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BRONIS AW ZIELI SKI –  
CZ OWIEK, KTÓRY WIDZIA  HEMINGWAYA 

– Jestem zwierciad em autora. Staram si  
wcieli  w jego sposób my lenia, pisania –  
w tym sensie jestem jego odbiciem1.  

(Zieli ski 1976)  

Summary: 

The purpose of the following article is to present Bronis aw Zieli ski’s life as a translator of Ernest 
Hemingway’s both short stories and novels. Apart from Ernest Hemingway’s prose he also translated 
such books as East of Eden, Breakfast at Tiffany's, In Cold Blood: A True Account of a Multiple Murder and Its 
Consequences, The Godfather, The Thin Red Line and many other books by famous American writers. He 
was the Polish translator who corresponded with and met in person such great writers as Hemingway 
himself, Capote, Steinbeck and Kosi ski. However, Bronis aw Zieli ski was mainly remembered as 
Hemingway’s official Polish translator. Zieli ski appeared to be the demanding translator Hemingway 
had wished for. Old Wolf from Warsaw or Magnetic Pole, as the writer called him, was the man who 
translated Hemingway’s succinct line with remarkable talent and great style. Bronis aw Zieli ski de-
voted his entire life to translating and propagating Hemingway’s prose in Poland. The fact that their 
famous meeting in Ketchum evolved into a subtle and deep friendship over years enabled Zieli ski to 
translate Hemingway into the words no one else in Poland of that time could translate. Moreover, the 
article concentrates on the most relevant facts from Bronis aw Zieli ski’s translational life and pro-
vides the reader with eleven instances of Hemingway translation to show that what Zieli ski thought 
and said about translation was not just theorizing. The instances come from The Short Stories of Ernest 
Hemingway published by Charles Scribner’s Sons in 1953 together with their counterparts coming from 
the book 49 opowiada  (Forty nine short stories by Ernest Hemingway) translated by Bronis aw 
Zieli ski, Jan Zakrzewski and Mira Micha owska in 1987. The present author analyses Zieli ski’s 
counterparts in terms of cultural differences, description style, dialogue construction, colloquial and 
figurative language translation terms. Another facet of the present article is to emphasize Bronis aw 
Zieli ski’s erudition. He was the translator with a capital T who apart from hunting took great pleas-
ure in exploring numerous fields of theatre, painting, acting and costumes.  

                                                 

1  Banaszkiewicz, Gra yna: Emocje t umacza. W: Tydzie , stycze  1976. 
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O pracy Wilka Brona, bo tak nazywa  Bronis awa Zieli skiego sam Hemin-
gway, mówi si , e potrafi  bardzo dobrze schowa  si  za plecami autora, e t uma-
czy , pisz c stylem Hemingwaya. O ile o wielu t umaczach mówi si  podobnie, o ty-
le w przypadku Bronis awa Zieli skiego jest to prawda. Opini  t  Bronis aw Zieli -
ski zyska  sobie tym, e zawód t umacza traktowa  przede wszystkim zawodowo  
i powa nie, nie jako co  przelotnego czy dorywczego, ale co , co sprawia o mu 
ogromn  satysfakcj  i g bok  przyjemno .  

Warsztatowo, Bronis aw Zieli ski przede wszystkim by  perfekcjonist 2, a jego 
znajomo  i korespondencja z kim  tak niedost pnym jak Ernest Hemingway po-
zwala y na konsultacje jego t umaczeniowych dylematów u samego ród a. W li cie 
z 15 maja 1959 roku dotycz cym mi dzy innymi przek adu Zielonych wzgórz Afryki, 
pomimo prawie stuprocentowej pewno ci, jak  dawa  mu s ownik Webstera, Broni-
s aw Zieli ski zapyta  Hemingwaya, czym w a ciwie jest Christmas special mince meat. 
W odpowiedzi, potwierdzaj c przypuszczenia Zieli skiego oraz s ownikow  defini-
cj , Hemingway nie omieszka  doda , i  do s ownikowych sk adników potrawy na-
le a oby jeszcze dola  troch  brandy.  

Pomimo swej owieckiej pasji oraz poka nego zasobu wiedzy Bronis aw Zieli -
ski konsultowa  z Ernestem Hemingwayem tak e szczegó y dotycz ce odpowiedni-
ków kalibrów ameryka skiej broni w Europie. W jednym ze swych licznych listów 
do autora Zieli ski pyta  o europejski odpowiednik kalibru 470 ze strony 101 Zielo-

nych wzgórz Afryki. 
W poni szym przyk adzie pochodz cym z przek adu The short happy life of Francis 

Macomber (tabela 1) Zieli ski nie tylko zr cznie u ywa europejskiego odpowiednika 
ameryka skiej pi set pi tki, ale tak e wyja nia polskiemu czytelnikowi, czym jest 
szybko  u wylotu lufy – muzzle velocity. 

Tabela 1. Fragment opowiadania Ernesta Hemingwaya The short and happy life of Francis Macomber oraz 
jego polskiego odpowiednika w przek adzie Bronis awa Zieli skiego 

Tekst j zyka ród owego Tekst j zyka docelowego

Macomber did not know how the lion had felt 
before he started his rush, not during it when 
the unbelievable smash of the 505 with 
u muzzle velocity of two tons had hit him in 
the mouth, nor what kept him coming after that, 
when the second ripping cash had smashed his 
hind quarters and he had come crawling on to-
ward the crashing, blasting thing that had de-
stroyed him. 

