „niespotkanie” pewnej pary w potencjalnym 
mie cie N. Niemniej Szymborska opowiada o nim tak, jak gdyby si  jednak 
zdarzy o, sugeruj c, e g d z i e  nast pi  musia o7. W tle powstaje obraz te-
go, co odby o si  naprawd . T  podwójn  relacj  buduje poetka w a nie 
dzi ki wspomnianej wcze niej negacji. 

Dworzec mo na interpretowa  nast puj co: oto podmiot liryczny opowiada 
o wydarzeniu, które mog o mie  miejsce (ale tak si  nie sta o), relacjonuj c jed-
nocze nie fakty, które zdarzy y si  z a m i a s t  niego („kilka kobiet zast pi o 
mnie”). Bohaterka a uje niezrealizowanej mo liwo ci, na co wskazuj  okre le-
nia pojawiaj ce si  w trzech ostatnich strofach: „p o z a  z a s i g i e m ”, „w raju 
u t r a c o n y m ” (które implikuj  niemo liwo ), a tak e ko cz cy zwrot: 
„Gdzie indziej. / Gdzie indziej. / Jak te s ówka d wi cz ”8 [wszystkie wyró -
nienia w cytowanych fragmentach wiersza w wersji polskiej i angielskiej s  moje 
– A.S.]. Tym samym Szymborska opowiada si  po stronie tego, co utracone, 
broni c niespe nionego jako alternatywy równoprawnej wobec tego, co si  wy-
darzy o9. Spotkanie bohaterki wiersza na dworcu mog oby odby  si  r ó w n i e  
d o b r z e . Poetka zdaje si  pyta , dlaczego wydarzy o si  jedno, a nie drugie. 
Co o tym decyduje: konieczno  czy przypadek? Jak pisze Stanis aw Lem: 

Przypadek jest wczesnym zw aszcza zwrotnym czynnikiem wszelkiego 
procesu ewolucyjnego, w którym uk ad, powstaj c, wytwarza jednocze-
nie w asne systemowe prawa, jakich nie wykrywa si  na ogó  w tym, co 

go wszcz o. (…) chodzi o takie ewolucje, w których przypadkowy, ko-

6 Marc Augé okre la dworzec jako „nie-miejsce”. „Nie-miejsca” s  to „przestrzenie same 

nieb d ce miejscami antropologicznymi, które (…) nie integruj  dawnych miejsc”. Powsta y 

one jako efekt nowoczesnego wiata, „którego przeznaczeniem jest samotna indywidualno , 

w drodze, w tymczasowo ci i efemeryczno ci” (2011, 53–54). 
7 Nieco inaczej interpretuje ten wiersz S. Balbus, który s dzi, e wydarzenia opowiedziane 

w utworze nast pi y, ale „faktyczno  ontologiczna tego, o czym si  w a nie opowiada jako 

o czym  istniej cym, zostaje w samym tek cie podwa ona wprost” (1996, 137–139). Równie  

w tej interpretacji podwójno  buduje negacja. 
8 Warto zwróci  uwag  na eufoni  wyst puj c  w zestawieniu: „gdzie indziej”. Taki efekt aku-

styczny s owa te – dodatkowo dwukrotnie powtórzone – zyskuj  za spraw  obecno ci g osek 

mi kkich. Dzi ki temu zabiegowi finalna strofa lepiej wybrzmiewa równie  pod wzgl dem in-

terpretacyjnym. „Gdzie indziej” odsy a do „innego wiata”, a zarazem wyra a al. 
9 Jak pisze E. Balcerzan, poetka „gromadzi wiadectwa dyskryminacji, przygl da si  ró no-

kszta tnym postaciom banicji. Jest kronikarzem bytów wyp dzonych” (1996, 34). 
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incydentalny stan wyj ciowy przeradza si  w trwa  cech  uk adu, jako 
jego prawid owo : (…) jak przypadek obraca si  w sternika, losowo  – 
w los (Lem 1975, 23–24). 

