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Obłoki czy chmury na mistycznym niebie? 
Religijne konotacje polskich pojęć obłok i chmura 

JAKO MOŻLIWYCH EKWIWALENTÓW ANGIELSKIEGO CLOUD

Niniejszy artykuł to analiza możliwych przekładów angielskiego pojęcia cloud na 
język polski —jako obłok lub chmura na przykładzie tekstu, w którym pojęcie to jest 
użyte w znaczeniu metaforycznym: jako cloud of unknowing (obłok/chmura niewiedzy). 
Przedstawiam modele sieciowe znaczeń wszystkich trzech pojęć, wyniki ankiety bada
jącej ich użycie, przeprowadzonej wśród polskich respondentów oraz analizuję wybrane 
fragmenty oryginału i jego przekładów. Podstawę materiałową stanowi anonimowy an
gielski traktat mistyczny z XIV wieku, którego tytułem jest właśnie powyższa metafora 
(The Cloud of Unknowing) oraz jego trzy istniejące przekłady na język polski. Ramy 
teoretyczne pozwalające na analizę niemetaforycznych i metaforycznych znaczeń wy
żej wymienionych pojęć oraz na rozważenie stopnia ich ekwiwalencji w przekładzie to 
kognitywna teoria metafory, pojęcie językowego obrazu świata oraz kognitywne uję
cie jednostki w przekładzie i ekwiwalencji w przekładzie. Wyniki analizy sugerują, że 
wybór leksemu obłok lub chmura jako polskich ekwiwalentów leksemu cloud narzuca 
polskiemu czytelnikowi odmienny obraz doświadczenia mistycznego, o którym traktuje 
angielski traktat — odmienny głównie w sferze aksjologii obu polskich pojęć.

Nie sądź, że to, co nazywam „ciemnością” i „obłokiem”, podobne jest do obłoków, które widzisz 
na niebie, i do ciemności, która ogarnia dom, gdy pogasną światła. Ciemność i obłok tego rodzaju 
możesz ujrzeć oczami umysłu w pełni letniego dnia, podobnie jak w mroku zimowej nocy możesz 
wyobrazić sobie jasne i promieniejące światło. Wcale nie to mam na myśli. Przez ciemność 
rozumiem „brak wiedzy”, tak jak mówi się, że coś, czego nie znasz lub może zapomniałeś, jest 
„ciemne” dla ciebie, nie możesz bowiem ujrzeć tego okiem umysłu. Dlatego właśnie nazywam 
to „obłokiem”, oczywiście nie obłokiem pary, ale „niewiedzy”, obłokiem niewiedzy miedzy tobą 
i twoim Bogiem.

Obłok niewiedzy, tłum. W. Unolt s. 43

Czym jest obłok niewiedzy? Dlaczego niewiedza to — metaforyczny — ob
łok? A może nie obłok, lecz chmura? Niniejszy artykuł jest próbą rozstrzygnięcia
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tego problemu. Na przykładzie jednego (angielskiego) tekstu w jego trzech prze
kładach spróbuję przeanalizować wybór, jaki mieli przed sobą polscy tłumacze tej 
niezwykłej metafory doświadczenia mistycznego.

Jak sugerują różne tradycje medytacji — doświadczenie mistyczne każę czło
wiekowi „wyjść poza” nasze ludzkie kategorie i doświadczyć czegoś całkowicie 
pomijając te kategorie oraz konceptualizację. Jak jednak opisać doświadczenia 
przekraczające zdolności poznawcze człowieka? Jak wyrazić niewyrażalne? Przy
kład tego, jak radzi sobie człowiek chcąc przekazać doświadczenie mistyczne, 
znajdziemy w anonimowym angielskim tekście mistycznym z XIV wieku The 
Cloud of Unknowing (Obłok niewiedzy). Ponieważ stanowi on rodzaj instrukcji, 
jak dojść do bezpośredniego doświadczenia niepoznawalnego Boga, wydawałoby 
się, że'jest to właśnie tekst przekazujący słowami to, co niewyrażalne! Ale już tu 
zarysowuje się odpowiedź na postawione powyżej pytanie: tekst ten opisuje drogę 
do Boga, a więc ujmuje doświadczenie mistyczne za pośrednictwem metafory. Ty
tułowy obłok niewiedzy to metaforyczny cel tej drogi: miejsce-osłona, w której 
ukrywa się Bóg. Wydaje się zatem, że to, co niepoznawalne dla ludzkiego umysłu, 
pozostaje jednak niewyrażalne w ludzkim języku inaczej, niż za pośrednictwem 
czysto ludzkich sformułowań.

Narzędziem pozwalającym na sprzężenie językowego opisu takiego doświad
czenia z działaniem ludzkiego umysłu jest językoznawstwo kognitywne, którego 
podstawową tezą jest istnienie łańcucha: percepcja — konceptualizacja — język 
(por. Tabakowska 1995). Percepcja świata przez zmysły (głównie zmysł wzroku), 
rządząca się pewnymi psychologicznymi prawami i podlegająca ich ogranicze
niom, stanowi podstawę konceptualizacji, czyli tworzenia pojęć w umyśle, które 
z kolei znajdują odzwierciedlenie w języku. Językoznawstwo kognitywne opisuje 
ten fakt metaforą obrazowania, wyróżniając szereg jej wymiarów, takich jak np. 
poziom uszczegółowienia, rozróżnienie na figurę i tło czy perspektywę, a w niej np. 
punkt widzenia, czyli punkt, z którego obserwator/konceptualizator ogląda i ocenia 
daną konfigurację treści.

