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Sztuczne raje prawdopodobieÍstwa.
O funkcjach negowania w wierszu
pt. Dworzec Wisawy Szymborskiej
i jego angielskim przekadzie
1
autorstwa Stanisawa BaraÍczaka i Clare Cavanagh
Wisâawę SzymborskĊ fascynuje temat prawdopodobieľstwa. To zainteresowanie wyraůa się w motywie „œwiata moůliwego”2, a dokâadniej „nie-œwiata
przedstawionego”3. Wojciech Ligęza okreœla „nie-œwiaty” Szymborskiej mianem „ontologii negatywnej” (1996, 72). Przykâadem wiersza podejmujĊcego
wskazany wĊtek jest Dworzec ze zbioru Sto pociech. Jerzy Kwiatkowski, omawiajĊc ów tom, wyjaœnia istotę „œwiatów moůliwych” następujĊco:
Œwiat realnie, intersubiektywnie istniejĊcy jest tu nimi jak gdyby zewszĊd
otoczony i przenikany. WaâęsajĊ się dookoâa niego jakieœ nie zrealizowa
Bardzo dziękuję dr. Jakubowi Czernikowi za wszystkie cenne uwagi, które pozwoliây mi
znaczĊco ulepszyý tekst.
2 W kontekœcie wiersza Dworzec istotna wydaje się uwaga Stanisâawa Balbusa dotyczĊca pochodzenia tego okreœlenia. Jego ŭródâo tkwi w filozofii G.W. Leibniza, „gdzie oznaczaâo nieskoľczony zbiór rzeczywistoœci logicznie prawdopodobnych, będĊcych niejako do »dyspozycji« zewnętrznego i nadrzędnego wobec nich Absolutu, który wszakůe »dopuœciâ do istnienia«
wyâĊcznie jednĊ z nich, nasz œwiat wâaœnie, »œwiat aktualny«, resztę pozostawiajĊc w stanie
czysto potencjalnym, w stanie »istniejĊcej« metafizycznej nicoœci” (Balbus 1996, 128).
3 Okreœlenie Jerzego Kwiatkowskiego, uůywane przez Edwarda Balcerzana (1996, 40) i Annę
LegeůyľskĊ (1996, 46), utworzone przez analogię do terminów „œwiat nie przedstawiony” (por.
Kornhauser, Zagajewski 1974) i „zaœwiat przedstawiony” (por. Gâowiľski 1998).
1
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ne moůliwoœci, jakieœ ontologiczne hybrydy wyâonione na chwilę, jakieœ
rzeczywistoœci ujemne, jakieœ œwiaty trybu warunkowego. (…) Szymborska pisze wâaœciwie o nierzeczywistoœci, pisze o innych, moůliwych rzeczywistoœciach (za: Balbus 1997, 126).

Choý poetka odwoâuje się do filozofii Gottfrieda Wilhelma Leibniza, wedâug którego „œwiaty moůliwe” stanowiĊ „raj prawdopodobieľstwa”, sam
ich pozytywny wymiar podaje w wĊtpliwoœý. Urzeczywistni się bowiem tylko
jedna z potencjalnych moůliwoœci, a caâa reszta musi zostaý unicestwiona.
Szymborska podwaůa zatem „rajskoœý” „raju prawdopodobieľstwa”, sugerujĊc, ůe jest on w istocie sztuczny. Bogactwo moůliwoœci wydaje się iluzjĊ,
skoro zaistnieý moůe tylko jedna z nich. Powstaâa w ten sposób moůliwoœý
objawia swojĊ ontologicznĊ chwiejnoœý, stajĊc się poniekĊd – by uůyý okreœlenia Charles’a Baudelaire’a – „sztucznym rajem”. W ten sposób prowokuje
do stawiania pytaľ o to, co oznacza faktyczna wieloœý moůliwoœci (które
gdzieœ przecieů istniejĊ!) i czy to, co wydaje się prawdziwe, nie jest przypadkiem niczym Baudelaire’owskie „wino i haszysz” (Baudelaire 2009).