Czy by wi c losem ludzkim mia  kierowa  po prostu przypadek? Je li na-
wet by tak nie by o, a zatem gdyby losem kierowa a konieczno , wizja 
cz owieka jest równie pesymistyczna: pozostaje on bowiem bezradny i ska-
zany na kaprys si  wy szych. 

Przes anie wiersza mo e wi c by  takie: dopóki wydarzenia nie nast puj , 
szanse na ró ne ewentualno ci s  takie same. Konieczno  lub przypadek 
zdawa yby si  mówi : „Wybieram odrzucaj c, bo nie ma innego sposobu” 
(Szymborska 2000, 199). Z jednej strony wiat by by zatem pe en bogactwa, 
z drugiej – z wiersza wy ania by si  jego pesymistyczny obraz jako cmenta-
rza niespe nionych prawdopodobie stw. 

Na tak  interpretacj  pozwala zastosowanie przez Szymborsk  kilku zna-
cz cych zabiegów poetyckich. Po pierwsze, wiersz ma charakter narracyjny. 
Uderza w nim du a liczba (bo a  szesna cie) czasowników w formie osobo-
wej. Poza tym w utworze odnajdujemy tak e siedem imies owów przymiot-
nikowych biernych, dwa rzeczowniki odczasownikowe, tj. „nieprzyjazd” 
i „istnienie”, oraz jeden bezokolicznik. Istotne jest to, e poza czasownikiem 
„d wi cz ” u ytym w ostatnim wersie, wszystkie pozosta e wyst puj  w cza-
sie przesz ym, przez co wiersz ma charakter relacji. Przyczynia si  do tego 
zw aszcza pocz tkowa partia tekstu. Po drugie, utwór ma kompozycj  dwu-
dzieln . Cz  pierwsza, obejmuj ca strofy 1–8, jest – jak ju  wspomniano – 
relacj , natomiast druga, któr  tworz  strofy 9–14, ma charakter refleksyjno-
-filozoficzny, dostrzec mo na w niej al z powodu niespe nionej mo liwo-
ci10. Liczba strof, ich symetryczno  sk adniowa oraz podzia  wiersza na 

cz  opisow  (narracyjn ) i refleksyjn  sprawiaj , e wiersz przypomina so-
net w oski. Przypuszczenie to uprawomocnia równie  fakt, i  ka da ze strof  
jest odr bn  jednostk  zdaniow  i tym samym odpowiada pojedynczemu 
wersowi w sonecie (14 zwrotek w wierszu noblistki to jakby 14 linijek sone-
tu). Porównanie do sonetu w oskiego jest uzasadnione tak e ze wzgl du na 
intelektualny i konceptystyczny charakter poezji Wis awy Szymborskiej11. 

10 Szymborska przejawia postaw  negatywn , wyra aj c w tpliwo , czy w wiecie musi 
dzia  si  to, co si  dzieje, i preferencj  wolicjonaln , demonstruj c negatywne uczucie alu 
(Antas 1991, 134–136). 

11 Twórczo  Szymborskiej do nurtu poezji intelektualnej zalicza Anna Nasi owska (2000, 
58–62). Z kolei jako konceptystyczn  uznaje j  Arent von Nieukerken (1998, 356–400). 
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W omawianym wierszu poetka równie  pos u y a si  konceptem, który po-
lega na paralelnym przedstawieniu tego, co si  zdarzy o, i tego, co nie nast -
pi o. Ów paralelizm osi gni ty zosta  dzi ki u yciu podobnych struktur 
sk adniowych przy relacjonowaniu wydarze  rzeczywistych i tych niespe -
nionych. Ró nic  mi dzy nimi buduje obecno  s ów neguj cych u ytych 
w opisie tego, co nie mia o miejsca. Pierwszy typ negacji wyst puj cych 
w utworze stanowi przede wszystkim negacja gramatyczna, polegaj ca na 
kilkakrotnym u yciu partyku y przecz cej, przedrostka „nie-”, a tak e spój-
nika „ale”12. Jest to negacja wyra ona wprost poprzez formalne zaprzecze-
nie dokonane na poziomie systemu gramatycznego. Obok niej mo na do-
strzec w wierszu negacj  semantyczn , polegaj c  na u yciu rzeczownika 
„brak”. 

