Poeta zapomniany. Część II.
Historia wydań i opinii na temat największego eposu narodowego Chile „Araukany”
dotyczącego walk hiszpańskich Konkwistadorów z plemieniem Mapuchów,
mieszkającym na terenach obecnego Chile, napisana przez tłumacza epopei na język
polski – Czesława Ratkę.

Płaskorzeźba przedstawiająca Alonso de Ercilla y Zúñiga, autorstwa Wiliama
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Czesław Ratka
Popularność Araukany w Hiszpanii za życia jej autora była nadzwyczajna. W ciągu
trzydziestu lat od jej pierwszego wydania w roku 1569 ukazało się w Madrycie,
Salamance, Antwerpii (wówczas należącej do Hiszpanii), Saragossie, Lizbonie,
Barcelonie i Perpignan siedemnaście wydań tego eposu[1]. Szybko znalazł on

naśladowców i stał się inspiracją dla innych twórców nie tylko w gatunku poezji
epickiej, ale i w romancy oraz w teatrze. A że dobre dzieła rozpowszechniane przez
liczne wydania były zwykle szybko tłumaczone na inne języki, należałoby oczekiwać,
że wkrótce zaczną się pojawiać także przekłady Araukany. Tymczasem, zanim do
tego doszło, z początkiem XVII wieku ta ogromna początkowo popularność zamiera
nagle i niespodziewanie na dwa stulecia (w ciągu dwustu następnych lat ukaże się w
Hiszpanii zaledwie pięć wydań). Trudno się spodziewać, by w tej sytuacji
zagraniczny odbiorca miał na nią zwrócić uwagę. Wprawdzie w roku 1619 została
przełożona na język holenderski[2] (co nie powinno dziwić, skoro Niderlandy za
panowania Karola V zostały dołączone do Królestwa Hiszpanii), nie decydowały tu
jednak względy literackie. Był to zbiór krótkich wyjątków z trzydziestu trzech pieśni,
przełożonych prozą, które holenderski tłumacz potraktował jako zachętę dla swoich
ziomków eksploratorów (którym udało się już znaleźć drogę na Pacyfik wokół
przylądka Horn) do podboju obfitujących w złoto ziem nie opanowanych przez
Hiszpanów. Świadczy o tym już tytuł książki: Rzetelne opisy narodów Chile i Arauko
oraz innych krain obfitujących w złoto, a także wojen, jakie ich mieszkańcy
prowadzili przeciwko Hiszpanom[3].
Przekład ten nie wpłynął na popularyzację Araukany, bo też nie takie były intencje
tłumacza. Co prawda po tematykę araukańską, czerpiąc z teatru hiszpańskiego,
zaczęli dość wcześnie sięgać dramaturdzy francuscy, ale były to zaledwie różne
formy adaptacji poematu Ercilli dalekie od jego oryginalnej formy. Dopiero pod
koniec XVIII pojawią się fragmentaryczne zrazu przekłady francuskie i angielskie –
ważne, gdyż wraz z nimi pokażą się także jego pierwsze uczciwe omówienia
dokonywane przez tłumaczy, dostarczające dowodów, że to naprawdę wartościowe
dzieło. Po serii przekładów częściowych powstaną wreszcie tłumaczenia pełne.
Pierwszy całościowy przekład na język angielski ukaże się w roku 1808 (William
Hayley), na niemiecki w roku 1831 (E. M. Winterling), a na francuski w roku 1869
(Alexandre Nicolás). Do roku 1968 liczba wydań Araukany urośnie do
siedemdziesięciu czterech[4].
Skąd jednak ta dwuwiekowa przerwa? Ośmielę się postawić tezę, że jej przyczyną
nie był obrót koła Fortuny, jak często Ercilla poucza nas w Araukanie, ale publikacja
przez Cristobala Suareza de Figueroa księgi o dokonaniach Garcii Hurtado de
Mendoza, jego mecenasa, niegdysiejszego gubernatora Chile; tak się bowiem składa,