„Macomber nie wiedzia , co czu  lew, nim rzuci  
si  na nich, ani te  w chwili gdy niewiarygodny 
cios dwunastomilimetrowego pocisku o po-
cz tkowej sile uderzenia dwóch ton trafi  go  
w pysk, ani co sprawi o, e i potem szed  na-
przód, kiedy drugie potworne r bni cie zgrucho-
ta o mu krzy e, a on pe zn  dalej ku tej trzaska-
j cej, grzmi cej rzeczy, która go zniszczy a”.  

                                                 

2  O porz dku w pokoju Bronis awa Zieli skiego Bartosz Marzec pisa  nast puj co: „Na cianach wi-
sia y wie ce jeleni i parostki koz ów, wachlarze g uszców i liry cietrzewi. Trofea zosta y dok adnie 
opisane – dat  i miejscem pozyskania. Na pó kach wzorowy porz dek: tu s owniki, encyklopedie, 
tam ksi ki po wi cone broni i owiectwu. adnej przypadkowo ci” (Marzec, B.: Na wzgórzach 
Idaho. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA 2008. S. 10–11). 
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Bronis aw Zieli ski oczywi cie zafascynowany by  owiectwem, ale równie  
malarstwem portretowym XVII i XVIII wieku, teatrem, aktorstwem oraz kostiu-
mologi . Pomimo faktu, i  uwa a  swoje zainteresowania za amatorskie, dyspono-
wa  wiedz  imponuj c . Ponadto, by  do  pryncypialny, czego dowód da  mi dzy 
innymi w roku 1969, pisz c do dyrekcji Teatru Telewizji w sposób nast puj cy: 

Po obejrzeniu Wachlarza lady Windermere zagra a we mnie krew amatora kostiumologii, któr  
interesuj  si  na marginesie mojej pracy przek adowej. Otó  my l , e podobne nagroma-
dzenie anachronizmów i b dów kostiumowo-rekwizytowych mo na przy pewnym wysi ku 
znale  w przedstawieniach amatorskich teatrów wiejskich, ale chyba nigdzie poza tym. Wil-
de napisa  Wachlarz w roku 1892 jako sztuk  wspó czesn . I oto spo ród licznych zebra-
nych tam panów z wysokiej arystokracji brytyjskiej jeden jedyny Igor mia owski ubrany jest 
zgodnie z mod  owego czasu, to znaczy ma (mniej wi cej!) taki frak, jak nale y, taki ko nie-

rzyk i tak  muszk . Natomiast kostiumy pozosta ych d entelmenów balansuj  sobie beztro-

sko na przestrzeni lat blisko sze dziesi ciu. Lordowie Fetting i Gli ski maj  vatermördery  

i fraki z lat 1840 oraz rzetelnie biedermeierowskie sylwetki; inni panowie podchodz  pod lata 

sze dziesi te czy siedemdziesi te, ale wówczas nigdy nie nosi  na balu do fraka kolorowych 

fontaziów, tylko zawsze krawatki […].  

(Marzec za Zieli ski 2008: 86) 

A oto sposób, w jaki Bronis aw Zieli ski poradzi  sobie z przek adem mocno 

nacechowanej kulturowo nazwy, ówcze nie, g ównie zachodniego elementu ubra-

nia. Rozwa aj c poni szy przyk ad w kategoriach Newmarka, mamy tutaj do czy-

nienia z szeroko rozumian  KULTUR  MATERIALN 3 oraz jej subkategori  

UBRANIA, do której zaliczy  nale y najcz ciej czarno-bia , ci le tkan  tkanin  

typu tweed. W poni szym przyk adzie pochodz cym z opowiadania The sea change 

(tabela 2) Bronis aw Zieli ski za pomoc  równoleg ego zastosowania procedur 

transferu i naturalizacji t umaczy element ród owy tweed suit na docelowy tweedowy 

kostium. Co ciekawe, rozwi zanie to nie utraci o wiele ze swej wie o ci sprzed lat, 

jako e nawet dzi  wyraz ten najcz ciej przenosi si  do j zyka polskiego w jego 

oryginalnym kszta cie. 

Tabela 2. Fragment opowiadania Ernesta Hemingwaya The sea change oraz jego polskiego odpowiedni-

ka w przek adzie Bronis awa Zieli skiego 

Tekst j zyka ród owego Tekst j zyka docelowego

The girl wore a tweed suit, her skin was 

a smooth golden brown, her blond hair was cut 

short and grew beautifully away from her fore-

head. 

„Dziewczyna mia a na sobie tweedowy ko-
stium, jej skóra by a g adka i z otobr zowa,  

a krótko przyci te blond w osy ros y pi kn  lini  

nad czo em”.