Ta filozoficzna gâębia wiersza Dworzec powstaje dzięki zastosowaniu konstrukcji zaprzeczonych. InteresujĊca wydaje się kwestia, czy udaje się jĊ wyraziý w przekâadach, a jeœli tak, czy równieů odbywa się to za pomocĊ negacji. Przyjrzę się temu, analizujĊc tâumaczenie Dworca autorstwa Stanisâawa
Baraľczaka i Clare Cavanagh4.
Wiersz pt. Dworzec Wisâawy Szymborskiej brzmi tak:
Nieprzyjazd mój do miasta N.
odbyâ się punktualnie.
Zostaâeœ uprzedzony
niewysâanym listem.
ZdĊůyâeœ nie przyjœý
w przewidzianej porze.
PociĊg wjechaâ na peron trzeci.
Wysiadâo duůo ludzi.
Uchodziâ w tâumie do wyjœcia
brak mojej osoby.

4

Przekâady tych tâumaczy sĊ najbardziej znane wœród anglojęzycznych czytelników, przez
co w największym stopniu wpâywajĊ na zagranicznĊ recepcję twórczoœci Szymborskiej (Brajerska-Mazur 2012, 12).
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Kilka kobiet zastĊpiâo mnie
poœpiesznie
w tym poœpiechu.
Do jednej podbiegâ
ktoœ nie znany mi,
ale ona rozpoznaâa go
natychmiast.
Oboje wymienili
nie nasz pocaâunek,
podczas czego zginęâa
nie moja walizka.
Dworzec w mieœcie N.
dobrze zdaâ egzamin
z istnienia obiektywnego.
Caâoœý staâa na swoim miejscu.
Szczegóây poruszaây się
po wyznaczonych torach.
Odbyâo się nawet
umówione spotkanie.
Poza zasięgiem
naszej obecnoœci.
W raju utraconym
prawdopodobieľstwa.
Gdzie indziej.
Gdzie indziej.
Jak te sâówka dŭwięczĊ.
(Szymborska 2000, 122–123)

Tytuâ utworu lokalizuje sytuację lirycznĊ na dworcu – miejscu wyjĊtkowym
ze względu na powtarzalnoœý, a zarazem zmiennoœý. Choý rozkâad jazdy
pociĊgów jest staây, to jednak kaůdym pociĊgiem podróůujĊ inni pasaůerowie. Zewnętrzna oprawa dworca jest zawsze taka sama5, zmieniajĊ się przemieszczajĊcy się ludzie. Tym samym miejsce to, będĊc – pozornie – ostojĊ


Tę stabilnoœý dworca moůna by odnieœý do wiersza pt. Ůycie na poczekaniu, w którym, podejmujĊc wĊtek ůycia jako teatru, poetka pisze: „Stoję wœród dekoracji i widzę, jak sĊ solidne.
/ Uderza mnie precyzja wszelkich rekwizytów” (2000, 230–231).
5
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porzĊdku i staâoœci, uzyskuje cechy przestrzeni otwartej na niezliczone moůliwoœci6.
Analizowany wiersz jest zatem osobliwĊ relacjĊ z wydarzenia, które w rzeczywistoœci nie miaâo miejsca: „niespotkanie” pewnej pary w potencjalnym
mieœcie N. Niemniej Szymborska opowiada o nim tak, jak gdyby się jednak
zdarzyâo, sugerujĊc, ůe g d z i e œ nastĊpiý musiaâo7. W tle powstaje obraz tego, co odbyâo się naprawdę. Tę podwójnĊ relację buduje poetka wâaœnie
dzięki wspomnianej wczeœniej negacji.
Dworzec moůna interpretowaý następujĊco: oto podmiot liryczny opowiada
o wydarzeniu, które mogâo mieý miejsce (ale tak się nie staâo), relacjonujĊc jednoczeœnie fakty, które zdarzyây się z a m i a s t niego („kilka kobiet zastĊpiâo
mnie”). Bohaterka ůaâuje niezrealizowanej moůliwoœci, na co wskazujĊ okreœlenia pojawiajĊce się w trzech ostatnich strofach: „p o z a z a s i ę g i e m ”, „w raju
u t r a c o n y m ” (które implikujĊ niemoůliwoœý), a takůe koľczĊcy zwrot:
„Gdzie indziej. / Gdzie indziej. / Jak te sâówka dŭwięczĊ”8 [wszystkie wyróůnienia w cytowanych fragmentach wiersza w wersji polskiej i angielskiej sĊ moje
– A.S.]. Tym samym Szymborska opowiada się po stronie tego, co utracone,
broniĊc niespeânionego jako alternatywy równoprawnej wobec tego, co się wydarzyâo9. Spotkanie bohaterki wiersza na dworcu mogâoby odbyý się r ó w n i e
d o b r z e . Poetka zdaje się pytaý, dlaczego wydarzyâo się jedno, a nie drugie.
