
 
Artykuł ukazał się w: Kubiński, W. , O. Kubińska i T.Z. Wolański (red.) 2000. Przekładając nieprzekładalne, 

129-138. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

 
 

Pragmatyczne fundamenty archaizacji 
 

Leszek Berezowski 
Uniwersytet Wrocławski 

 
1. 
 Czytając polskie rozważania przekładoznawcze łatwo nabrać przekonania, że 
krąży nad nimi widmo archaizacji. Artykuły dotykające różnych aspektów tego 
zagadnienia pojawiają się praktycznie w każdym zbiorze publikacji na temat 
przekładu, a swoje poglądy wygłaszają zarówno sami tłumacze jak i badający ich 
twórczość filolodzy. Temat jest zatem popularny, a rozpiętość prezentowanych opinii 
unaocznia już sam przegląd tytułów drukowanych wystąpień. Sięgają one od 
dramatycznych zapytań Czy skazanie na archaizację? po wesoło brzmiące dla 
współczesnego czytelnika O “jajcach” w “Manifeście Stanisława Barańczaka, nie 
wspominając o filozoficznej zadumie Czy przekład autentyczny jest możliwy lub 

skromnej rzeczowości zapowiadanej przez Przekład czy imitacja  kilka refleksji w 
sprawie przekładów poezji dawnej czy też po prostu O archaizacji przekładu.  
 
 
 Niezależnie od doboru tytułu i, co o wiele ważniejsze, przedstawianych 
poglądów autorzy tych rozpraw i manifestów niezmiennie posługują się w swych 
analizach prawie wyłącznie kategoriami estetycznymi. Rozważania te zazwyczaj 
prowadzą zatem do wysoce subiektywnych wniosków, z którymi trudno dyskutować 
przy użyciu  argumentów. Zdaniem Prokopa archaizacja, na przykład, “przyprawia 
gębę” autorom tekstów z minionych epok, a Wilczek  snuje analogię pomiędzy 
archaizacją tłumaczeń tekstów powstałych  w odległej przeszłości a graniem muzyki 
dawnej na oryginalnych instrumentach i porównuje powstające w obu przypadkach 
wrażenia estetyczne. Dociekania te wspierają się oczywiście na mniej lub bardziej 
dogłębnej analizie środków językowych wykorzystanych do archaizowania 
omawianych przekładów, ale niezależnie od stopnia wysublimowania konkluzji do 
jakich analiza ta prowadzi, przyjęcie konwencji estetycznej nieuchronnie skupia 
uwagę autora na ocenie zjawiska a nie na jego istocie. Część badaczy stara się 
unikać stawania po stronie zwolenników czy przeciwników archaizowania i w 
konkluzjach swych artykułów dyplomatycznie podkreśla, że są to dwie odrębne 
strategie pracy tłumacza, ale wcześniej, omawiając teksty przekładów, opowiada się 
po jednej lub drugiej stronie oceniając fachowość czy zasadność doboru elementów 
archaizujących. Analizowanie tego zjawiska w kategoriach estetycznych w dużej 
mierze uzasadnione jest faktem, iż zdecydowana większość omawianych 
przypadków dotyczy tłumaczenia poezji. Prowadzi to jednak do sytuacji, w której 
opisy zjawiska w sposób nieunikniony stają się mniej lub bardziej płomiennymi 
przemowami przeciwko archaizacji lub w jej obronie, pomijając pytania o źródło tego 
zjawiska czy mechanizm jego działania. 
 
 Argumentacja estetyczna nie jest w stanie wyjaśnić dlaczego archaizacja 
stosunkowo rzadko stosowana jest w przekładach dział antycznych, w więc 
najstarszych (Prokop 1974: ), czy wskazać źródeł jej popularności w przekładach z 
angielskiego czy francuskiego. Posługiwanie się kategoriami estetycznymi wystarcza 
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jedynie do odnotowania istnienia takich faktów. Niniejszy artykuł przedstawia 
odpowiedzi na te i im podobne pytania analizując zjawisko archaizacji  z punktu 
widzenia pragmatyki, a więc z perspektywy językoznawczej badającej związki 
zachodzące pomiędzy językiem a kontekstem jego użycia. Pozwala to na 
zbudowanie prostego modelu wyjaśniającego mechanizm działania archaizacji i 
logiczne wytłumaczenie zakresu jej występowania, w tym faktów przytoczonych 
powyżej. 
 