Pojawiaj ce si  w utworze negacje pe ni  dwie funkcje. Po pierwsze, wska-
zuj  na to, co si  rzeczywi cie nie sta o, zob.: „nieprzyjazd”, „niewys any”, 
„nie przyj ”. Zgodnie z podzia em dokonanym przez Piotra Micha owskie-
go s  to przyk ady „negacji istnienia”, polegaj cej na tym, e „przedstawia 
obiekt, pozostawiaj c realne cechy, ale uprzedzaj c o jego nieistnieniu” (Mi-
cha owski 1996, 125). Poprzez jej zastosowanie Szymborska mówi wi c 
o rzeczywisto ci, która n i e  i s t n i e j e  (list nie zostaje wys any, bohaterka 
nie przyje d a, m czyzna nie przychodzi, by odebra  j  z dworca). Nale y 
zauwa y , e zaprzeczenia wyst puj ce w wierszu pojawiaj  si  jednak 
w do  nietypowych miejscach, je li przyj , e podstawow  form  negowa-
nia jest zaprzeczenie orzeczenia. Tymczasem w omawianym tek cie mamy 
do czynienia z zaprzeczonym podmiotem („nieprzyjazd”), przydawk  („nie-
wys anym”) i dope nieniem („nie przyj ”). Zabieg ten s u y podkre leniu 
faktyczno ci wydarzenia, które odby o si  „gdzie indziej”. W ten sposób ne-
gacja kreuje przestrze , w której opisane wydarzenia si  odby y. 

Po drugie, zaprzeczenia z partyku  „nie” wskazuj  na to, co si  przytrafi-
o, ale nie bohaterce lirycznej, por.: „nie znany m i ”, „nie n a s z  poca u-

nek”, „nie m o j a  walizka”. Mo na za P. Micha owskim okre li  te przyk a-
dy jako „negacj  to samo ci”, która „przekre la identyfikacj  z innym obiek-
tem (realnym lub idealnym)” (1996, 125). Tym samym Szymborska mówi 
o rzeczywisto ci, która j e s t  (poca unek nast pi , ale nie by  to poca unek 
g ównych bohaterów itd.). W tym przypadku partyku a „nie” znów nie wi -
e si  z orzeczeniem, ale z przydawk . Dzi ki temu dwa wiaty – realny 

12 W pierwszej cz ci wiersza partyku a przecz ca pojawia si  cztery razy, natomiast prefiks 

„nie-” zosta  u yty dwukrotnie. 
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i nierealny – wspó istniej  w utworze. Podobnemu celowi s u  s owo 
„brak” oraz spójnik „ale”. 

Kolejny typ negacji zastosowanej w analizowanym wierszu dotyczy zwi z-
ków frazeologicznych wyst puj cych w strofach dziewi tej i dziesi tej, tj. 
„zda  egzamin”, „sta  na swoim miejscu” i „porusza  si  po wyznaczonych 
torach”, które mo na by odczyta  dos ownie (gdy  dookre laj  sytuacj  li-
ryczn ). Takie post powanie podpowiadaj  równie  niekonwencjonalnie 
u yte (odfrazeologizowane) wyra enie „poza zasi giem”, pojawiaj ce si  
w strofie dwunastej, oraz odwo anie do poematu Johna Miltona, poczynione 
w strofie trzynastej, które jednak nabiera tu zupe nie innego znaczenia. De-
frazeologizacja s u y ukazaniu umowno ci (arbitralno ci) znacze  utartych 
po cze  wyrazowych i podwa eniu powszechnie obowi zuj cych regu  j -
zykowych. W naturze tego zabiegu równie  le y wi c zaprzeczenie13. Dlate-
go relacja z nieodbytego spotkania, al bohaterki wiersza wywo any niedoj-
ciem spotkania do skutku, a tak e odwo ania do kontekstu kolejowego po-

zwalaj  w tpi , czy rzeczywi cie „dworzec w mie cie N. / d o b r z e  zda  
egzamin / z istnienia obiektywnego”, „c a o  sta a na swoim miejscu”, 
a „s z c z e g ó y  porusza y si  / po wyznaczonych torach”14. Tak e tutaj 
negacja zosta a pragmatycznie ukryta pod formaln  asercj . 