W t umaczeniowej pracy Bronis awa Zieli skiego nie bez znaczenia by  rów-

nie  czas oraz kontekst geopolityczny, w którym t umacz y  na co dzie , podró-

owa , korespondowa , a tak e tworzy . To w a nie ten czas, elazna kurtyna  

i wszelkie trudno ci zwi zane z dost pno ci  tak zwanego wtedy zachodniego stylu 

                                                 

3  Newmark, Peter: A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall 1988. S. 95. 
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ycia, szeroko rozumianej kultury czy swobody podró owania sprawi y, e Broni-
s aw Zieli ski by  kim  wi cej ni  t umaczem twórczo ci Hemingwaya oraz wybra-
nych dzie  Capote’a, Steinbecka, Jonesa, Melville’a, Warrena, Styrona czy Korze-

niowskiego. Zieli ski by  przede wszystkim ambasadorem Hemingwaya w Polsce. 

By  on filtrem, przez który Hemingwayowska proza oraz styl relacjonowania prze-

dostawa y si  nie tylko do Polski, ale tak e do ZSRR.  

W rozmowie Bartosza Marca z Ryszardem Kapu ci skim ten drugi wspomina  

o wielkim wp ywie Bronis awa Zieli skiego na ich (jego i kolegów) reporterski 

warsztat. Kapu ci ski podkre la, jak wa ny by  dla nich kontakt z proz  Hemin-

gwaya w tych trudnych, socrealistycznych czasach i jakim jednocze nie mocnym 

do wiadczeniem okaza o si  przekonanie si , e w ogóle mo na tak pisa . Z kore-

spondencji Zieli skiego z Hemingwayem dowiadujemy si  tak e, z jakim entuzja-

zmem oczekiwano od Bronis awa Zieli skiego powie ci Komu bije dzwon w ZSRR.  

Z relacji pewnego studenta wiadomo tak e, e Hemingwaya w ZSRR czytano w j zy-

ku polskim, jako e tam jego powie ci wydawane by y z ogromnym opó nieniem4.  

Bronis aw Zieli ski by  mistrzem zachowania tego, czym zachwyci  si  wspo-

mniany Ryszard Kapu ci ski, mianowicie Hemingwayowskiego reporterskiego stylu 

przekazywania tego, co konieczne, tak zwanego zwi z ego, niedopowiedzianego 

wersetu, o którym sam autor pisa  jako „mo liwo ci pomini cia wszystkiego, je eli 

si  wie, e si  pomija i e cz  pomini ta wzmocni opowiadanie i sprawi, e ludzie 

odczuj  co  wi cej ni  zrozumiej ” (Hemingway 1966). Niech przyk adem zacho-

wania stylu Hemingwaya b d  poni sze dwa fragmenty pochodz ce z opowiadania 

The sea change (tabele 3 i 4), gdzie Bronis aw Zieli ski odzwierciedla oryginalny opis 

refleksji barmana. Refleksja ta, jak wida  poni ej, oddana jest w sposób absolutnie 

wierny, ale nie w z ego tego s owa znaczeniu. Bronis aw Zieli ski zadba  tutaj  

o wszystko; o zachowanie oryginalnej interpunkcji bez naruszenia zasad polszczyzny, 

prawdopodobnie o celowe zachowanie niezb dnej liczby s ów w zdaniu tak, aby nie 

zmieni  Hemingwayowskiego rytmu opisu, a tak e o zachowanie braku ekspresyjno-

ci tekstu. Fragment ten przet umaczony zosta  tak, jak gdyby kto  zabroni  t uma-

czowi przesuni , które przecie  uznane s  za jedno z uniwersaliów przek adu.  

Tabela 3. Fragment opowiadania Ernesta Hemingwaya The sea change oraz jego polskiego odpowied-

nika w przek adzie Bronis awa Zieli skiego 

Tekst j zyka ród owego Tekst j zyka docelowego

The barman was at the far end of the bar. His 

face was white and so was his jacket. He knew 

these two and thought them a handsome young 

couple. He had seen many handsome young 

couples break up and new couples form that 

were never so handsome long. He was not think-

„Barman by  w drugim ko cu baru. Twarz mia  

równie bia  jak kurtk . Zna  tych dwoje i uwa a  

ich za adn  m od  par . Widywa  wiele adnych 

m odych par zrywaj cych ze sob  i tworz ce si  

nowe pary, które nigdy nie by y tak adne na d u-

go. Nie my la  o tym, tylko o koniu. Za pó  go-

                                                 

4  Marzec, Bartosz: Na wzgórzach Idaho. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA 

SA 2008. S. 107, 257–258. 
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ing about this, but about a horse. In half an hour 
he could send across the street to find if the 
horse had won.

dziny b dzie móg  pos a  naprzeciwko, eby si  
dowiedzie , czy ten ko  wygra ”. 

Drugi przyk ad to z kolei t umaczenie dialogu, w którym Bronis aw Zieli ski 
nie amplifikuje konwersacji w adnym z jej obszarów. Zachowuje spokojny i p aski 
ton wypowiedzi, przy jednoczesnym zachowaniu prowokacyjnego celu konwersacji. 
Kolejnym mocnym punktem poni szego przek adu jest tak e zachowanie d ugo ci 
dialogu tekstu orygina u. Wida  tu celowo podj ty wysi ek ze strony t umacza.  