2. 
 
 Jest rzeczą oczywistą, że wszelkie teksty powstają w określonym miejscu i 
czasie. Odnotowują to zwykle odpowiednio dobrane okoliczniki, na przykład: “roku 
pańskiego 1525” czy “za króla Sasa”, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Czas i 
miejsce powstania każdego dzieła zakodowany jest przede wszystkim w użytych do 
jego napisania formach językowych oraz pojęciach i przedmiotach pozajęzykowych, 
do których się ono odnosi. Dla osób tworzących konkretne teksty ma to niewielkie 
znaczenie i broszurki traktujące o promocji laptopów czy egzekucyjej Korony Polskiej 
powstawały i powstają w błogiej nieświadomości swego wymiaru pragmatycznego. 
Sytuacja czytelników przedstawia się jednak odmiennie. Czytelnicy współcześni 
autorom obu broszur niczego raczej nie zauważą, ale czytelnicy współcześni 
autorowi niniejszego artykułu już nie pozostaną obojętni. Drugi z przytoczonych 
tekstów łatwo zaklasyfikują jako dawny i stanie się tak zarówno ze względu na użytą 
formę gramatyczną  (egzekucyjej) jak i odniesienie do organizacji państwowej, która 
należy już do przeszłości (Korona Polska). Tak język jak i rzeczywistość, którą on 
opisuje podlegają nieustannym przemianom i pierwszą z przytoczonych broszur 
czeka niechybnie taki sam los jaki spotkał drugą; czas i miejsce ich powstania 
pozostaną jednak na zawsze zakodowane w języku i pojęciach użytych do ich 
napisania. 
 

Gdy tego typu teksty są przekładami i omawia się ich archaizację, 
zainteresowania badaczy skupiają się jednak prawie wyłącznie na warstwie 
językowej. Chętnie dociekają oni sposobów archaizowania języka przekładów i 
przedstawiają je jako strategie pracy tłumacza, a stosunkowo rzadko wspominają o 
korzystaniu z kultury materialnej i pojęć minionych epok jako narzędzia do osiągania 
tego samego celu. Można by oczywiście spekulować, że asymetria ta wynika z 
preferencji filologów, którzy częściej zajmują się badaniem przekładów poezji, a ta z 
kolei traktuje o sprawach bardziej ponadczasowych niż proza i w efekcie jest bardziej 
podatna na archaizację językową niż kulturową. Nie jest to jednak konieczne, gdyż 
dysproporcja ta ma głębokie uzasadnienie pragmatyczne.  

 
Jako narzędzia pracy tłumacza oba źródła archaizmów mają bowiem 

zdecydowanie odmienną wartość. Archaizując język przekładu tłumacz być może 
utrudnia nieco odbiór powstałego w ten sposób dzieła, ale znacząco nie wykracza 
poza współcześnie przyjęty zakres swych kompetencji. Każdy czytelnik oczekuje od 
tłumacza zamiany języka oryginału na język przekładu, a archaizacja języka 
przekładu jedynie nadaje temu oczywistemu faktowi pewien konkretny kształt. 
Decydując się na tego typu archaizację tłumacz wkracza zatem w strukturę tekstu 
oryginału w sposób może nieco specyficzny, ale za to w zakresie, w jakim jego 
interwencja jest i tak nieunikniona. Np. 
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Nie używane współcześnie końcówki zastosowane przez Słomczyńskiego w 

nazwach gatunków literackich czy elementy szyku przestawnego w wersie drugim na 
pewno nie są przykładem polszczyzny z czasów odpowiadających powstaniu 
angielskiego oryginału (końcówka XIV w.), ale nie są również przykładem wkraczania 
przez tłumacza w przekładany tekst dalej niż  w jego język. 