Za pojęciem obrazowania kryje się niezwykle istotny fakt, mianowicie to, że 
percepcja jest u człowieka głównie wzrokowa — stąd też przedstawiona właśnie 
kognitywna terminologia opisująca mechanizm tworzenia pojęć i ich wyrażania 
w języku sama czerpie z dziedziny wrażeń wzrokowych. Jak stwierdza języko
znawstwo kognitywne, poznanie (przynajmniej w naszej kulturze) opisuje meta
fora WIEDZA TO WIDZENIE (będąca konsekwencją jeszcze bardziej podsta
wowej i schematycznej metafory RZECZYWISTOŚĆ UMYSŁU TO RZECZY
WISTOŚĆ FIZYCZNA). To dzięki niej nieświadomie (a metaforycznie) mówimy 
o wiedzy tak, jak o widzeniu, np. „Tak sprawa wygląda z mojego punktu widze
nia, Spójrzmy na tę kwestię z innej perspektywy, Nie widzę tu żadnego problemu, 
itd. O braku lub niedostatku wiedzy na jakiś temat mówimy tak, jak o braku wi
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dzenia, czyli ciemności albo ślepocie, np. Jesteś ślepy, jeśli nie widzisz, o co mi 
chodzi. Tendencję do tego rodzaju metaforyzacji opisała Eve Sweetser jako zja
wisko wszechobecne w językach indoeuropejskich (zob. Sweetser 1990), zauwa
żając, że skojarzenie widzenia i wiedzy/rozumienia to część systemu pojęciowego 
użytkowników tych języków. Na przykład, słowa oznaczające WIDZENIE regu
larnie ulegają metaforyzacji do znaczenia WIEDZY i ROZUMIENIA (por. np. 
polskie widzieć i wiedzieć, czy angielskie wit i vision). Na tej zasadzie pojęcie 
ŚLEPOTY ma metaforyczne rozszerzenie do BRAKU WIEDZY/ROZUMIENIA; 
podobnie pojęcie CIEMNOŚCI; ŚWIATŁO zaś jest metaforą WIEDZY (por. wni
kliwą analizę znaczeń światła i ciemności u Libury 1995). Niezwykle ciekawy fakt 
odnotowuje Reale (2001 s. 88-91): pisząc o platońskiej teorii idei i znaczeniu ter
minu idea, zauważa on, że dwa greckie rzeczowniki, idea i eidos, pochodzą od 
czasownika, który znaczy ‘widzieć’. Przed Platonem były one zwykle używane 
w znaczeniu ‘widzialnej formy rzeczy’ i dopiero Platon wydobył ich sens meta
forycznie rozszerzony do ‘prawdziwej formy rzeczy, postrzegalnej przez umysł’. 
Reale podkreśla ten fakt jako charakterystyczną cechę duchowej kultury starożyt
nych Greków (odziedziczoną przez naszą zachodnią kulturę), którą określa jako 
‘kulturę widzenia’, przeciwstawiając ją hebrajskiej ’kulturze słyszenia’. Platonowi 
zawdzięczamy też pokrewne metafory — wyrażenia ‘oko umysłu’ i ’oko duszy’ 
(którymi postrzegamy idee).

Jak potwierdza przykład terminu idea, metafora WIEDZA TO WIDZENIE 
jest w naszej kulturze „stara jak świat” — a przynajmniej „stara” jak Platon... 
Zgodnie z nią (a właściwie z jej odwrotnością: NIEWIEDZA TO BLOKADA WI
DZENIA), duża część treści pojęciowej, przy której pomocy anonimowy angiel
ski traktat Obłok niewiedzy ujmuje doświadczenie mistyczne, to domena doznań 
wzrokowych. Cytat rozpoczynający niniejszy artykuł zawiera wyjaśnienie niedo
statku ludzkiej wiedzy w odniesieniu do możliwości poznania Boga jako blokady 
wzroku w postaci ciemności i obłoku (przed oczami mistyka — adresata traktatu). 
Obłok niewiedzy to stan duchowego odrzucenia ludzkiej wiedzy i ludzkich kate
gorii pojmowania świata, przygotowujący człowieka na to, co całkowicie nieznane 
i niepoznawalne.

Jak pokazują powyższe przykłady, znaczenie w ujęciu językoznawstwa kogni
tywnego jest pochodną procesów poznawczych ludzkiego umysłu — a jednym 
z nich jest tworzenie metafor. Nasz system pojęciowy (a więc i nasz język) jest 
w większości metaforyczny. Kognitywizm widzi w metaforze podstawowy me
chanizm ludzkiego umysłu (a nie tylko czysto językowy ornament), a mianowi
cie mechanizm dostrzegania analogii. Właśnie dlatego, że metaforyzacja zachodzi 
w umyśle, jest ona powszechna również w języku. Językoznawstwo kognitywne 
określa ją więc jako metaforę pojęciową (jest nią właśnie skojarzenie RZECZY
WISTOŚĆ UMYSŁU TO RZECZYWISTOŚĆ FIZYCZNA i wynikające z niej 
WIEDZA TO WIDZENIE, o których pisałam powyżej).
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Tworzenie metafory polega na częściowym przeniesieniu schematycznej struk
tury jednej dziedziny pojęciowej, zwykle bardziej konkretnej (zwanej dziedziną 
źródłową metafory) na inną dziedzinę pojęciową, bardziej abstrakcyjną i przez to 
trudniejszą do uchwycenia (zwaną dziedziną docelową). Takie przeniesienie okre
ślane jest jako rzutowanie kognitywnej topologii dziedziny źródłowej na docelową. 
To, że topologia ta pozostaje w metaforze niezmieniona, zostało określone jako Za
sada In wariancji. Metafora uwypukla więc te aspekty dziedziny docelowej, które 
narzuca dziedzina źródłowa.

