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Fot. Amon Göth na tarasie swojej willi „polujący na podludzi” w KL Płaszów 
(ok. 1943)

Fot. Willa Amona Götha, ul. Pańska w Krakowie (stan obecny po remoncie)
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OD TŁUMACZA NA JĘZYK HEBRAJSKI

Wysiłek tłumaczenia wierszy Austina Colloha mogę sprowadzić do trzech 
problemów. Po pierwsze, język hebrajski bardzo różni się od języka pol-
skiego – nie tylko w warstwie literalnej, ale również w warstwie leksykalnej. 
Sylaby w słowach hebrajskich są krótsze, zaś polskie o wiele dłuższe, jak na 
przykład w słowie: niesprawiedliwość (hebr. Awel, עוול). W tłumaczeniu 
poezji ma to zasadnicze znaczenie, jeśli weźmiemy pod uwagę meliczność 
języka poetyckiego.  Dość rzadka jest również forma imiesłowu, jak w tytule 
wiersza „Stojąc przed willa Amona Götha”. 

Drugi problem był bardziej optymistyczny, gdyż poemat napisany jest  
w języku proroków. Język hebrajski jest bowiem językiem sakralnym. Należało 
więc znaleźć wyrażenia adekwatne do poetyki i stylizacji prorockiej. Stąd też 
styl wysoki często miał swoje zakotwiczenie w tradycji i poetyce biblijnej.

Trzeci problem był najtrudniejszy, ponieważ był problemem treści. Cho-
dziło o to , aby znaleźć odpowiednie słowa, sformułowania, które z jednej 
strony przekazywałyby intencje i ducha poety, z drugiej zaś należało być 
bardzo ostrożnym, aby nie zgubić przesłania. Temat w sumie jest niezwy-
kle delikatny. Powaga tematu i jego znaczenie dla dialogu uniwersalnego  
i dialogu polsko-żydowskiego było warte wysiłku, aby przekazać istotę idei 
pojednania.

Dotknąłem też swoistej magii i alchemii słowa, jak w wierszu „Dziecinna 
zabawa w niemieckim obozie śmierci. Retrospekcja”. Czasami następowała 
fonetyczna magia i zbieżność słów, jak w metaforze: „[dzieci] owinięte dru-
tem kolczastym jak pieluszką” (drut kolczasty, to po hebrajsku חוט תיל [trb. 
„chut tail”], zaś pieluszka ח יתול [trb. „chitul”, w l.mn. „chitulim”]). „Tulim” 
i „chut tail”/„chitulim” – to w gruncie rzeczy oddany w sakralnym języku 
hebrajskim oksymoron nie tylko treściowy. Widzimy tu magiczną wręcz 
aliterację. W języku polskim zaś owa warstwa fonetyczna odnosi się do zna-
czenia przytulania, głaskania dziecka i czasownika „tulić”. 
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Dodatkowo, owe dziwne sploty fonetyczne i znaczeniowe układały się, 
niemalże automatycznie, w formę psalmiczną i meliczną. Starałem się bo-
wiem przekształcić, czasami niezamierzoną, stylizację na rytmikę biblijną. 
Miałem problem z wierszem współczesnym, w którym nie używa się punk-
tacji, interpunkcji. Uczłonkowanie wersyfikacyjne wierszy sprawiło jednak, 
iż przesłanie w warstwie formy, jak i treści pozostało klarowne i czyste.

Hanna Krall twierdzi, że o „Zagładzie należy mówić cicho”. Podsumowu-
jąc jednak ideę projektu Colloha ukazania wybaczenia i modlitwy o pokój 
w wersji trilingwalnej (polsko-hebrajsko-niemieckiej) należałoby podejść 
indywidualnie do martyrologii, męczeństwa. Niedobrze, gdy Holocaust 
odbieramy li tylko „narcystycznie”. Nie należy pławić się w przywoływaniu 
nieszczęścia. Ma zatem rację Krall. Musimy też zrozumieć dwie tradycje: 
hebrajską (starozakonną) i europejską, a stricte chrześcijańską. Nie mo-
żemy zrezygnować z patosu (z gr. πάθος [páthos] – „doświadczenie; uczu-
cie; namiętność; cierpienie”). Autor poematu wybrał styl proroków niejako 
intuicyjnie. Musimy to uszanować, aby przejść do istoty: metaforycznej 
„Manny Współczucia” (wiersz „Nowy Kadisz Izraela”), która niech spadnie 
w języku poezji na tę Ziemię i do każdego serca.

Inny problem to kwestia wybaczenia, która jest otwarta. Nie należy 
rozumieć wybaczenia dosłownie. Można się nie zgodzić z gremialnym  
i automatycznym wybaczaniem wszystkim i każdemu z osobna. Trzeba wy-
baczenie zrozumieć, nie jako wyzwolenie przestępcy, mordercy, uwolnienie 
od kary. W żadnym wypadku. Chodzi tu przede wszystkim o wyzwolenie 
ofiar, straumatyzowanych cierpieniem tego świata i tego wszystkiego, co 
uczynił brat bratu. Poeta nie doświadczywszy gehenny wojny powraca jak 
bumerang do okresu pogardy i zbrodni, który dotknął również jego rodziny, 
zarówno matki, jak i ojca. Temat Shoah jest w sumie w poezji Colloha wy-
ważony, ale przede wszystkim pokazany w perspektywie empatii do narodu 
żydowskiego i każdego cierpiącego.  Poeta jest świadom, iż zagłada nie 
dotyczy tylko Żydów. Jest to problem i narracja cywilizacyjna. Dotyczy to 
przede wszystkim klęski całego świata zachodniego. Przesłanie jest zatem 
uniwersalne i nieustające...

Yaron Karol „Hapolani” Becker