 
Czerpiąc z drugiego źródła archaizmów tłumacz posuwa się natomiast 

zdecydowanie dalej. Opierając archaizację tekstu na pojęciach i kulturze materialnej 
kraju języka przekładu z minionych epok tłumacz wkracza w strukturę tekstu 
oryginału w wielu obszarach pozajęzykowych. Gdyby Słomczyński wprowadził do 
cytowanego powyżej tekstu tego typu elementy, umieszczając, na przykład, akcję 
tłumaczonego utworu w Koronie czy też strojąc jej bohaterów w kontusze, 
sugerowałby nie tylko jej oddalenie w czasie od czytelników przekładu, ale i jej 
wirtualne przeniesienie do kraju, w którym mieszkali ich przodkowie. Gdyby 
Słomczyński sięgnął po tego rodzaju archaizmy przemieściłby zatem akcję utworu do 
dawnej Polski, co zdecydowanie wykraczałoby poza przyjętą współcześnie rolę 
tłumacza literatury pięknej.  

 
Strategia pracy tłumacza, która powoduje tego typu skutki doskonale mieści 

się w obowiązujących współcześnie normach przekładu literatury dziecięcej (choć nie 
wynikają tam one najczęściej ze stosowania archaizacji lecz innych mających ten 
sam efekt zabiegów językowych, np. tłumaczenia imion czy używania zdrobnień) i 
stanowiła powszechnie stosowaną praktykę w niektórych minionych okresach 
historycznych (np. Renesansie). Obecnie wykracza jednak poza kulturowo przyjętą 
konwencję pracy tłumacza i stąd jej rzadkie użycie oraz jeszcze rzadsze opisy. 

 
Prace przekładoznawców skupiają się zatem na badaniu archaizacji języka 

przekładu nie ze względu na szczególne zamiłowanie do tłumaczeń poezji, ale 
przede wszystkim dlatego, że tylko tego typu świadoma archaizacja przekładanego 
tekstu mieści się w obecnie kulturowo zaakceptowanych normach przekładu i 
występuje w praktyce. Samo zjawisko archaizacji nie ogranicza się zaś wyłącznie do 
poezji, jako że zależy nie od gatunku literackiego ale, jak to wykazano powyżej, od 
dominującego w tekście sposobu zakodowania miejsca i czasu jego powstania. Jeśli 
przeważają w tym względzie elementy językowe, tekst podatny jest na świadomą 
archaizację języka przekładu jeśli tylko tłumacz zdecyduje się na wybór takiej metody 
postępowania, niezależnie od tego czy dzieło zalicza się do poezji, prozy czy 
dramatu. Jeżeli natomiast przeważają elementy pozajęzykowe, archaizacja 
następuje samoistnie. Wystarczy tylko takich elementów nie uwspółcześniać. 
Standardowym przykładem tego typu zjawiska są przekłady Nowego Testamentu.  

 
Nawet najbardziej nowoczesne przekłady podlegają samoistnej archaizacji 

jeśli we współczesnej szacie językowej wspominają o robotnikach w winnicy 
zarabiających denara dziennie czy sługach, którzy otrzymali od swego pana po minie 
lub talencie. Zachowane w ten sposób elementy kultury materialnej kraju języka 
oryginału wskazują czytelnikowi na dawne pochodzenie tekstu równie skutecznie jak 
świadomie podejmowane przez tłumaczy zabiegi archaizujące, co najlepiej widać po 
równym potencjale obydwu źródeł archaizacji do zwodzenia czytelników na 
manowce. 
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Archaizując przekład Sonetu X J.Donne’a Sito sięgnął po staropolski zwrot “za 
jaje”, które w kontekście metafizycznych rozważań o śmierci, jakim poświęcony jest 
utwór, zwiodło swym znaczeniem nawet tak wytrawnego czytelnika jak Stanisław 
Barańczak. Niezrozumienie tego zestawienia przez Stanisława Barańczaka wywołało 
całą serię publikacji na temat znaczenia i użycia owych fatalnych “jaj” w 
piśmiennictwie polskim doby Renesansu, doskonale obrazując los, jaki archaizacja 
języka może zgotować mniej wprawnym czytelnikom. Równie poważne 
niezrozumienie grozi jednak nieprzygotowanemu czytelnikowi ze strony “min” i 
“talentów” zachowanych w tekstach przekładów Ewangelii, szczególnie w 
kontekstach  dobrze pasujących do współczesnych nam znaczeń obu tych wyrazów. 