Trzeba tu jeszcze wspomnieć, że kognitywną topologię kształtują przedpoję- 
ciowe schematy wyobrażeniowe (Krzeszowski). Te abstrakcyjne struktury w umy
śle, złożone z bytów i relacji między nimi, wynikające z orientacji i funkcjono
wania naszego ciała w przestrzeni oraz z manipulacji przedmiotami, narzucają 
strukturę pojęć w umyśle, a w konsekwencji — wymuszają szkielet ich obrazu 
w języku. To schematy wyobrażeniowe są odpowiedzialne za to, że postrzegamy 
coś jako PRZEDMIOT albo PROCES. Posiadamy w umyśle schemat POJEM
NIKA (relację WEWNĄTRZ-NA ZEWNĄTRZ), schemat GÓRA-DÓŁ, PRAWO- 
LEWO, ŹRÓDŁO-ŚCIEŻKA-CEL, BLOKADA-BRAK BLOKADY, i różne sche
maty związane z działaniem SIŁY.) Schematy wyobrażeniowe stanowią więc pod
stawę dla tworzenia pojęć, zarówno dosłownych jak i metaforycznych.

Doświadczenie mentalne jest nierozerwalnie związane z wartościowaniem. Po
strzegając świat, tworząc pojęcia, nieuchronnie — i częściowo nieświadomie —je 
wartościujemy. Ponieważ wartościowanie zależy od tego, kto postrzega (a więc 
tego, kto wartościuje), jest ono względne, zależne od czynnika ludzkiego. War
tościowanie jest jednym z wymiarów obrazowania; jest szczególnie związane 
z punktem widzenia. Według Jerzego Bartmińskiego, wartościowanie pojawia się 
zaraz na wstępnym etapie konceptualizacji, w momencie identyfikacji i kategory
zacji tego, co postrzegamy (por. Bartmiński 2003: 75). Wartości są więc inherentne 
w językowym obrazie świata:

[... ] JOS [językowy obraz świata — A.G.] jest zależny (wywodliwy, pochodny) od założo
nego, w sposób jawny lub ukryty, systemu wartości. Są one związane z punktem widzenia i per
spektywą oglądu świata. Wartości są czynnikiem sterującym konstruowaniem wizji rzeczywistości 
przez subiekt doświadczający (experience/-) i konceptualizujący, tj. przez wspólnotę nosicieli języka 
lub twórczą jednostkę, a w kolejności stanowią czynnik integrujący elementy obrazu świata utrwa
lonego w tradycji i mającej obieg społeczny. W efekcie wartości konstytuują kulturową i społeczną 
tożsamość nosiciela języka. (Bartmiński 2003: 63)

Oznacza to, że wartości są obecne także w metaforze. Jak stwierdza Tomasz 
Krzeszowski (1997), metaforyzacja może wręcz ujawniać ukrytą wartość pojęć. 
Jak to się dzieje? Poziomy wymiar domeny wartości to schemat wyobrażeniowy 
SKALA PLUS-MINUS. Wchodzi ona w interakcje z wieloma innymi schema
tami, a one z kolei nadają strukturę metaforom. Na przykład interakcja schematu 
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SKALI PLUS-MINUS ze schematem GÓRA-DÓŁ stanowi materiał źródłowy dla 
metafory W GÓRĘ TO DOBRZE — W DÓŁ TO ŹLE, która uszczegóławia się na 
poziomie językowym w licznych wyrażeniach, jak np. wspiąć się na szczyt kariery, 
spaść na (metaforyczne) dno.

Teoria metafory pojęciowej, schematy wyobrażeniowe i wartościowanie jako 
element obrazowania, które właśnie krótko scharakteryzowałam, to narzędzia, ja
kie daje językoznawstwo kognitywne badaczowi, który widzi konieczność powią
zania zjawisk widocznych na poziomie języka z tym, jak funkcjonuje umysł i zdol
ność postrzegania u człowieka. Wracając jednak do pytania: jak opisać to, czego 
nie da się postrzegać dostępnymi nam zmysłami, a w konsekwencji to, czego nie 
da się ująć w pojęcia? Jak opisać niewyrażalne przecież doświadczenie mistyczne?

Mistycyzm ukształtował dwie tradycje mówienia o Bogu, określane jako teolo
gia katafatyczna/teologia pożyty wna/vza positiva oraz teologia apofatyczna/teologia 
negatywna/vm negativa. Ta pierwsza mówi o Bogu używając afirmacji: Bóg jest 
najwyższym dobrem, jednością, prawdą, pięknem, itd. Ta druga zauważa abso
lutną nieadekwatność wszystkich tych określeń, bo Bóg nie jest niczym, co znamy; 
nie stosują się do Niego żadne ludzkie kategorie. O Bogu nie możemy twierdzić 
niczego. Najlepszym przybliżeniem, jakim może posłużyć się człowiek mówiąc 
o Bogu, jest zaprzeczanie — stąd nazwa dla tej tradycji: via negativa, czyli droga 
zaprzeczeń.

Za ojca tej tradycji uważa się Pseudo-Dionizego Areopagitę, żyjącego prawdo
podobnie na przełomie V i VI wieku mnicha syryjskiego, który chciał pozostać tak 
anonimowy, że nie pozostawił nam nawet swojego prawdziwego imienia. Pozosta
wił za to pisma, a w nich obraz Boskiej ciemności, nieprzekraczalnej dla ludzkiego 
umysłu — ciemności, w której ukrywa się całkowicie niepoznawalny Bóg oraz 
stwierdzenie, że Bóg nie jest nawet żadnym naszym przeczeniem — tak bardzo nie 
potrafimy Go opisać. Pseudo-Dionizy posługuje się więc metaforą ciemności jako 
braku dostępu dla ludzkiej wiedzy oraz paradoksem: Boska ciemność jest świe
tlista, bo zawiera Boskie światło, niedostępne dla naszych oczu. Pseudo-Dionizy 
inicjuje więc tradycję mówienia o Bogu w kategoriach negacji i paradoksu, opi
sywanie nie samego Boga, lecz Jego zasłony, ukrycia. Narzędziem takiego opisu 
staje się metafora, czyli mechanizm łączenia sprzeczności.

