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Irudno$ci Drocesu ilumaGzeniouego
na pnykladzie powie$ci fislwinilAugusta Scholtisa

Gl6wne zagadnienie moich ronryailahna temat trudno3ci w procesie tluma-
czeniowym powieici Ostwind fWatr od wschodu] Augusta Scholtisa tworzqu
w czE6ci teoretycznej niniejszego artykuha kody translatoryczne. Do podroz-
dzial6w po3wiqconych wspomnianym kodom (kody: leksykalno-semantyczny
i estetyczny zostanq zanalizowane wsp6lnie) dol4czam kaidorazowo cytaty,
kt6re jednoczeSnie opatrujq odpowiednim komentarzem w odniesieniu do ko-
d6w translatorycznych. Staram siq w niniejszym arfykule wskazywai te frag-
menty, kt6re w procesie tlumaczenia powie$ci Scholtisa mog4przysporzyt $no
trudnoSci, jednak2e nie pr6bujq sugerowad gotowych rczwiqzah translatorycZ-
nych. W suplemencie podajq mozliwe sposoby przetransponowania wylowio-
nych w tekScie fragment6w o szczeg6lnym stopniu trudnoSci translatorycznej
w obszar komunikatu jqzykowego , zrozumialego dla polskiego czytelnika, pod
warunkiem 2e odbiorca - chodby pobieznie - mawyrahenia wystqpuj4ce w sze-
roko rozumianej gwarue Slqskiej. w dw6ch ostatnich podrozdzialach umiesz-
czam najistotniejsze informacje na temat zjawiska obco6ci-wyobcowania w pro-
cesie ttumaczenia tekst6w literackich oraz mozliwoSci i granic krytyki tluma-
czeniowej. Skr6towoSi informacji przekazanych w owych subkomponentach
niniejszego arrykulu jest zamierzona. Moim celem nie jest bowiem szczeg6lo-
we unaocznianie istoty i wagi zar6wno zjawiska obcofci w procesie translato-
rycznym,jak i wynikaj4cych ztego faktu ograniczeri w zakesie rzetelnej kry-
tyki tlumaczeniowej. oba te fakry a :a.kile decyzja o franspozycji wylowionych
ptzeze mnie z tekstu zwrot6w, fragment6w na obszar szeroko rozumianej wary
Sl4skiej wynikaj4 - w jego warstwie jqzykowej - z silnie regionalnego cha-
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rakteru dziela Scholtisa. Uwidacznia sie to bezsprzecznie w przytoczonych
przeze mnie przyktadach pochodzqcych z powieici Ostwind. Regionalizm
w warstwie kulturowej i jqzykowej dziela Augusta Scholtisa nie podlega dys-
kusji i stanowi jego podstawq. Jednak2e wlaSciwa interpretacja omawianej po-
wieSci jest bezznajomoSci owego kodu kulturowego (o nim poni2ej), tak w tym

rwypadku bliskiego plaszczyflnie regionalnej, niemal niemo2liwa. Tym samym
lproba przeniesienia zacytowanych fragment6w na obszar gwary Slqskiej nie
odziera powieSci Ost*,ind zjej regionalnego charakteru, adla potencjalnego
polskiego odbiorcy nie stanowi specjalnie trudnej do pokonania bariery ko-
munikacyjnej. Obydwa koficowe podrozdzialy mojego artykutu r6wnie2 s4nie-
rozerwalnie zwiqzane z pojqciem regionalizmu w ujqciu jqzykowym. Obco36-
-wyobcowanie jako zjawisko procesu tlumaczeniowego tekst6w literackich
mo2e by6, a w przypadku Ostwind Augusta Scholtisa tak wlaSnie jest, bezpo-
Srednim odpowiednikiem terminu,,regionalizm". 6w Scholtisowski regiona-
lizm stanowil moile dla tfumacza bardzo trudn4 do pokonania barierq na dro-
dze do uzyskania po24danego efektu ttumaczeniowego ze wzglqdu na jego ob-
coSi w kontekScie znajomoSci specyfiki regionu i jqzyka przez osobq tfumacza.
LogicznEkonsekwencj4jest zatem - jak mi siq wydaje - fakt ograniczonej mo2-
liwo3ci obiektywnej krytyki tlumaczeniowej. Niniejsze ranaruilania dotyczqce
kod6w translatorycnrych maj4na celu przybliiente i u$ciSlenie problem6w mo-
g4cych siq pojawid w procesie tfumaczenia powieSci Ostwind, jednakize zad-
nego z owych kod6w nie da siq rozpatrywai, nie uwzglqdniwszy specyffti re-
gionalnej dziela na ka2dej zplaszczyznprocesu translatorycznego, na kt6rych
om6wione ponizej kody funkcjonuj4. Zjawisko regionalnoSci wystqpuje bo-
wiem zar6wno w kontek6cie kulturowym, jak i - co stanowi w niniejszym tek-
Scie glowny w4tek rom,tailah- ieksykalno-semantycznym, a wiqc jEzykowym.
Dobre ttumaczenie tekstu literackiego nie moze odbyi siq bez skrupulatnego
przestrzegania regul wynikaj4cych z istnieniatrzechkod6w translatorycznych,
a poniewa2 dodatkowo 2aden z nich nie funkcjonuje w oderwaniu od pozosta-
lych, tym samym jasne staje siq, i2 tak2e wlaSciwa interpretacja kodu estetycz-
nego w istotnym stopniu uzaleZniona jest od regionalizmu jqzykowego powieSci
Scholtisa.

m
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Irzg lrody Eanslaloryozne'

Istobry problem w procesie ttumaczenia tekst6w literackich stanowiq gra-
nice przetlumaczaino3ci na r62nych poziomach jqzykowych (np. estetycznym,
stylistycznym, konotatywnym czy jqzykowo-kreatywnym). Ow problem jest
zwiryany z jakoSciqttumaczeniatekstu literackiego, na kt6r4z kolei nie mniej-
szy wplyw maj4 okolicznoSci kulturowo-historyczne, w jakich dany tekst po-
wstal, dystans czasowy do tekstu 2r6dlowego lub r6znice kulturowe wystqpu-
j4ce w tek6cie 2r6dlowym i docelowym. Przetlumaczalnaiit tekstu literackie'
go da siq - zgodnie zteoretycznymi ustaleniami i przemySleniami na temat jej
granic m.in. Jifiego Levego, Wemera Kollera lub Olgierda tr ukasiewicza - usta-
li6 w obrqbie nastqpuj4cych kodow translatorycznych: kod kulturowy, kod lek-
sykalno-sem anty czny, kod estetyczny.