 
Ryzyko opacznego rozumienie tekstu jest jednak tylko efektem ubocznym 

archaizacji. Wracając do istoty zjawiska należy stwierdzić, że zilustrowane powyżej 
dwa źródła kodowania czasu i miejsca powstania tekstu stawiają tłumacza w 
zupełnie odmiennej sytuacji. Jeśli jest to w głównej mierze materiał językowy, 
archaizacja przekładu wymagać będzie świadomego stosowania strategii 
tłumaczeniowej nadającej tekstowi odpowiednią patynę czasu, a przekład w miarę 
dosłowny spowoduje powstanie tekstu na wskroś współczesnego. Jeżeli natomiast 

jest to materiał pojęciowokulturowy efekt archaizacji wywoła nawet tłumaczenie 
dosłowne, a świadomego wysiłku tłumacza wymagać będzie uwspółcześnienie 
tekstu, który ma naturalną skłonność do samoarchaizacji. Proza i dramat rzadziej 
zatem dostarczają przykładów na archaizujące działania tłumaczy niż poezja, 
ponieważ ze względu na często głębsze zakorzenienie w miejscu i czasie swego 
powstania łatwo archaizują się same lub ulegają uwspółcześnieniu. 

 
Przykładem tego typu antyarchaizacji jest przytoczony poniżej fragment z 

angielskiego przekładu Biblii znanego jako Good News Bible, w którym przypowieść 
o robotnikach w winnicy rozpoczyna się  w ten oto sposób: 

 
The kingdom of Heaven is like this. There was once a landowner who went out early 
one morning to hire labourers for his vineyard; and after agreeing to pay them the 
usual day’s wage he sent them off to work. Going out three hours later he saw some 
more men .... 
 

Tradycyjnego denara zastępuje tu “usual day’s wage”, a więc “zwykła dniówka”, która, 
zgodnie z intencją tłumaczy, nie przysparza tekstowi powagi, ale za to na pewno pozbawia 
go archaiczności. 
 
 Skupienie uwagi badaczy na archaizowaniu języka przekładu wynika zatem z dwu 
przesłanek: po pierwsze, tylko tego typu archaizacja mieści się w obecnie przyjętych 
normach przekładu literatury dorosłej i jest praktykowana przez tłumaczy, a po drugie, tylko 
tego typu archaizację można przypisać celowemu zabiegowi twórczemu tłumacza. Trudno 
bowiem opisywać w takich kategoriach archaizację, którą narzuca sam tekst czy jej 
metodyczne usuwanie. Oba zjawiska niewątpliwie zasługują na szczegółowe zbadanie, ale w 
odrębnym artykule poświeconym samoarchaizacji i jej neutralizowaniu. Dalsze rozważania 
rozważania dotyczyć zatem będą wyłącznie archaizacji językowej. 
 

Stosowane obecnie przez tłumaczy sposoby archaizowania  przekładów jak i 
zainteresowania badających je filologów nie są  zatem przypadkowe, ale wynikają z 
podstawowej pragmatycznej właściwości tekstów znanej jako ich deiktyczność, czyli 
wskazywanie na czas i miejsce ich powstania. Deiktyczność kryje się jednak nie tylko za 
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doborem narzędzi do archaizowania tekstów, ale także za decyzją o ich użyciu i odbiorem 
tego typu przekładów przez czytelnika. 

 
3. 
 