Dwa kolejne typy j zykowej realizacji poetyki zaprzecze  s  znacznie sub-
telniejsze. Pierwszy z nich odnale  mo na na poziomie semantycznym: 
„Kilka kobiet z a s t p i o  mnie / po piesznie / w tym po piechu”15 oraz 
„Odby o si  nawet / umówione spotkanie. / P o z a  z a s i g i e m  / naszej 
obecno ci. / W  r a j u  u t r a c o n y m  / prawdopodobie stwa. / G d z i e  
i n d z i e j . / Gdzie indziej”. Równie  negacje semantyczne pozwalaj  autor-
ce na jednoczesny opis „dziania si ” i „niedziania si ”, a raczej „dziania si ” 
„gdzie indziej”, bo nie w „naszym” wiecie, ale w wiecie mo liwo ci16. 

13 Lig za pisze, e „korekta j zyka” w poezji Szymborskiej polega na „dopisywaniu nowych 

kombinacji s ownych (na przyk ad w przekszta canych frazeologizmach) i skre laniu zesta-

wie  zanadto zu ytych”. Dzi ki temu „w poezji Szymborskiej przywo ania gotowych przeko-

na  opatrzone s  zawsze znakiem pytania, w tpienia lub negacji” (Lig za 2002, 82). 
14 Tak  interpretacj  sugeruje te  lektura wiersza Nieobecno  z tomu Dwukropek (Szymbor-

ska 2005). 
15 Eufoniczne wyra enie „po piesznie w tym po piechu” to nawi zanie do konkretnego 

typu poci gu. W przek adzie wiersza Szymborskiej dokonanym przez S. Bara czaka i C. Ca-

vanagh, cho  wspó brzmienie to zostaje zachowane, nie uda o si  odda  aluzji do kontekstu 

kolejowego. 
16 Dorota Wojda omawiaj c „poetyk  negatywn ” Szymborskiej, wskazuje na negacje s u-

ce kreacji tego, co nie istnieje, lub mo liwego stanu rzeczy. Badaczka ukazuje tak e inne 
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Pos uguj c si  terminologi  Micha owskiego, wiersz Dworzec mo na uzna  
za opis „negatywny” o charakterze „p o s t u l a t y w n o - k o m p e n s a c y j -
n y m ” (zob. Micha owski 1996, 125). Szymborska zdaje si  sugerowa , e 
to, co si  sta o, by o niepe ne, postuluj c zarazem, e spotkanie bohaterki 
mia o takie samo prawo, by doj  do skutku. Za pomoc  poetyki negacji au-
torka wydobywa z „niebytu” utracon  szans  spotkania, ukazuje j  jako 
równoprawn  mo liwo  i staje w jej obronie. Tym samym wydaje si  pod-
kre la  jej warto  i postuluje konieczno  jej zauwa enia. 

Wspomniany na pocz tku przek ad wiersza Dworzec autorstwa Stanis awa Ba-
ra czaka i Clare Cavanagh nosi tytu  The Railroad Station i brzmi nast puj co: 

My nonarrival in the city of N. 

took place on the dot. 

You’d been alerted 

in my unmailed letter. 

You were able not to be there 

at the agreed-upon time. 

The train pulled up at Platform 3. 

A lot of people got out. 

My absence joined the throng 

as it made its way toward the exit. 

Several women rushed  

to take my place  

in all that rush. 

Somebody ran up to one of them. 

I didn’t know him, 

but she recognized him 

immediately. 

