
Czesiaw Milosz a Zsoltárok könyve
fordításáról

- Említette egyszer, hogy szinte egész életében a Zsoltárok könyve forditására
készült. Persze tudom, hogy ez csak egy, a biblikus hangnemben írt verseire feltett
kérdésre adott csattanós válasz volt, de talán van benne némi igazság. Az ön
munkásságában egyre er6sebb az érdekl6dés a "saaum" iránt; a történelemt(5l a
metafiziea felé fordulás. Másfel(5l ön hangsúlyozza kötelességeit a lengyel irodalom.
mal szemben, értve ezen a választékos, hieratikus nyelv fejlesztését - és ezt szolgálja
zsoltárforditása is.

- Rokonszenvesebb nekem ez a második szempont, mert hogy az elsővel kapcsolat
ban mi az igazság - nem tudom. Semmi esetre sem akarok túlzásba esni ezzel - az Ön
szavával élve - a szakrális irányba tartó fejlődésemmelkapcsolatban. Elég titokzatosak
ezek a dolgok; hogy miért van így, mi ösztönzött. hisz már régóta vonzott ez a fordítás.
Viszont nyelvi szempontból könnyebb biztosat mondani. Mertvalóban már nagyon régóta
kerestem egy avantgarde-ellenes nyelvet, azaz olyan, amely egyszeru szavakkal dolgozik,
ugyanakkor nagy hatású, a kifejezéseknek erőt ad, a szavakat különös módon, a ritmussal
kapcsolván össze. csak a ritmussal. A legegyszerubb szavak sokféleképpen kapcsolódhat
nak egymáshoz. A ritmus is összekapcsolhatja őket. Ám a klasszikus mértékre korlátozott
ritmus, azok a metrikus formák, amelyek a lengyel verselésben előfordulnak - sem a
szótagszámláló, sem a szótaghangsúlyos - sehogy sem elégítettek ki.

- A Zsoltárok könyve utószavában írja, hogy már csak a könyv kiadása után
találkozott doktor David Weinfeld izraeli tudással; aki megjegyzéseket, javaslatokat
tett forditásával kapcsolatban. Mit érintettek ezek?

- Azokat az alapvető nehézségeket. amikkel az ember a zsoltárokban találkozik.
Bizonyos szavaknak nincs pontos megfelelőjükaz élő nyelvekben. Vegyük a beszed szót.
Kegyességet, kegyelmet, jóságot, jóakaratot jelent - sót, érintkezik a hűséggel is.
Lengyelre "könyörületnek", "kegyelemnek", "kegyességnek" fordíthatjuk. Főként Isten és
Izrael kapcsolatára vonatkozik. Az angol fordítóknak is óriási nehézségeik vannak. A
modem fordítók "loving kindness"·ként adják ezt vissza, Jakab király Bibliájában
"steadfast love" van.

- ön váltogatja ezeket a fogalmakat fordításában?
- Ez a példa bizonyítja, hogy egyes héber szavakat nem fordíthatunk mindig

ugyanazzal a szóval. Az lenne az ideális, ha állandóan ugyanazt a lengyel megfelelőt

használhatnánk. De nem lehet. Mert a jelentéstől függöen mást és mást kell írni. Éppen
erről vitatkoztunk Weinfelddel. Van még egy rettenetesen nehéz szó: rasa és resaim. A
régi lengyel Bibliák ezt "valIástalannak" vagy "jogtalannak" fordítják. Angolul van egy
pontos megfelelője:"UJÍcked': "Rosszat" jelent, de egyúttal az istentelenség, a jámborság
hiánya értelmében. Én "istentelennek" vagy"jogtalannak" fordítom a szövegtől függóen.
Az ember megpróbál következetes maradni, de nem mindig lehet. Még egy problémára
szeretném felhívni a figyelmét - egy nagyon érdekes problémára. Ugyanis a fordítónak el
kell döntenie, hogy "Istent" vagy"Urat" mondjon. Az angol fordítások míndenütt, ahol
Jahve szerepel, .Lordot" írnak. Ez a név szent volt, ezt a nevet nem mondták ki. Egyes
francia fordítások és az őket követő lengyelekJahvét írnak. Azaz ott, ahol Él vagy Elohim
szerepel, Istent mondanak, de aholJahve van, az az Úr.Ha tetszőleges helyen felütöm ezt a
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könyvet, új és új problémák jönnek elő. Például a 43. zsoltár. "itélj meg engem oh, Isten! és
oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen; az álnok és hamis embertől