 Czytelnik może dostrzec archaiczność pewnych elementów przekładu bądź jego 
całości jedynie poprzez porównanie ze współczesnym mu stanem języka. Archaizujące 
wysiłki tłumacza odniosą bowiem jakikolwiek skutek jedynie jeśli czytelnik świadomie lub 
podświadomie dostrzeże, że przekład korzysta z form językowych, które wyszły już z użycia 
lub są tego bliskie. Jeżeli czytelnik nie wykryje takiej różnicy pomiędzy swym własnym 
językiem, a językiem przekładu archaizacja nie zaistnieje w odbiorze przetłumaczonego 
tekstu nawet jeżeli została faktycznie przez tłumacza zamierzona. Dla hipotetycznej osoby, 
która zachowała swą polszczyznę na obczyźnie dzięki lekturze Biblii księdza Wujka każdy 
współczesny nam przekład archaizowany na język zbliżony do wujkowego oczywiście nie 
będzie brzmiał archaicznie, ale na przekór staraniom tłumaczy, jak najbardziej współcześnie. 
 
 Dostrzeżenie archaizacji przekładu opiera się zatem na takim samym mechanizmie 
językowym jak zrozumienie użycia przysłówków “blisko” czy “wczoraj”. Aby dojść do ich 
znaczenia w danej sytuacji musimy znać czas i miejsce, w którym zostały użyte, a bez 
porównania z miejscem i czasem wypowiedzi ustalenie ich odniesienia, w więc daty i 
lokalizacji zamierzonej przez mówiącego, okaże się praktycznie niemożliwe. Będziemy 
jedynie wiedzieć, że chodzi o dzień poprzedzający moment wypowiedzi i miejsce nieodległe 
od mówiącego, ale w żaden sposób nie wydedukujemy o którym dniu i punkcie mowa. 
 

W przypadku archaizacji takie samo odniesienie do czasu i miejsca lektury przekładu 
czy pracy tłumacza dotyczy form językowych, z jakich zbudowane jest tłumaczenie. Bez 
takiego odniesienia archaizacja nie zaistnieje tak samo jak nie skonkretyzują się mgliste 
znaczenia przytoczonych powyżej przysłówków, a oba przykłady tego samego zjawiska 
różnią się jedynie tym, że archaizacja stanowi nieco rzadszy i bardziej wyszukany przejaw 
wspomnianego mechanizmu językowego niż powszechnie używane okoliczniki. Z punktu 
widzenia pragmatyki jest to jednak elementarny przypadek takich samych powiązań 
pomiędzy językiem z kontekstem jego użycia, powszechnie znanych jako deiktyczność 
czasowa. 

 
Z punktu widzenia zasady działania archaizacja staje zatem w jednym szeregu z 

innymi elementami deiktycznymi, takimi jak czas gramatyczny, okoliczniki miejsca i czasu 
czy zaimki osobowe. Jeżeli ogranicza się ona zasadniczo do języka przekładu to jej istota 
polega zatem na zjawisku deiktyczności czasowej, a jeśli opiera się na pojęciach i 
przedmiotach świata przedstawionego w tekście, to bazuje na deiktyczności miejsca lub obu 
rodzajach deiktyczności naraz. Konkluzję poprzedniego podrozdziału można więc teraz 
przeredagować, stwierdzając, że przyjęte obecnie normy przekładu literatury dorosłej 
dopuszczają jedynie archaizację opartą na deiktyczności czasowej. 

 
Istotną cechą tej formy deiktyczności z punktu widzenia czytelnika przekładu jest jej 