że spadek popularności Araukany zbiega się mniej więcej w czasie z datą pojawienia
się pomówień szkalujących poetę (rok 1613) zamieszczonych w tej biografii. Antonio
de Sancha, osiemnastowieczny wydawca Araukany, w Przedmowie do swego
wydania wylicza je w taki sposób:
Suárez de Figueroa wytyka Ercilli trzy wady: 1° – że w swojej Araukanie pominął
milczeniem don Garcię Hurtado de Mendoza; 2° – że owo milczenie wynikało z
jego niewdzięcznego serca, zobowiązanego przecież wieloma łaskami, jakie
uzyskał z jego ręki; 3° – że jego historia okazała się niewiarygodna.
Po lekturze epopei wiemy, że zarzuty te są nieprawdziwe. W czasie, gdy Suárez pisał
biografię Mendozy, Ercilla, zmarły kilkanaście lat wcześniej, uchodził za jednego z
największych poetów Hiszpanii; Araukana cieszyła się powodzeniem, a jej tematykę
podejmowali inni twórcy w różnych gatunkach literackich. Nie wiemy, czy doktorem
Suarezem kierowały jakieś prywatne motywy i osobista niechęć do poety i nie
chcemy wiedzieć, przynajmniej ja nie chcę. Jeśli tak było, to winien on zdawać sobie
sprawę, że jako autorowi biografii swego chlebodawcy nie przystoi mu uprawiać
własnej polityki między jej wierszami. Ponadto winien rozumieć, że kto próbuje psuć
reputację zmarłych za pomocą oszczerstw, psuje przede wszystkim swoją własną, a
rozpowszechniając kłamstwa o innych, niweczy wiarygodność swego pisarstwa w
ogóle. Jak by nie było, ziarno nieprawdy zostało zasiane, wykiełkowało, a roślinka
zaczęła owocować…

Członkowie plemienia Mapuchów, fot. Muzeum Sztuki Prekolumbijskiej w Chile.
Sto dwadzieścia lat później do kłamstw Suareza dorzucił swoje trzy grosze o
Araukanie i jej autorze oświecony Voltaire (w Essai sur la poésie épique
wydrukowanym w formie dodatku do jego poematu Henriade), a sława jego nazwiska
sprawiła, że cytowano go bezkrytycznie, mimo że już w drugim zdaniu swojego Eseju
mija się on z prawdą, gdy pisze, że Ercilla brał udział w hiszpańskim szturmie na
francuską twierdzę Saint-Quentin, w Pikardii, w północnej Francji, choć wiadomo z
Araukany, że był on w tym czasie w Chile (bitwę, owszem, oglądał, ale we śnie i
dzięki interwencji Bellony). Błąd ten jest wielce znaczący, gdyż pokazuje (jak i dalsza
treść Eseju), że Voltaire Araukany nie czytał! Już William Hayley, angielski tłumacz
dzieła Ercilli, zwrócił na to uwagę; mimo to opinia publiczna wolała powtarzać
bezpodstawne osądy opiniotwórczego Francuza. Voltaire poświęca cztery piąte
swojego Eseju zachwytom nad zdolnościami pisarskimi Ercilli, którego wychwala
ponad Homera, by w pozostałej jednej piątej zaprzeczyć wszystkiemu, co mówił
wcześniej, gdy pisze:
Prawdą jest, że jeśli w pewnym miejscu Alonzo wybija się nad Homera, to w całej
reszcie jest poniżej najmarniejszego z poetów. Dziwimy się widząc, jak nisko upada
po osiągnięciu tak wysokiego lotu. W bitwach jest niewątpliwie dużo ognia, lecz