Wymienione kody sq wsp6lzalehte, a ich koegzystencja jest czynnikiem de-
terminuj4cym poziom wykonanej pracy tfumacza. Wysuniqcie na plan pierw-
szy lub zaniedbanie jednego z kod6w translatorycznych mo2e prowadzid do
treSciowego lub estetycznego zafalszowania przekaztsdzielaoryginalnego. Kod
estetyczny odgrywa w owej koegzystencji roiq pierwszoplanowq, Z tego te2
powodu pragn4lbym poSwiqci6 mu wiqcej uwagi, a poniewaz Sci6le wiqie siq
on z kodem leksykalno-semantycznym, opiszq kolejno obydwa elementy de-
tenninuj4ce proces translatoryczny.

lulturow

Problemy wystqpuj4ce na poziomie kodu kulturowego sq zwi4zane znie-
powodzeniem, na kt6re skazane s4 pr6by przetransponowania zjawisk kultu-
rowych jEzyka tekstu 2r6dlowego na jEzyk tekstu docelowego. Sytuacja owa
dotyczy przede wszystkim utwor6w, w kt6rych tlo historyczne - mo2e ono
obejmowad zar6wno historig lokalnq jak i og6lnonarodow4 - odgrywa nieba-
gateln4 rolq, a dziela te s4 ttumaczone na jqzyk krqgu kulturowego odleglego
od obszaru kulturowego, w kt6rym powstal oryginal utworu. W odniesieniu do
kodu kulturov/ego ogrornne anaczerie majq dwa czynniki: odstqp czasowy miq-

I Wystpuj4ce w tej czq6ci publikacji pojqcia oraz poczynione roztraiania opieraj4 siq na
wynikach analiz i badai rozprawy M. Krysztofiak Przeklad literacki we wspdlczesnej
translatoryce. Poznan 1996, s. 64-83.
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dzy powstaniem oryginalnego dziela a-momentem przettumaczenia go na jq-

,[ foag" doceto*iio orurl11nir*kulturowe. Ow drugi czynnik dotyczy nie

;ik" fil rr odlegiy-ch wobec krqgu kulturowego, w kt6rym dany utw6r po-

;]1u1, ale moZe rlg oo okaza( Uaiierq w procesie translatorycznym rownie2

;;a;;dduurtirt wobec siebie kultur lub grup- etnicznych. Z tak4 sytu-

,.fi ;yfiy siq, gdy utw6r, stanowiqcy.podstawq tlumaczenia, charakteryzu-

ie sie elementami kulturowymi lub I it iitorycrnymi, immanentnymi dla kul-

i"ry6;;;il. WlaSnie w powie6ci Osrwind A. Scholtisa tlumacz wci42 na-

;;iykrib? *drosci wynikajace z owego kodu, jako 2e tlem akcji sq zlo1one

ffiaurr.oiu historyczne, kt6ie rozgrywajq siq w zagmatwanyfi okresie i w bar-

JJo ,p".yncznej iod wzglqdem t,ritoro*ym spoleczno6ci.Lqczy siq to zatem

z poj qciem regionalizmu kulturowego'' it"rn.rtr* odgrywajqcym w ,iniejszym tekScie rolq nie do pominiqcra sta-

,o*i fuk, iZ swoje prri.ySttnia na iemat trudnoSci procesu tlumaczeniowe-

!o po"arluwiam w odoieri"riu do potencjalnego, g9c-eloy:go tekstu polskie-

E"."O*" ,Vr.,"ri u doty"ry Sl.6wnie-trulnoSii w oUrEUie kodu kulturowego, gdyz

Tiaru: stosunk6w pisto--nir-ieckich na Sl4sku wymaga od ttumacza umie-

jil;d.t ,,;rcia sig' w ich specyfikq oraz wiedzy' kt6r4 w T::y:iItTl
"l*ue 

mo2e tylko osoba dokladnie znajqca tlo historyczne wydarzen na sl4-

sku i wynikuja"a rtiJrpecyfrczn4 tlltl tego regionu. Dlatego te2- powieS6

s.rrorti.u rnozr uye ti.r.t"**"iato azieto titerackie, kt6re pod wzglqdem wier-

noS"i *oUrc kodu tutt*o*.go stanowi dla potencjalnego tlumacza szczeg6l-

,r, *yr*unie. Ponadto ttumicz musi dysponoyag *ezwV.kle 
wa:in* cech4 -

"Ui"tty*ir-em. 
Od translatora wymaga siq, aby byl uwa2any za kompetent-

;;;; d"a*d"ika miqdzy literackim_tekitem 2rodlowym a tekstem docelowvm'

i;iJr#rra cech6 ttOriwinien charakteryzowat siq ttumacz, s4kompetencje jq-

,vt"*.,'a*g{zas dystans do tekstu, stanowi4cego efekt samego tlumacze-

nia. pierws, i i tycncech jest absolutn:4 oczywistoSci4 i moina j4 wypracowa6'

Wielokrotnie, niesteiy, a,rto, prrektadu nieiest w stanie zachowat odpowied-

ni"go avrt*.u ao 
"frrto 

,*oi.i pracy, nawet jesli starat siq z peln4 swiado-

,ooi.iq do.howa6 normy. tUolna to wyjaSni6 V^, -L".tlumacz 
tal<ze iest czy'

telnikiem, kt6ry wprawdzie stawia sobie inne cele, ale jest konfrontowany z po-

doUrymi'proUt"*u-f . Zdaniem Levego, tlumacz jest przede wszystkim

.ry*i"*i"-, poniewa2 dzielo ,,realizuje siq" w krqgu kulturowym czytelnika

i dopiero po tym, wlaki spos6b zostato od"'yt^",mo2e zostad uznane za utw6r

;di;i:piili*uru thrmaczowi funkcja wsp6lautora moa.e znacznie uffud-

,rit prol6 t *rtutory.zny i negatywnie wptyn4i na czynniki dystansu i obiek-

tywnoSci wobec tekstu tlomaczonego utworu'