Co o tym decyduje: koniecznoœý czy przypadek? Jak pisze Stanisâaw Lem:
Przypadek jest wczesnym zwâaszcza zwrotnym czynnikiem wszelkiego
procesu ewolucyjnego, w którym ukâad, powstajĊc, wytwarza jednoczeœnie wâasne systemowe prawa, jakich nie wykrywa się na ogóâ w tym, co
go wszczęâo. (…) chodzi o takie ewolucje, w których przypadkowy, ko
6 Marc Augé okreœla dworzec jako „nie-miejsce”. „Nie-miejsca” sĊ to „przestrzenie same
niebędĊce miejscami antropologicznymi, które (…) nie integrujĊ dawnych miejsc”. Powstaây
one jako efekt nowoczesnego œwiata, „którego przeznaczeniem jest samotna indywidualnoœý,
w drodze, w tymczasowoœci i efemerycznoœci” (2011, 53–54).
7 Nieco inaczej interpretuje ten wiersz S. Balbus, który sĊdzi, ůe wydarzenia opowiedziane
w utworze nastĊpiây, ale „faktycznoœý ontologiczna tego, o czym się wâaœnie opowiada jako
o czymœ istniejĊcym, zostaje w samym tekœcie podwaůona wprost” (1996, 137–139). Równieů
w tej interpretacji podwójnoœý buduje negacja.
8 Warto zwróciý uwagę na eufonię występujĊcĊ w zestawieniu: „gdzie indziej”. Taki efekt akustyczny sâowa te – dodatkowo dwukrotnie powtórzone – zyskujĊ za sprawĊ obecnoœci gâosek
miękkich. Dzięki temu zabiegowi finalna strofa lepiej wybrzmiewa równieů pod względem interpretacyjnym. „Gdzie indziej” odsyâa do „innego œwiata”, a zarazem wyraůa ůal.
9 Jak pisze E. Balcerzan, poetka „gromadzi œwiadectwa dyskryminacji, przyglĊda się róůnoksztaâtnym postaciom banicji. Jest kronikarzem bytów wypędzonych” (1996, 34).
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incydentalny stan wyjœciowy przeradza się w trwaâĊ cechę ukâadu, jako
jego prawidâowoœý: (…) jak przypadek obraca się w sternika, losowoœý –
w los (Lem 1975, 23–24).

Czyůby więc losem ludzkim miaâ kierowaý po prostu przypadek? Jeœli nawet by tak nie byâo, a zatem gdyby losem kierowaâa koniecznoœý, wizja
czâowieka jest równie pesymistyczna: pozostaje on bowiem bezradny i skazany na kaprys siâ wyůszych.
Przesâanie wiersza moůe więc byý takie: dopóki wydarzenia nie następujĊ,
szanse na róůne ewentualnoœci sĊ takie same. Koniecznoœý lub przypadek
zdawaâyby się mówiý: „Wybieram odrzucajĊc, bo nie ma innego sposobu”
(Szymborska 2000, 199). Z jednej strony œwiat byâby zatem peâen bogactwa,
z drugiej – z wiersza wyâaniaâby się jego pesymistyczny obraz jako cmentarza niespeânionych prawdopodobieľstw.
Na takĊ interpretację pozwala zastosowanie przez SzymborskĊ kilku znaczĊcych zabiegów poetyckich. Po pierwsze, wiersz ma charakter narracyjny.
