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Tytuá analizowanej w niniejszym artykule pozycji nawiązuje do ksiąĪki Henri’ego
Fesqueta o Janie XXIII – Kwiatki dobrego papieĪa Jana. Na rynku polskim ukazaáo siĊ
wiele zbiorów anegdot o papieĪu Wojtyle, jednak w przypadku analizowanej ksiąĪki chodzi o zupeánie inne „kwiatki” – o Þoretti, które od czasów ĞwiĊtego Franciszka funkcjonują jako, w pewnym sensie, nowy gatunek literacki. „Fioretti to »opowieĞci z duszą«. Ich
prawdziwe bogactwo polega na tym, Īe uchylają drzwi do tajemnicy czáowieka, o którym
mówią” – pisze w przedmowie do Kwiatków Jana Pawáa II Janusz Poniewierski1.
W omawianym tekĞcie znalazáy siĊ opowieĞci, które mogą wzruszyü, staü siĊ Ĩródáem zadumy, a takĪe Īarty, które są Ğwiadectwem ogromnego dystansu Karola Wojtyáy
do samego siebie i do funkcji, którą przyszáo mu peániü. JĊzyk KJPII jest swoistym
zderzeniem jĊzyka sacrum i profanum – Ğwiadczy o tym, z jednej strony, bogactwo
leksyki religijnej, jaka na kartach ksiąĪki siĊ pojawia, a z drugiej – wyraĪeĔ potocznych
związanych z dziaáalnoĞcią PapieĪa Polaka2.
Metropolita Tadeusz Kondrusiewicz pisze o PapieĪu: „ȼ ɫɜɨɟɦ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɥɸɞɶɦɢ,
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ, ɨɧ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɧɚɯɨɞɢɥ ɦɟɬɤɢɟ, ɬɨɱɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɦɨɦɟɧɬɭ, ɫɥɨɜɚ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ ɪɚɡɪɹɠɚɥɢ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɢ ɜɵɡɵɜɚɥɢ
ɧɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɟ ɜɨɨɞɭɲɟɜɥɟɧɢɟ ɭ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ”3. Celem niniejszego artykuáu jest analiza, na ile ten niezwykáy talent PapieĪa zdoáano oddaü w przekáadzie na jĊzyk rosyjski.
1 J. Poniewierski, Przedmowa, w: J. Poniewierski, J. Turnau (red.), Kwiatki Jana Pawáa II, Kraków: Znak
2003 [dalej: KJPII], s. 5.
2 Mówi o tym np. opowieĞü apokryÞczna, w której PapieĪ zwróciá siĊ do odwiedzającego go przyjaciela
z Polski: „Poczekaj tu na mnie, muszĊ trochĊ popapieĪyü” (ibidem).
3 Ɍ. Ʉɨɧɞɪɭɫɟɜɢɱ, Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɥɨɜɨ, w: ə. ɉɨɧɟɜɟɪɫɤɢɣ, ə. Ɍɭɪɧɚɭ (ɪɟɞ.), ɐɜɟɬɨɱɤɢ ɂɨɚɧɧɚ
ɉɚɜɥɚ II, ɩɟɪ. Ɍ.ɗ. əɤɠɢɧ, Ɇɨɫɤɜɚ: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɫɤɚɧɰɟɜ 2007, s. 155.

238

Maágorzata Wideá-Ignaszczak

Podstawowym kryterium oceny przekáadu w aspekcie komunikacji miĊdzykulturowej jest okreĞlenie adresata przekáadu, poniewaĪ w istotny sposób wpáywa on na jakoĞü
samego przekáadu. Przekáad rosyjski ukazaá siĊ w 2007 roku nakáadem Wydawnictwa
Franciszkanów w Moskwie. Metropolita T. Kondrusiewicz okreĞliá jego odbiorcĊ docelowego, pisząc, Īe „ɩɟɪɟɜɨɞ ɢ ɢɡɞɚɧɢɟ ɷɬɨɣ ɤɧɢɝɢ [...] ɩɨɦɨɠɟɬ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɱɢɬɚɬɟɥɸ
ɩɨɥɧɟɟ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɨɛɪɚɡ ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɉɨɧɬɢɮɢɤɚ-ɫɥɚɜɹɧɢɧɚ”4.
Swoiste poáączenie ograniczeĔ jĊzyka przekáadu i kultury przekáadu realizuje siĊ
w táumaczeniu literatury religijnej z jĊzyka polskiego na jĊzyk rosyjski. Wzajemna relacja
jĊzyka i kultury polega na tym, Īe:
ɹɡɵɤ – ɡɟɪɤɚɥɨ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɧɟɦ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɦɢɪ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ, ɧɨ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɧɚɪɨɞɚ,
ɟɝɨ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɨɛɵɱɚɢ, ɦɨɪɚɥɶ, ɫɢɫɬɟɦɚ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɦɢɪɨɨɳɭɳɟɧɢɟ, ɜɢɞɟɧɢɟ ɦɢɪɚ5.