, Z"br, Kr"lrarska: ilbersetzungssffategien paraliteraris.cle^r^lexte am Beispiel der

frroy, ur* Robert Musil, Elias Canetti ind Thomas Mann' Poznah 2001' s' l5'

'zob. ibidem.
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Ttumacz uzurpuje sobie czqSi licentia poetica, aby dziqki swojej wyobraZni
i umiejqtnoSci abstrakcyjnego mySlenia przenieS6 do kultury jqzyka docelowego
powstaly w wyniku zsubiektywizowania przez autora obiektywnej rzeczywi-
stoSci wewnqtrzny model Swiata.a

Przykiadowym fragmentem powieSci Ostwind, kt6ry wymaga szczegfilnie
obiektywnego zaanga2owania ze strony tlumacza, jest rozdzial Kaczmarek
versti)mmelt zwei tote Polen fKaczmarek zalatwia dwdch martwych Polakdwf,
w kt6rym tytutowy bohater na$miewa sig z Polak6w, por6wnujqc ich do wszf .

Silna pod wzglqdem emocjonalnym osobowo$d tlumacza, kt6ry mialby trud-
noSci z nabraniem dystansu do owej z;grylliwo-ironicznej lvymolvy wspomnia-
nego fragmentu, moglaby prowadzil do zafalszowania sceny w tekScie doce-
lowym wskutek u?y cia przez ttrumacza odpowiednich 6rodk6w stylistycznych
otaz umieszczeniaprzez niego w przekladzie subiektywizujqco oddziatuj4cych
element6w wlasnej osobowoSci. Sytuacja taka moze zaistnie6 w6wczas, gdy
ttumacz uzyje sformulowari i zwrot6w, kt6re nie odpowiadaj4 obrazowi przed-
stawionemu w oryginale. Tego rodzaju zabieg ma posmak interpretacji. Jej
unikniEcie jest w trakcie procesu przekladu tekst6w literackich niemal2e nie-
mozliwe. Aby zapobiec sprzecznoSci z wymogami mviqzanymi z kodem kul-
turowym, potencjalny tfumacz Ostwind powinien sprawdzi6 istniejqce warianty
tlumaczeniowe powracaj4cych w powie(ci motywow pieSni autorstwa Josepha
von Eichendorffa celem poslu2enia siq ju2 istniej4cymi uznanymi wersjami
przekladowymi.

l(od lelrsylralno-semantyczny

W obrqbie wymienionego kodu wystQpujg tudnoSci, kt6re wynikajqzwe-
wnqtarej sfiuktury jqzyka oryginalu dziela. W odniesieniu do powie$ci Ostwind
Scholtisa mielibySmy do czynienia zbardza specyficzn4 sytuacjq wynikaj4cq
z wielolaotrie ju2 wspomirurnego na pocz4tku artykutu regionaliznrujqzykowego.
Niemiecki wprawdzie wiedzie prym, jednak mnogoS6 regionalnych w4tk6w jq-
zykowych stawia potencjalnego ttumacza przedzadantem nader ambitnym. Tfu-
macz literatury musi byd r6wnie2 Swiadomy, i2 jerzyk oryginalu podlega kon-
kretnym ograniczeniom etymologicarym i jest poddawany bezustannym i 162-
norodnym przemianom zachodz4cym w procesie historycznego rozwoju j ezyka.