Uderza w nim duůa liczba (bo aů szesnaœcie) czasowników w formie osobowej. Poza tym w utworze odnajdujemy takůe siedem imiesâowów przymiotnikowych biernych, dwa rzeczowniki odczasownikowe, tj. „nieprzyjazd”
i „istnienie”, oraz jeden bezokolicznik. Istotne jest to, ůe poza czasownikiem
„dŭwięczĊ” uůytym w ostatnim wersie, wszystkie pozostaâe występujĊ w czasie przeszâym, przez co wiersz ma charakter relacji. Przyczynia się do tego
zwâaszcza poczĊtkowa partia tekstu. Po drugie, utwór ma kompozycję dwudzielnĊ. Częœý pierwsza, obejmujĊca strofy 1–8, jest – jak juů wspomniano –
relacjĊ, natomiast druga, którĊ tworzĊ strofy 9–14, ma charakter refleksyjno-filozoficzny, dostrzec moůna w niej ůal z powodu niespeânionej moůliwoœci10. Liczba strof, ich symetrycznoœý skâadniowa oraz podziaâ wiersza na
częœý opisowĊ (narracyjnĊ) i refleksyjnĊ sprawiajĊ, ůe wiersz przypomina sonet wâoski. Przypuszczenie to uprawomocnia równieů fakt, iů kaůda ze strof
jest odrębnĊ jednostkĊ zdaniowĊ i tym samym odpowiada pojedynczemu
wersowi w sonecie (14 zwrotek w wierszu noblistki to jakby 14 linijek sonetu). Porównanie do sonetu wâoskiego jest uzasadnione takůe ze względu na
intelektualny i konceptystyczny charakter poezji Wisâawy Szymborskiej11.


10 Szymborska przejawia postawę negatywnĊ, wyraůajĊc wĊtpliwoœý, czy w œwiecie musi
dziaý się to, co się dzieje, i preferencję wolicjonalnĊ, demonstrujĊc negatywne uczucie ůalu
(Antas 1991, 134–136).
11 Twórczoœý Szymborskiej do nurtu poezji intelektualnej zalicza Anna Nasiâowska (2000,
58–62). Z kolei jako konceptystycznĊ uznaje jĊ Arent von Nieukerken (1998, 356–400).
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W omawianym wierszu poetka równieů posâuůyâa się konceptem, który polega na paralelnym przedstawieniu tego, co się zdarzyâo, i tego, co nie nastĊpiâo. Ów paralelizm osiĊgnięty zostaâ dzięki uůyciu podobnych struktur
skâadniowych przy relacjonowaniu wydarzeľ rzeczywistych i tych niespeânionych. Róůnicę między nimi buduje obecnoœý sâów negujĊcych uůytych
w opisie tego, co nie miaâo miejsca. Pierwszy typ negacji występujĊcych
w utworze stanowi przede wszystkim negacja gramatyczna, polegajĊca na
kilkakrotnym uůyciu partykuây przeczĊcej, przedrostka „nie-”, a takůe spójnika „ale”12. Jest to negacja wyraůona wprost poprzez formalne zaprzeczenie dokonane na poziomie systemu gramatycznego. Obok niej moůna dostrzec w wierszu negację semantycznĊ, polegajĊcĊ na uůyciu rzeczownika
„brak”.
PojawiajĊce się w utworze negacje peâniĊ dwie funkcje. Po pierwsze, wskazujĊ na to, co się rzeczywiœcie nie staâo, zob.: „nieprzyjazd”, „niewysâany”,
„nie przyjœý”. Zgodnie z podziaâem dokonanym przez Piotra Michaâowskiego sĊ to przykâady „negacji istnienia”, polegajĊcej na tym, ůe „przedstawia
obiekt, pozostawiajĊc realne cechy, ale uprzedzajĊc o jego nieistnieniu” (Michaâowski 1996, 125). Poprzez jej zastosowanie Szymborska mówi więc
o rzeczywistoœci, która n i e i s t n i e j e (list nie zostaje wysâany, bohaterka
nie przyjeůdůa, męůczyzna nie przychodzi, by odebraý jĊ z dworca). Naleůy
zauwaůyý, ůe zaprzeczenia występujĊce w wierszu pojawiajĊ się jednak
w doœý nietypowych miejscach, jeœli przyjĊý, ůe podstawowĊ formĊ negowania jest zaprzeczenie orzeczenia. Tymczasem w omawianym tekœcie mamy
do czynienia z zaprzeczonym podmiotem („nieprzyjazd”), przydawkĊ („niewysâanym”) i dopeânieniem („nie przyjœý”). Zabieg ten sâuůy podkreœleniu
faktycznoœci wydarzenia, które odbyâo się „gdzie indziej”. W ten sposób negacja kreuje przestrzeľ, w której opisane wydarzenia się odbyây.