żadnej inwencji, żadnego planu; brak zróżnicowania w opisach, brak jednolitości w
formie. Ten epos jest dzikszy niż nacje, o których opowiada. Pod koniec dzieła
autor, będący jednym z jego głównych bohaterów, w nocy, w trakcie długiego i
nudnego przemarszu z grupą żołnierzy, chcąc wypełnić czymś czas, wszczyna
dysputę na temat Wergiliusza, a zwłaszcza epizodu Dydony. Alonzo korzysta z
okazji, by podyskutować z żołnierzami o okolicznościach śmierci Dydony, takich,
jak je opisują starożytni historycy; a aby skuteczniej skorygować wersję
Wergiliusza i przywrócić królowej Kartaginy jej dobre imię, zabawia się w
rozprawianie o tym przez całe dwie pieśni. Zresztą kompozycja trzydziestu sześciu
bardzo długich pieśni to wcale niemała wada jego eposu. Zdaje się, nie bez racji,
że pisarz, który nie zatrzymuje się lub nie chce tego zrobić, nie powinien oddawać
się takiej profesji.
Tak duża liczba wad nie przeszkodziła sławnemu Miguelowi Cervantesowi w
stwierdzeniu, że Araukana może być porównywana z najlepszymi poematami
włoskimi. Ów fałszywy osąd podyktowała hiszpańskiemu twórcy zapewne ślepa
miłość ojczyzny. Prawdziwe i solidne umiłowanie ojczyzny to praca dla jej dobra i
obrona jej wolności na tyle, na ile jest to możliwe: zaś wszczynanie sporów dla
wspierania jedynie autorów własnej nacji, przechwalanie się, że ma się lepszych
poetów niż sąsiedzi, to raczej głupia miłość własna aniżeli ukochanie swojego
kraju.
(Przekład z francuskiego – Anna Rucińska).
Od tej więc pory dwie ekspertyzy: oszczercza i nierzetelna, obie bezczelne, miały
decydować o dalszych losach epopei poety-konkwistadora. Niewątpliwie osiągały
zamierzony cel – odstręczały potencjalnych czytelników i tłumaczy od sięgania po
podobno zmyśloną historię stworzoną przez człowieka o nie najlepszej reputacji.

Pedro de Valdivia, jeden z hiszpańskich Konkwistadorów w Chile, za czasów autora
„Araukany”.
Jeśli ktoś uważa, że przesadzam z nadawaniem tak wielkiego znaczenia jakimś
pojedynczym publikacjom i że zapomnienia Araukany, najokrutniejszego wyroku dla
Ercilli, nie należy wiązać z krążącymi wszędzie insynuacjami pod jego adresem – jeśli
sądzi, że publikowane wymysły powinno się traktować raczej jako mało znaczące
anegdoty z jego życia – niech raczy zwrócić uwagę, że w roku 1776, sto sześćdziesiąt
lat po ukazaniu się książki Suareza, Antonio de Sancha, pisząc Przedmowę do swego
wydania Araukany, widzi potrzebę poruszenia w niej tych z pozoru anegdotycznych
kwestii: przedstawia życiorys poety, a następnie zajmuje się jedynie problemem
pomówień Suareza. Zapewne nie podnosiłby tych spraw, gdyby były mało ważne i
gdyby nie były rozpowszechnione. Solidne dwutomowe wydanie Sanchy – rzetelne
przygotowanie tekstu, dodanie miedziorytu przedstawiającego Ercillę i po raz