Sáuszne wydaje siĊ zwrócenie uwagi, Īe jĊzyk religijnej proweniencji inaczej ksztaátuje siĊ na gruncie róĪnych jĊzyków narodowych, a w ich obrĊbie takĪe na gruncie róĪnych konfesji. JĊzykowi religijnemu, obok ogólnych cech stanowiących o jego istocie,
przypisaü moĪna takĪe specyÞczne cechy wynikające z uwarunkowaĔ historycznych
i kulturowych terytorium, na którym siĊ rozwijaá. Rewolucja paĨdziernikowa zapoczątkowaáa w Rosji okres sowiecki, w ciągu siedemdziesiĊciu lat dąĪono do caákowitego
odciĊcia siĊ od korzeni chrzeĞcijaĔskich. Niszczono obiekty sakralne lub zmieniano
ich funkcjĊ, prowadzono ateistyczną propagandĊ. ZoÞa Abramowicz zaznacza, Īe taka
polityka wáadz znalazáa takĪe odzwierciedlenie w jĊzyku, dotyczy to przede wszystkim
przewartoĞciowania leksyki konfesyjnej, celowej jej archaizacji i marginalizacji; reminiscencjami okresu sowieckiego są przesuniĊcia semantyczne leksyki6, co stanowi zarazem
jej cechĊ charakterystyczną. Zasadne wydaje siĊ podkreĞlenie, Īe deformacja warstwy
znaczeniowej wyrazów w ĞwiadomoĞci spoáeczeĔstwa ma ogromne znaczenie z punktu
widzenia wspóáczesnych badaĔ jĊzyka religijnego, w tym takĪe badaĔ translatorskich.
Dopiero koniec XX wieku przyniósá zmiany w Īyciu spoáecznym i politycznym Rosji, jak
równieĪ oĪywienie ruchu religijnego, co pociągnĊáo za sobą zmiany w jĊzyku.
[W]ypowiedzi dyskursu religijnego oscylują miĊdzy biegunem tradycji, zamkniĊcia w ramach
ustalonych i ustabilizowanych Ğrodków (bĊdących wyrazistymi znakami sakralizacji tekstu,
ale teĪ znamieniem skostnienia, anachronicznoĞci i dystansu w odniesieniu do innych sfer spoáecznej komunikacji) a biegunem wspóáczesnoĞci, otwarcia na róĪnorodne sfery komunikacji
Ğwieckiej, a wiĊc desakralizacji7

– zauwaĪa Maria Wojtak. Rosyjski jĊzyk religijny proweniencji katolickiej charakteryzuje siĊ znaczną liczbą egzotyzmów i oprócz tego „mamy czĊsto do czynienia z przenoszeniem leksemów Ğwieckich na okreĞlenie realiów religijnych, stosowanie jednostek
4 Ibidem.
5 C.Ƚ. Ɍɟɪ-Ɇɢɧɚɫɨɜɚ, əɡɵɤ ɢ ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ: ɋɥɨɜɨ/Slovo 2008, s. 14.
6 Z. Abramowicz, JĊzyk rosyjski u schyáku drugiego tysiąclecia chrzeĞcijaĔstwa, Studia WschodniosáowiaĔ-