Co jak co, ale dialog mo na prze o y  z marszu, szczególnie je li jest to jeden  
z dialogów, które prowadzimy na co dzie . Dialogi takie s  do  mocno skonwen-
cjonalizowane, powtarzalne i do przewidzenia z góry. Co innego, je li taki dialog 
stanowi cz  powie ci b d  opowiadania. Dowolno  w przek adzie ró nych dia-
logów tej samej powie ci mo e zachwia , i zapewne zachwieje, równowag  utworu 
literackiego, jego tempo, rytm czy wartko  konkretnej akcji. Bronis aw Zieli ski 
by  bardzo wiadom tych niuansów, a szczególnie dotyczy o to dorobku Hemin-
gwaya. Na ten temat t umacz wypowiedzia  si  w „Zwierciadle” w 1962 roku  
w sposób nast puj cy:  

Hemingway, na przyk ad, u ywa s ów krótkich, cz sto jednosylabowych. W polskim j zyku 
mamy ich niewiele, jednak e stara em si  prze o y  ca e stronice Hemingwayowskiego dia-
logu w ten sposób, eby by y nie tylko zupe nie wierne od strony tre ciowej, ale i zachowa y 
mo liwie identyczny uk ad linearny, obraz wizualny. To wymaga naturalnie wysi ku, ale jest 
mo liwe5. 

Oto przyk ad przek adu Hemingwayowskiego dialogu wed ug Bronis awa Zie-
li skiego: 

Tabela 4. Fragment opowiadania Ernesta Hemingwaya The sea change oraz jego polskiego odpowied-
nika w przek adzie Bronis awa Zieli skiego 

Tekst j zyka ród owego Tekst j zyka docelowego

“I’d like it better if you didn’t use words like 
that”, the girl said. “There’s no necessity to use a 
word like that”. 
“What do you want me to call it?” 
“You don’t have to call it. You don’t have to put 
any name to it”. 
“That’s the name for it”. 
“No”, she said. “We’re made up of all sorts of 
things. You’ve known that. You’ve used it well 
enough”. 
“You don’t have to say that again”. 
“Because that explains it to you”. 
“All right”, he said. “All right”. 

„– Wola bym, eby  nie u ywa  takich s ów – 
powiedzia a dziewczyna. – Nie ma potrzeby 
u ywa  takiego s owa. 
– A jak chcesz, ebym to nazwa ? 
– Nie musisz tego nazywa . Nie musisz nadawa  
temu adnej nazwy. 
– Taka jest na to nazwa. 
– Nie – powiedzia a. – Jeste my z o eni z naj-
ró niejszych rzeczy. Wiedzia e  o tym. Korzysta-
e  z tego nie najgorzej. 

– Nie musisz tego powtarza . 
– Bo to ci wszystko t umaczy. 
– W porz dku – rzek . – W porz dku. 

                                                 

5  Zieli ski, Bronis aw: Twarze w „Zwierciadle”. W: Zwierciad o 26 (1.07.1962). 
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“You mean all wrong. I know. It’s all wrong. But 

I’ll come back. I told you I’d come back. I’ll 

come back right away”. 

“No, you won’t”. 

“I’ll come back”. 

“No, you won’t. Not to me”. 

“You’ll see”. 

“Yes”, he said. “That’s the hell of it. You proba-

bly will”. 

“Of course I will”. 

“Go on, then”. 

“Really?” She could not believe him, but her 

voice was happy.

– Chcesz powiedzie , e nie w porz dku. Wiem. 

Zupe nie nie w porz dku. Ale ja wróc . Powie-

dzia am ci, e wróc . Wróc  od razu. 

– Nie, nie wrócisz. 

– Owszem, wróc . 

– Nie. Nie do mnie. 

– Zobaczysz. 

– Tak – powiedzia . – To jest w a nie najgorsze. 

Prawdopodobnie wrócisz. 

– Oczywi cie, e tak. 

– No to id . 

– Naprawd ? – Nie mog a uwierzy , ale g os 

mia a uradowany”.

ledz c t umaczeniowe cie ki ycia Bronis awa Zieli skiego, bez przesady 
mo na stwierdzi , e swoimi przek adami ustanawia  on kryteria dobrego przek adu 
prozy ameryka skiej na j zyk polski. Jednym z takich kryteriów by a próba nadania 
przek adom ponadczasowego charakteru. Jedn  ze strategii dla wywo ania takiego 
w a nie efektu by o zastosowanie z pozoru banalnej, ale jednocze nie trudnej i bar-
dzo ogólnej strategii zachowania prostoty w przek adzie. Realizacja tego  zadania  
u Zieli skiego przejawia a si  w ró ny sposób. W przypadku przek adu Moby Dicka, 
autor wobec braku polskiej tradycji wielorybniczej, a co za tym idzie braku stosow-
nego s ownictwa, dochodzi  do istoty nazw angielskich na piechot  i wymy la  
ekwiwalenty tych e nazw w j zyku polskim.  