While they kissed 

with not our lips, 

a suitcase disappeared, 

not mine. 

The railroad station in the city of N. 

passed its exam  

funkcje negacji w twórczo ci noblistki, które wykraczaj  jednak poza tematyk  niniejszego 
szkicu (zob. Wojda 1996, 43–71). 
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in objective existence 

with flying colors. 

The whole remained in place. 

Particulars scurried 

along the designated tracks. 

Even a rendezvous 

took place as planned. 

Beyond the reach 

of our presence. 

In the paradise lost 

of probability. 

Somewhere else. 

Somewhere else. 

How these little words ring. 

(Szymborska 2000, 70–72) 

W przytoczonym przek adzie, podobnie jak w oryginale, atwo zauwa y  
negacje jawne. W polskim tek cie „nie” wyst pi o sze  razy. W j zyku an-
gielskim odpowiednia partyku a pojawia si  w kilku postaciach w zale no ci 
od cz ci mowy, z jak  si  czy. „Negacje istnienia”, które opisuj  to, co si  
nie sta o, zosta y oddane jako: „nonarrival” (‘nieprzyjazd’), „unmailed” 
(‘niewys any’), „not to be” (‘nie by ’), a „negacje to samo ci”, opisuj ce to, 
co si  przydarzy o, ale nie bohaterce, w przek adzie brzmi : „I didn’t know 
him” (‘ja go nie zna am’), „they kissed / with not our lips” (‘poca owali si  / 
nie naszymi ustami’), „a suitcase (…) / not mine” (‘walizka nie moja’). Po-
dobnie jak w oryginale, opisuj  one rzeczywisto  alternatywn , a zarazem 
kontrfaktyczn . Podobn  funkcj  pe ni ciekawy przek ad wyra enia: „brak 
mojej osoby” na „my absence” (‘moja nieobecno ’). Sformu owanie to wy-
ra nie buduje obraz zatartych granic mi dzy wiatem rzeczywistym i alterna-
tywnym. Kontrast mi dzy nimi wprowadza spójnik „but” (‘ale’). 

Wi ksza w stosunku do orygina u ró norodno  form przecz cych poja-
wiaj cych si  w t umaczeniu przy poszczególnych cz ciach mowy ma co 
najmniej dwie konsekwencje. Z jednej strony, sprawia, e trudniej ni  w tek-
cie wyj ciowym zauwa y  ekwiwalenty partyku y przecz cej oraz formantu 

„nie-”, które u Szymborskiej spajaj  kompozycyjnie ca y utwór, z drugiej 
jednak s  one wyrazistsze w porównaniu z oryginalnym tekstem. Znacz cy 
jest równie  fakt, e w odpowiednich zdaniach wiersza zanegowane mog  
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zosta  ró ne sk adniki. T umacze starali si  zachowa  sposób negacji, pole-
gaj cy na zaprzeczeniu innych cz ci zdania ni  orzeczenie. 

W przek adzie Bara czaka i Cavanagh mo na równie  dostrzec negacj  na 

poziomie semantycznym. Tak jak w oryginale, zostaje tu zasugerowane, e 

kilka kobiet „zast pi o” bohaterk  na dworcu, odbieraj c jej jak gdyby mo -

liwo  pojawienia si  tam: „Several women rushed / to t a k e  m y  p l a c e  

/ in all that rush” (‘Kilka kobiet po pieszy o / zaj  moje miejsce / w ca ym 

tym po piechu’). Tak e bardzo wiernie oddane cztery ostatnie strofy sugeru-

j  kontrfaktyczno  spotkania g ównej bohaterki i faktyczno  drugiego 

spotkania, a zarazem przesuwaj  akcj  do rzeczywisto ci alternatywnej: 

„Even a rendezvous / t o o k  p l a c e  a s  p l a n n e d . / B e y o n d  t h e  

r e a c h  / of  our presence. / I n  t h e  p a r a d i s e  l o s t  / of  probability17. 