pierwszy sztychów ilustrujących sceny z epopei oraz rozkładanej mapy specjalnie w
tym celu sporządzonej przez królewskiego geografa, wreszcie skórzana oprawa ze
złoceniami – musiało zaskoczyć elitę kulturalną tamtego okresu i obudzić w niej
ciekawość poznania dzieła. Nie widać tego wprawdzie w pogrążonej w głębokim
kryzysie Hiszpanii, ale w innych krajach stosunek do epopei zaczyna ulegać zmianie.
W Hiszpanii starania Sanchy o przywrócenie dobrego imienia Ercilli były, jak się
zdaje, bezowocne, gdyż komentatorzy dzieła Ercilli jeszcze długo powtarzali
krzywdzące opinie Suareza, choć z czasem w coraz łagodniejszej formie. Dopiero u
współczesnych nam hiszpańskich badaczy literatury, jak Isaías Lerner, chwast
nieprawdy jest wreszcie wypleniony do cna. Po czterystu latach!
Polska praktycznie nie miała kontaktów z Hiszpanią ani w czasach Ercilli, ani przez
kilka następnych stuleci – jeśli nie liczyć sporadycznych wizyt dyplomatycznych lub
bardzo nielicznych prywatnych. Język hiszpański był u nas nieznany. Dzieła
hiszpańskich pisarzy docierały do Polaków z dużym opóźnieniem, z początku za
pośrednictwem ich przekładów francuskich; na przykład pierwszy polski przekład
Don Kichota, z roku 1786, został oparty na jego tłumaczeniu francuskim[5]. Pierwsze
szersze informacje o Araukanie dotarły do Polski nie z Hiszpanii ani z Francji, ale z
odległego Chile. Stało się to dzięki książce Ignacego Domeyki Araucania y sus
habitantes, która przełożona z języka hiszpańskiego na polski ukazała się w Wilnie w
roku 1860[6]. Autor przekładu i Wstępu, Leonard Rettel (używający pseudonimu Jan
Zamostowski), przyjaciel Mickiewicza, osiadły w Paryżu po powstaniu listopadowym,
tłumacz literatury hiszpańskiej i działacz emigracyjny barwną polszczyzną
przedstawia polskiemu czytelnikowi streszczenie Araukany oraz dane o jej autorze w
wersji, w jakiej zapewne krążyły wówczas w jego paryskim otoczeniu[7]. W ten
sposób, chcąc nie chcąc, przeszczepia opinie Suareza i Voltaire’a (a także inne
bajkowe historie) do świadomości Polaków, w której tkwią do dziś. Ignacy Domeyko,
który zwiedził Arauko jako enklawę wolnych wciąż w tamtym czasie Indian na
terenie Chile, wspominał Araukanę, zachwycał się nią i wielokrotnie cytował jej
fragmenty w innej swojej książce, Moje podróże[8]; jej czytelnik nie miał, niestety,
możliwości zapoznania się z chilijskim eposem. Nieznajomość dzieła Ercilli sprzyjała
utrwaleniu się zafałszowanych opinii z przeszłości, a także kiełkowaniu ich
fantastycznych odrośli. Dziś, w demokratycznym Internecie bez trudu znajdziemy
wiele zmyślonych historii na ten temat. Nie będę ich tu przytaczał, aby się nie

przyjęły, gdyż trudno je potem wykorzenić.

Społeczność plemienia Mapuchów, fot. Muzeum Sztuki Prekolumbijskiej w Chile.
Jest rzeczą zdumiewającą, że tendencyjne opinie zaledwie dwóch nieprzychylnie
nastawionych osób z odległej przeszłości mogły tak skutecznie i na tak długo
zepchnąć Araukanę w niebyt. Jeszcze bardziej niezrozumiałe jest to, że te
osobliwości spotyka się i u dzisiejszych autorów piszących o Ercilli. Powie ktoś, że i
ja przecież je powtarzam, ba, mało tego, nawet je cytuję; esej Voltaire’a
zamieszczam w swoim Posłowiu w całości. Owszem, zamieszczam, by każdy, zanim
będzie rozgłaszał zdania z niego wyjęte, mógł się z nim zapoznać, a kończąc jego
lekturę, mógł sobie zadać, jak ja, pytania: Jak to, i to wszystko? To już koniec? Tylko
tyle? A przecież miał to być esej o poezji epickiej! Co w takim razie autor eseju sądzi
o literackiej stronie omawianego eposu? Dlaczego nie wspomni słowem o bogactwie
językowym, o różnorodności środków wyrazu, o figurach stylistycznych, o
wspaniałych opisach postaci, krajobrazu, zjawisk przyrody, o plastycznych opisach
walk? Dlaczego nie przytoczy przykładów licznych sentencji, złotych myśli, rad,