{ Ibidem, s. 20.
t Zob. A. S c h o I t is: Ostwind.Miinchen-Berlin 1986, s. 243 i nast.
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Czynnik historyczny odnosi siq zatem do dziel tzw. starych mistrz6w, kt6re tlu-
maczone sq na jqzyk obcy dziesiqtki, a nawet setki lat po ukazaniu siq utwo-
r6w. Przypadek ten dotyczyiby Scholtisowskiego Ostwind tylko w mniejszym
stopniu, gdy2 jego potencjalny tlumacz iylby juL wprawdzie w innym przedzia-
le czasowym niz autor oryginaiu, ale ,,odlegloS6" czasowa w sensie jqzykowym
wynosilaby jedynie kilka dziesiqcioleci, co dla ewentualnego niezrozumienia tek-
stu nie mialoby wiEkszego znaczenia.Inn6 bardzo dobrz e znanq trudno6ci4 w za-
kresie kodu leksykalno-semantycznego, kt6rej musialby stawid czola tltxnacz,
jest rodzajnik rzeczownika, kt6ry w jqzyku niemieckim czqsto nie znajduje siq
w zwi4zku zgody jako kategoria gramatyczna z rodzajem naturalnym rzeczow-
nika, a tym samym charakteryzuje siq czqstokrod innym rodzajem niz jego od-
powiednik w jqzyku docelowym tlumaczenia. Z tego rodzaju trudno5ci4 mamy
do czynienia w przypadku omawianego tekstu Augusta Scholtisa, gdyi wta-
Snie gramatyczny i naturalny rodzaj rzeczownika w jqzyku niemieckim czgsto
r6zni siE od naturalnego rodzaju rzeczownika w jqzyku polskim. Ta - wyda-
waloby siq - niezbyt istotna zamiana w obrqbie rodzaju kategorii slownej moze
niejednokrotnie prowadzi(, do wypaczenia ideologicznej wymowy dziela,
je6li rodzaj czy te? w przypadku iWka niemieckiego u6ciSlaj4c: rodzajnik rze-
czownika, kt6remu tlumacz przypisal ekwiwalent w jqzyku docelowym o in-
nym rodzaju, m6gl zostat uznany za noSnik takich wla6nie wartoSci ideolo-
gicznych. Tlumacz musi r6wniez uwzglqdnid na poziomie kodu leksykalno-
-semantycznego pojawiaj4ce siq w utworach literackich neologizmy, kt6re
w omawianej powieSci Augusta Scholtisa co jaki6 czas wystqpuj4. Najczq$ciej
neologizmy uznawane sq za nieprzetlumaczalne elementy tekstu literackiego
i w pol4czeniu z gr4 sl6w, w kt6rq czqstokro6 s4 wpl4fiane, powodujq i2 dany
utw6r literacki jest postrzegany jako niemal2e nieprzetlumaczalny. Ze zbliio-
n6 aczkolwiek niepor6wnywalnie latwiejszq sytuacj4 mamy do czynienia
w przypadku odstqpstw od jqzyka standardowego (literackiego). Niestety,tak2e
i w konfrontacji z r62nego rodzaju odmianami jqzyka standardowego (dialekt,
Largon etc.) jedynie nielicznym ttumaczom udaje siq stworzy6 godny pochwaly
i podziwu odpowiednik oryginalnego tekstu. Odstqpstwa od jqzyka standardo-
wego, np. kiedy autor dziela siqga po wyrailenia regionalne lub sformulowa-
nia wulgarne, aby w spos6b jak najbardziej wiarygodny przedstawid opisywa-
ne zdarzenie, s4 czgsto immanentne dla jqzyka oryginalnego tekstu literackie-
go do tego stopnia, ii ich wierne odtworzenie w jqzyku, na kt6ry majq by6
przetlumaczone, staje siq zadaniem ponad sity dla ttumacza. Wyrazenia zaczetp-
nigte z dialekt6w lub te2 zwroty 2argonowe przyczyniajq siq czasem do oLy-
wienia lub bardziej malowniczego nakre5lenia poziomu humorystycznego dzie-
la, a ograniczone mo2liwoSci nadania im wlaSciwych ekwiwalent6w w jqzyku
docelowym sprawiaj4 i2 tekst utworu traci na sile wyrazu we wspomnianej
warstwie humorystycznej. W Ostwind m6gtby to byd przypadek nierzadki, jako
2e utw6r momentami ai skrzy siq od humoru.

n7
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Iod Gstcucmy

Jak juz na poczqtku wspominalem, kod estetyczny w procesie tlumaczenia

tekst6w literackich odgfywa najistotniejszqrolg. Wynika to zzalozerria, i2 es-

tetyczne wla6ciwoSc i dzieNa literackiego majq najwielsze zrtaczeuie przy jego

recepcji, co obciry2a thxtaczaszczeg6ln4odpowiedzialnoSci4za.wla5ciwe prze-

traniponowanie owych wlaSciwo6ci estetycznych na jqzyk pzekladu. W utwo-

rze literackim kluciowqrolg opr6cz funkcji uwarunkowanej historycznie, od-

grywa funkcja poetycki, kt6ra jest calkowicie autonomicana i wynika z im-

iranentnychlech utworu. Owa immanentna funkcja stanowi o budowie tekstu

i musi zostad koniecznie uwzglqdniona w procesie tlumaczeniowym, co oczy'

wiScie stanowi dla tlumacza nastqpn4przeszkodE do pokonania. Kolejnym zna-

kiem charakterystycznym danego tekitu literackiego, kt6ry mieSci siq w obrq-

bie wlaSciwoSci estetycanych przyszlego przet\rnnaczonego tekstu, jest styl

autora oryginalu. Na 6w styt sttaAa siq wiele czynnik6w,-spo3r6d kt6rych naj-

wazniejszJsq: charakteryttyc^y dla epoki literacki styl oraz spos6t,.wjaki
autor n-adaje ksztah surowej, nieobrobionej ieszcze materiijqzyka. Chcialbym

nadmienid, i2 uwagi te dotycz4 jedynie autor6w wybitrych, kt6rzy wypraco-

wali sw6i wlasny styl, a tym samym latwo da siq ich odr6ini6 od pisarzy prze-

ciqtnych. Sroadstyiistycine s4jednym z tych czynnik6w, kt6ry stanowi o ory-

ginainoSci autora, ottdtui.go-odmiennoS6 w zalewie przeciqtnoSci i sprawia,

7Z 1"go dzielanle Aajq siipimylid z utworami innych autor6w. Srodki styli-

styczne stanowi4 r6wnoczeSnie jeden z najtnrdniejszych.element6w w proce-

sil translatorycznym i s4 podpoiz4dkowywane r6inorakim strategiom tluma-

czeniowym. iror6wnania, iymbole, metafory epitety, gry.jqrykowe etc. czQsto

* p.o""ri" tlumaczenia literackiego przenosi siq do innej kategorii, a nierzad-

ko nawet iplaszczyzny jqzykpwej , gdy| niejednokrotnie zdarza siq, i2 ukryte

w symboluhucr"ii"iairiio 2jawisla lub zdaruenra jest czytelne jedynie w jq-

zyku oryginalt, z kolei przeniesione do iqzyka docelowego z2staf cafkoll-
ri. porUu:*ione swej no3noSci na poziomie metajqzykowym..Srodkami styli-

stycznymi sprawiaj4cymi, wedlug mnie, najwiqksze trudnoSci w procesie tfu-

-u.rurrio*yo, sq bez wqtpienia iymbole i metafory, kt6rych niejednokrotnie

uirywa siq w graih slownych. Wystqpuj4ce w ten spqsgb w utworach literac-

tictr SroA[i *[li*ty.^t majq na celu przede wszystkim wywolanie sytuacji

komicmej i zcwzglqdu na specyfikq viryciasprawiaj4 maczne trudnoici w pro-

cesie tlumaczeniowym. Metafory symbole etc. mogq by6 tlumaczone ra trzy

r62ne sposoby:
I . Zostaja przeniesione z igzyka oryginalu do jqzyka tekstu t\umaczenla za

pomoc4 tego samego obrazu.' 
Z. Ciariz, z jqzyiaoryginatu zostaje zastq)iony ekwiwalentrym obraSem jq-

zyka docelo*igq kt6ry wyraza tq sarnqtresd jak obraz jqzyka oryginatu.
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3 . abraz z jgzyka oryginalu zostaje pominiqty w tekscie tlumaczenia i opi-
sarly za pomocA parafu azy" .