dwuwartościowość. Dla literaturoznawcy archaizacja może wskazywać na bardzo konkretne 
epoki w historii literatury czy języka (przykładem może tu służyć wspomniany powyżej 
przekład Sity stylizowany według autora na wiek XVI i seria potwierdzających to 
komentarzy). Dla czytelnika mniej zaznajomionego z arkanami historii literatury deiktycznośc 
archaizacji jest jednak mniej wyrazista i wskazuje ogólnie na przeszłość bez 
wyszczególniania konkretnych przedziałów czasowych. Odróżnia jedynie współczesną 
czytelnikom teraźniejszość od bliżej niesprecyzowanej przeszłości. Najlepszym 
potwierdzeniem takiego odbioru archaizacji jest powszechnie znany fakt, iż decydując się na 
jej zastosowanie tłumacze przeważnie nie dobierają form językowych konsekwentnie z 
jakiejś jednej epoki, ale nie zważając na historię języka sięgają po takie archaizmy, które 
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będą zrozumiałe dla czytelnika. Z góry zakładają zatem, że czytelnik raczej nie zorientuje się 
w różnych okresach czasu, na jakie mogą wskazywać poszczególne archaizmy i odczyta ich 
użycie jako znak umieszczenia autora utworu w ogólnie pojętej przeszłości. Dobrą ilustracją 
takiej dwuwartościowości połączonej z dbałością o komfort czytelnika jest przywołany 
powyżej fragment przekładu Macieja Słomczyńskiego. Nie odtwarza on staropolszczyzny i 
nie naraża przez to czytelnika na kompletne niezrozumienie tekstu, ale za to bardzo 
skutecznie umieszcza jego powstanie w przeszłości.  

 
Dwuwartościowy charakter deiktyczności nadawanej utworom przez archaizację 

wyjaśnia zatem dlaczego w zasadzie brak konkurujących ze sobą współczesnych 
przekładów, które stylizowałyby, powiedzmy, Sonety Szekspira na polszczyznę wieku XVI, 
XVII i XVIII. Teoretycznie byłoby to łatwe do pomyślenia i historycy literatury przypuszczalnie 
mogliby nawet wskazać środki językowe, jakimi można by tego dokonać, ale w praktyce się 
to nie zdarza ponieważ dla przeciętnego czytelnika archaizacja nie wiąże się z określeniem 
tak szczegółowych przedziałów czasowych, a wskazuje jedynie na oddzielenie 
teraźniejszości od wewnętrznie niepodzielnej przeszłości. 

 
4. 

 
O wiele bardziej istotną konsekwencją tak pojętej dwuwartościowej natury archaizacji 

jest fakt, że przystępując do przekładania utworu literatury dawnej, a więc takiego, do 
którego potencjalnie można wprowadzić archaizację jeśli tylko tłumacz uzna to za stosowne, 
ma on do czynienia z dwoma różnymi czytelnikami oryginału. Po pierwsze, z czytelnikiem 
pierwotnym, który żył w tych samych czasach co autor i odbierał tekst jako współczesny, a 
po drugie, z czytelnikiem żyjącym w tych samych czasach co tłumacz i postrzegającym ten 
sam tekst jako dawny. Tak znaczna różnica w odbiorze tego samego tekstu wynika 
oczywiście z deiktycznej natury archaizacji, która, jak wykazano powyżej, pojawia się tam, 
gdzie czytelnika i autora oddziela od siebie znaczny okres czasu, a znika, gdy są oni sobie w 
miarę współcześni.  

 
Czytelnik oryginału postrzegający taki tekst jako dawny jest zapewne bliższy 

tłumaczowi, jako że wywodzi się z tego samego lub zbliżonego pokolenia i odbiera taki utwór 
w sposób  zbliżony do odbioru tłumacza, który też przecież jest czytelnikiem. Pierwotny 
czytelnik oryginału może się zaś wydawać mało rzeczywistym i odległym od tłumacza 
uczestnikiem historii rozwoju literatury, który już dawno odszedł w przeszłość. To jednak on 
był faktycznym adresatem twórczości dawnego autora i tylko on miał naturalną możliwość 
rozumienia tego typu tekstów w sposób pełny i autentyczny. Czytelnik współczesny 
tłumaczowi, choć bliski i jak najbardziej rzeczywisty, boryka się jednak z trudnościami w 
nadążaniu za myślą autora, o czym najlepiej świadczą wydłużające się z pokolenia na 
pokolenie załączane do tekstów komentarze, i nie odbiera utworów dawnych równie 
swobodnie i naturalnie jak czytelnik pierwotny. Wspomniana bliskość odczuć tłumaczy i 
współczesnych im czytelników oryginału przypuszczalnie wyjaśnia żarliwość, z jaką wielu 
filologów broni archaizowania przekładów, a więc stawiania czytelników tłumaczeń w takiej 
samej sytuacji jak współcześni im czytelnicy oryginału. Nie zmienia to jednak faktu, że 
przystępując do pracy nad przekładaniem tekstu dawnego tłumacz staje przed wyborem 
czytelnika oryginału, którego rozumienie tekstu należy uwzględnić w przekładzie. 

