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Dzie³o literackie jest elementem kultury danego narodu. Szeroko pojêty

bilingwizm, który cechuje t³umaczy takich dzie³, pozwala im potencjalnie jak

najlepiej zaprezentowaæ owo dzie³o czytelnikowi nale¿¹cemu do innej ni¿ orygi-

na³ kultury. W jakim jednak wymiarze? Wiadomo, ¿e przy t³umaczeniu czynniki

jêzykowe splataj¹ siê z kulturowymi, a t³umacz musi dysponowaæ bogat¹ wiedz¹

kulturow¹ dotycz¹c¹ zarówno jêzyka orygina³u, jak i przek³adu. Zwykle tekst

przek³adu postrzegany jest jako paralelny wobec tekstu orygina³u, co wynika

z faktu, ¿e przek³ad jest tekstem wtórnym, �spowodowanym przez orygina³

i opartym na nim�, do którego odwo³uje siê badacz analizuj¹c ekwiwalencjê1.

R. Lewicki twierdzi, ¿e wtórno�æ przek³adu nie jest wy³¹cznie jêzykowa, sk³ada

siê na ni¹ równie¿ wtórno�æ kulturowa, zwi¹zana z przeznaczeniem tekstu do

funkcjonowania w rodzimej spo³eczno�ci, st¹d te¿ przek³ad nale¿y traktowaæ

jako zjawisko kultury. Wtórno�æ owa wp³ywa na fakt, ¿e tekst przek³adu ma

swoiste cechy � czasami widoczne, kiedy indziej ukryte � które mog¹ byæ spo-

strze¿one przez odbiorcê i zidentyfikowane jako obce, bêd¹ce odstêpstwem od

znanych norm jêzykowych, typowych zachowañ werbalnych itp. Odstêpstwo to

powoduje, ¿e �mo¿na mówiæ w odniesieniu do odbioru przek³adu o aktywizacji

kategorii obco�ci�2.

1 R. Lewicki, Obco�æ w odbiorze przek³adu, Lublin 2000, s. 43.
2 Ibidem, s. 43�44. Prace zwi¹zane z kategori¹ obco�ci, odtwarzaniem kolorytu narodowego

por. A. Bednarczyk, Wybory translatorskie, £ód� 1999; A. Bednarczyk, T³umacz � ³¹cznik inter-

kulturowy (mitologizmy Osipa Mandelsztama), [w:] Miêdzy orygina³em a przek³adem VI: Przek³ad

jako promocja literatury, red. M. Filipowicz-Rudek, J. Kaluta, J. Konieczna-Twardzikowa, N. Plu-

ta, Kraków 2000; Z. Grosbart, Teoretyczne problemy przek³adu literackiego w ramach jêzyków

bliskopokrewnych (Na materiale jêzyka polskiego i jêzyków wschodnios³owiañskich), £ód� 1984;

K. Pisarkowa, Pragmatyka przek³adu. Przypadki poetyckie, Kraków 1998; Â. Ñ. Âèíîãðàäîâ,

Ïåðåâîä. Îáùèå è ëåêñè÷åñêèå âîïðîñû, Ìîñêâà 2004.
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Sygna³y obco�ci w przek³adzie, czyli cechy, ze wzglêdu na które obco�æ jest

wzbudzana przez przek³ady, zawarte s¹ � jak twierdzi R. Lewicki � w niektórych

komponentach struktury tekstu. Komponenty te to potencjalne no�niki obco�ci,

w�ród których wyró¿niæ mo¿na m.in.: nazwy w³asne, adresatywy, tzw. nazwy

realiów3. W zale¿no�ci od tego, czy wymienione no�niki obco�ci aktywizuj¹ siê

w tek�cie przek³adu, czy nie, mo¿emy mówiæ o pojêciu adaptacji lub egzotyza-

cji. Istotne jest jednak z punktu widzenia niniejszej analizy, w której patrzymy

na teksty oryginalne i wtórne przez pryzmat dzieciêcego odbiorcy, czy procesy

te maj¹ charakter rozwi¹zañ koniecznych, b³êdów t³umacza, czy wreszcie s¹

zamierzon¹ form¹, wyborami o wymiarze strategicznym4.

Maj¹c na uwadze fakt, ¿e teksty przek³adów mog¹ byæ nacechowane (b¹d�

nie) potencjalnymi no�nikami obco�ci, spójrzmy, jak wprowadzanie lub neutrali-

zowanie obco�ci przek³ada siê na przeciwstawne strategie translatorskie: adapta-

cjê i egzotyzacjê.