Dalsze zjawiska przysparzaj4ce tlumaczowi trudnosci w pracy nad tekstem
literackim wystqpuj4 r6wnie2 w obrqbie warstwy gramatycznej zar}wno jerzy-
ka oryginalu tekstu utworu, jak i jqzyka docelowego. Do owych element6w
warstwy gramatycznej naleLy m.in. skladnia, kf6ra umo2liwia niekt6re gry
slowne, a inne czyni w danym jEzyku niedostqpnymi ze wzglqdu na specyfikq
jego skladni wlasnie. Jednq z podstawowych zasad tlumacza w pracy nad tek-
stem literackim powinno sta6 siq zalo2enie, zgodnie z kt6rym tlumacz zobli-
gowany jest pozostac wiernym artystycznemu przekazowi dziela, a tym samym
w ka2dym razie unikn46 pulapki doslownego tfumaczenia pasazy o jednoznacz-
nie artystycznej wymowie.

Poniewaz - jak juz wspomnialem we wczesniejszej czqsci niniejszego ar-
tykulu - kody estetyczny i leksykalno-semantyczny funkcjonuj4 w obrqbie zna-
ku jqzykowego, a wynikaj4ce z owych kod6w trudnosci w translacji tekst6w
literackich s4 6ci6le ztriuzane z pojEciem znaku jqzykowego, chcialbym odpo-
wiednie przyklady zpowiesci ostwind A. scholtisa, dotyczqce obu kod6w,
pr zyto cry t r6wnocze Sni e.

w odniesieniu do obu wspomnianych kod6w moimaby zaryrykowad twier-
dzenie, i2 wynikaj4ce z nich dla procesu tlumaczeniowego trudnofui czqsto siq
przeplatajq. wystEpujq one na poziomie znaku jEzykowego i jako takie nalezy
je przenosi6 do jqzyka docelowego przekladu, gdzie s4 ponownie odszyfro-
wywane i rozpoznawane jako udane lub chybione warianty tresci zawartych
w tekscie wyjsciowym w odniesieniu do jednego z obydwu kod6w translato-
rycznych lub te2 ich obu r6wnoczesnie.

w ostwind thrmacz musi odnale26 wla6ciwe ekwiwalenty wiqzyku tluma-
czenia dla wielu wystpuj4cych w powiesci onomatopei (schlipschlap, plem-
plem,lqtetlorct, Bimbim, Haha, plimplim, Tatitata, Klipklap), . Aby podola6 temu
zadaniu, tlumacz powinien w pierwszej kolejnoSci okresti6 ich rolq w tekScie
2r6dlowym, a tym samym wlasciwie rozpoznae. wedfug mnie, onomatopeje
w powieSci Scholtisa nadajqzar6wno dialogom, jak i opisom, w kt6rych wy-
stqpuj4 pewnego rodzaju dynamikq iczyniqje bardziej obrazowymi. W nie-
kt6rych wypadkach tlumacz m6glby rozwuiryt wariant pozostawienia onoma-
topei w ich oryginalnym brzmieniu, pod warunkiem Le nie mialoby to wpty-
wu na pozbawienie ich pierwotnej funkcji. Najwiqcej trudnosci sprawityby
jednak tlumaczowi owe miejsca w powie3ci, gdzie wymieszane wystqpuj4
w dialogach r6wnoczeSnie zwroty i slowa zar6wno z jgzykbw: polskiego i nie-
mieckiego, jak i czeskiego. Nierzadko w powieSci wystqpuj qnroty typowe
dla tzw. wasserpolnisch.lako przyklad cytuje fragmenty z scholtisowskiij po-

6 M. K ry s z t o fi a k: Przeklad literacki :. ;,s. 85 i nast.

'A. Scholti s: ostwind...,s. 10, 13, 26, 136.
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wie6ci. Sq one typowymi przykladami, jak dalece Ostwind przesiqkniqty jest

regionalizmem w warstwie jqzykowej.

,,Allonsch Allonsch. Abah ..' Jednemu Kuba drugemu Ma-

tusch. Sedan. Pieruna hei ruck ruck... Pieruna"'
Ein Hoftor reizte ihn.
Einbiegen, Sefflik! Feste einbiegen! Pieruna bei Gleiweitz:

Dideldumdei. Dideldumdei. Plumplumplum' Plimplimplim'

,,Serdecna Matko Krista Spasitela". [polski/czeski] Plom-

plomplom. Plemplemplem. Dideldumdei. [onomatopeje]
,,Jesce Polka nie sginela". Plaumplaumplaum.

,,Komm, Heiliger Geist, kehr bei uns ein". Knetknetknet'

Plamplamplam...s

,,Johann Krziwanoga. Vorgeladen fiir halbzehn".

,,Nech bendze pochvaluni Pan Jeschisch Christus"' [polski/
czeskil
,,Guten Morgen".
,,Also Sie haben einen Unfall gehabt?"

,,Nunu. Nunu. Co? Nierozumia.'. Pane Amvoschtef"' [Was-
serpolnisch]
,,Deutsch sprechen! Deutsch sprechen! Scheren Sie sich'raus'
Lemen Sie deutsch und dann kommen Sie hierher"'e

W jaki spos6b tlumacz mo2e podola6 powy2szym kwestiom translatorycz-

nym, iokazrr3e * swej rozprawie doktorskiej Anna Majkiewicz, przywoluj4c
jako przyklady nagmenty z oryginalnych utwor6w Giintera Grassa (Blaszany
-bqbeiei, 

Z pimiqtitka ilimaka oruz Kot i mysz) uzupehlione o. ich polskie ttu-

mlczenia, ttOr. i kolei opatruje odpowiednimi komentarzami'o. ZaprzykJady

odstqpstw od standardowego jqzyka niemieckiego w powieSci Scholtisa moge

slu2yc wl,powiedzi Kaczmarka i napotkanych przez niego podczas ucieczki

z klasztoru i p6iniejszej wqdr6wki os6b:

,,Mer Usinger juju ..., mer seen doch allerhoand nene..." ['..]
,,Das ist serr scheen". [...]
,,Nu komm ock bale har, Junge'.' Hier huflt a Stickla Pull-
sche..." [...]
,,Erscht trinkst a bi8la und ifJt awing von dam pullschen Zeug

hier, und nachher singst Cloria Vikloria..."rr

n4 DARIUSZ MAKSELON

8Ibidem, s. 13.