Inn  metod  by o odwo anie si  do hierarchii taksonomicznych, gdzie t umacz, 
by unikn  pu apki luki leksykalnej, odnosi  si  w swym t umaczeniu do poziomu 
bardziej ogólnego, nadrz dnego. W poni szym przyk adzie pochodz cym z opo-
wiadania Krótkie szcz liwe ycie Franciszka Macombera (tabela 5) oryginalna nazwa al-
koholowego koktajlu typu gimlet zosta a zast piona nazw  alkoholowego napoju ty-
pu whiskey. Powody do podj cia takiej decyzji z pewno ci  by y co najmniej dwa. Po 
pierwsze whiskey zosta a tutaj u yta jako odpowiednik równie mocnego napoju jak 
gimlet, napoju, który zgodnie z jego nazw  przeszywa pij cego jak wider. Drugi po-
wód to w a ciwie brak t umaczenia/ekwiwalentu w j zyku polskim. Istnieje oczywi-
cie tak zwany „napój widerek”, ale jest on zgo a innym napojem ni  koktajl gimlet 

zawieraj cy gin z limet , czasem mi t , w dodatku z lodem lub bez.  
Co do nazwy napoju orze wiaj cego lime juice, Bronis aw Zieli ski postanowi   

w swym t umaczeniu odnie  si  do mniej egzotycznego owocu, jakim jest cytryna,  
i napoju, z którego jest on robiony. Musimy pami ta , e mamy tutaj do czynienia  
z czasami socrealizmu, w których limonka by a owocem nieosi galnym, a przez to 
ma o identyfikowanym. „Lemoniada” zdecydowanie bardziej trafia a do odbiorców 
tekstu docelowego. 
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Tabela 5. Fragment opowiadania Ernesta Hemingwaya The short and happy life of Francis Macomber oraz 
jego polskiego odpowiednika w przek adzie Bronis awa Zieli skiego 

Tekst j zyka ród owego Tekst j zyka docelowego

It WAS NOW lunch time and they were all sit-
ting under the double green fly of the dinning 
tent pretending that nothing had happened. 
“Will you have lime juice or lemon squash?” 
Macomber asked. 
“I’ll have a gimlet”, Robert Wilson told him. 
“I’ll have a gimlet too. I need something”, 
Macomber’s wife said. 

„By a ju  pora obiadowa i wszyscy siedzieli pod 
podwójnym, zielonym skrzyd em namiotu-
jadalni, udaj c, e nic si  nie sta o. 
– Napijecie si  lemoniady czy soku z grejpfruta? 
– spyta  Macomber. 
– Ja prosz  whisky – odpar  Robert Wilson. 
– Ja te . Musz  si  napi  czego  mocnego – 
powiedzia a ona Macombera”.

Nie by by jednak w wi kszym b dzie ten, kto by pomy la , e Bronis aw Zie-
li ski by  t umaczem przesadnie dba ym o uniwersalno  swych przek adów. By  
on t umaczem wszechstronnym i zwraca  uwag  tak e na barwno , specyfik   
i ekspresywno  j zyka mniej formalnego b d  kolokwialnego. W tym obszarze je-
go znajomo  z Ernestem Hemingwayem okaza a si  by  nieoceniona, a jego pobyt 
w domu pisarza by  dodatkow  zach t  do sprawdzenia si  ze znajomo ci kolo-
kwializmów w praktyce. Sam Hemingway nie stroni  od j zyka potocznego, co wi -
cej, lubi  go u ywa  na co dzie , dobrze si  przy tym bawi c. Jednak e, przed sam  
wizyt  Bronis awa Zieli skiego w USA (czy „Wilka z Warszawy” – tak go wtedy 
nazwa  pisarz), Hemingway kategorycznie zakaza  swoim przyjacio om u ywania 
slangu w towarzystwie t umacza z Polski. Jak si  potem okaza o, sam noblista by  
pierwszym, który zakaz ten z ama . Nieoczekiwanie, rozmowa pisarza z t umaczem 
przerodzi a si  w gr , w której to Hemingway dyktowa  warunki, a jej celem by o 
z apanie t umacza na wyra eniu, którego nie da by rady zrozumie . Ku zdziwieniu 
pisarza t umacz d ugo odpiera  atak, kapituluj c na zwrocie: 

– Wolf… she’s a pretty nice pad here, don’t you think? 

(Wilku… Ca kiem niez a ta chata. Co o niej powiesz?) 
– Sir? – spyta  zdumiony Zieli ski. 

(S ucham pana?) 

Ca a sytuacja okaza a si  do  zabawna, a Hemingway nie ukrywa  zadowolenia 
z wci gni cia t umacza w j zykow  pu apk 6. Ponadto Hemingway instruowa  go-
cia, jak i gdzie ma mówi , podró uj c po USA, co, jak wspomina potem t umacz, 

okaza o si  bardzo przydatne. Zainteresowanie j zykiem kolokwialnym okaza o si  
równie  przydatne w codziennej pracy t umacza, a jeden z rezultatów tego zaintere-
sowania mo emy zaobserwowa  w t umaczeniu poni ej (tabela 6). Fragment po-
chodzi z t umaczenia opowiadania The light of the world. 

                                                 

6  Marzec, Bartosz: Na wzgórzach Idaho. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA 
SA 2008. S. 69–72. 
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Tabela 6. Fragment opowiadania Ernesta Hemingwaya The light of the world oraz jego polskiego odpo-
wiednika w przek adzie Bronis awa Zieli skiego 

Tekst j zyka ród owego Tekst j zyka docelowego

“You stink yourself”, the bartender said. “All you 
punks stink”. 
“He says we’re punks”, Tommy Said to me. 
“Listen”, I said. “Let’s get out”. 
“You punks clear the hell out of here”, the 
bartender said. 