/ S o m e w h e r e  e l s e . / Somewhere else. / How these little words ring” 

(‘Nawet spotkanie / odby o si , tak jak by o planowane. / Poza zasi giem / 

naszej obecno ci. / W raju utraconym / prawdopodobie stwa. / Gdzie  in-

dziej. / Gdzie  indziej. / Jak te ma e s owa dzwoni ’). 

Oryginalna defrazeologizacja przyjmuj ca posta  formalnej asercji w t u-

maczeniu nie jest tak wyra na. Spo ród czterech utartych zwrotów j zyko-

wych wyst puj cych w przek adzie oddano idiomatyczno  tylko dwóch. 

Chodzi o pierwszy wers strofy dziesi tej: „The whole remained i n  p l a c e ” 

(‘Ca o  pozosta a na miejscu’) i zwrotk  dwunast : „B e y o n d  t h e  r e -

a c h  / of  our presence”. Pozosta e dwa sformu owania maj  raczej sens 

dos owny w przeciwie stwie do ich polskich odpowiedników18. U yty 

w strofie dziewi tej zwrot „to pass one’s exam” (‘zda  egzamin’) znacznie 

rzadziej ni  jego polski ekwiwalent oznacza ‘sprawdzi  si ’, a fraza „along 

the designated tracks” (‘po wyznaczonych torach’) w dziesi tej strofie 

w ogóle nie jest idiomatyczna. Kontekst pierwszych o miu strof  utworu po-

zwala jednak odczyta  te zwroty dos ownie, przez zestawienie tego, co si  

sta o, z tym, co si  nie sta o, ale zarazem wydarzy o si  „gdzie indziej” oraz 

przez al podmiotu wyra ony w trzech ostatnich strofach (w szczególno ci 

w wyra eniach implikuj cych niemo liwo : „beyond the reach”, „paradise 

lost” i w nostalgii ostatniego zdania). Na poziomie leksyki przejawia si  to 

w postaci w pewnym stopniu nadmiernego uwypuklenia tego, e „c a o  

17 W przek adzie udaje si  zachowa  aluzj  do tytu u poematu Miltona. 
18 Pod tym wzgl dem The Railroad Station mo e przypomina  t umaczenie wiersza Urodziny 

(Birthday), w którym cz ci frazeologizmów – ze wzgl du na sztuczno  – brak oryginalnej 
finezji (Brajerska-Mazur 2012, 236). 
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sta a na swoim miejscu” (por. „T h e  w h o l e  remained in place”), „dwo-

rzec zda  egzamin z istnienia obiektywnego piewaj co” (por. „The railroad 

station (…) / passed its exam / in objective existence / w i t h  f l y i n g  
c o l o r s ”), a po wyznaczonych torach poruszaj  si  nie poci gi, lecz 

„s z c z e g ó y ” (por. „P a r t i c u l a r s  scurried / along the designated 

tracks”). 
Ze wzgl du na specyfik  j zyka przek adu defrazeologizacja nie jest wi c 

tak wyra na jak w oryginale. Nie musi to jednak oznacza , e tekst nie za-
wiera sugestii, i  bohaterka wiersza nie tylko a uje niespe nionej mo liwo-
ci, ale nawet uwa a j  za równ  tej spe nionej. By  mo e tak  rol  pe ni za-

st pienie utartego frazeologizmu „zda  egzamin” sformu owaniem o zna-
czeniu dos ownym, które w wierszu brzmi jednak do  sztucznie. Je li 
bowiem fraza „to pass one’s exam” ma w j zyku angielskim tyko sens do-
s owny, to jej u ycie w odniesieniu do obiektywnego istnienia dworca kole-
jowego mo e by  dla czytelnika zaskakuj ce – zw aszcza e dworzec zdaje 
ów egzamin „ piewaj co”. Podobnie mog  zastanawia  „szczegó y”, które 
„mkn y po wyznaczonych torach” (por. „Particular scurried along the desi-
gnated tracks”). Tak  funkcj  negacji, jak  w polskim oryginale spe niaj  de-
leksykalizacje, w angielskim przek adzie wydaje si  pe ni  nieoczekiwane 
u ycie wyra e  o ograniczonej czliwo ci. Kontekst pragmatyczny sugeruje 
zatem odczytanie asercji jako negacji, jednak w mniejszym stopniu ni  ma to 
miejsce w oryginale. 