' Ibidem, s. 5l i nast.

'tr;;. ;. M;jkiewicz: Strategie translatorskie potskich tlumac4t wspillczesnei lite-

ratury niemieckiej - na przykladzie prozy Gilntera Grassa. Katowice 1999, s. 240-256-
t'A. Scholtis: Ostwind..., s. 94 i nast.



Trudno6ci procesu tlumaczeniowego. M
Nielatwym do przetlumaczenia elementem jQzykowym w powiesci bytyby r6w-
nieibez watpienia liczne wulgaryzmy i przekleristwa, jato ze czEsto iEio slo-
wotwory zbudowane z element6w dw6ch, a niekiedy i trzech jgzyk6w, przy
czym niejednokrotnie nale?y r6wniez uwzglqdni6 warianty regionatne ni&to-
rych nieparlamentarnych zwrot6w, jak w przypadku wypowiedzi okona na te-
mat str62a nocnego w jednym z akapit6w Ostwind:

Pierunski hromski skurvisni przeklati Nachtwiichter! 12

osobn4 kategoriq tworzL nazwy miejscowosci, kt6rych przeniesienie we
wlasciwy spos6b do jgzyka docelowego moiebyt, trudne zarlwno w zakresie
kodu estetyczno-semantycznego,jak i kulturowego. Mieliby$my z tak4 sytu-
acj4-do czyrieria, gdyby tlumacz pr6bowal przetlumaczyd wystqpui4." * ory-
ginale niemieckie nazwy miejscowosci na jqzyk polski, pomimo ze ogotnie oul-
wi4pujQca noflna zaklada, ii zostajqone przeniesione do jqzyka tekstu doce-
lowego w brzmieniu oryginalnyfl, o czym swiadczyl moga m.in. polskie
tfumaczenia utwor6w S. Lenza czy G. Grassa. polskie 

"**i miast czy tei
mniejszych miejscowo6ci tlumacz mo2e umieSci6 w przypisach.

Poigcie obco$cl w proccsie ttumaczGnia tclrstdw lilerackich

Zjawisko obcoSci w procesie tlumaczenia tekst6w literackich znajduje siq
w bardzo fuislym zwiqzknz wspomnianym i obszerniej we wczesniejsiej czqSci
niniejszego artykulu opisanym kodem kulturowym. Mo2na by bylo niwet za-
ryzykowa6 twierdzenie, i2 obcoSd tekstu literackiego determinuje dzialanie
|9du lu]turowego. Teksty literackie moga oddziary*ac w spos6b obcy dwo-
jako. Z jednej strony dysponujq one cechami nadijqcymi im samym obcosd
w warstwie kognitywnej, z drugiej zas strony charakteryzuj4 siq wlastiwosciami
obco6ci w sensie dyskryminatorycznymr3. Tym samym ivmacrzostaje posta-
wiony wobec problemu, jak powinien siq upora6 z elementami ufworu nasy-
conymi zjawiskiem obcosci. Tlumacz moie, zgodnie z bqd4cymi do jego dys-
pozycj i technikami i metodami translatorycznymi, dokona6 pizetransponowa-
nia, wyeliminowania lub zast4pienia czy tez uzupelnienia Llement6w tekstu

12 Ibidem, s. I14.
'' zob. w. Hunterm.ann, L. Riih ling: Einleirung.ln: Fremdheit als problem und pro-

gramm. Die literarische Ubersetzung zwischen Tradition und Moderne. Hrsg. W. Hdnter-
mann, L. Ruhling. Berlin I997, s. 6 i nast.
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2r6dlowego nasyconych zjawiskiem obco6ci. W zale2no$ci od metody, jak4tlu-
maczprzyjmie w odniesieniu do omawianego zjawiska, r6wnoczeSnie okeSli
stopieri nasycenia tekshr tlumaczenia zjawiskiem obco5ci'*. Tlumacz powinien

w przypadku idealnyrn, a wiEc praktycznie niemal2e nieosi4galnym, rozpatry-
wa6 kar2dy element obcy wystqpuj4cy w tekScie 2r6dlowym z osobna, aby

kazdarazowo osi4gn46 najlepszy efekt. Poglqd tenjestjednak czysto teoretycz-

ny, gdy2proces thrmaczeniowy przebiega w wielu rnomentach automatycanie.

Zte6o te2 powodu czqsto warto$( element6w tekstu 2r6dlowego w odniesie-

niu do stopnia ich nasycenia zjawiskiem obcoSci zostanie roryomrallra w spo-

s6b nieprawidlowy, gdyZ nasycone zjawiskiem obcoSci elementy charaktery-

styczne dla tekstu wyj6ciowego, a tym samym kultury tekstu zr6dlowego, funk-
cjonuj4 w kilku plaszczyznach, co utrudnia ich wlaSciwe rozpoznanie.