skie 2001, 1, s. 111.
7 M. Wojtak, Styl religijny we wspóáczesnej polszczyĨnie, Stil 2006, 5, s. 142.
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leksykalnych wyraĪających wartoĞciujący stosunek do prezentowanych problemów religijnych, czyli manifestujących swój stosunek do tematyki religijnej”8.
ObecnoĞü katolicyzmu w Rosji zdoáaáa w pewnym stopniu oprzeü siĊ kilkudziesiĊcioletniej przymusowej ateizacji prowadzonej w Związku Radzieckim, która przyniosáa
jednak likwidacjĊ KoĞcioáa katolickiego jako instytucji Īycia publicznego. Takie zakreĞlenie táa historycznego oraz spoáeczno-kulturowego pomaga zrozumieü dzisiejszy stan
jĊzyka religijnego katolików w Rosji. Procesy zachodzące w rosyjskich spoáecznoĞciach
katolickich wskazują wyraĨnie kierunek dalszych przemian kulturowych i narodowoĞciowych. Ewolucja tamtejszego KoĞcioáa katolickiego obrządku zachodniego oparta jest
obecnie na wspóáczesnym jĊzyku rosyjskim. DoniosáoĞü powiązania jĊzyka i szeroko
pojmowanej kultury byáa podkreĞlana przez wielu jĊzykoznawców. To powiązanie ma
teĪ swoje reperkusje w jednej z dziedzin, gdzie aktualizuje siĊ związek jĊzyka i kultury
– w przekáadzie.
Autorka niniejszego artykuáu stawia sobie za cel zbadanie sposobów przekazu
sáownictwa religijnego z jĊzyka polskiego na jĊzyk rosyjski w utworze Kwiatki Jana
Pawáa II. Za punkt wyjĞcia naleĪy obraü jednak perspektywĊ komunikacji miĊdzykulturowej, gdyĪ tekst wyjĞciowy skierowany jest do odbiorców, którzy w znakomitej wiĊkszoĞci naleĪą do krĊgu konfesji rzymskokatolickiej, natomiast przekáad skierowany jest
do rosyjskich katolików – przedstawicieli mniejszoĞci religijnej w swoim kraju. Wnikliwa
analiza konfrontatywna jest niezbĊdna takĪe ze wzglĊdu na spoáeczno-kulturowe aspekty
funkcjonowania sáownictwa religijnego w Rosji.
Aby adekwatnie pokazaü zagadnienia przekáadu leksyki religijnej z jĊzyka polskiego na jĊzyk rosyjski, naleĪy uwzglĊdniü typ badanego tekstu. ZaáoĪenie badawcze
determinuje fakt, Īe ekscerpcji nie są poddane izolowane jednostki leksykalne w ujĊciu
genetycznym bądĨ etymologicznym. Potraktowane zostaáy one jako jednostki systemu
pojĊü religijnych, jako jednostki konstytuujące jĊzyk religijny, a tekst Kwiatków stanowi
korpus kontekstowy ujawniający warunki ich funkcjonowania i konstruowania ekwiwalencji przekáadowej. PojĊcie systemu przyjĊto w rozumieniu Ryszarda Tokarskiego
– jako termin, który „uwzglĊdnia zarówno konkretne elementy jĊzykowe wáaĞciwe danemu poziomowi jĊzyka, jak teĪ odkrywa wzajemne zaleĪnoĞci miĊdzy tymi elementami
istniejące”9.
Na podstawie analizy ekwiwalencji przekáadowej terminologii religijnej wyekscerpowanej z dwutekstu potwierdzono wysoką czĊstotliwoĞü zgodnoĞci formalnej miĊdzy
denotatami i denotantami:
xarcybiskup – ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩ,
xbiskup – ɟɩɢɫɤɨɩ,
xduszpasterz – ɩɚɫɬɵɪɶ,
xhierarcha – ɢɟɪɚɪɯ,
xkardynaá – ɤɚɪɞɢɧɚɥ,
xreligijny – ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ,
8 G. SkowroĔska-Páaczynta, O jĊzyku religijnym w prawosáawiu rosyjskim, w: Z. Adamek, S. Koziara (red.),
Od Biblii Wujka do wspóáczesnego jĊzyka religijnego, Tarnów: Biblos 1999, s. 215.
9 R. Tokarski, Struktura pola znaczeniowego (studium jĊzykoznawcze), Warszawa: PWN 1984, s. 10.
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xpoboĪny – ɧɚɛɨɠɧɵɣ,
xkrzyĪ – ɤɪɟɫɬ,
xoátarz – ɚɥɬɚɪɶ.

Wysoka czĊstotliwoĞü uĪycia w tekĞcie rosyjskim identycznych jak w jĊzyku polskim Ğrodków przekazu terminów religijnych wskazuje na bardzo czĊste zastosowanie
substytucji w procesie táumaczenia leksyki religijnej. Substytucja staje siĊ skutecznym
sposobem osiągania ekwiwalencji tylko wtedy, gdy jej zastosowanie nie wnosi do tekstu
przekáadu niepoĪądanych elementów dla systemu leksykalnego i/lub struktury jĊzyka10.
OczywiĞcie prymarnie jest to wynikiem bliskoĞci i pokrewieĔstwa jĊzyka oryginaáu
i jĊzyka przekáadu, jednak, jak siĊ wydaje, moĪna wyciągnąü wnioski szerszej natury
dotyczące przekáadu wáaĞnie leksyki religijnej, pojmowanej jako ustrukturyzowany system terminologiczny. Warunkiem wykorzystania substytucji jest obecnoĞü w systemie
leksykalnym ekwiwalentów formalnych, wypracowanych juĪ w spoáecznoĞci rosyjskich
katolików.
Bariery jĊzykowe i kulturowe w tekĞcie przekáadu pokonywane są za pomocą licznych transformacji gramatycznych oraz leksykalnych, a ich celem jest zrozumiaáoĞü
i akceptowalnoĞü tekstu przez jego odbiorców sekundarnych. Zjawiska takie ilustruje
poniĪszy materiaá tekstowy:
xpiuska – ɤɪɭɝɥɚɹ ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɚɹ ɲɚɩɤɚ, ɤɪɭɝɥɚɹ ɲɚɩɤɚ (peryfraza),
xkatecheta – ɫɜɹɳɟɧɧɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥ ɤɚɬɟɯɢɡɢɫ (peryfraza),
xpurpurat – ɤɚɪɞɢɧɚɥ (konkretyzacja),
xordynariusz diecezji – ɟɩɢɫɤɨɩ (generalizacja),
xproboszcz-infuáat – ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶ (generalizacja),
xproboszcz – ɧɚɫɬɨɹɬɟɥɶ (generalizacja),
xpielgrzymka – ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɟɡɞɤɚ, ɜɢɡɢɬ, ɩɚɥɨɦɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɡɚɪɭɛɟɠɧɚɹ ɩɨɟɡɞɤɚ
(przekáad przybliĪony/generalizacja).