W tym duchu napisał swoje dzieło również anonimowy angielski mistrz du
chowy, którego metaforyka jest przedmiotem mojej analizy. Był anonimowy tak 
bardzo, że nie znamy nawet jego pseudonimu, tak że trudno o nim mówić czy pisać. 
Najbardziej znany jest jego własny króciutki traktat The Cloud of Unknowing (Ob
łok niewiedzy), napisany w formie listu do swojego ucznia duchowego, a będący 
objaśnieniem, jak uzyskać doświadczenie mistyczne, czyli bezpośrednie doświad
czenie Boga. Postępując jednak drogą teologii negatywnej, autor Obłoku niewie
dzy nie mówi o samym Bogu (stwierdza, że o Bogu mówić nie wolno), ani o Jego 



270 Agnieszka Gicala

doświadczaniu, a jedynie o dochodzeniu do progu tej tajemnicy: o samej drodze 
w kierunku Boskiej ciemności i o czyhających na niej niebezpieczeństwach.

Autor Obłoku opisuje doświadczenie mistyczne w kategoriach doświadczenia 
fizycznego, opierając swój model na kilku podstawowych, konwencjonalnych me
taforach pojęciowych RZECZYWISTOŚĆ UMYSŁU TO RZECZYWISTOŚĆ FI
ZYCZNA, WIEDZA TO WIDZENIE, WIEDZA TO ŚWIATŁO i odwrotnie: NIE
WIEDZA TO BRAK/BLOKADA WIDZENIA, NIEWIEDZA TO CIEMNOŚĆ. 
Dzięki nim możliwe było stworzenie tytułowej metafory obłoku niewiedzy.

Ten kluczowy dla angielskiego autora obraz stanowi część rozbudowanego 
opisu doświadczenia mistycznego jako metaforycznej podróży mistyka, odbywa
nej na ślepo, po omacku, bo zdolność widzenia (tak metaforycznie ujęta jest tu 
wiedza i poznanie) jest zbędna, a nawet szkodliwa. Podróż mistyczna ukierun
kowana jest ku górze, gdzie w obłoku niewiedzy ukryty jest Bóg. Zanim jednak 
mistyk tam dotrze, musi pozbyć się ludzkiego sposobu myślenia, który jest tu 
przeszkodą: mistyk musi zepchnąć własne myśli, które jako wrogowie stają mu 
na drodze, w dół pod obłok zapomnienia. Nie jest to proste, bo myśli natrętnie 
powracają, więc mistyk toczy z nimi wojnę. Obie strony konfliktu usiłują wza
jemnie ściągnąć się w dół — coraz dalej od Boga, a bliżej do świata. Potem, 
u celu drogi, czeka mistyka drugie duchowe zadanie: wejść w obłok niewiedzy. 
Jest to kolejna walka, bo obłok jest Bożą twierdzą. Mistyk uderza w niego włócz
nią miłości, sygnalizując swoją obecność — i czeka. Reszta jest rzeczą Boga: 
może On wysłać z obłoku niewiedzy promień duchowego światła jako znak swojej 
obecności.

Pojęcie OBŁOKU jako metafory blokady ludzkiej wiedzy i możliwości po
znawczych w stosunku do poznania rzeczywistości boskiej nie stanowi więc 
pojedynczego obrazu: jest on wpleciony w całą metaforyczną strukturę tekstu, 
opartą na różnych konfiguracjach schematów wyobrażeniowych GÓRA-DÓŁ, 
DALEKO-BLISKO, ŹRÓDŁO-ŚCIEŻKA-CEL, BLOKADA, POJEMNIK, KON
TROLA oraz na kilku schematach SIŁY.

Specyficznym aspektem doświadczenia mistycznego jest jego aksjologia: na
stępuje tu odwrócenie wartości w stosunku do tych akceptowanych w ludzkim 
świecie. Przyjęcie mistycznego punktu widzenia pozwala odwrócić wartość nie
wiedzy, która jako postawa konieczna w doświadczeniu mistycznym jest z tego 
punktu widzenia w najwyższym stopniu pozytywna. Z punktu widzenia mistyka 
świat i wszystko, co się z nim wiąże, ma wartość negatywną (to, co ludzkie prze
szkadza w doświadczaniu tego, co wykracza poza ludzkie kategorie). Negatyw
nie wartościowana jest wiedza i pamięć, pozytywnie wartościowana jest niewiedza 
i zapomnienie (zapomnienie świata). Uwzględnienie mistycznego punktu widze
nia przy określaniu wartości prowadzi do ostatecznego wniosku, że cały model 
przedstawiony w traktacie Obłok niewiedzy jest aksjologicznie spójny.
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Taka wiedza o omawianym tu tekście ma fundamentalne konsekwencje dla 
problemu przekładu jego tytułowej metafory. Poniżej przeanalizuję wszystkie trzy 
istniejące przekłady na język polski: Obłok niewiedzy Wojciecha Unolta (dla Wy
dawnictwa W drodze), Obłok niewiedzy Witolda Ostrowskiego (Instytut Wydaw
niczy PAX) oraz Chmura niewiedzy Piotra Rostworowskiego (Wydawnictwo 00. 
Kramelitów Bosych). Posłużę się pojęciem ekwiwalencji w przekładzie w ujęciu 
językoznawstwa kognitywnego: jest to ekwiwalencja obrazu.

Ta definicja ekwiwalencji w przekładzie wynika z kognitywnego poglądu na 
to, czym jest język: wyrazem zdolności poznawczych ludzkiego umysłu. Pozwala 
to sytuować zagadnienie ekwiwalencji w przekładzie na poziomie konceptualiza- 
cji, czyli wyboru, jakiego dokonuje człowiek dysponując wymiarami obrazowania, 
jakie daje mu jego umysł. Szczególnie ważna jest wśród nich perspektywa i jej 
element — punkt widzenia, ponieważ konceptualizacja jest zawsze czyjaś, zawsze 
zdradza obecność obserwatora. Skoro więc konkretny wybór wymiarów obrazowa
nia nadaje kształt znaczeniu w tekście, przekład danego tekstu powinien ten wybór 
odzwierciedlać. Zgodnie z tym Tabakowska proponuje następującą definicję jed
nostki przekładu i ekwiwalencji w przekładzie:

Pojęcie jednostki tekstu do tłumaczenia można rozumieć jako pokrywające się z pojęciem „ob
razu” w Langackerowskiej teorii obrazowania w języku. Jako rezultat jednego z możliwych sposo
bów konstrukcji sceny, jednostka taka byłaby pojedynczą „sceną” widzianąprzez jakiegoś jednego 
„konceptualizatora” w jakimś jednym momencie. Cały tekst można by wówczas postrzegać jako 
logiczną i spójną sieć takich scen, a ich wzajemne relacje ustalałoby się według listy parametrów 
odpowiadających Langackerowskim wymiarom obrazowania. Owe wymiary służyłyby jako nastrę
czające tyle kłopotów tertium comparationis, czy okryty równie złą sławą inwariant w przekładzie, 
a ich poszczególne konfiguracje tłumaczyłyby niepowtarzalny charakter każdej indywidualnej kon- 
ceptualizacji (tekstu). (Tabakowska 2001:99-100)

Kognitywne pojęcie ekwiwalencji w przekładzie opiera się na przeniesieniu 
danej konfiguracji wymiarów obrazowania, kształtującej obraz oryginalny w tek
ście źródłowym, na tekst docelowy — a dotyczy to także obrazów metaforycznych. 
Przekład jest poszukiwaniem odpowiedniości między konceptualizacjamr w ję
zyku źródłowym i docelowym; opiera się więc na tym samym mechanizmie rzu
towania między źródłową a docelową domeną doświadczenia (tu: między dwoma 
różnymi językami), jakie jest obecne w metaforze (tu: w obrębie jednego języka). 
Przeniesienie metaforycznego obrazu z tekstu oryginalnego do tekstu przekładu 
polega na przeniesieniu obecnego w obrazie źródłowym rzutowania kognityw
nej topologii (czyli układu schematów wyobrażeniowych i konfiguracji wartości) 
z jego dziedziny źródłowej do docelowej lub z wszystkich przestrzeni do amalga
matu.

Mechanizm tworzenia metafory i przekładu jest więc taki sam. Odwracając to 
stwierdzenie, można by powiedzieć, że metafora to rodzaj przekładu: to przekład 



272 Agnieszka Gicala

ze źródłowej do docelowej domeny doświadczenia, zachodzący w jednym i tym 
samym języku.

Po tych rozważaniach spójrzmy na konkretny przykład metafory w przekładzie 
— oczywiście metafory kluczowej dla angielskiego traktatu, uszczegółowionej 
jako leksem cloud. Podaję kolejno: czternastowieczny oryginał, dla ułatwienia 
odbioru wybrany przekład na współczesną angielszczyznę oraz trzy przekłady na 
język polski1:

1 Przy każdym cytacie, w nawiasie podaję nazwisko tłumacza/wydawcy oraz numer strony. 
Pełne dane każdego wydania znajdują się w Bibliografii.

For at he first tyme when pou dost it, jiou fyndest bot a derknes, & as it were a cloude of 
vnknowyng, ł>ou wost neuer what, sauyng bat pou felist in bi wille a nakid entent vnto God. Pis 
derknes & bis cloude is, how-so-euer bou dost, bitwix bee & bi God, & letteb bee bat bou maist not 
see him cleerly by lit of vnderstonding in bi reson, ne fele him in swetnes of loue in bin affeccion. 
& berfore schap bee to bide in bis derknes as longe as bou maist, euermore criing after him bat bou 
louest; for if euer schalt bou feie him or see him, as it may be here, it behoueb alweis be in bis cloude 
& in bis derknes. (Hodgson s. 17)

When you first begin, you find only darkness, and as it were a cloud of unknowing. You don’t 
know what this means except that in your will you feel a simple steadfast intention reaching out 
towards God. Do what you will, this darkness and this cloud remain between you and God, and stop 
you both from seeing him in the clear light of rational understanding, and from experiencing his 
loving sweetness in your affection. Reconcile yourself to wait in this darkness as long as necessary, 
but still go on longing after him whom you love. For if you are to feel him or to see him in this life, 
it must always be in this cloud, in this darkness. (Wolters, s. 61, 62)

Na samym początku napotykasz tylko ciemność i jakby obłok niewiedzy. Nie wiesz, co to ozna
cza, jedynie w woli swojej odczuwasz proste, niezmienne pragnienie dotarcia do Boga. Cokolwiek 
czynisz, ciemność i obłok pozostają między tobą a Bogiem i nie dozwalają ci widzieć Go w jasnym 
świetle rozumnego pojmowania ani doświadczać słodyczy Jego miłości w twym przywiązaniu do 
Niego. Bądź gotów czekać w takiej ciemności, jak długo będzie to konieczne, nie przestawaj jednak 
tęsknić za Tym, którego miłujesz. Jeśli bowiem przeznaczone ci jest odczuć Go albo ujrzeć w obec
nym życiu, to jedynie w tym obłoku i w ciemności. (Unolt, s. 37)

Kiedy z początku zaczynasz, znajdujesz tylko ciemność i jak gdyby obłok niewiedzy. Nie 
wiesz, co to znaczy, z wyjątkiem tego, że w woli odczuwasz prostą, stałą intencję sięgania do Boga. 
Cokolwiek zrobisz, ciemność ta i obłok pozostają między tobą a Bogiem i przeszkadzają ci zarówno 
widzieć Go w jasnym świetle racjonalnego rozumienia, jak i przeżywać Jego kochającą słodycz 
w twoim uczuciu. Pogódź się z czekaniem w tej ciemności tak długo, jak to konieczne, ale nadal 
tęsknij za Tym, którego kochasz. Bo jeśli masz Go odczuć albo zobaczyć w tym życiu, musi to być 
zawsze w tym obłoku, w tej ciemności. (Ostrowski, s. 48)