Wynikajqce ztego faktu niejednokrotnie potkniqcia tlumaczeniowe umo2liwiaj4
wnikliwemu czytelnikowi wysnuwanie wniosk6w na temat istrienia i funkcjo-
nowania okre$lonych element6w estetyczno-kulturowych jqzyka 2r6dlowego

oraz mo2liwo6ci bardziej wnikliwego wgl4du w istotq samej kultury tego2 jq-
zyka. ObcoS6 jako kategoria procesu ttumaezeniowego ma u Scholtisa wymiar
zdecydowanie regionalny i tym samym zostaNaprzeze mnie om6wiona w spo-

s6b umo2liwiaj4cy zapoznanie siq z istotq tego zjawiska, a jednoczeSnie nie-
zbyt obszerny, aby nie odbiega6 od gl6wnego zagadnienia niniejszego tekstu,

a wiEc problem6w mog4cych wyniknq6 w trakcie procesu tlumaczenia powie-

Sci Scholtisa, amajqcych swe zr6dlo przede wszystkim w regionalizmie jqzy'
kowym.

iloiliws$cl i granice lwUld tlumaczeniowei

Sprawiedliwa i poprawna krytyka tlumaczeniowa wymaga od krytyka za-

chowania kilku kryteri6w przy dokonywaniu oceny jakoSci efektu pracy tlu-
macza. Praca translatora tekst6w literackich jest prawie zawsze zadaniem am-

bitnym i wymagajqcym nieprzeciEtnych umiejqtnosci zar6wno w zakresie jq-
zyka tekstu 2r6dlowego, jak i jqzyka tekstu docelowego. Wymagane s4 takZe:

szeroka wiedza og6lna i przede wszystkim konkretna wiedza literacka. Ogfa-
niczenia warsztatowe, wobec kt6rych postawiony jest ka2dy tlumacz literatu-

ry mogA sprawi6, i|Utrytykniejednokrotrie bqdzie przekonany, 2e ma do cry-
nienia z utworem po5ledniej jakoSci, podczas gdy trywializacja - by6 moie

11 Ibidem, s. 7.
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utworu o wysokiej wartosci artystycznej - wynika jedynie zwrny tlamacza.
Aby stworzy6 wartosciowe tfumaczenie tekstu literackiego, tlumacz musi nie
tylko dysponowai wybitnymi umiejqtno$ciami w zakresie majomosci jqzyka
obcego, ale - co bywa czqsto pomijane w jednostronnej krytyce, opierai4cej
siq jedyde na tekscie wyjsciowym - wlada6 r6wniez w spos6b nieprzeciEtny
swoim wlasnym jqzykiem ojczystym. w zale2nosci od przeznaczenia irodza-
ju tekstu mo2e by6 oczywiScie uprawiana tak2e jednostronna krytyka, oparta
tylko na tekscie 2r6dlowym. w przypadku tekst6w literackich jest to jednak
rozwi4Tanie zzasady nieakceptowalne, gdyz w odniesieniu do tlumaczehtek-
st6w tego rodzaju obowiqguje zasada, i2 ich tw6rca jest zobligowany do pod-
porz4dkowania siE pod ka2dym wzglqdem woli autora oryginatuts. w odnie-
sieniu do utwor6w literackich naleLry zatemuwzglqdnid zar6wno tekst 2r6dlo-
wy, jak i docelowy przy dokonywaniu krytyki. w celu ustalenia obiektywnych
i subiektywnych granic krytyki tlumaczeniowej nale2y wzi4(, pod uwagq dwa
czynniki. Po pierwsze, jest to czynnik funkcjonalny, kt6ry rvyznacza sens i cel
dokonywanego tlumaczenia, a ponadto mo2e prowadzii do nieznacznych od-
stqpstw od tekstu wyjsciowego. Po drugie, jest to czynnik osobisty, kt6ry -jak sama nazwa sugeruje - nierozerwalnie wi42e siq z osobq samego tfuma-
cza, a tym samym ma bezposredni wptyw na ksztalt samego ttumaczenia. Je-
sli krytyk chce dokonat rzeczowej i sprawiedliwej oceny przetlamaczonego
tekstu, to musi - abstrahuj4c od mozliwosci krytyki - by6 w pelni swiadomy
jej granic. w odniesieniu do kazdego poddawanego analizie i ocenie tekstu kry-
tyk bqdzie ka2dorazowo konfrontowarly z granicami mo2liwosci jego krytyki,
a tym samym anuszony - jesli chce uchodzi' zarzetelnego - uwzglqdnialprze-
prowadzaj4cy obiektywnq granicq kr,/tyki czynnik funkcjonalny i odpowiedzial-
ny za jej subiektywnQ stronq czynnik personalny (osobisty). przed takimi wy-
zwaniami stanqlby zapewne potencj alny recenzent domniemanego tlumacze-
nia powie6ci ostwind. Jej wybitrie regionalny charakter, w warstwie kulturowej
i jqzykowej , a przez to i estetycznej, poprzez pryzmat om6wionych trzech ko-
d6w translat ory czny ch, stawia tlumacza przed tak trudnym zadaniem, iL W -
tyk musialby z du?ym wyczuciem i pekr4 samokontrol4 wspomnianega czp-
nika personalnego dokonywa6 pr6by rzetelnej i obiektywnej oceny wykona-
nej pracy translatorycznej, maj4c na uwadze uwarunkowania tekstu, atym
samym specyfikq pracy ttumacza.

'' K. R e i B: Miiglichkeiten und Grenzen der tJbersetzungslcritik, Kategorien und Krite-
ienfiir eine sachgerechte Beurteilung von Abersetzungea. Miinchen 1971, s.23.
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Aneks

1.
,,Allonsch Allonsch. Abah... Jednemu Kuba drugemu Matusch. Sedan. Pieruna hei
ruck zuck... Pieruna".
Ein Hoftor reizte ihn.
Einbiegen, Sefflik! Feste einbiegen! Pieruna bei Gleiweitz: Dideldumdei. Dideldum-
dei. Plumplumplum. Plimplimplim.
,,Serdecna Matko Krista Spasitela". [polski / czeski] Plomplomplom. Plemplemplem.
Dideldumdei. [onomatopeje]
,,Jesce Polka nie sginela". Plaumplaumplaum.
,,Komm, Heiliger Geist, kehr bei uns ein". Knetknetknet, Plamplamplam...