 
Sytuacja, w której tłumacz staje wobec dwu tak różnych czytelników oryginału może 

wydawać się nietypowa, jako że nie wspominają o niej standardowe opisy procesu 
przekładu. Przyjmują one możliwość istnienia różnych grup czytelników tłumaczenia (i stąd  
często omawiane adaptacje na ich potrzeby), ale czytelnicy oryginału zawsze stanowią w 
nich jednolitą grupę osób, dla których dany utwór jest przeznaczony. Opisy te milcząco 
zakładają jednak, że między napisaniem tekstu przez autora a powstaniem jego przekładu 
nie zachodzi znaczący upływ czasu, który mógłby wpłynąć na zrozumiałość utworu i jego 
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odczytanie prze tłumacza. Pasuje to doskonale do najczęściej spotykanej sytuacji, w której 
autor, tłumacz i czytelnicy danego utworu żyją w mniej więcej w tym samym czasie, ale 
zniekształca obraz procesu przekładu w nieco rzadszym przypadku, gdy taka 
równoczesność nie zachodzi. Jeśli autor i jego tłumacz żyją w dwu wystarczająco odległych 
okresach czasu, automatycznie pojawiają się dwaj równie odlegli od siebie czytelnicy 
oryginału i, co za tym idzie, dwie znacząco odmienne interpretacje danego dzieła, którym 
można dać wyraz w przekładzie.  

 
Poza wprowadzeniem drobnej korekty do standardowego modelu przekładu, 

postulowane powyżej istnienie dwu różnych czytelników oryginału w przypadku tekstów 
dawnych pozwala także na wyjaśnienie zróżnicowania w popularności stosowania 
archaizacji w tłumaczeniach z różnych języków. Powszechnie wiadomo, że tłumacze sięgają 
po ten zabieg o wiele rzadziej w przekładach utworów starożytnych, które są przecież o wiele 
starsze od częściej archaizowanych dawnych tekstów angielskich czy francuskich. W świetle 
analizy przedstawionej powyżej, przyczyny takiej dysproporcji są dosyć oczywiste. Tłumacze 
tekstów dawnych pisanych językami nowożytnymi (np. po francusku czy angielsku) mają do 
czynienia z obu czytelnikami oryginału i rzeczywiście mogą wybierać pomiędzy oddaniem w 
przekładzie jednej czy drugiej interpretacji. Szekspir czy Rablaise oprócz pierwotnych 
adresatów swych dzieł maja również czytelników wśród współczesnych nam Anglików czy 
Francuzów, co stawia tłumacza w sytuacji opisanej powyżej i pozwala archaizować lub nie 
archaizować w zależności od indywidualnych przekonań.  

 
W przypadku języków antycznych tłumacz takim wyborem już nie dysponuje, bo ani 

łacina ani klasyczna greka nie mają współczesnych nam czytelników, którzy postrzegaliby 
teksty pisane w starożytności jako nasycone archaizmami. Pozostaje tylko pierwotny 
czytelnik oryginału, dla którego utwory antyczne były jak najbardziej współczesne i tylko taki 
odbiór oryginalnych tekstów można sensownie odtwarzać w przekładach. Archaizmy 
pojawiają się rzadko, bo brak współczesnych czytelników, których postrzeganie takich 
tekstów jako utworów dawnych mogłyby one odtwarzać w przekładzie. Trudno bowiem za 
takich uznać garstkę studentów filologii klasycznej i ich wykładowców.  

 
 
5. 