Za pierwszym razem, kiedy oddasz się temu dziełu, doznasz jedynie ciemności. Będzie to jakby 
chmura niewiedzy, coś czego nie będziesz umiał określić, poza tym, że w twojej woli będziesz mógł 
dostrzec nagie i czyste dążenie do Boga. Cokolwiek byś nie czynił, ta ciemność i ta chmura będą 
między tobą a twoim Bogiem i nie pozwolą ci dojrzeć Go wyraźnie w świetle twojego umysłu lub 
zetknąć się z Nim uczuciami w słodyczy miłości. Nastaw się więc na pozostawanie w tej ciemności 
tak długo jak będzie trzeba, wzdychając wciąż ku Temu, którego miłujesz. Bo jeżeli masz w ogóle 
skosztować Jego obecności albo Go ujrzeć, tak jak to jest możliwe tu na ziemi, to będzie to zawsze 
w tej ciemności i chmurze. (Rostworowski, s. 35)
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Tym, co uderza najbardziej, jest przekład leksemu cloud. Podczas gdy język 
angielski zawiera tylko jedno ogólne określenie tego zjawiska atmosferycznego, 
język polski ma dwa: obłok i chmura, pozostające na niższym poziomie abstrakcji; 
brak natomiast wspólnej, uogólniającej nazwy dla nich obu. Słowo obłok wybrali 
tłumacze Unolt i Ostrowski; Rostworowski posługuje się leksemem chmura. Wy
bór ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla tego fragmentu tekstu — ten akurat 
obraz jest nośnikiem przesłania traktatu, pojawia się na każdej jego stronie oraz 
służy jako tytuł.

W przeprowadzonej przeze mnie ankiecie większość moich polskich respon
dentów (por. dane statystyczne na końcu artykułu) odrzucało użycie słowa chmura 
w kontekście religijnym, wybierając tu przeważnie słowo obłok. Za takim wybo
rem przemawia, jak sądzę, głównie aksjologiczne nacechowanie polskich pojęć 
CHMURA i OBŁOK. Wszystkie decydujące czynniki omówię poniżej.

Dla uwidocznienia zbieżności i różnic znaczeniowych proponuję modele sie
ciowe angielskiego leksemu cloud oraz polskich leksemów obłok i chmura (w za
łącznikach na końcu artykułu). Model angielski oparty jest na słownikach Long
man Dictionary of English Language and Culture oraz Oxford Wordpower. Modele 
polskie zbudowałam na podstawie haseł w Słowniku języka polskiego PWN i Słow
niku frazeologicznym języka polskiego Stanisława Skorupki.

Widoczne jest, że model angielski zawiera wszystkie znaczenia obu modeli 
polskich, one zaś częściowo się pokrywają: oba profilują zagęszczenie drobnych 
elementów, rozszerzając to znaczenie metaforycznie do domeny emocji, oraz dużą 
wysokość, na której znajdują się fizyczne chmury/obłoki w powietrzu (i roz
szerzają metaforycznie to znaczenie aktywując metaforę pojęciową KIERUNEK 
W GÓRĘ TO COŚ NIEREALNEGO vs. KIERUNEK W DÓŁ TO COŚ REAL
NEGO; por. ich przykładowe uszczegółowienia: chodzić z głową w chmurach lub 
bujać w obłokach — stąpać twardo po ziemi, przyziemne sprawy).

Wnikliwsze przyjrzenie się obu polskim modelom pozwala wykryć znaczące 
różnice obok tych ogólnych podobieństw. Centralny węzeł znaczeniowy leksemu 
obłok definiuje go jako ‘lekką chmurę, chmurkę’, co sugeruje bardziej pozy
tywne nacechowanie aksjologiczne niż w centralnym węźle znaczeniowym lek
semu chmura (taki pozytywny ładunek przekazuje określenie lekka i zdrobnienie 
chmurka). Większość przykładów wymienionych pod centralną definicją obłoku 
jest nacechowana pozytywnie, stwarzając obraz czegoś lekkiego, białego i puszy
stego. W przeciwieństwie do niego, chmura jest nacechowana negatywnie: ciężka, 
ciemna, niosąca groźbę deszczu, lub nawet burzy —jest więc raczej niefortunnym 
„kandydatem” na domenę źródłową metafory wzniosłego stanu mistycznego spo
tkania z Bogiem (Tokarski). Co istotne, pozostałe węzły modelu chmury są również 
nacechowane negatywnie (profilują znaczenie zagrożenia czy takich negatywnych 
emocji jak gniew).
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Za wyborem leksemu obłok, a nie chmura, w polskim przekładzie traktatu The 
Cloud of Unknowing przemawia fakt, że metaforyczne rozszerzenie znaczenia pro
filującego cechę fizycznej gęstości to brak przezroczystości czy przejrzystości dla 
wzroku — zachowany jest tu element blokady widzenia. To metaforyczne znacze
nie jest odpowiednikiem węzła angielskiego modelu cloud, również profilującego 
blokadę widzenia (zob. na diagramie czasownik to cloud, mający znaczenie ‘sta
wać się lub czynić trudnym do przeniknięcia wzrokiem, mniej przezroczystym’), 
z którego z kolei wynika węzeł braku rozumienia (zob. na diagramie czasownik 
to cloud, mający znaczenie ‘czynić niepewnym, niejasnym, zagmatwanym, mniej 
zrozurpiałym’). Mimo, że w modelu obłoku blokada widzenia nie ma metaforycz
nego rozszerzenia do blokady rozumienia, to jednak stanowi ona doskonały punkt 
wyjścia dla stworzenia nowych rozszerzeń obłok niewiedzy i obłok zapomnienia, 
co jest możliwe dzięki funkcjonowaniu w naszej kulturze pojęciowej metafory 
WIEDZA TO WIDZENIE. Rozszerzenie metaforyczne cechy fizycznej blokady 
w modelu chmury nie ma związku z widzeniem i oczami, lecz z twarzą lub czołem 
(obłok ma człowiek w oczach, a chmurę na twarzy lub czole).