,,Nojprz6d, nojprz6dl A fe! Jednymu Kuba, drugieymu Matula. Sztrykowaniye. Oi
pieruna! Migiem. Pieruna".
Brama dworska kusila go.
SkrEca6, Zeflikt Ostro skrqca6! Pieruna kole Gleiwitz! Terefere dudki. Terefere dud-
ki. Plurn, plum. Plim, plim.
,,Serdecna Matko, Krista Spasitela." Plom-plom. Puk-puk. Terefere dudki.
,,Jesce Polka nie sginela."
,,Przybqd:2Duchu Swiqtyl Zawitaj u ilas." Ple-ple. Plask-plask...

2.
,,Johann Krziwanoga. Vorgeladen flir halbzehn."
,Nech bendze pochvaluni Pan Jeschisch Christus." [polski / czeski]
,,Guten Morgen."
,,Also Sie haben einen Unfall gehabt?"

,,Nunu. Nunu. Co? Nierozumia ... Pane Amvoschter." [Wasserpolnisch]
,,Deutsch sprechen! Deutsch sprechen! Scheren Sie sich 'raus. Lernen Sie deutsch
und dann kommen Sie hierheri"

,,Johann Krziwanoga. Wezwany na pol do dziesiqtej."
,,Nech bendze pochwaluni pan Jerzisz Christus."
,pzieh dobry."
,,Tak wiqc mial pan wypadek?"
,,No-no. No-no. Co? Nie rozumia, pare Noczelniku."
,,Po niemiecku! M6wi6 po niemiecku! Niech siq pan wynosi. Najpierw uiech siq pan
na:uczy niemieckiego, a potem tutaj przychodzi."

3.
,,Mer Usinger juju..., mer seen doch allerhoand nene..." [...]
,,Das ist serr scheen," [.,.]
,,Nu komm ock bale har, Junge... Hier hu8t a Stickla Pullsche..." [...]
,,Erscht trinkst a biBla und iBt awing von dam pullschenZetghier, und nachher singst
Gloria Viktoria..."
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,,U nos w Using jo jo..., widzymy prizeca wszycko, niy, niy..."
,,To jest bardzo piyknie".
,,No tusz p6j6 sam trocha bli2yej, Synku... Tu mosz trocha polskiygo wusztu..."
,,Nojpierw sie cuS napiyj i zjeydz trocha teygo polskiygo wusztu, a potym zalpiy-
wosz Gloria Viktoria..."

4.
,,Pierunski hromski skurvisni przeklati NachtwSchterl".

,,Pieron5ki, zagi2dLony, skurwisynski, przekleynty str62 ! "

DARIUSZ MAKSELON

Die Schwierigkeiten des translatorischen Prozesses am Beispiel
des Romans Ostwinil von August Scholtis

Zusammenfassung

Der Autor stellt die Schwierigkeiten des translatorischen Prozesses am Beispiel des Ro-
mans Ostwind von August Scholtis dar, indem er sich auf das Konzept der translatorischen
Codes beruft. Diese bilden; der kulturelle, lexikalisch-semantische und iisthetische Code. Die
gegenseitigen Abh?ingigkeiten, die zwischen diesen Codes auftreten, beeinflussen die iiber-
setzerische Tiitigkeit, wobei der [sthetische Code die erstrangige Rolle spielt. Der Autor be-
handelt den Roman von Scholtis als ,,ein literarisches Werk, das im Hinblick auf die Uberein-
stimmung mit dem kulturellen Code eine Herausforderung fiir einen potentiellen Ubersetzer
darstellt". Der lexikalisch-semantische Code zeigt die im Rahmen des Werkes auftretenden
,,Schwierigkeiten, die aus der inneren Sprachstrukfur des originellen Werkes hervorgehen" an.
Der Autor des Aufsatzes erdrtert u. a. Neologismen, die im Roman des deutschen Schriftstel-
lers erscheinen. Ein Neologismus, in Verbindung mit dem Wortspiel, wird als ,,beinahe un-
iibersetzbar" behandelt. Mit einem iihnlichen Falle hat man beziiglich ,der Abweichungen von
der Standardsprache" zu tun. Eine Schltsselrolle spielt im translatorischen Prozess die dich-
terische Funktion, die autonom ist und sich aus der immanenten Struktur des literarischen Wer-
kes herleitet. Im ganzen Aufsatz behandelt der Autor die Scholtissche Sprache als klassisches
Beispiel fiir den Sprachregionalismus. Die Absiitze Fremdheit im Pruzess des Abersetzens von
literarischen Texten und Mtiglichkeiten und Grenzen der Obersetzungskritik weisen kurz auf
das Wesen der beiden Erscheinungen hin, die mit dem Prozess der Ubersetzung von literari-
schen Texten verbunden sind, vom Standpunkt des Sprachregionalismus im Roman von Au-
gust Scholtis.
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DARruSZ MAKSELON

Dlfliculties in process of translation
exemptified with August Scholtls' novel Ostwind

SummarY

The author of this article presents dificulties in process of translation on the basis of the

novel Osrwindll{indfrom tie east)by August Scholtis refening to the idea of translation

codes consistiog of: culture code, lexical-semantic and aesthetic codes. Mutual dependence

among them deiermines the level of translator's work where the aesthetic code plays the main

role. Scholtis' novel has been treated by the author as "literary work which in terms of being

faithful to the culture code is a real challenge for a potential translatof'. Lexical-semantic code

shows occurring within the text "difficulties resulting from the internal structures of the lan-

guage ofthe original wotk". The author ofthe article discusses, among others, some fieolo-

iisris usea in the writiag of the German writer. Neologism in connection with the word pun

i-s considered as "almosiimpossible to translate". Similarly as "in the case of going beyond

the standard language $iter;ry)" one. The key role in the process oftranslation is played by

the poetic functi6n,-an adtonomous as it is and resulting from immanent strxcture of the liter-

ary work. The article as a whole heats Scholtis' language material.as-a classic example of
linguistic regionalism. Sub-chapten entitled: "Idea ofbeing foreign in the_process oftransla-

tioi of literary texts" and'fossibilities and limits in translation criticism" show in a brief form

the essence oiUott phenomena connected with translation process of literary text in the view

of linguistic regionalisms in August Scholtis' novel.