„– Sam pan mierdzisz – rzek  barman. – Wy 
wszyscy, pedryle, mierdzicie. 
– On mówi, e jeste my pedryle – powiedzia  do 
mnie Tom. 
– S uchaj, chod my st d – odrzek em. 
– Zabierajcie si  do diab a, pedryle – powie-
dzia  barman”.

W powy szym fragmencie pejoratywne, staropolskie i przede wszystkim kolo-
kwialne s owo pedryl zosta o u yte jako odpowiednik angielskiego s owa punk. Po-
wodem u ycia s owa tak czasowo odleg ego (nawet w czasach aktywno ci t uma-
cza) by  prawdopodobnie fakt, i  sam Hemingway postanowi  wydoby  ze s owa 
punk jego pierwotne znaczenie odnosz ce si  do homoseksualisty, m odego homo-
seksualnego kompana w ócz gi lub ulicznicy. W tym samym fragmencie mamy tak-
e wyra enie You punks clear the hell out of here, które zosta o przet umaczone na „Za-

bierajcie si  do diab a, pedryle”. Bior c pod uwag  warstw  ekspresywn  j zyka 
orygina u, widzimy, e t umacz zdecydowa  si  na zachowanie porównywalnego 
poziomu ekspresji w j zyku docelowym. 

Kolejnym wa nym elementem, do którego Bronis aw Zieli ski przywi zywa  
uwag  w pracy z tekstem, by a idiomatyczno  j zyka. Idiomy uwa a  oczywi cie za 
niebezpieczne dla t umacza; w szczególno ci te, których ju  si  nie u ywa, a sposo-
bem Zieli skiego na nie by a „cierpliwo , wyt ona uwaga i analizowanie ka dego 
zdania z punktu widzenia logiki i sensu”7. W poni szym przyk adzie (tabela 7), po-
chodz cym z opowiadania The sea change, metaforyczne wyra enie It breaks my heart 
zosta o prze o one na „Serce mi si  kraje”. Idiom ten nie nale y zapewne do naj-
bardziej podchwytliwych, natomiast warte uwagi jest to, e t umacz nie da  si  
zwie  w pu apk  zast pienia oryginalnego idiomu z pozoru bardziej oczywistym 
polskim odpowiednikiem „ ama  komu  serce”. Nie by oby to niedopuszczalne, ale 
wybór t umacza wydaje si  lepszy, poniewa  pozwala na zachowanie Hemingway-
owskiego dystansu w dialogu.  

Tabela 7. Fragment opowiadania Ernesta Hemingwaya The sea change oraz jego polskiego odpowied-
nika w przek adzie Bronis awa Zieli skiego 

Tekst j zyka ród owego Tekst j zyka docelowego

“You‘re a funny girl”. 

“You‘re not. You’re a fine man and it breaks 
my heart to go off and leave you”. 

„– Zabawna jeste . 

– A ty nie. Ty jeste  wspania ym cz owiekiem  

i serce mi si  kraje, e odchodz  i rzucam cie-

bie…”

                                                 

7  Tam e. S. 64–65. 
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Analizuj c fragmenty t umaczenia prozy, nie sposób nie odnie  si  do zagad-
nienia (nie)przek adalno ci w t umaczeniu. Zagadnienie to nabiera szczególnie du-
ego znaczenia w a nie w przek adzie literackim, które z racji mocnego osadzenia 

utworu wyj ciowego w konkretnym miejscu, czasie i okoliczno ciach historycznych, 
nacechowane jest adunkiem kulturowym, rozbudowan  symbolik , tak e w postaci 
licznych aluzji, intertekstualno ci  czy specyficznym dla danego narodu humorem. 
Stosunek do przek adalno ci teoretyków przek adu jest ju  zagadnieniem mocno 
ugruntowanym w przek adoznawstwie i w a ciwie sta  si , zapewne obok poj cia 
ekwiwalencji, kr gos upem tej e dyscypliny. Poj cia te sta y si  w a ciwie gruntem, 
na którym zadajemy sobie najbardziej fundamentalne pytania o sposoby, kierunki 
czy granice przek adu8. Podej cie do problemu wci  jest dynamiczne, oscyluj c 
pomi dzy podej ciami stanowczymi, ma o kompromisowymi (Ba uk-Ulewiczowa 
2000), poprzez bardziej liberalne (Pisarska i Tomaszkiewicz 1996), ko cz c na tych, 
które nieprzek adalno  odbieraj  w kategoriach wyj tku, z którym i tak mo na na 
swój sposób sobie jako  poradzi  (Wojtasiewicz 1992), (Pie kos 2003).  