Adaptacja, rozumiana w sposób w¹ski, polega na �zastêpowaniu faktów

jêzyka wyj�ciowego wyra¿aj¹cych zjawiska nieznane w kulturze jêzyka docelo-

wego przez elementy równowa¿ne funkcjonalnie, wiêc takie, które w jêzyku

docelowym mog¹ byæ uznane za sytuacyjnie ekwiwalentne�5. W szerokim za�

znaczeniu adaptacja to t³umaczenie �nie wprost�, wolne, niedos³owne, narusza-

j¹ce ekwiwalencjê tekstu wyj�ciowego i tekstu docelowego, zorientowane na

tekst docelowy i jego odbiorcê. Stanowi wiêc próbê dostosowania tre�ci orygi-

na³u do wiedzy, wymagañ, potrzeb intelektualnych i emocjonalnych wirtualnego

czytelnika6.

Kszta³t t³umaczonego utworu wyznaczany jest czêsto przez dzieciêcego od-

biorcê. Jak pisze M. Adamczyk-Garbowska, pojêcie adaptacji dotyczy ró¿nych

typów literatury, ale szczególnie �ci�le zwi¹zane jest z twórczo�ci¹ dla dzieci7.

W takim przypadku oznacza to, co niewierne, wolne i niedok³adne, niekoniecz-

nie jednak w negatywnym znaczeniu. Co wa¿ne, w przypadku literatury dzieciê-

cej granice swobód translatorskich przesuwane s¹ przez niektórych badaczy8

3 Potencjalne no�niki obco�ci s¹ potraktowane przez nas wybiórczo, dostosowane do potrzeb

zebranego materia³u; wiêcej: por. R. Lewicki, op. cit.
4 Por. ibidem, s. 143.
5 Ma³a encyklopedia przek³adoznawstwa, red. U. D¹mbska-Prokop, Czêstochowa 2000.
6 Ibidem.
7 Por. M. Adamczyk-Garbowska, Polskie t³umaczenia angielskiej literatury dzieciêcej, Wro-

c³aw 1988.
8 Por. M. Kann, Jêzyk i styl przek³adów ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, [w:] Pisarze polscy

o sztuce przek³adu 1440�1974. Antologia, red. E. Balcerzan, Poznañ 1977, s. 432�435; I. Tuwim,

Miêdzy t³umaczeniem a adaptacj¹, [w:] ibidem, s. 435�436.
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prawie �w nieskoñczono�æ�, co chyba nawet w kontek�cie strategii adaptacyjnej

powinno byæ na pewnym etapie zahamowane, by nie dopu�ciæ do sytuacji, ¿e

tzw. przek³ad bêdzie przekazem daj¹cym tylko mgliste sygna³y tekstu wyj�cio-

wego, czyli odmienne na ka¿dej p³aszczy�nie w stosunku do orygina³u.

Egzotyzacja to jeden z czynników, który zewnêtrznie wyró¿nia teksty t³uma-

czone i w tym rozumieniu przeciwstawia siê adaptacji. Jest �procedur¹ nakiero-

wan¹ na strategiczne wprowadzanie obco�ci�9. Fakt uznania egzotyzacji za stra-

tegiê translatorsk¹ pozwala R. Lewickiemu mówiæ o przyjmowaniu przez

t³umacza postawy egzotyzacyjnej, pozwalaj¹cej mu w miarê mo¿liwo�ci na

�przeniesienie� odbiorcy przek³adu do kraju orygina³u10. Nastawienie t³umacza

na egzotyzacjê powoduje znaczny stopieñ nasycenia tekstu potencjalnymi no�ni-

kami obco�ci11.

Odbiorca tekstu przek³adu zwykle nie zna jêzyka orygina³u, nie siêga wiêc po

tekst wyj�ciowy, nie porównuje z nim przek³adu. Ma te¿ odmienn¹ ni¿ odbiorca

orygina³u wiedzê uprzedni¹ � inne do�wiadczenia, wiedzê zdobyt¹ w trakcie nauki

i wychowania. Trzeci¹ wa¿n¹ cech¹ odbiorcy przek³adu jest fakt, i¿ jest on nosi-

cielem odmiennej kultury, okre�lonego systemu warto�ci, typowych zachowañ.

Ma te¿ okre�lon¹ wiedzê i stosunek do tekstów funkcjonuj¹cych w danej kulturze,

bêd¹cych tradycj¹, jak i stanowi¹cych sk³adnik tera�niejszo�ci12.