Po drugie, zaprzeczenia z partykuâĊ „nie” wskazujĊ na to, co się przytrafiâo, ale nie bohaterce lirycznej, por.: „nie znany m i ”, „nie n a s z pocaâunek”, „nie m o j a walizka”. Moůna za P. Michaâowskim okreœliý te przykâady jako „negację toůsamoœci”, która „przekreœla identyfikację z innym obiektem (realnym lub idealnym)” (1996, 125). Tym samym Szymborska mówi
o rzeczywistoœci, która j e s t (pocaâunek nastĊpiâ, ale nie byâ to pocaâunek
gâównych bohaterów itd.). W tym przypadku partykuâa „nie” znów nie wiĊůe się z orzeczeniem, ale z przydawkĊ. Dzięki temu dwa œwiaty – realny

12 W pierwszej częœci wiersza partykuâa przeczĊca pojawia się cztery razy, natomiast prefiks
„nie-” zostaâ uůyty dwukrotnie.
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i nierealny – wspóâistniejĊ w utworze. Podobnemu celowi sâuůĊ sâowo
„brak” oraz spójnik „ale”.
Kolejny typ negacji zastosowanej w analizowanym wierszu dotyczy zwiĊzków frazeologicznych występujĊcych w strofach dziewiĊtej i dziesiĊtej, tj.
„zdaý egzamin”, „staý na swoim miejscu” i „poruszaý się po wyznaczonych
torach”, które moůna by odczytaý dosâownie (gdyů dookreœlajĊ sytuację lirycznĊ). Takie postępowanie podpowiadajĊ równieů niekonwencjonalnie
uůyte (odfrazeologizowane) wyraůenie „poza zasięgiem”, pojawiajĊce się
w strofie dwunastej, oraz odwoâanie do poematu Johna Miltona, poczynione
w strofie trzynastej, które jednak nabiera tu zupeânie innego znaczenia. Defrazeologizacja sâuůy ukazaniu umownoœci (arbitralnoœci) znaczeľ utartych
poâĊczeľ wyrazowych i podwaůeniu powszechnie obowiĊzujĊcych reguâ językowych. W naturze tego zabiegu równieů leůy więc zaprzeczenie13. Dlatego relacja z nieodbytego spotkania, ůal bohaterki wiersza wywoâany niedojœciem spotkania do skutku, a takůe odwoâania do kontekstu kolejowego pozwalajĊ wĊtpiý, czy rzeczywiœcie „dworzec w mieœcie N. / d o b r z e zdaâ
egzamin / z istnienia obiektywnego”, „c a â o œ ý staâa na swoim miejscu”,
a „s z c z e g ó â y poruszaây się / po wyznaczonych torach”14. Takůe tutaj
negacja zostaâa pragmatycznie ukryta pod formalnĊ asercjĊ.
Dwa kolejne typy językowej realizacji poetyki zaprzeczeľ sĊ znacznie subtelniejsze. Pierwszy z nich odnaleŭý moůna na poziomie semantycznym:
„Kilka kobiet z a s t Ċ p i â o mnie / poœpiesznie / w tym poœpiechu”15 oraz
„Odbyâo się nawet / umówione spotkanie. / P o z a z a s i ę g i e m / naszej
obecnoœci. / W r a j u u t r a c o n y m / prawdopodobieľstwa. / G d z i e
i n d z i e j . / Gdzie indziej”. Równieů negacje semantyczne pozwalajĊ autorce na jednoczesny opis „dziania się” i „niedziania się”, a raczej „dziania się”
„gdzie indziej”, bo nie w „naszym” œwiecie, ale w œwiecie moůliwoœci16.