Na korzyść leksemu obłok, a nie chmura, przemawia jeszcze kilka ważnych 
argumentów. Pierwszy z nich to etymologia. Dane zawarte w Słowniku etymo
logicznym języka polskiego Brucknera wskazują na wspólne pochodzenie słów 
chmura i chmara-, oba profilują dużą liczbę zwykle małych elementów — cechę 
nieistotną dla treści traktatu The Cloud of Unknowing. Znaczące jest za to pocho
dzenie słowa obłok', wywodzi się on od czasownika oblekać i jest spokrewniony 
z innym czasownikiem: oblegać. Przedrostek o- nadaje sens otaczania czegoś do
okoła, przywołując schemat wyobrażeniowy POJEMNIKA, ważny dla traktatu The 
Cloud of Unknowing, gdzie Bóg ukrywa się w obłoku niewiedzy. Po drugie, relacja 
między leksemami obłok i oblegać znajduje swój oddźwięk w motywie mistycz
nej wojny, obecnym w traktacie angielskiego mistrza, w którym obłok niewiedzy 
jest oblegany przez mistyka, chcącego doń przeniknąć. Te dane etymologiczne 
potwierdza też Etymologiczny słownik języka polskiego Bańkowskiego, który do- 
daje jedną ciekawą informację dotyczącą barwy chmury. Podaje on mianowicie, 
że leksem chmura jest spokrewniony z rosyjskim i ukraińskim chmuryj [mroczny] 
oraz z przedsłowiańską formą smour-o-s [ciemny], co podkreśla aspekt zagrożenia 
obecny w znaczeniu leksemu chmura. Przedstawianie zagrożenia, straszenie swo
jego ucznia obłokiem (czy też chmurą) niewiedzy są obce intencji angielskiego 
autora, ale jego obłok/chmura niewiedzy ma barwę ciemną. Ten fakt może prze
mawiać za wyborem leksemu chmura, jakiego dokonał w swoim przekładzie Ro
stworowski; jednakże —jak uczy angielski autor — obłok niewiedzy jedynie wy- 
daje się ciemny dla ludzkiego umysłu, który nie jest w stanie pojąć emanującego 
z niego nadprzyrodzonego światła. Ciekawy w tym kontekście jest kolor na okład
kach tych dwóch polskich przekładów, które zamieszczają obraz obłoku/chmury: 
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na okładce przekładu Unolta pt. Obłok niewiedzy znajduje się jasny obłok na ciem
nym tle, podczas gdy okładka przekładu Rostworowskiego pt. Chmura niewiedzy 
przedstawia czarną chmurę na białym tle.

Leksem obłok okazał się też trafniejszy w kontekście religijnym dla uczestni
ków przeprowadzonej przeze mnie ankiety, której wyniki zamieszczam na końcu 
artykułu. Zadaniem 45 osób narodowości polskiej było dobranie leksemu obłok 
lub chmura do kontekstów odpowiadających wybranym węzłom wszystkich trzech 
modeli sieciowych. Są to następujące profile: meteorologia (centralne znaczenie 
we wszystkich modelach, z którego wyrastają rozszerzenia) oraz jej rozszerzenia: 
emocje wyrażone na twarzy, emocje wyrażone w oczach oraz zagrożenie, i do
datkowo kontekst religii, w tym wyrażenie będące tytułem traktatu angielskiego 
mistrza. Wyniki ankiety pokazały konotacje, jakie przyjmuje każdy z polskich 
leksemów. Okazało się, że chmura częściej kojarzy się ze zjawiskami meteoro
logicznymi niż obłok. Słowem chmura określa się zwłaszcza to zjawisko, które 
jest nieprzyjemne, groźne lub neutralne. Z metaforycznym zagrożeniem kojarzy 
się powszechnie tylko chmura (w dosłownym sensie: bo chmury grożą deszczem 
(a obłoki nie) i w sensie metaforycznym: np. chmury nad Europą to zapowiedź 
konfliktu, nieszczęścia, wojny). Tymczasem doświadczenie mistyczne w ujęciu 
angielskiego autora groźby nie zawiera. Kontekst emocji okazał się niejasny dla 
większości respondentów ankiety; przykłady tego kontekstu odczuwano jako ję
zyk przestarzały. Konotacje religijne wzbudzał zdecydowanie obłok, preferowany 
także w nieznanym dla respondentów wyrażeniu tytułowym angielskiego traktatu. 
Podsumowując, ankieta potwierdziła generalną tendencję do przypisywania pozy
tywnej wartości słowu obłok, zaś negatywnej — słowu chmura oraz wykazała, że 
konotacje religijne wiążą się z obłokiem. Potwierdza takie konotacje również sta
tystyka użycia obu słów w polskiej edycji Biblii Tysiąclecia (wersja online), gdzie 
obłok pojawia się aż 119 razy, a chmura tylko 72 razy.

Podsumowując, chociaż obie możliwości, i obłok, i chmura, oparte są na 
tym samym schemacie BLOKADY (oznaczają zjawisko atmosferyczne zasłania
jące światło słońca), to tylko w pojęciu obłoku obecny jest profil BLOKADY 
WIDZENIA (więc tylko tu istnieje możliwość metaforycznego rozszerzenia do 
BLOKADY ROZUMIENIA). Wyrazisty w obłoku jest również schemat POJEM
NIKA (wskazuje go przedrostek o- oraz odczytujemy go z etymologii). Sche
maty te budują skojarzenia bliskie obrazowaniu angielskiego traktatu, co przema
wia za wyborem leksemu obłok jako materiału źródłowego metafory mistycznej 
niewiedzy. W grę wchodzi tu m.in. także aksjologia pojęć obłok i chmura. Za 
odrzuceniem chmury przemawia jej silnie negatywne nacechowanie. Przeprowa
dzoną tu analizę obu polskich pojęć potwierdza intuicyjny wybór dokonany przez 
większość uczestników ankiety, dla których konotacje religijne ma obłok, a nie 
chmura.
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Warto na koniec przyjrzeć się jeszcze jednemu fragmentowi Obłoku niewiedzy 
(czy też: Chmury niewiedzy) w polskich przekładach i zobaczyć, na jaką zmianę 
oryginalnego obrazu może narazić polskiego czytelnika nieostrożny tłumacz.