W Ğwietle zagadnieĔ komunikacji miĊdzykulturowej niezwykle waĪna jest konstatacja, Īe uĪycie transformacji wywoáane jest czĊsto strategią táumacza w kierunku adaptacji
bądĨ egzotyzacji tekstu. Na podstawie analizy leksyki religijnej Kwiatków w konfrontacji
przekáadowej naleĪy stwierdziü, Īe jĊzyk przekáadu cechuje znaczna liczba zapoĪyczeĔ
leksykalnych, barbaryzmów, przykáadowo:
xproces beatyÞkacyjny – ɛɟɚɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ,
xpontyÞkat – ɩɨɧɬɢɮɢɤɚɬ,
xkuriɚ – ɤɭɪɢɹ,
xpraáat – ɩɪɟɥɚɬ,
xbiskup sufragan – ɟɩɢɫɤɨɩ-ɫɭɮɮɚɪɚɝɚɧ,
xprymas – ɩɪɢɦɚɫ,
xdominikanin – ɞɨɦɢɧɢɤɚɧɟɰ.

Sygnaáy obcoĞci w tekĞcie przekáadu wynikają z jego jĊzykowej i kulturowej wtórnoĞci. Podstawową cechą analizowanego przekáadu, wywoáującą odczucie obcoĞci, jest
10 M. Mocarz, Predykatywy leksykalne w konfrontacji przekáadowej (na materiale polskich przekáadów prozy
rosyjskiej XIX–XX w.), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, s. 106.
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odmiennoĞü religijna konfesji katolickiej (utoĪsamianej z kulturą jĊzyka wyjĞciowego)
i prawosáawnej (utoĪsamianej z kulturą jĊzyka docelowego)11.
Podsumowując analizĊ, naleĪy stwierdziü przewagĊ adaptujących sposobów táumaczenia, choü zdarzają siĊ takĪe leksemy táumaczone zarówno z uĪyciem egzotyzmu, jak
i za pomocą adaptujących sposobów táumaczenia, np.:
xwizytacja – ɜɢɡɢɬɚɰɢɹ (egzotyzm),
xwizytacja – ɩɚɫɬɵɪɫɤɢɣ ɜɢɡɢɬ (ekwiwalent funkcjonalny),
xwizytacja – ɜɢɡɢɬɚɰɢɹ + ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɩɪɢɯɨɞɨɜ ɟɩɚɪɯɢɢ (ɩɪɢɦ.
ɪɟɞ.) (egzotyzm + przekáad peryfrastyczny w przypisie).

Na kartach Kwiatków czytelnik ma do czynienia ze swoistym spotkaniem jĊzyka
sacrum i jĊzyka profanum. Na podstawie wyników analizy leksykalnej systemu terminów proweniencji religijnej w tym utworze ustalono, Īe táumacz wykazaá siĊ szczególną
dbaáoĞcią o ekwiwalencjĊ denotacyjną, terminologiczną oraz sytuacyjną. Inaczej jest
w przypadku analizy caáych fragmentów tekstu zawierających jĊzyk ogólny lub jego
odmianĊ funkcjonalno-stylistyczną i traktujących o sprawach dotyczących Īycia i dziaáalnoĞci Jana Pawáa II – nie zawsze bezpoĞrednio związanych ze sferą religii. ZauwaĪyü
moĪna problemy táumaczeniowe, których rozwiązanie nie jest moĪliwe ze wzglĊdu na
uwarunkowania jĊzykowo-kulturowe lub brak odpowiednich kompetencji táumacza.
Szczególnie interesujące wydają siĊ nastĊpujące kwestie zaobserwowane podczas analizy
przekáadu KJPII:

1. Kwestia adresatywów
KiedyĞ Karol Wojtyáa przyjechaá z wizytacją do jednej z podhalaĔskich parafii.
W progu koĞcioáa przywitaáa go jakaĞ góralka: „Eminencyjo, najprzystojniejszy KsiĊĪe Kardynale”. A on na to: „No, coĞ w tym jest” [KJPII 99].