13 Ligęza pisze, ůe „korekta języka” w poezji Szymborskiej polega na „dopisywaniu nowych
kombinacji sâownych (na przykâad w przeksztaâcanych frazeologizmach) i skreœlaniu zestawieľ zanadto zuůytych”. Dzięki temu „w poezji Szymborskiej przywoâania gotowych przekonaľ opatrzone sĊ zawsze znakiem pytania, wĊtpienia lub negacji” (Ligęza 2002, 82).
14 TakĊ interpretację sugeruje teů lektura wiersza Nieobecnoœý z tomu Dwukropek (Szymborska 2005).
15 Eufoniczne wyraůenie „poœpiesznie w tym poœpiechu” to nawiĊzanie do konkretnego
typu pociĊgu. W przekâadzie wiersza Szymborskiej dokonanym przez S. Baraľczaka i C. Cavanagh, choý wspóâbrzmienie to zostaje zachowane, nie udaâo się oddaý aluzji do kontekstu
kolejowego.
16 Dorota Wojda omawiajĊc „poetykę negatywnĊ” Szymborskiej, wskazuje na negacje sâuůĊce kreacji tego, co nie istnieje, lub moůliwego stanu rzeczy. Badaczka ukazuje takůe inne
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PosâugujĊc się terminologiĊ Michaâowskiego, wiersz Dworzec moůna uznaý
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. Michaâowski 1996, 125). Szymborska zdaje się sugerowaý, ůe
to, co się staâo, byâo niepeâne, postulujĊc zarazem, ůe spotkanie bohaterki
miaâo takie samo prawo, by dojœý do skutku. Za pomocĊ poetyki negacji autorka wydobywa z „niebytu” utraconĊ szansę spotkania, ukazuje jĊ jako
równoprawnĊ moůliwoœý i staje w jej obronie. Tym samym wydaje się podkreœlaý jej wartoœý i postuluje koniecznoœý jej zauwaůenia.
Wspomniany na poczĊtku przekâad wiersza Dworzec autorstwa Stanisâawa Baraľczaka i Clare Cavanagh nosi tytuâ The Railroad Station i brzmi następujĊco:
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 twórczoœci noblistki, które wykraczajĊ jednak poza tematykę niniejszego
szkicu (zob. Wojda 1996, 43–71).

ANNA STANISZ: Sztuczne raje prawdopodobieÍstwa…

267

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 przekâadzie, podobnie jak w oryginale, âatwo zauwaůyý
negacje jawne. W polskim tekœcie „nie” wystĊpiâo szeœý razy. W języku angielskim odpowiednia partykuâa pojawia się w kilku postaciach w zaleůnoœci
od częœci mowy, z jakĊ się âĊczy. „Negacje istnienia”, które opisujĊ to, co się
nie staâo, zostaây oddane jako: „nonarrival” (‘nieprzyjazd’), „unmailed”
(‘niewysâany’), „not to be” (‘nie byý’), a „negacje toůsamoœci”, opisujĊce to,
co się przydarzyâo, ale nie bohaterce, w przekâadzie brzmiĊ: „I didn’t know
him” (‘ja go nie znaâam’), „they kissed / with not our lips” (‘pocaâowali się /
nie naszymi ustami’), „a suitcase (…) / not mine” (‘walizka nie moja’). Podobnie jak w oryginale, opisujĊ one rzeczywistoœý alternatywnĊ, a zarazem
kontrfaktycznĊ. PodobnĊ funkcję peâni ciekawy przekâad wyraůenia: „brak
mojej osoby” na „my absence” (‘moja nieobecnoœý’). Sformuâowanie to wyraŭnie buduje obraz zatartych granic między œwiatem rzeczywistym i alternatywnym. Kontrast między nimi wprowadza spójnik „but” (‘ale’).