Inny nieco charakter ma za� implikowany odbiorca poezji le¿¹cej u podstaw

naszych analiz. Ró¿ni siê on od odbiorcy doros³ego ju¿ w ramach jêzyka i tekstu

oryginalnego. Oczywiste jest zatem, ¿e tym bardziej w uk³adzie tekst wyj�ciowy

� tekst docelowy bêdzie sta³ na zupe³nie innej pozycji. Dziecko niedoskonale

zna jêzyk, którego jest nosicielem, którego siê dopiero uczy, wiadomo wiêc, ¿e

nie szuka ¿adnych odniesieñ tekstu, który s³yszy/czyta do jego pierwowzoru13.

Zaczyna dopiero byæ nosicielem okre�lonej kultury, któr¹ nie do koñca rozumie,

ma te¿ nieporównywalnie ubo¿sz¹ wiedzê uprzedni¹, ogl¹d rzeczywisto�ci, ni¿

bêdzie mia³o za kilka lat, ju¿ jako czytelnik dojrza³y.

9 R. Lewicki, op. cit, s. 144.
10 Przeniesienie takie i zarazem aktywizacja obco�ci w odbiorze przek³adu mo¿liwe s¹ po-

przez istnienie co najmniej trzech sposobów egzotyzacji: a) stosowanie egzotyzuj¹cych sposobów

przek³adu; b) stosowanie du¿ej liczby potencjalnych no�ników obco�ci; c) stosowanie du¿ej powta-

rzalno�ci potencjalnych no�ników obco�ci.
11 R. Lewicki, op. cit., s. 145.
12 Ibidem, s. 11�12.
13 Odniesienie takie jest mo¿liwe, ale w nieco innym sensie � kiedy dziecko zna okre�lon¹

wersjê utworu i nagle us³yszy inn¹, zwykle nie akceptuje jej, wszelkie zmiany bohaterów, w¹tków

itp. dra¿ni¹ i prowadz¹ do swoistego �buntu� w odbiorze. Niemo¿liwa jest jednak pe³na �wiado-

mo�æ odniesienia na linii orygina³�przek³ad z naturalnej przyczyny niedojrza³o�ci, a nie z braku

zainteresowania orygina³em czy nieznajomo�ci jêzyka.
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Spójrzmy wiêc, na przyk³adzie nazw w³asnych, jak w kontek�cie dzieciêce-

go odbiorcy zosta³ przekazany polski koloryt narodowy i czy t³umacz stara³ siê

wprowadziæ m³odego czytelnika � który wkracza dopiero w ¿ycie, poznaje po-

woli kulturê swojego kraju, zwyczaje w nim panuj¹ce, zasady wspó³¿ycia, funk-

cjonowania w swoim otoczeniu � w now¹, obc¹ mu kulturê, czy te¿ raczej wola³

uchroniæ go przez nowym, a kulturê orygina³ów zmodyfikowa³ dla potrzeb

i przyzwyczajeñ adresata?

Adaptuj¹ce sposoby t³umaczenia

Jak pisze A. Cie�likowska, na t³umaczenie nazw w³asnych maj¹ wp³yw

ró¿ne relacje miêdzy jêzykiem orygina³u a przek³adu, miêdzy jêzykami pokrew-

nymi i odleg³ymi. Do utworu literackiego dostaj¹ siê one dziêki wyborowi lub

kreacji autora14. Sprawd�my, jak imiona typowe dla polskiej kultury zosta³y

zamienione na charakterystyczne dla kultury rosyjskiej, nie wywo³uj¹c konotacji

obco�ci:

�Nie k³amiesz, Grzesiu?�

�Wuj Leon czeka na ten list, wiêc daj mi s³owo�

�A jak wrzuca³em list do skrzynki,

To przechodzi³ tatu� Halinki�

�Ïðèçíàéñÿ, Ãðèøà, áðîñèë èëè íåò?�

�Äà òû ïîéìè, ÷òî äÿäÿ Ëåâà æäåò

 Îò íàñ ïèñüìà... Òåáå ýòî èçâåñòíî?�

�Ïðîõîäèë ìèìî ïàïà Ãàëè.�

I inny przek³ad tego samego wiersza: �Îõ, è âðóíèøêà òû, Ãðèøêà�;

�Áåæàëà ñîñåäñêàÿ Çîÿ�.