Poszukuj c dalszych ró nic mi dzy pierwowzorem analizowanego wier-
sza a jego angielskim przek adem, warto zwróci  uwag  na trzeci  strof . 
Obecny w niej zwrot „zd y e  nie przyj ” w t umaczeniu brzmi: „You 
were able not to be there” (‘by e  w stanie nie by  tam’). Cho  frazy wy-
st puj ce w obu wersjach j zykowych nale  do cz sto u ywanych, powtó-
rzenie czasownika ‘by ’ wydaje si  interesuj c  gr  j zykow  wprowadzon  
przez t umaczy, którzy w ten sposób chcieli podkre li  ontologiczn  pro-
blematyk  tekstu. Ciekawy jest te  przek ad frazy „brak mojej osoby” na 
„my absence” oraz zwrotki ósmej, w której zaimki dzier awcze w t uma-
czeniu odnosz  si  do ust, a nie jak w oryginale do poca unku, co wi cej 
wyst puj  na ko cu zdania, por.: „a suitcase disappeared, / not mine”. 
Dzi ki tej paralelnej pozycji staj  si  bardziej widoczne. Z kolei przys ó-
wek „dobrze”, wskazuj cy na sposób, w jaki dworzec zda  egzamin z ist-
nienia, t umacze – by pos u y  si  okre leniem Agaty Brajerskiej-Mazur – 
„podkr cili” (zob. Brajerska-Mazur 2012, 310–311), zamieniaj c go na wy-
ra enie „with flying colors”. 
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Na poziomie figur my li w obu wersjach j zykowych utworu Wis awy 
Szymborskiej atwo dostrzec zabieg negacji. W przek adzie zaprzeczenia 
s u , podobnie jak w oryginale, opowiadaniu o trzech wydarzeniach jedno-
cze nie: rzeczywistych, nierzeczywistych oraz rzeczywistych, ale dziej cych 
si  w wiecie alternatywnym. Jednak ze wzgl du na brak ekwiwalentów 
idiomów wyst puj cych w oryginale kluczowa w tpliwo  – czy to, co si  
wydarza, stanowi rzeczywi cie „w a ciwy” scenariusz w tek cie Szymborskiej 

– jest, niestety, znacznie s abiej zauwa alna dla angloj zycznych czytelników. 
Negacja – jak dowiod a przeprowadzona analiza – jest zatem podstawo-

wym zabiegiem j zykowym w wierszu Szymborskiej. Oznacza redukcj , któ-
ra z kolei stanowi „metod  weryfikacji s dów” (Micha owski 1996, 129). 

Dzi ki zastosowaniu negacji noblistka wyst puje „przeciw oczywisto ci” 

(Baranowska 1996, 50), podejmuj c dialog z g boko zakorzenion  w kultu-

rze europejskiej filozofi  Leibniza. 
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Artificial paradises of probability.  
On funtions of negation in Wis awa Szymborska’s Railroad Station  

and its English translation by Stanis aw Bara czak and Clare Cavanagh 

The aim of this article is to interpret Szymborska’s poem entitled The Railroad Station and its 

English translation, from the point of view of the key poetics of negation. From the point of 

view of linguistics, literary studies, and translation studies, the poem is demonstrative of the 

variety of forms of negation and their semantic functions used in Szymborska’s entire oeuvre. 

The translators use numerous and various forms of formal and semantic negation as well, but 

they lack the central pragmatic negation. Szymborska doubts whether ‘our’ world is the best 

of possible worlds: since there is only one course of events, ‘the paradise of probability’ is 

‘artificial’; the world is a burial ground of possibilities that did not come true. 

Keywords: poetics of negation, negation, possible worlds, literary translation, linguistics and 

literature 