refleksji autora? Czemu nie dostrzega rozbudowanych, zaskakujących czytelnika
przenośni, porównań? Czemu nie widzi humoru w epopei czy zabawnej gry słów?
Czemu nie odniesie się do jej wierności normom klasycznym i nie wypowie na temat
jej renesansowego charakteru? Czy nie robią na nim wrażenia bogate wyliczenia,
powtórzenia intensyfikujące lub łagodzące bieg narracji, budujące nastrój i
ożywiające rygorystyczny schemat oktawy? Czy nie budzi jego podziwu umiejętność
wplecenia w treść oktawy kilkunastu (a rekordowo dwudziestu trzech) imion
własnych?
Potwierdza się podejrzenie, że Voltaire nie czytał Araukany i znał tylko niektóre jej
epizody – prawdopodobnie z opowiadania innych osób. Nie przeszkadza mu to
bynajmniej w ferowaniu autorytatywnych wyroków, gdyż ma jedynie ochotę dopiec
Hiszpanowi Ercilli, a przy okazji i Cervantesowi.
Każdy czytelnik krytyki Voltaire’a zdziwi się, jak ja, że to przecież wcale nie jest esej
o poezji epickiej. Voltaire porównuje treść i konstrukcję wypowiedzi jednego z
bohaterów Araukany, Kolokola, z treścią i konstrukcją mowy Nestora w Iliadzie i
stwierdza, rozpatrując logikę ich wywodów, że Ercilla jest lepszym poetą niż Homer.
Ocenia Ercillę i Homera tak, jakby byli autorami traktatów filozoficznych, a nie
poezji; ocenia trafność ich argumentacji i zasadność ich rozumowania, a nie styl, w
jakim się wypowiadają! Nie mam ochoty odnosić się do kategorycznych wyroków
padających w końcowej części Eseju – powiem jedynie zdanie na temat, który tak
zdenerwował jego autora: Dydona. Rzeczywiście opowieść o Dydonie jest długa, ale
nie zajmuje dwóch pieśni, jak twierdzi krytyk, a połowę pieśni XXXII i połowę XXXIII.
Gdyby Voltaire przeczytał uważnie część drugą Araukany, napotkałby tam Bellonę i
Saint-Quentin, i turecką inwazję na Cypr i Maltę, i czarnoksiężnika Fitona, i Lepanto,
i atlas świata, a w każdej pieśni spotykałby Marsa lub Fortunę. Czy i wtedy
reagowałby tak ostro tylko na Dydonę? A może zechciałby pójść jeszcze dalej – jak
zrobi chilijski wydawca poematu Ercilli, Abraham König, który w swym wydaniu w
roku 1888 usunie z Araukany wszystkie epizody niearaukańskie, chcąc tym
sposobem stworzyć jednolitą treściowo epopeję narodową Chilijczyków. Przekonałby
się wtedy, tak jak przekona się König, że czytelnicy wolą ją w wersji, jaką
zaproponował Ercilla. Ja, nie zastanawiając się nad tym, czy mi się obecność Dydony
w poemacie podoba, czy nie, będąc człowiekiem tolerancyjnym, akceptuję decyzje
autora działającego w ramach estetyki renesansowej – dla której nawiązywanie do

przykładów antycznych stanowiło imperatyw lub okazję do popisania się erudycją –
bo nie mnie to oceniać. A swoją drogą historia Dydony jest napisana dobrze i
ciekawie, zaś logiczne argumenty Ercilli podejmującego dyskusję z Wergiliuszem
powinny się Voltaire’owi podobać (gdyby je przeczytał).

Mężczyzna z plemienia Mapuchów, fot. Muzeum Sztuki Prekolumbijskiej w Chile.

Kobieta z plemienia Mapuchów z dzieckiem, fot. Muzeum Sztuki Prekolumbijskiej w
Chile.
Może Czytelnik będzie zaskoczony, że w podsumowaniu swej siedmioletniej pracy
nad przekładem Araukany zająłem się zaledwie jednym, wąskim, a dla niektórych
pewnie mało istotnym zagadnieniem, tym bardziej, że przy obecnym stanie wiedzy o
tej epopei i jej autorze w Polsce mamy wiele do nadrobienia. Otóż ja, zamiast się
rzucać do naprawiania od razu wszystkiego, postanowiłem zająć się na początek
przynajmniej jednym, najważniejszym – przywróceniem dobrego imienia Ercilli,

który, objawiając w swych pięknych strofach kunszt poetycki, wrażliwość i
humanizm, godzien jest naszego szacunku i zachwytu. Nie wiem, czy mi się to uda,
ale przynajmniej próbuję. Analizę literacką dzieła pozostawiam specjalistom, a ocenę
mojego przekładu – Czytelnikom.
Fragment „Posłowia” z trzeciego tomu”Araukany”
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