Jak widaæ, t³umacz dokonuje zamiany w tek�cie przek³adu na odno�ne imio-

na rosyjskie lub siêga po zupe³nie inne imiê, równie¿ nale¿¹ce do jêzyka prze-

k³adu. Podobnie jest w poni¿szym przyk³adzie, w którym pies w tek�cie t³uma-

czonym wabi siê inaczej ni¿ w tek�cie wyj�ciowym: �Nie napoi³ Azorka, / Bo

czasu mu by³o szkoda� �

14 A. Cie�likowska, Jak �ocaliæ w t³umaczeniu� nazwy w³asne, [w:] Miêdzy orygina³em

a przek³adem II: Przek³ad, jego tworzenie siê i wp³ywy, red. M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-

-Twardzikowa, Kraków 1996, s. 311.
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�Íå âûãóëÿë Æó÷êó, / õîäèòü íàäîåëî�. Dodajmy jeszcze, ¿e imiona hipo-

korystyczne, choæ pozbawione obco�ci, nawet je�li s¹ zupe³nie zmienione, pozo-

staj¹ podobnie nacechowane.

Kolejny przyk³ad prezentuje wykorzystanie strategii adaptacyjnej w nazwach

znacz¹cych ten sposób, ¿e okre�lona jednostka tekstu wyj�ciowego jest pozbawio-

na konotacji obco�ci przez przet³umaczenie rdzenia i nadanie budowy typowej dla

jêzyka docelowego: �W �piewowicach, piêknym mie�cie, / Na ulicy Wesoliñ-
skiej� � �À æèâåò îí â Ïðèïåâàéñêå, / Â ïåðåóëêå Âåñåëèíñêîì�.

Wyró¿nione jednostki tekstu zosta³y zaadaptowane, a dziêki zastosowanej

strategii nieznana, niejasna nazwa miejscowo�ci czy ulicy zasta³a dostosowana

do wiedzy odbiorcy. Podobny mechanizm dostrzegamy i w kolejnym przyk³a-

dzie: �Zwa³ siê ten s³oñ Tomasz Tr¹balski� � �Çâàëè Ïîòàï Õîáîòîâñêèé

åãî�. I inny przek³ad: �Ñëîí Ôîìà Õîáîòêîâ�.

W przek³adzie pierwszym t³umacz nie zachowuje oryginalnego imienia s³o-

nia (Ïîòàï), w drugim stosuje imiê genetycznie równoleg³e � Ôîìà. W obu

natomiast znacz¹ce nazwisko bohatera utworu pozostaje znacz¹cym w przek³a-

dach (tr¹ba � Tr¹balski, õîáîò � Õîáîòîâñêèé/Õîáîòêîâ), z jedn¹ wszak¿e

ró¿nic¹ � w przek³adzie pierwszym nazwisko nosi sygna³ obco�ci � kojarzony

z nazwiskami polskimi sufiks -ski. W przek³adzie drugim za� s³oñ nosi typowe

nazwisko rosyjskie z sufiksem -ow. Tym sposobem nazwisko wtapia siê w kultu-

rê rosyjsk¹, a jakakolwiek obco�æ jest zatarta.

Kolejny przyk³ad zaczerpniêty zosta³ z tego samego wiersza: �Jestem To-
biasz Bimbalski� � �Ïîòàï Õîõîòîâñêèé�, �Àëåøà Êëû÷êîâ�. T³umacze

konsekwentnie utrzymuj¹ no�niki obco�ci w przek³adach lub skutecznie z nich

rezygnuj¹ � w pierwszym S³oñ nazywa siê wiêc tak, ¿e rdzeñ nazwiska stanowi

czasownik õîõîòàòü i zawiera typowy polski sufiks -ski, natomiast w drugim

podstawê stanowi rzeczownik êëûê � �kie³�, a bohater jest nosicielem typowego

nazwiska rosyjskiego. Oczywi�cie fakt, ¿e nazwiska w przek³adach znacz¹ �ina-

czej� nie ma w odbiorze znaczenia � s¹ ci¹gle s³oniowe lub po prostu �mieszne,

jak w oryginale. Istotna jest natomiast konotacja obco�ci lub jej brak w kontek-

�cie odbiorcy utworu.

Ostatnia grupa, której nie mo¿na w naszej analizie pomin¹æ, to ta, w której

t³umacz w ogóle neutralizuje dan¹ jednostkê � nie próbuje jej ani adaptowaæ, ani

egzotyzowaæ, lecz ca³kowicie z niej rezygnuje:

�A jak zapytaæ Zosi: �À ñïðîñèòå-êà ó Çîñè:

� Ile jest dwa i dwa? � Äâàæäû äâà?

� Osiem! � Êîíå÷íî, âîñåìü.
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� A kto by³ Kopernik? � À ïîëåçíî ëè ó÷åíèå?

� Król! � Òîëüêî ëèøíåå ìó÷åíèå!

� A co nam �l¹sk daje? Ñòîèò ãîëîâó ëîìàòü

� Sól! � Äóìàòü, ñïðàøèâàòü, ÷èòàòü!�

� A gdzie le¿y Kraków?