Większa w stosunku do oryginaâu róůnorodnoœý form przeczĊcych pojawiajĊcych się w tâumaczeniu przy poszczególnych częœciach mowy ma co
najmniej dwie konsekwencje. Z jednej strony, sprawia, ůe trudniej niů w tekœcie wyjœciowym zauwaůyý ekwiwalenty partykuây przeczĊcej oraz formantu
„nie-”, które u Szymborskiej spajajĊ kompozycyjnie caây utwór, z drugiej
jednak sĊ one wyrazistsze w porównaniu z oryginalnym tekstem. ZnaczĊcy
jest równieů fakt, ůe w odpowiednich zdaniach wiersza zanegowane mogĊ
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zostaý róůne skâadniki. Tâumacze starali się zachowaý sposób negacji, polegajĊcy na zaprzeczeniu innych częœci zdania niů orzeczenie.
W przekâadzie Baraľczaka i Cavanagh moůna równieů dostrzec negację na
poziomie semantycznym. Tak jak w oryginale, zostaje tu zasugerowane, ůe
kilka kobiet „zastĊpiâo” bohaterkę na dworcu, odbierajĊc jej jak gdyby moůliwoœý pojawienia się tam: „Several women rushed / to t a k e m y p l a c e
/ in all that rush” (‘Kilka kobiet poœpieszyâo / zajĊý moje miejsce / w caâym
tym poœpiechu’). Takůe bardzo wiernie oddane cztery ostatnie strofy sugerujĊ kontrfaktycznoœý spotkania gâównej bohaterki i faktycznoœý drugiego
spotkania, a zarazem przesuwajĊ akcję do rzeczywistoœci 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 / odbyâo się, tak jak byâo planowane. / Poza zasięgiem /
naszej obecnoœci. / W raju utraconym / prawdopodobieľstwa. / Gdzieœ indziej. / Gdzieœ indziej. / Jak te maâe sâowa dzwoniĊ’).
Oryginalna defrazeologizacja przyjmujĊca postaý formalnej asercji w tâumaczeniu nie jest tak wyraŭna. Spoœród czterech utartych zwrotów językowych występujĊcych w przekâadzie oddano idiomatycznoœý tylko dwóch.
Chodzi o pierwszy wers strofy dziesiĊtej: „The whole remained i n p l a c e ”
(‘Caâoœý pozostaâa na miejscu’) i zwrotkę dwunastĊ: „B e y o n d t h e r e a c h / of our presence”. Pozostaâe dwa sformuâowania majĊ raczej sens
dosâowny w przeciwieľstwie do ich polskich odpowiedników18. Uůyty
w strofie dziewiĊtej zwrot „to pass one’s exam” (‘zdaý egzamin’) znacznie
rzadziej niů jego polski ekwiwalent oznacza ‘sprawdziý się’, a fraza „along
the designated tracks” (‘po wyznaczonych torach’) w dziesiĊtej strofie
w ogóle nie jest idiomatyczna. Kontekst pierwszych oœmiu strof utworu pozwala jednak odczytaý te zwroty dosâownie, przez zestawienie tego, co się
staâo, z tym, co się nie staâo, ale zarazem wydarzyâo się „gdzie indziej” oraz
przez ůal podmiotu wyraůony w trzech ostatnich strofach (w szczególnoœci
w wyraůeniach implikujĊcych niemoůliwoœý: „beyond the reach”, „paradise
lost” i w nostalgii ostatniego zdania). Na poziomie leksyki przejawia się to
w postaci w pewnym stopniu nadmiernego uwypuklenia tego, ůe „c a â o œ ý

W przekâadzie udaje się zachowaý aluzję do tytuâu poematu Miltona.
Pod tym względem The Railroad Station moůe przypominaý tâumaczenie wiersza Urodziny
(Birthday), w którym częœci frazeologizmów – ze względu na sztucznoœý – brak oryginalnej
finezji (Brajerska-Mazur 2012, 236).
17

18
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staâa na swoim miejscu” (por. „T h e w h o l e remained in place”), „dworzec zdaâ egzamin z istnienia obiektywnego œpiewajĊco” (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 poruszajĊ się nie pociĊgi, lecz
„s z c z e g ó â y ” (por. „P a r t i c u l a r s scurried / along the designated
tracks”).