szabadíts meg engem! Hiszen te vagyoltalmam Istene, miért vetettél hát meg engemet?
Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Küldd el világosságodat és
igazságodat, azok vezessenek engem; vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba Hadd
menjek be Isten oltárához, vigasságos örömömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged
citerával, Isten, én Istenem!" Ennek a zsoltárnak a negyedik verse: "Hadd menjek be Isten
oltárához, vigasságos örömömnek Istenéhez." Egykicsit téves értelmezés következtében a
római liturgia ezzel kezdte a misét. Ezt mondja a pap: "lntroibo adaltareDei. A Deum qui
ietificat iuventutem meam".

- Ezt idézte ön a Téli harangokban ...
- Igen. "Istenhez, aki megörvendezteti itjúságomat". Ez nincs a héber szövegben.

Szép, de a Vulgatából sZárma.zik. A fordító, Szent Jeromos sajátos olvasata következtében
került oda. De a pontos fordítás ez: "vigasságos örömömnek Istenéhez".

- Nekem legjobban a 18. zsoltárlsten-képe tetszik.
- Ó, igen. "Megindult, megrendült a föld, s a hegyek fundamentomai inogtak; és

megindultak, mert haragra gyúlt."

- Ez egyike azon kevés zsoltároknak, ahol Isten nem az imádat tárgya, hanem a
tetté.

. - Igen, és itt ismétlik folyton: "és jégeső hullt és eleven szén",

- Van még egy nagyon megindító zsoltár, ahol az ember bocsánatért esd
Istenhez. .. Talán a hatodik. Ebben a zsoltárban nyoma sincs a sír utáni életbe vetett
hitnek.

- Igen. Thlajdonképpen ez a zsidó vallás kutatásának egyiklegnagyobb talánya. A zsidók
nagyon sokáig éltek Egyiptomban, ahol a sír utáni életnek központi szerepe volt. Az egész
civilizációban hallatlan jelentősége volt a sír utáni életnek, amit a földi élet folytatásaként
képzeltek el. A földi élet minden tevékenysége folytatódott a halál utáni életben. Ez
bizonyára olyannyira taszította a zsidókat, hogy még csak meg sem említik. Elgondolkod
tató, hogy teljesen elzárkóztak az őket körülvevővilágtól. Ezhihetetlen tapintatravall.Ahogy
egyik zsidó barátom rnondta, a zsidók mindig nagyon szemérmesek voltak.

- Érdekes megftgyetés. Vajon a Zsoltárok könyvénekjordítása közben jolyton szem
elfJtt tartotta-e, hogy ezek dalok voltak? Figyelembe vette-e ezt a zeneiséget is?

- Thdja, a költői zárlat egyúttal zenei zárlat is, ezt nem lehet különválasztani.

- Megpróbálta elképzeln~ hogyan szól valamelyik zsoltár dallama?
- Nem, nem próbáltam. Mit jelent elképzelni egy dallamot? Néhányversemhez zenét

találtam ki írás közben. Egyszer elénekeltem egyversemet Witold Lutoslawskinak, mire ő
azt mondta: "MeglepóeD szerény eszközökkel dolgoztál." (nevetés) Vannak persze olyan
verseim - dalaim -, amelyeknek dallamuk van. A Dal a világ végér(J1 dallamát szavalat
közben ki szoktam emelni. Ez tény. De a zsoltároknál szö sem lehet zeneszerzésről,mert a
biblikus verseknek általános zenéje van, állandó ritmikai zárlata és felosztása - ezek a
mctszetek jelzik a zenei szüneteket, Azaz szö sem lehet dallamszerzésről.

Ewa Czarnecka
Kende Ágnes jorditása
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