Jednym z takich przyk adów, z którym musia  zmierzy  si  Bronis aw Zieli ski 
w t umaczeniu opowiadania Gambler, nun and radio, jest poni szy fragment (tabela 8) 
zawieraj cy termin touchdown. Jak powszechnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Pó nocnej wiadomo, termin ten dotyczy futbolu ameryka skiego, a konkretnie sy-
tuacji, w której gracz zdobywa punkty poprzez dobiegni cie z pi k  do pola punk-
towego. Zarówno sama dyscyplina sportowa, a tym bardziej jej zasady i terminolo-
gia w czasach aktywno ci Bronis awa Zieli skiego stanowi y zupe n  egzotyk   
w Polsce, a dost pno  do niej ze wzgl dów oczywistych by a adna. Dzi  ju  wie-
my, e touchdown to tak zwane przy o enie, ale nawet dzi , bez minimalnego zaintere-
sowania dyscyplin  niewiele owo przy o enie nam mówi. Bronis aw Zieli ski w swym 
przek adzie wspiera si  dwoma strategiami, mianowicie transferem oraz glos 9.  

Tabela 8. Fragment opowiadania Ernesta Hemingwaya Gambler, nun and radio oraz jego polskiego od-
powiednika w przek adzie Bronis awa Zieli skiego 

Tekst j zyka ród owego Tekst j zyka docelowego

“Cecilia wants to know how the game is going?” 
“Tell her they have a touchdown already”. 

„– Siostra Cecylia pyta, jak idzie gra. 
– Prosz  jej powiedzie , e ju  mieli touchdown. 
 
W futbolu ameryka skim „dotkni cie pi k  ziemi poza 

lini  bramki przeciwników”.

W poni szym przyk adzie pochodz cym z opowiadania Banal story (tabela 9) 
mamy do czynienia z bardzo podobnym problemem. W tym przypadku t umacz 
mia  jednak atwiejsze zadanie, poniewa  s owo/dyscyplina krykiet, jakkolwiek ta-

                                                 

8  Por. rozwa ania na temat roli ekwiwalencji i przek adalno ci w przek adzie w artykule „Zmierzch 

terminu «ekwiwalencja» w przek adoznawstwie” (Gwó d  2012: 553–562). 
9  Newmark, Peter: A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall 1988. S. 81, 92.  
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jemnicza by nie by a, jest lepiej kojarzona polskiemu odbiorcy ni  terminologia i za-
sady futbolu ameryka skiego. Powody takiego skojarzenia mog  by  ró ne. Jednym 
z nich jest zapewne fakt, e krykiet to ten sam poziom skojarze  z Wielk  Brytani  
co tea time, królowa brytyjska, the Union Jack, futbol czy fish and chips.  

Tabela 9. Fragment opowiadania Ernesta Hemingwaya Banal story oraz jego polskiego odpowiednika 
w przek adzie Bronis awa Zieli skiego 

Tekst j zyka ród owego Tekst j zyka docelowego

Across the world in distant Australia, the English 

cricketers were sharpening up their wickets.

„Na drugim ko cu wiata, w dalekiej Australii, 

krykieci ci angielscy strzelali bramki”. 

Obserwuj c zachowania t umaczeniowe Bronis awa Zieli skiego, nietrudno za-

uwa y , e w przypadkach nieprzet umaczalno ci pos uguje si  on do  cz sto stra-

tegi  przypisu t umacza. T umacz u ywa tej strategii tak e wtedy, gdy chce przybli-

y  odbiorcy elementy kulturowe j zyka ród owego; w ten sposób wyja nia te  

ró ne zawi o ci j zykowe b d  przybli a sylwetki postaci opowiadania. Przyk adem 

takiego zachowania ze strony t umacza jest fragment opowiadania A natural history of 

the dead (tabela 10), w t umaczeniu którego Bronis aw Zieli ski za pomoc  przypisu 

przybli a sylwetk  Gilberta White’a. Zabieg taki z pewno ci  nale y uzna  za po-
trzebny i chwalebny. Dzi ki przybli eniu mniej znanych faktów czytelnik nie musi 
bowiem si ga  do innych róde  w trakcie lektury, by poszerzy  sw  wiedz  dla lep-
szego zrozumienia tre ci. Przyk ad kolejny (tabela 11) pokazuje jednak, e w pew-
nych sytuacjach zbyt pochopne u ycie strategii przypisu t umacza prowadzi  mo e 
nie tyle do wyja nienia problemu, co do niepotrzebnego zamieszania.  

Tabela 10. Fragment opowiadania Ernesta Hemingwaya A natural history of the dead oraz jego polskiego 
odpowiednika w przek adzie Bronis awa Zieli skiego 

Tekst j zyka ród owego Tekst j zyka docelowego

We have charming and sound accounts of the 
flora and fauna of Patagonia by the late W. H. 
Hudson, the Reverend Gilbert White has written 
most interestingly of the Hoopoe on its occa-
sional and not at all common visits to Selborne, 
and Bishop Stanley has given us a valuable, alt-
hough popular, Familiar History of Birds. 

„Mamy pe ne uroku, solidne studia o florze  

i faunie Patagonii, pióra nie yj cego ju  W.H. 

Hudsona, wielebny Gilbert White pisa  bardzo 

interesuj co o dudkach oraz ich rzadkich i by-

najmniej nie powszednich odwiedzinach w Sel-

borne, a biskup Stanley da  nam cenn , cho  po-

pularn  Histori  ycia ptaków”. 

 

Gilbert White (1720–1793) – przyrodnik angiel-

ski, pastor parafii w Selborne.