� Nad Wart¹!

� A uczyæ siê warto?

� Nie warto!�

A. Bednarczyk podkre�la, ¿e neutralizacja polskich realiów dotyczy w tym

fragmencie nawet powszechnie znanego nazwiska, jak Kopernik15. Nazwisko

jest oczywi�cie znane, ale dopiero na pewnym poziomie rozwoju cz³owieka, na

etapie szkolnym. Neutralizacja tych realiów ma wiêc zwi¹zek ze stworzeniem

równie¿ ma³emu odbiorcy swoistego komfortu odbioru tekstu, bez zak³ócania go

obco brzmi¹cymi nazwami. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e zneutralizowana wer-

sja dotyczy jednak uczenia siê, a zatem wiersz jest skierowany do dzieci szkol-

nych.

Szczególnym przypadkiem adaptacji jest przyk³ad z wiersza Okulary: �Bie-

ga, krzyczy pan Hilary� � �×òî ñòðÿñëîñü ó òåòè Âàëè�. Wyj¹tkowo�æ tego

fragmentu wynika st¹d, ¿e w jêzyku polskim imiê Hilary brzmi dosyæ obco,

egzotycznie, jest to wrêcz imiê spopularyzowane dopiero przez Tuwima. Przy-

toczmy jego etymologiê i znaczenie ze s³ownika imion: �Hilary � imiê ³aciñskie-

go pochodzenia od przymiotnika hilaris � weso³y, pogodny; w Polsce imiê po-

�wiadczone w roku 1204 i 1388 w formie Ilary; znane jest z ¿artobliwego

wiersza dla dzieci »o panu Hilarym, który zgubi³ okulary«; ros. Harij�16.

Jak widzimy, imiê Hilary jednoznacznie kojarzone jest z wierszem Okulary,

a ze wzglêdu na udokumentowan¹ rzadko�æ wystêpowania mo¿e byæ uznane za

brzmi¹ce egzotycznie. Nie inaczej, a mo¿e nawet ca³kowicie obco, brzmia³oby

w jêzyku przek³adu. S³ownik imion rosyjskich odnotowuje imiê Èëàðèé17, ale

nie zmienia to potencjalnej obco�ci w odbiorze. W przek³adzie jednak t³umacz

nie uwzglêdnia tej obco�ci, nadaj¹c bohaterce imiê Wala. Idzie to w parze z ada-

ptacj¹ typowej polskiej formy grzeczno�ciowej pan poprzez oddanie jej w jêzy-

ku rosyjskim rzeczownikiem òåòÿ u¿ywanym m.in. w stosunku do obcych ko-

biet (tu przy okazji zaznaczmy, ¿e u¿ywanym zwykle przez dzieci, co �wiadczy

równie¿ o dostosowaniu tekstu do dzieciêcego odbiorcy).

15 A. Bednarczyk, Wiersze dla dzieci Juliana Tuwima po rosyjsku, �Przegl¹d Rusycystyczny�

2003, z. 4 (104), s. 94.
16 H. Fros SI, F. Sowa, Twoje imiê. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, Kraków 1975.
17 Ñëîâàðü ðóññêèõ ëè÷íûõ èì¸í, Í. À. Ïåòðîâñêèé, Ìîñêâà, 1980.
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Egzotyzuj¹ce sposoby t³umaczenia

Dotychczasowa charakterystyka tekstów przek³adów w aspekcie potencjal-

nych no�ników obco�ci na przyk³adzie nazw w³asnych pokaza³a przypadki za-

miany ich na odpowiedniki rosyjskie zwi¹zane z kultur¹ jêzyka przek³adu lub

kompletne zaniechanie ich przekazania, co w ca³o�ci wi¹za³o siê z adaptuj¹cymi

sposobami t³umaczenia. W zebranym materiale wystêpuj¹ jednak i przypadki,

kiedy t³umacz decyduje siê na wniesienie obco�ci do swojego tekstu, na u¿ycie

takich elementów, które potencjalnie mog¹ zwróciæ uwagê odbiorcy, zaskoczyæ

sw¹ inno�ci¹ czy nietypowo�ci¹ na tle kultury jêzyka przek³adu.

Nazwy w³asne, zwykle przenoszone na grunt kultury jêzyka przek³adu

w formie typowej dla tej kultury, s¹ czasami i egzotyzowane18, prezentowane

w niezmienionej w stosunku do orygina³u postaci lub innej, ale niezmiennie

obcej, nieznanej. Oto jeden z przyk³adów:

�Dzi� po dyktandzie w szkole �Ãðóñòíûé, ñîííûé, íåâåñåëûé

Wróci³ Jerzyk do domu markotny Åæè íàø ïðèøåë èç øêîëû

[�] [...]