In Jsis cloude it was f>at Marye was ocupied wiß many a preue loue put. (Hodgson s. 47,48)

It was in this same cloud that Mary experienced the many secret movements of her love. 
(Wolters, s. 83)

W tymże obłoku Maria doznawała licznych tajemnych poruszeń miłości. (Unolt, s. 67, 68)

W tym to właśnie obłoku Maria przeżywała tyle tajemnych poruszeń swej miłości. (Ostrowski, 
s. 65) '

To przez tę chmurę Maria była ogarnięta i tajemna jej miłość usiłowała ją przeniknąć. (Rostwo
rowski, s. 63)

Obłok/chmura niewiedzy jest uszczegółowieniem schematu POJEMNIKA za
równo w oryginale jak i we wszystkich przekładach tego fragmentu ( angielski 
przyimek in; polski przyimek w u Unolta i Ostrowskiego). U Rostworowskiego 
uszczegółowieniem tego schematu jest czasownik ogarnąć. Jednakże użyta tu 
strona bierna uwidacznia fakt, że Maria jest biernie poddana działaniu chmury 
tak, jakby chmura czynnie jej zagrażała. Za taki obraz odpowiedzialna jest tu także 
aksjologia: negatywne nacechowanie leksemu chmura wydobywa negatywny od
cień znaczenia czasownika ogarniać: chmura wydaje się pochłaniać nie stawiającą 
oporu, bierną Marię. Co więcej, to, że Maria usiłowała przeniknąć chmurę maluje 
tu obraz przeciwny do zamierzonego przez angielskiego autora: w przekładzie Ro
stworowskiego uwięziona w chmurze Maria chce się wydostać na zewnątrz. Tym
czasem — jak wiadomo z oryginału — przebywanie w obłoku jest upragnionym 
celem człowieka, który ma próbować przedostać się do jego wnętrza, w pobliże 
Boga.
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Penguin Books.

2001. Obłok niewiedzy, (tłum. Wojciech Unolt) Poznań: W drodze.
1988. Obłok niewiedzy i inne dzieła, (tłum. Witold Ostrowski) Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
1985. Chmura niewiedzy i listy, (tłum. Piotr Rostworowski) Kraków: Wydawnictwo 00. Karmelitów 

Bosych.
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Obłoki or chmury in the mystical sky. Religious connotations of the Polish 
CONCEPTS OF OBŁOK AND CHMURA AS POSSIBLE EQUIVALENTS OF THE ENGLISH CLOUD

The article is an analysis of possible Polish translations of the English concept cloud as either 
obłok or chmura, based on a text in which the concept is used metaphorically: the cloud of unknowing 
(obłok/chmura niewiedzy). The author presents networks of the meanings of the three concepts, the 
results of a survey performed among Polish respondents and concerning the use of these concepts. 
Selected excerpts of the original and its translations are then analyzed. The texts in question are 
an anonymous 14dl-century English mystical treatise, in which the above metaphor is used in 
the title {The Cloud of Unknowing) and its three Polish translations. The theoretical frameworks 
which facilitate an analysis of non-metaphorical and metaphorical meanings of the above-mentioned 
concepts, as well as an examination of the degree of their equivalence in translation, is the cognitive
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theory of metaphor, the linguistic worldview conception and the cognitive approach to the unit 
translation and translational equivalence. The results indicate that the choice of either obłok 
chmura as the Polish equivalents of cloud imposes on the Polish reader a different image of 
mystical experience described in the English treatise: it differs mainly in the axiology of each Pol 
concept.

Załącznik 1

I 
I

/

(czasownik) uczynić 
niepewnym, niejasnym, 
pogmatwanym, trudnym do 
zrozuienia:
Age clouded his memory. 

That's a separate argument 
and it will only cloud the

the cloud the cloud
11ÓL 

• ziemia, briat materialny, 
matcrialistyeznc wartości
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Załącznik 2
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Załącznik 3: Statystyka użycia polskich leksemów 'obłok' I 'chmura'

liczba respondentów 45

Główny węzeł znaczenia: meteorologia
Chmura
Obłok 
brak wyboru

zdanie 1 2 34 WJ 21ПЯЗ 44| ÖÖV«C 0% 24 537« 1 27«( 07« C 07« C 07«
Profil rozszerzenia: blokada widzenia

Profil rozszerzenia: gęstość emocji w oczach

Profil rozszerzenia: gęstość emocji na twarzy

Profil rozszerzenia: zagrożenie

Profil rozszerzenia: religia, mistycyzm

brak wyboru

zdanie 
Chmura 
Obłok 
brak wyboru

zdanie
Chmura
Obłok 
brak wyboru

zdanie 
Chmura 
Obłok 
brak wyboru

zdanie 
Chmura
Obłok
brak wyboru

zdanie
Chmura
Obłok

4317 167«7 167«
5E “Жi: 297«2^ 537«
631 “Ж1 27«

12 297«
74f 1007,( 07«( 07«
8S "Ж

У 767«47«

Zdania
1 Będzie lato; na niebie są ciężkie, deszczowe .......
2 Dziś będzie ładnie; na niebie są tylko małe, lekkie ..
3 prognoza zapowiada..... nad tą częścią kraju.

4 Ona słabo widzi: ma jakby.... przed oczami.
5 W oczach miał..... smutku.
6......osiadła) mu na czole; był przygnębiony.
7 Nad Europą zawisły.......; groźba wojny była realna.

8 Podczas Przemienienia na Górze Tabor Chrystusa zakrył(a)

8 Na Górze Synaj, Mojżesz rozmawiał z Bogiem ukrytym w

10 Doświadczenie mistyczne to wejście w..... niewiedzy, czyli stan
ponadrozurnowego poznania Boga.

10