 
Mechanizm działania archaizacji i jej podstawowe właściwości wynikają zatem wprost 

z jej pragmatycznych korzeni. Ze względu na skutki jej stosowania, należy ją z kolei uznać za 
mimetyczne narzędzie pracy tłumacza. Jak to już wskazywano powyżej, wprowadzanie do 
przekładu archaizmów ma przede wszystkim na celu przeniesienie do tłumaczenia poczucia 
dawności tekstu jakie mają współcześni tłumaczowi czytelnicy oryginału. Ściślej rzecz biorąc 
zastosowanie archaizacji nadaje przekładowi taką sama deiktyczność czasową jaką obecnie 
posiada oryginał dawnego utworu. Niezależnie jednak od precyzji sformułowania nie ulega 
wątpliwości, że zamierzonym efektem wyboru takiej strategii pracy tłumacza jest  
postawienie czytelnika przekładu w takiej samej sytuacji poznawczej jak współczesnego 
tłumaczowi czytelnika oryginału, czyli odtworzenie współczesnego odbioru przekładanego 
dzieła. Decydując się na archaizację tłumacze nie staja zatem na straży integralności 
znaczeniowej oryginału czy wierności dawnemu autorowi, jak zdarza im się czasami 
twierdzić, ale pieczołowicie rekonstruują współczesną im recepcję tekstów dawnych w języku 
oryginału. 

 
Nie oznacza to oczywiście, że rezygnując z nadania przekładowi takiej dodatkowej 

deiktyczności czasowej za pomocą archaizacji tłumacz automatycznie pozostaje wierniejszy 
oryginałowi. Przekład tekstów dawnych na język używany przez czytelników współczesnych 
tłumaczowi (ale nie autorowi oryginału) również jest rekonstrukcją odbioru przekładanego 
utworu, tylko że w takim przypadku odtwarzana jest nie współczesna ale pierwotna recepcja 
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takiego dzieła. Samo przedsięwzięcie obciążona jest jednak takim samym ryzykiem jak 
stosowanie archaizacji, jako że tłumacz nie ma pewności ani co do pełnego znaczenia 
przekładanego utworu ani co do jego pierwotnej recepcji. Polega on w tym zakresie na 
krytyce tekstu i własnej intuicji w takim samym zakresie jak tłumacz posługujący się 

archaizacją polega na badaniach historycznoliterackich oraz własnym wyczuciu językowym. 

Obu tłumaczom doskwierają nieco inne problemy, ponieważ tłumaczarchaizator zmaga się 
przede wszystkim z  doborem adekwatnych form z historii własnego języka, a tłumacz 
rezygnujący z archaizacji docieka w pierwszej kolejności dokładnego znaczenia i zasad 
użycia dawnych form języka oryginału. Obaj poruszają się jednak na gruncie języka, który 
nie jest ich językiem ojczystym ze względów historycznych i obaj skazani są na 
rekonstrukcję. Nie jest to jednak żadna szczególna cech archaizacji lub jej pomijania ale 
przekładu w ogóle, jako że każdy przekład jest rekonstrukcją i dotyczy języka obcego, a 
archaizacja lub jej brak nadają tym oczywistym faktom tylko pewien szczególny kształt. 

 
Czerpiąc z podstawowych pojęć pragmatyki można zatem dokładnie opisać 

mechanizm działania archaizacji i wyjaśnić zakres jej stosowania oraz wiele innych 
właściwości, ale ostateczna decyzja o jej zastosowaniu lub pominięciu należy do tłumacza. 
Po części może ona zależeć od obowiązujących w danym momencie norm przekładu, ale nie 
są one absolutne i zawsze pozostawiają tłumaczowi pewien margines swobody. Ocenę 
korzystania z takiej możliwości wyboru należy zaś pozostawić specjalistom od estetyki, jako 
że zdecydowanie wykracza to poza granice pragmatyki, a doskonale mieści się w ich polu 
działania, czemu często dają wyraz w publikacjach oceniających stosowanie archaizacji w 
przekładzie lub jej brak. Z analizy pragmatycznej wynika jedynie, że wartość przekładu 
literatury dawnej zależy nie tyle od faktu użycia archaizacji lub nie, jako że obie strategie 
prowadza do rekonstrukcji odbioru takich utworów, ale raczej od maestrii jej wykonania, czyli 
od czynnika całkowicie subiektywnego, a nie od namacalnych faktów językowych. 
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