Stworzenie równoznacznego treĞciowo przekáadu wymaga nie tylko aktywowania
wiedzy jĊzykowej, ale takĪe specjalistycznej – dotyczącej kultury, religii, czyli pojĊü
swoistych dla danej dziedziny oraz istniejących miĊdzy nimi relacji, które kaĪdy jĊzyk
wyraĪa na swój sposób. ZnajomoĞü konwencji tekstowych jĊzyka kultury docelowej
stosowanych w opisie zjawisk religijnych przesądza o adekwatnoĞci przekáadu12.
Na kartach Kwiatków wystĊpują adresatywy, które odnoszą siĊ do Istoty Transcendentnej, np. „Panie” – Ƚɨɫɩɨɞɢ, przetáumaczone zazwyczaj za pomocą ekwiwalentu
uzualnego, ale bardziej interesujący jest bogaty materiaá dotyczący zwracania siĊ do
czáonków duchowieĔstwa, szczególnie stojącego bardzo wysoko w hierarchii koĞcielnej.
Zwroty typu „proszĊ ksiĊdza” táumaczone są na ogóá zaimkowo lub za pomocą transformacji, np. konkretyzacji: „proszĊ ksiĊĪy” – ɫɟɦɢɧɚɪɢɫɬɵ, natomiast dla wyĪszych
hierarchów są zarezerwowane szczególne formy adresatywne:
11 R.
12 Z.

Lewicki, ObcoĞü w odbiorze przekáadu, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2000, s. 46.
Berdychowska, Termin w przekáadzie, w: M. Piotrowska (red.), JĊzyk trzeciego tysiąclecia III, t. 2:
Konteksty przekáadowe, Kraków: Tertium 2005, s. 124.
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xKsiĊĪe Kardynale – ȼɚɲɟ ȼɵɫɨɤɨɩɟɪɜɨɨɫɜɹɳɟɧɫɬɜɨ,
xWasza ĝwiątobliwoĞü – ȼɚɲɟ ɋɜɹɬɟɣɲɟɫɬɜɨ,
xOjcze ĝwiĊty – ɋɜɹɬɨɣ Ɉɬɟɰ,
xJego Ekscelencjo – ȼɚɲɟ ȼɫɨɤɨɩɟɪɜɨɨɫɜɹɳɟɧɫɬɜɨ,
xWasza Eminencjo – ȼɚɲɟ ɉɟɪɜɨɨɫɜɹɳɟɧɫɬɜɨ,
xproszĊ KsiĊdza Kardynaáa – ȼɚɲɟ ɉɟɪɜɨɨɫɜɹɳɟɧɫɬɜɨ.

Analizując przekáad form adresatywnych na podstawie relacji panujących pomiĊdzy
uczestnikami interakcji przedstawionych w oryginale, biorąc pod uwagĊ kontekst wypowiedzi oraz charakterystykĊ osób mówiących – ich wiek, status, pozycjĊ spoáeczną,
wyksztaácenie –zauwaĪamy, Īe miĊdzy osobami Ğwieckimi i duchownymi w tekĞcie
przekáadu wytworzony jest niejako wiĊkszy dystans za pomocą stylistycznie nacechowanych zwrotów adresatywnych. Jest to zgodne z duchem bardziej surowej i formalnej
niĪ rzymska tradycji prawosáawnej.

2. Styl potoczny
HistoriĊ tĊ opowiedziaá ojcu Leonowi biskup siedlecki Wacáaw Skomorucha. Latem 1965 roku
zmará biskup Czajka z CzĊstochowy. Metropolita krakowski przyjechaá na pogrzeb niemal
w ostatniej chwili. Witając siĊ ze zgromadzonym episkopatem, pominąá jakoĞ biskupa z Siedlec.
Rycháo jednak siĊ spostrzegá, zawróciá i rzeká:
– ĝwinia jestem, nie przywitaáem KsiĊdza Biskupa! [KJPII 94].

Wedáug Jerzego BartmiĔskiego, „stylowi potocznemu przysáuguje walor naturalnoĞci,
pierwszego jĊzyka czáowieka. Jest to styl, który ujmuje Ğwiat z punktu widzenia konkretnego czáowieka, jego elementarnego, »codziennego«, egzystencjalnego doĞwiadczenia”13.
JĊzykiem religijnym jest zarówno jĊzyk ksiąg liturgicznych, jak i jĊzyk swobodnych
wypowiedzi na temat wiary14. W Kwiatkach oÞcjalny jĊzyk religijny i jĊzyk potoczny
przenikają siĊ, przybliĪając czytelnikowi osobĊ PapieĪa – Czáowieka – ĝwiĊtego.
Potoczny jĊzyk religijny w przekáadzie natomiast najczĊĞciej nie znajduje odzwierciedlenia – nawet w ramach gatunku, jakim są „Þoretti”, táumacz rzadko decyduje siĊ na
wáoĪenie w usta PapieĪa potocznych sáów, np.:
Czasami miaábym ochotĊ wypuĞciü siĊ na Rzym, ale nie mam grosza w kieszeni... Kardynaáowie
to takĪe dziady... Oni takĪe mają páótno w kieszeni... [KJPII 131].
ɂɧɨɝɞɚ ɦɧɟ ɯɨɱɟɬɫɹ ɩɨɝɭɥɹɬɶ ɩɨ Ɋɢɦɭ, ɧɨ ɭ ɦɟɧɹ ɜ ɤɚɪɦɚɧɟ ɧɢ ɝɪɨɲɚ, Ʉɚɪɞɢɧɚɥɵ ɬɨɠɟ
ɧɢɳɢɟ, ɭ ɧɢɯ ɬɨɠɟ ɜ ɤɚɪɦɚɧɚɯ ɜɟɬɟɪ ɫɜɢɫɬɢɬ15.