Ze względu na specyfikę języka przekâadu defrazeologizacja nie jest więc
tak wyraŭna jak w oryginale. Nie musi to jednak oznaczaý, ůe tekst nie zawiera sugestii, iů bohaterka wiersza nie tylko ůaâuje niespeânionej moůliwoœci, ale nawet uwaůa jĊ za równĊ tej speânionej. Byý moůe takĊ rolę peâni zastĊpienie utartego frazeologizmu „zdaý egzamin” sformuâowaniem o znaczeniu dosâownym, które w wierszu brzmi jednak doœý sztucznie. Jeœli
bowiem fraza „to pass one’s exam” ma w języku angielskim tyko sens dosâowny, to jej uůycie w odniesieniu do obiektywnego istnienia dworca kolejowego moůe byý dla czytelnika zaskakujĊce – zwâaszcza ůe dworzec zdaje
ów egzamin „œpiewajĊco”. Podobnie mogĊ zastanawiaý „szczegóây”, które
„mknęây po wyznaczonych torach” (por. „Particular scurried along the designated tracks”). TakĊ funkcję negacji, jakĊ w polskim oryginale speâniajĊ deleksykalizacje, w angielskim przekâadzie wydaje się peâniý nieoczekiwane
uůycie wyraůeľ o ograniczonej âĊczliwoœci. Kontekst pragmatyczny sugeruje
zatem odczytanie asercji jako negacji, jednak w mniejszym stopniu niů ma to
miejsce w oryginale.
PoszukujĊc dalszych róůnic między pierwowzorem analizowanego wiersza a jego angielskim przekâadem, warto zwróciý uwagę na trzeciĊ strofę.
Obecny w niej zwrot „zdĊůyâeœ nie przyjœý” w tâumaczeniu brzmi: „You
were able not to be there” (‘byâeœ w stanie nie byý tam’). Choý frazy występujĊce w obu wersjach językowych naleůĊ do często uůywanych, powtórzenie czasownika ‘byý’ wydaje się interesujĊcĊ grĊ językowĊ wprowadzonĊ
przez tâumaczy, którzy w ten sposób chcieli podkreœliý ontologicznĊ problematykę tekstu. Ciekawy jest teů przekâad frazy „brak mojej osoby” na
„my absence” oraz zwrotki ósmej, w której zaimki dzierůawcze w tâumaczeniu odnoszĊ się do ust, a nie jak w oryginale do pocaâunku, co więcej
występujĊ na koľcu zdania, por.: „a suitcase disappeared, / not mine”.
Dzięki tej paralelnej pozycji stajĊ się bardziej widoczne. Z kolei przysâówek „dobrze”, wskazujĊcy na sposób, w jaki dworzec zdaâ egzamin z istnienia, tâumacze – by posâuůyý się okreœleniem Agaty Brajerskiej-Mazur –
„podkręcili” (zob. Brajerska-Mazur 2012, 310–311), zamieniajĊc go na wyraůenie „with flying colors”.
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Na poziomie figur myœli w obu wersjach językowych utworu Wisâawy
Szymborskiej âatwo dostrzec zabieg negacji. W przekâadzie zaprzeczenia
sâuůĊ, podobnie jak w oryginale, opowiadaniu o trzech wydarzeniach jednoczeœnie: rzeczywistych, nierzeczywistych oraz rzeczywistych, ale dziejĊcych
się w œwiecie alternatywnym. Jednak ze względu na brak ekwiwalentów
idiomów występujĊcych w oryginale kluczowa wĊtpliwoœý – czy to, co się
wydarza, stanowi rzeczywiœcie „wâaœciwy” scenariusz w tekœcie Szymborskiej
– jest, niestety, znacznie sâabiej zauwaůalna dla anglojęzycznych czytelników.
Negacja – jak dowiodâa przeprowadzona analiza – jest zatem podstawowym zabiegiem językowym w wierszu Szymborskiej. Oznacza redukcję, która z kolei stanowi „metodę weryfikacji sĊdów” (Michaâowski 1996, 129).
Dzięki zastosowaniu negacji noblistka występuje „przeciw oczywistoœci”
(Baranowska 1996, 50), podejmujĊc dialog z gâęboko zakorzenionĊ w kulturze europejskiej filozofiĊ Leibniza.
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Artificial paradises of probability.
On funtions of negation in Wisawa Szymborska’s Railroad Station
and its English translation by Stanisaw BaraÍczak 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