To zrobimy z Jerzego Je¿ego�. Èìÿ Åæè â ïîëìèíóòû

Ïåðåäåëàåì â Åæà!�

W powy¿szym przyk³adzie t³umacz zdecydowa³ siê na u¿ycie obco brzmi¹-

cego w kulturze rosyjskiej imienia, co pozwoli³o mu jednak na zabawienie czy-

telnika podobn¹ jak w oryginale gr¹ jêzykow¹. Jak pisze A. Bednarczyk, pomoc-

na okaza³a siê tutaj blisko�æ jêzyków polskiego i rosyjskiego19.

Nastêpny fragment to pe³ne przetransponowanie imienia oryginalnego do

tekstu przek³adu:

�Mieszka sobie s³ynny �piewak �Êòî íå ñëûøàë îá àðòèñòå

Pan Tralis³aw Tralaliñski� Òðàëèñëàâå Òðóëÿëèíñêîì!�

Imiê to, jako neologizm autorski, twór nie istniej¹cy wcze�niej w jêzyku,

jest obce i brzmi �miesznie zarówno w tek�cie wyj�ciowym, jak i w docelowym.

Warto jedynie w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e w jêzyku polskim zosta³o ono skon-

struowane analogicznie do znanych imion typu Stanis³aw, Zdzis³aw, a w jêzyku

18 Por. Â. Ñ. Âèíîãðàäîâ, op. cit., s. 114, 150�178; T. Tomaszkiewicz, Terminologia t³uma-

czenia. Przek³ad i adaptacja, Poznañ 2004.
19 A. Bednarczyk, Wiersze dla dzieci..., s. 93.
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rosyjskim brzmi trochê bardziej obco � imiona takie, jak Âÿ÷åñëàâ, Ñòàíè-

ñëàâ odnotowywane s¹ przez s³ownik imion, ale niezbyt popularne w jêzyku

przek³adu20.

Jest te¿ przyk³ad u¿ycia obcego, egzotycznego w jêzyku przek³adu imienia,

innego jednak ni¿ w oryginale. T³umacz zdecydowa³ siê wprowadziæ w tym

miejscu potencjalny no�nik obco�ci, ale bez przekroczenia granic norm jêzyko-

wych dotycz¹cych jêzyka rosyjskiego. Trudno mu wiêc by³o oddaæ w tym jêzy-

ku polskie imiê Gabry� i zdecydowa³ siê na równie¿ polskiego Janka, mimo ¿e

w jêzyku przek³adu jego odpowiednik istnieje (Èâàí):

�By³ raz g³upi Gabry�, �Æèë íà ñâåòå ßíåê,

A wiecie, co robi³?� [...] ßíåê áûë ÷óäàê�

I jeszcze jeden przyk³ad z u¿yciem polskiego imienia w tek�cie przek³adu:

�Wuj Leon czeka na ten list, wiêc daj mi s³owo� � �Ïèñüìî áûëî ê äÿäå

Ëåîíó�.

W zgromadzonym materiale daje siê zaobserwowaæ znaczne nasycenie tek-

stów przek³adów nazwiskami z typowo polskim sufiksem -ski, oto niektóre

z nich: �Jest du¿o Piotrowskich, Wi�niewskich, Michalskich / A jednak naj-

wiêcej jest w Polsce Kowalskich� � �Íåìàëî â Âàðøàâå / Âèøíåâñêèõ,

Ìèõàëüñêèõ, / Íî áîëüøå âñåãî áåçóñëîâíî Êîâàëüñêèõ�. Równie¿ pan

Tralaliñski i rycerz Krzykalski nie zostali pozbawieni swych �polskich korzeni�

� s¹ to wiêc odpowiednio Òðóëÿëèíñêèé i Êðèêàëüñêèé.

Zdarza siê i tak, ¿e tylko niektóre z elementów polsko�ci, potencjalnych

no�ników obco�ci, s¹ przenoszone do przek³adu, inne za� opuszczane. I tak oto

dalszy ci¹g zaprezentowanego w³a�nie fragmentu wiersza Kowalski w oryginale

zawiera kolejne nazwy w³asne, w przek³adzie natomiast oprócz zacytowanej

poni¿ej ulicy Suwalskiej nie pojawia siê ju¿ ¿adna inna:

�K³adli ceg³y na rogu ulicy Suwalskiej,

A potem na Lesznie i na Mariensztacie [...]