13 J. BartmiĔski, Styl potoczny, w: J. Anusiewicz, F. Nieckula (red.), PotocznoĞü w jĊzyku i kulturze, JĊzyk
a Kultura 1992, nr 5, s. 45.
14 M.D. Nowak, ĝwiadectwo religijne. Gatunek – jĊzyk – styl, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005,
s. 144.
15 ɐɜɟɬɨɱɤɢ ɂɨɚɧɧɚ ɉɚɜɥɚ II, ɪɟɞ. ə. ɉɨɧɟɜɟɪɫɤɢɣ, ə. Ɍɭɪɧɚɭ, ɩɟɪ. Ɍ.ɗ. əɤɠɢɧ, Ɇɨɫɤɜɚ: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
Ɏɪɚɧɰɢɫɤɚɧɰɟɜ 2007 [dalej: ɐɂɉII], s. 132.
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Kolejny przykáad jest tym bardziej interesujący, Īe przedstawia potoczne okreĞlenie osób duchownych – w swoistym slangu osoby konsekrowane nazywają siebie
„czarnymi”:
W ParyĪu na spotkaniu z siostrami zakonnymi zwlekaá z wejĞciem na podium. Czarni w tyle
szumieli, dawali znaki, wykonywali gwaátowne ruchy [KJPII 131].

Ta nazwa potoczna zostaáa przetáumaczona jako ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɥɢɪɚ. NaleĪy
podkreĞliü, Īe wielki sáownik objaĞniający jĊzyka rosyjskiego nie podaje Īadnego kwaliÞkatora stylistycznego dla tego sáowa, przedstawia go jako synonim sáowa duchowieĔstwo:
„ɤɥɢɪ, -ɚ; ɦ. [ɝɪɟɱ. klçros – ɠɪɟɛɢɣ, ɭɞɟɥ] ɜ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ: ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ ɢ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣ; ɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɨ”16. RównieĪ rosyjski
sáownik specjalistyczny leksyki religijnej pod redakcją G.N. Sklarewskiej17 oraz sáownik
L.N. Mitrochina18 nie podają w hasáach odnoĞnika Ğwiadczącego o potocznym odcieniu
tego sáowa.
Koloryt wypowiedzi nie zostaá przeniesiony do táumaczenia równieĪ w poniĪszym
przykáadzie:
xubrany po ksiĊĪemu [KJPII 131]
ɜ ɨɞɟɠɞɟ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ [ɐɂɉII 132].

Brak oddania w tym fragmencie potocznego wydĨwiĊku osiągniĊtego za pomocą
przysáówka „po ksiĊĪemu” moĪna táumaczyü takĪe ogólną tendencją do zamieniania
przymiotników i przysáówków religijnych konstrukcjami z rzeczownikami – czego dowiodáa analiza leksykalna.
Wyjątkiem, w którym styl potoczny przejawia siĊ w sposób jednoznaczny, są poniĪsze przykáady, w których zastąpienie elementów potocznych neutralnymi spowodowaáoby
brak efektu humorystycznego, co doprowadziáoby do braku ekwiwalencji sytuacyjnej,
a takĪe niezrozumienia sensu anegdoty:
ĝwinia jestem, nie przywitaáem KsiĊdza Biskupa! [KJPII 94].
Ʉɚɤɚɹ ɠɟ ɹ ɫɜɢɧɶɹ! ɇɟ ɩɨɡɞɨɪɨɜɚɥɫɹ ɫ ȼɚɲɢɦ ɉɟɪɜɨɨɫɜɹɳɟɧɫɬɜɨɦ! [ɐɂɉII 95].
Stary, jaki ty jesteĞ obkuty [KJPII 61].
ɋɬɚɪɢɤ, ɬɵ ɬɚɤ ɩɨɞɤɨɜɚɧɧ! [ɐɂɉII 63].