W ostatnim przyk adzie, pochodz cym tym razem z opowiadania The mother of  

a queen (tabela 11), Bronis aw Zieli ski niestety nie decyduje si  na przet umaczenie 

kolokwialnego s owa queen na jeden z wielu mo liwych ekwiwalentów j zyka pol-

skiego. Zamiast tego mamy tutaj do czynienia z t umaczeniem dos ownym, co 
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wprowadza zamieszanie, które sam Bronis aw Zieli ski porz dkuje za pomoc  
przypisu, w którym to t umaczy czytelnikowi zawi o ci znaczenia kolokwialnego 
s owa queen w j zyku angielskim. Zabieg taki jest ma o efektywny i, co wi cej, akurat 
w przypadku tego  opowiadania, konsekwentnie rujnuje nawet jego tytu .  

Tabela 11. Fragment opowiadania Ernesta Hemingwaya The mother of a queen oraz jego polskiego od-
powiednika w przek adzie Bronis awa Zieli skiego 

Tekst j zyka ród owego Tekst j zyka docelowego

But when his mother died his manager thought they might 

not always be so hot on each other. They were sweethearts; 

sure he’s a queen, didn’t you know that, of course he is. 
So he just buried her for five years. 

„Ale kiedy umar a mu matka, impresario pomy-

la , e mo e nie b d  zawsze tak si  do siebie 

palili. Byli kochankami; jasne, on jest «królow » 

a to cie tego nie wiedzieli?” 

 
„Królowa” (Queen) – w ameryka skim slangu: 

homoseksualista.

Wspominaj c Bronis awa Zieli skiego, nale y pami ta , e to, co po sobie zo-

stawi , i to, co sob  reprezentowa , daleko przekracza o zadania stawiane t uma-

czom literackim. Polski t umacz Ernesta Hemingwaya to absolwent Szko y Pod-

chor ych Rezerwy Kawalerii w Grudzi dzu, o nierz 1 Pu ku Szwole erów Józefa 

Pi sudskiego oraz cz onek Zwi zku Literatów Polskich i polskiego Pen Clubu. 

Ponadto, Bronis aw Zieli ski pe ni  funkcj  ambasadora Hemingwaya, jego sty-

lu literackiego, jego stylu bycia, jego ch ci walki oraz tak zwanego powiewu zacho-

du w socrealistycznej prozie polskiej owego czasu. To w a nie przek ady Bronis a-

wa Zieli skiego inspirowa y m odych prozaików, w szczególno ci mam tu na my li 

Marka H ask , którego zreszt  t umacz bez wahania poleci  Hemingwayowi, gdy on 

zapyta , kogo ze wspó czesnych autorów polskich warto przeczyta 10. Jak po-

wszechnie wiadomo, styl obydwu pisarzy to dialogi kreowane przez uczestników 

rozmowy, ubogie, pozbawione przymiotników opisy i b yskawiczne przej cia do 

samej akcji.  

Sam fakt, e Zieli ski t umaczy  akurat Hemingwaya, odcisn  na nim trwa e 

pi tno i w a ciwie kszta towa  go do samej mierci – najpierw samego Hemingwaya,  

a potem do jego w asnej. By  to pisarz bardzo tajemniczy, unikaj cy rozg osu i wy-

magaj cy – przede wszystkim w stosunku do t umaczy swej twórczo ci. Oczekiwa  

od nich podobnych zainteresowa , znajomo ci topografii akcji ze swych powie ci,  

a zami owanie do owiectwa uwa a  za warunek absolutnie podstawowy. Pomimo 

tej szorstko ci Bronis awowi Zieli skiemu nie tylko uda o si  wywrze  dobre wra-

enie na pisarzu, ale tak e zaskarbi  sobie jego zaufanie. Zaufanie to zaprocentowa-

o bardzo szybko, zaraz po s awnym spotkaniu w Ketchum. Z czasem rozwin a 

                                                 

10  „Wymieniam H ask , bo jest t umaczony, a jego twórczo  na pewno by zainteresowa a Hemin-

gwaya. Ka e sobie pó niej zanotowa  jego nazwisko i tytu  wydanego w Ameryce Ósmego dnia tygo-
dnia” (Marzec za Zieli ski 2008: 159). 
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si  mi dzy nimi korespondencyjna, ale mimo wszystko intymna przyja , na pod-
stawie której t umacz obdarzy  pisarza uczuciem porównywalnym do uczucia, jakie 
przejawia syn w stosunku do swojego ojca. Bronis aw Zieli ski zwraca  si  do 
s awnego pisarza Drogi Papo, podpisuj c swe listy zwrotem Twój Bron, a praca nad 
t umaczeniem Zielonych wzgórz okaza a si  najlepszym ukojeniem bólu po stracie ojca.  

Gdy 3 lipca 1961 roku Wilk Bron dowiedzia  si , e jego Drogi Papa, Ernest 
Miller Hemingway odszed  na skutek postrza u w g ow , Bronis aw Zieli ski 
stwierdzi , e czuje si  tak, jakby umar  mu kto  bliski. Trzy dni pó niej w li cie do 
Mary Hemingway po ród niewielu znamiennych s ów napisa : kocha em go. 
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