Buduje, muruje te mury i domy

Na Ho¿ej, na Wolskiej, Pu³awskiej, Suwalskiej
Na Chmielnej i Zielnej�

�Â òå ãîäû îí êëàë êèðïè÷è

Íà Ñóâàëüñêîé�

20 Ñëîâàðü ðóññêèõ ëè÷íûõ èì¸í...
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Opuszczenia podobnego typu widaæ i w poni¿szym fragmencie:

�W Kocku, P³ocku, Radzyminie �Íàä Êîöêîì îíè è Ïëîöêîì

Czarne kleksy siê rozprys³y� òÿæåëîé òó÷åé íàâèñëè�.

Czy zadecydowa³ o tym charakter t³umaczonego tekstu (wiersz), czy nie-

chêæ wprowadzania do odbioru przez dziecko tak dziwnego fragmentu rzeczywi-

sto�ci, jak Radzymin, a mo¿e t³umacz stwierdzi³, ¿e wystarczy ju¿ obcy Kock

i P³ock � na te pytania oczywi�cie nie odpowiemy, istotne jest jednak, ¿e tekst

docelowy posiada w tym miejscu konotacjê obco�ci. Nie ma to te¿ wiêkszego

znaczenia, gdy¿ ju¿ dziêki tym sygna³om czytelnik wie, ¿e ma do czynienia

z obcymi, a nie swoimi realiami.

Ciekawym przyk³adem wprowadzenia obco�ci do przek³adu � i to w postaci

jednostki, której w oryginale nie ma � jest poni¿szy cytat: �Â àíñàìáëå

Ìàçîâøå / Êîâàëüñêèå ïëÿøóò�. Nazwa zespo³u ludowego �Mazowsze�, zna-

nego w polskich realiach, jest równie¿ znana w kulturze przek³adu. Podobnie

jednak jak Kopernik, Warszawa czy Wis³a nie nale¿y do realiów rosyjskich.

Niekoniecznie musi byæ powszechnie rozumiana, a w zwi¹zku z tym jest to

potencjalny no�nik obco�ci.

I jeszcze jeden przyk³ad egzotyzacji zwi¹zanej z nazwami w³asnymi: �Z po-

wa¿aniem � autor tej ksi¹¿eczki� (List) � �Äî ñâèäàíüÿ! / Âàø Òóâèì�. Stwier-

dzenie, ¿e jednostki tej w oryginale nie ma, jest mo¿e nie do koñca prawdziwe,

gdy¿ autorem wiersza jest w³a�nie Julian Tuwim. Polski, w miarê dociekliwy,

odbiorca dosyæ szybko siê zorientuje, ¿e czyta poezjê tego w³a�nie autora. Czy-

telnik rosyjski natomiast, który zaczytuje siê w tym czasie wierszami S. Micha³-

kowa czy S. Marszaka, niekoniecznie zwróciæ mo¿e uwagê na to, kto jest pier-

wotnym autorem prze³o¿onego wiersza. Nie znaczy to oczywi�cie, ¿e

�wiadomo�æ tego, ¿e ma do czynienia z przek³adem, ma dla niego jakiekolwiek

znaczenie, raczej nie ma go wcale. Byæ mo¿e jednak t³umacz, uznaj¹c mistrzo-

stwo polskiego poety, chcia³ przekazaæ w tej postaci wiedzê o istnieniu takiego

poety odbiorcy, do którego adresowa³ swoje t³umaczone dzie³o.

W kontek�cie dokonywanych w tek�cie zmian, czyli w konfrontacji z tek-

stem orygina³u, adaptacjê i egzotyzacjê mo¿na uwa¿aæ za skrajne, biegunowe

mechanizmy. Nie s¹ to jednak, co ju¿ podkre�lali�my, procedury równorzêdne

w kontek�cie odbiorcy, gdy¿ naznaczon¹, nacechowan¹ obco�ci¹ jest strategia

egzotyzuj¹ca. Adaptacja przekszta³ca tekst do wiedzy i mo¿liwo�ci odbioru czy-

telnika. Gdy ró¿nice kulturowe s¹ znaczne, istnieje mo¿liwo�æ, ¿e tekst nasyco-

ny obco�ci¹ nie by³by dla wszystkich odbiorców jednakowo czytelny. Wystêpo-
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wanie potencjalnych no�ników obco�ci w postaci nazw w³asnych jest w analizo-