3. Dialekt
Stary góral opowiadaá: „Kardynaá Karol Wojtyáa chodzieá w góry. Nikt nawet nie wiedzioá, fto
on jest, bo sie nie przedstawioá, no ale zawse seá rano na Rusinowom PolanĊ do kaplicy i kie
byá na Rusinowej, to zachodzieá haĔ zawse do babki Kobylarcyk” [KJPII 113].
16 Ȼɨɥɶɲɨɣ

s. 433.

ɬɨɥɤɨɜɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɪɟɞ. ɋ.Ⱥ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜ, ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ: ɇɨɪɢɧɬ 2004,

17 ɋɥɨɜɚɪɶ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɪɟɞ. Ƚ.ɇ. ɋɤɥɹɪɟɜɫɤɚɹ, Ɇɨɫɤɜɚ: ȺɋɌ Ⱥɫɬɪɟɥɶ 2007,
s. 189–190.
18 ɏɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɨ. ɋɥɨɜɚɪɶ, ɪɟɞ. Ʌ.ɇ. Ɇɢɬɪɨɯɢɧ, Ɇɨɫɤɜɚ: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ 1994, s. 229.
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Ɉɛ ɷɬɨɦ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥ ɫɬaɪɵɣ ɝɭɪɚɥɶ: «Ʉɚɪɨɥɶ ȼɨɣɬɵɥɚ ɯɨɞɢɥ ɩɨ ɝɨɪɚɦ. ɇɢɤɬɨ ɧɟ ɡɧɚɥ,
ɤɬɨ ɨɧ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɩɪɟɞcɬɚɜɥɹɥɫɹ, ɧɨ ɤɚɠɞɨɟ ɭɬɪɨ ɩɪɢɯɨɞɢɥ ɧɚ Ɋɭɫɢɧɨɜɭɸ ɉɨɥɹɧɭ
ɜ ɱɚɫɨɜɧɸ. ɂ ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɛɵɥ ɧɚ Ɋɭɫɢɧɨɜɨɣ ɉɨɥɹɧɟ, ɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɯɨɞɢɥ ɤ ɛɚɛɤɟ Ʉɨɛɵɥɹɪɱɢɤ»
[ɐɂɉII 113].

Cechy fonetyczne dialektu góralskiego pominiĊto w samej wypowiedzi, jednak
táumacz po czĊĞci skompensowaá to, nazywając egzotycznie autora wypowiedzi. Zamiast sáowa ɝɨɪɟɰ – ɠɢɬɟɥɶ ɝɨɪ wprowadziá do tekstu przekáadu jednostkĊ leksykalną
nie wystĊpującą w jĊzyku rosyjskim – barbaryzm ɝɭɪɚɥɶ. Jedyną cechą niĪszego stylu
(ale nie dialektu) w samej wypowiedzi jest uĪycie w táumaczeniu sáowa ɛɚɛɤa – które
moĪe znaczyü „1. pɚɡɝ.-ɫɧɢɠ. = ɛɚɛɭɲɤɚ”, lub w drugim równieĪ potocznym znaczeniu
„2. pɚɡɝ. ɡɧɚɯɚɪɤɚ, ɜɨɪɨɠɟɹ”19.
Z kolei w poniĪszym fragmencie znajduje siĊ stylizacja wypowiedzi PapieĪa na
gwarĊ Ğląską. Z powodu choroby PapieĪ nie mógá pojechaü do Gliwic. Odwiedziá jednak
to miasto ostatniego dnia swojej wizyty w Polsce i w ten sposób zwróciá siĊ do zebranych:
Ja bym z takim papieĪem nie wytrzymaá – powiedziaá. – Ma przyjechaü, nie przyjeĪdĪo, potem
znowu ni ma przyjechaü – przyjeĪdĪo [KJPII 148].

W táumaczeniu mamy do czynienia z ampliÞkacją – dziĊki czemu opisowo podana jest
informacja na temat stylu wypowiedzi papieskiej:
ə ɛɵ ɧɟ ɜɵɞɟɪɠɚɥ ɬɚɤɨɝɨ ɉɚɩɭ, – ɫɤɚɡɚɥ ɨɧ ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɦ ɧɚɪɟɱɢɢ. – Ʉɨɝɞɚ ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ
ɩɪɢɟɯɚɬɶ – ɧɟ ɩɪɢɟɡɠɚɟɬ, ɤɨɝɞɚ ɧɟ ɞɨɥɠɟɧ – ɩɪɢɟɡɠɚɟɬ [ɐɂɉII 148].

4. Gra sáów
Pielgrzymi zgromadzeni w Elblągu przerywali Ojcu ĝwiĊtemu czĊsto i gáoĞno. Jan Paweá to
skomentowaá: „KtoĞ siĊ raz pomyliá i zamiast woáaü: »niech Īyje papieĪ«, zacząá woáaü: »niech
Īyje áupieĪ«. Ja was do tego nie zachĊcam”. Kiedy krzyczano doĔ: „Witaj w Licheniu”, stwierdziá: „MyĞlaáem, Īe mówicie: »Witaj, ty leniu«” [KJPII 148].

PapieĪ, jako erudyta, w celu wzmocnienia efektu humorystycznego swoich wypowiedzi stosowaá takĪe grĊ sáów. Widaü to w powyĪszym fragmencie. W táumaczeniu
pozostawiono cytat – oryginalny tekst polski oraz objaĞniono grĊ sáów w przypisach:
x „Niech Īyje papieĪ” – „Niech Īyje áupieĪ” – «Ⱦɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɭɟɬ ɉɚɩɚ» – „Ⱦɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɭɟɬ
ɩɟɪɯɨɬɶ” [ɐɂɉII 148],
x „Witaj w Licheniu” – »Witaj, ty leniu«” – «ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɦ ɬɟɛɹ ɜ Ʌɢɯɟɧɟ» – «ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɦ
ɬɟɛɹ, ɬɵ ɥɟɧɬɹɣ» [ɐɂɉII 148].

W tekĞcie przekáadu paratekst w postaci przypisu pojawia siĊ takĪe w innym miejscu,
gdzie gra sáów oparta jest na polisemii w jĊzyku polskim i nie jest moĪliwa do przetáumaczenia za pomocą Ğrodków systemowych:
19 ɋ.Ⱥ.

Ʉɭɡɧɟɰɨɜ, op. cit., s. 54.
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Nic na to nie poradzimy, Īe siĊ lĊkamy o Waszą ĝwiątobliwoĞü. – Ja teĪ – odpowiedziaá PapieĪ
– niepokojĊ siĊ o swoją ĞwiątobliwoĞü [KJPII 141].
ɑɬɨ ɠɟ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɩɨɞɟɥɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɦɵ ɛɟɫɩɨɤɨɢɦɫɹ ɨ ȼɚɲɟɦ ɋɜɹɬɟɣɲɟɫɬɜɟ. – ȼɨɬ ɢɦɟɧɧɨ.
ə ɬɨɠɟ ɛɟɫɩɨɤɨɸɫɶ ɨ ɫɜɨɟɦ ɫɜɹɬɟɣɲɟɫɬɜɟ, ɨɬɜɟɬɢɥ ɉɚɩɚ [ɐɂɉII 141]. ɉɚɩɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ
ɞɜɨɣɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɥɶɫɤɨɝɨ ɫɥɨɜɚ «ĞwiątobliwoĞü» – «ɋɜɹɬɟɣɲɟɫɬɜɨ» ɢ «ɫɜɹɬɨɫɬɶ» (ɩɪɢɦ.
ɪɟɞ.) [ɐɂɉII 141].

Podsumowując, naleĪy stwierdziü, Īe bardzo trudno jest przekazaü w jĊzyku rosyjskim wszystkie niuanse zawarte w analizowanym utworze – o ile na poziomie leksykalnym, poziomie terminologii religijnej moĪna zaobserwowaü ekwiwalencjĊ, to na poziomie sytuacyjnym zauwaĪa siĊ straty w warstwie nie tyle denotacyjnej, co stylistycznej.
Związane jest to niewątpliwie z problemami komunikacji interkulturowej. Táumaczona
literatura katolicka stawia sobie za cel nie tylko, tak jak w przypadku kaĪdego innego
przekáadu, umoĪliwienie percepcji tekstu obcojĊzycznego, ale takĪe stworzenie za pomocą okreĞlonych strategii translatorskich korpusu rosyjskiej terminologii religijnej
charakterystycznej dla konfesji katolickiej, jak równieĪ jĊzyka bezpoĞrednio związanego
z codziennym Īyciem wierzącego. Czynniki jĊzykowe determinujące przekáad pojĊtej
terminologicznie leksyki religijnej stanowią Ĩródáo problemów, jednakĪe przy odpowiedniej wiedzy jĊzykowej i translatorskiej, przy zastosowaniu odpowiednich strategii
i procedur są one moĪliwe do rozwiązania. Znacznie trudniej rozwiązuje siĊ problemy
w táumaczeniu wynikające z uwarunkowaĔ pozajĊzykowych, do których naleĪą wiedza
fachowa (np. teologiczna) oraz wiedza kulturowa20.
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Summary
Russian Translation of Kwiatki Jana Pawáa II –
the Problems of Intercultural Communication
The article is an analysis of selected aspects of translation of the book Kwiatki Jana Pawáa II
[The Little Flowers of John Paul II] – a collection of stories and anecdotes showing the events from
the life of Karol Wojtyla – Pope John Paul II – into the Russian language. The analysis is undergo
manners of evocation of a particular, intended by the addressee effect of communication in a certain
socio-cultural situation in Russia.