wanym materiale ni¿sze i odznacza siê mniejsz¹ frekwencj¹ ni¿ sygna³y adaptu-

j¹cych sposobów t³umaczenia. Z jednej strony �wiadczy to o tym, ¿e t³umacz

stara³ siê nie zniechêciæ dziecka niedostêpnym jeszcze �wiatem z powodu nie-

pe³nej o nim wiedzy, z drugiej za� jest wyrazem odgórnego ograniczenia mo¿li-

wo�ci poszerzenia wiedzy, decydowania o tym, co jest przystêpne, a co dziwne i

odrzucone. Stanowisko t³umacza potwierdza zdecydowan¹ chêæ i tendencjê do

nadania obcym elementom kulturowym znamion swojsko�ci. Nie oznacza to

bynajmniej ca³kowitej rezygnacji z prób egzotyzowania przek³adów21. Nieznane

dziecku w ramach bliskiej mu kultury nazwy w³asne, niespotykane we w³asnym

otoczeniu nazwy miast czy rzek s¹ ewidentnymi �ladami obcej kultury i prób¹

stworzenia nowej, poznawczej, kszta³c¹cej sytuacji. Powoduj¹ one zapewne

utrudniony odbiór tekstu, ale ich obecno�æ kreuje co� nowego w umy�le adresa-

ta, jest pretekstem do zachowañ sprzyjaj¹cych rozwojowi dziecka, otwiera nie-

znane dot¹d obszary. Wszystko dziêki temu, ¿e obco�æ w t³umaczonych tekstach

nie sta³a siê przyt³aczaj¹ca, ¿e nie jest brutalnie nagromadzona, ¿e ca³y czas

czuje siê w nich stonowane, przemy�lane wybory t³umacza. Dziêki temu prze-

k³ady analizowanych wierszy nie buduj¹ muru, granicy, która na przestrzeni

wielu kilometrów i tak dzieli odbiorców orygina³ów i przek³adów.
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Ðåçþìå

Àäàïòàöèÿ è ýêçèòèçàöèÿ â ïåðåäà÷è ñîáñòâåííûõ èìåí

(íà ìàòåðèàëå ìòèõîòâîðåíèé äëÿ òåäåé Þ. Òóâèìà è ß. Áæåõâû)

Öåëüþ íàñòîÿùåé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ àíàëèç ïåðåäà÷è ñîáñòâåííûõ èìåí â ïåðåâîäàõ

ñòèõîòâîðåíèé äëÿ äåòåé Þ. Òóâèìà è ß. Áæåõâû.

21 Analiza statystyczna zabiegów adaptacyjnych w stosunku do egzotyzuj¹cych nie pokaza³a

zdecydowanych preferencji u poszczególnych t³umaczy.
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Âïå÷àòëåíèå êàòåãîðèè ÷óæîãî ïðè âîñïðèÿòèè ïåðåâîäà âîçíèêàåò êàê ñëåäñòâèå

çàìåíû êðóãà ïîëó÷àòåëåé. Â ñòðóêòóðå òåêñòà ïåðåâîäà ìîãóò âûñòóïàòü ò.í. �ñèãíàëû

÷óæäîñòè� (â íàøåì àíàëèçå � ñîáñòâåííûå èìåíà). Â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ èëè

îòñóòñòâèÿ â ñòðóêòóðå òåêñòà �ñèãíàëîâ ÷óæäîñòè� ìîæíî ãîâîðèòü î àäàïòàöèè

è ýêçîòèçàöèè. Ïðåäñòàâëåííûé àíàëèç ïîçâîëÿåò ïðèéòè ê âûâîäó, ÷òî â ïåðåâîäàõ

ñòèõîòâîðåíèé äëÿ äåòåé ñîáñòâåííûå èìåíà ÷àùå ïîäâåðãàþò àäàïòàöèè, ÷åì ýêçîòèçàöèè.

Áëàãîäàðÿ àäàïòàöèè ïåðåâîä ñîîòâåòñòâóåò âîçðàñòó îñîáåííîãî ïîëó÷àòåëÿ è âîçìîæíîñòÿì

âîñïðèÿòèÿ ðåáåíêîì îêðóæàþùåãî ìèðà.

Summary

Adaptation and exotisation in the transfer of proper nouns

(on the basic of children�s poetry of J. Tuwim and J. Brzechwa)

The aim of the article is to examine how proper names are delivered in the translation of

J. Tuwim and J. Brzechwa�s poems for children into Russian.

There appear so-called �sings of unfamiliarity� in the structure of the rendered text. They are

connected with the change of a group of recipients of the poetry. We can talk about adaptation or

exoticisation depending on the presence or lack of the �sings of unfamiliarity�. The presented

analysis shows that there are more adaptation technignes (used in the translation of the verse).

Owing to this strategy, the rendering corresponds with the age of the special reader and their

perception of the world.


