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EWA DRAB 
U n i w e r s y t e t  l s k i  

Mi dzy zmy lonym a obcym.  
O transferze kulturowym  

w przek adzie literatury fantasy 

Adaptacja to proces, który z atwo ci  mo na rozumie  na wiele sposo-
bów, w zale no ci od przyj tej perspektywy, nie tylko badawczej. Adaptacja 
pojawia si  w wielu kontekstach, zw aszcza na granicy sztuk wizualnych, 
j zyka i tekstu. Jako przyk ad mo na wskaza  adaptowanie motywów po-
wie ciowych w innym typie tekstu. Adaptacj  b dzie równie  przenoszenie 
literatury na ta m  filmow  w ekranizacjach, gdzie ca kowicie zmienia si  
no nik fabularny. Inn  sytuacj , w której zaistnieje adaptacja, jest stworzenie 
obrazu ilustruj cego tekst, na przyk ad wiersz, b d  odwrotnie, tekstu literac-
kiego adaptuj cego obraz, rozumiany jako nieruchome dzie o sztuki lub kadr 
filmowy. Rzadziej po ród tych pierwszych skojarze  zwi zanych z adaptacj  
pojawia si  przek ad i adaptacja rozumiana jako transfer kulturowy. 

W t umaczeniu adaptacja pojawia si  wtedy, gdy elementy okre lonej dzie-
dziny rzeczywisto ci wyj ciowej nie przystaj  do równoleg ych elementów 
tej samej dziedziny w rzeczywisto ci docelowej1. Gdy dwie ró ne kultury 
inaczej postrzegaj  dane zjawisko lub gdy w kulturze docelowej nie znaj-
dziemy danego zjawiska b d  gdy okre lenia odwo uj ce si  do podobnego 
zjawiska maj  ró ny zasi g ze wzgl du na niepe n  przystawalno  odpo-
wiadaj cych sobie zjawisk w tych dwóch kulturach, wtedy t umacz mo e 
zaadaptowa  dane okre lenie. Oznacza to, e adaptacja w przek adzie jest 
strategi  maj c  na celu pozwoli  odbiorcy wersji t umaczonej odnie  wra-
enie podobne do tego, którego do wiadcza odbiorca orygina u, a tak e 

zaznaczy  zasi g znaczeniowy oryginalnego zjawiska. 
                                                           

1 A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Wspó czesne tendencje przek adoznawcze, Wyd. Naukowe im. 

A. Mickiewicza, Pozna  1996, s. 131. 
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Omawiaj c strategi  adaptacji w kontek cie t umaczenia, warto równie  
wspomnie  o innej cz sto u ywanej w transferze kulturowym technice trans-
latorskiej, a mianowicie o konwersji. W konwersji dane okre lenie zast puje 
si  innym, nieekwiwalentnym, czyli takim, które nie oznacza tego samego, 
ale odnosi si  do podobnych elementów i podobnych fragmentów rzeczywi-
sto ci, co okre lenie z tekstu oryginalnego i kultury wyj ciowej2. Idealnym 
przyk adem by oby zast pienie nazwy produktu dost pnego na rynku 
w innym kraju, lecz nieobecnego na rynku rodzimym, nazw  podobnego 
produktu znanego w polskiej kulturze. Takim produktem mog yby by  ame-
ryka skie ciastka Twinkies, nieznane i niesprzedawane w Polsce. Ich nazw  
nale a oby zast pi  nazw  ciastek dost pnych w kulturze docelowej, budz -
cych odpowiednie skojarzenia u czytelników t umaczenia, na przyk ad Oreo 
lub swojskimi Delicjami. Dokonanie zamiany przez t umacza by oby kon-
wersj , jednak dopuszczaln  tylko wtedy, gdy dana marka nie odgrywa zna-
cz cej roli w tek cie. Przyk ad z ciastkami dobrze ilustruje natur  konwersji, 
ale nale y pami ta , e to strategia, która mo e przyjmowa  ró ne kszta ty 
i opiera  si  równie  na funkcji danego przedmiotu lub na kontek cie3. 

Techniki wykorzystywane w t umaczeniu, w tym adaptacja, przyjmuj  
ró ne formy w okre lonych typach przek adu. Mo na mówi  o przek adzie 
literackim, a tak e o jego licznych rozga zieniach zwi zanych z rodzajem 
t umaczonej literatury. Jednym z podrodzajów, które charakteryzuj  si  uni-
kaln  specyfik  t umaczenia i w sposób szczególny warunkuj  prac  t uma-
cza, jest przek ad literatury fantasy. 

Istniej  liczne definicje fantasy i dla ka dego badacza lub czytelnika fanta-
sy mo e znaczy  co  innego4. Dla przek adu kluczowe b d  te obja nienia 
ekspertów i naukowców, które dotycz  wiata przedstawionego, poniewa  
to w a nie rzeczywisto  wyobra eniowa kszta tuje j zyk w fantasy. To dla-
tego niezwykle trafne dla rozwa a  o naturze t umaczenia tej literatury b -
dzie definicja Rosemary Jackson. Badaczka stwierdzi a bowiem, e fantasy 
to forma zaprowadzenia czytelnika do alternatywnego, obcego wiata posia-
daj cego szczególne i odr bne zasady dzia ania, niezale nego w stosunku do 
naszego wiata5. Ze wzgl du na niezale ny system funkcjonowania wiat 

                                                           

2 Tam e, s. 130. 
3 Tam e. 
4 E. Drab, Mi dzy kreacj  a kreatywno ci . wiat przedstawiony i j zyk neologizmów w wybranych po-

wie ciach fantasy po 2000 roku, w: Bartos E., Chwolik D., Majerski P., Niesporek K., Literatura 

popularna. Fantastyczne kreacje wiatów, Wyd. U , Katowice 2015, s. 134. 
5 R. Jackson, Fantasy – the Literature of Subversion, Routledge, New York 1980, s. 42. 
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przedstawiony odbija si  w swojej j zykowej ekspresji, poniewa  autor, two-
rz c autonomiczn  rzeczywisto  literack , musi znale  sposób jej wyra e-
nia. Skoro stanowi to niezwykle trudne zadanie, pisarz nie zawsze si ga po 
ca kowicie odr bny wiat, lecz czerpie z kultur istniej cych w rzeczywisto ci 
pozaj zykowej. W obu przypadkach, aby uzyska  dobre t umaczenie, po-
winna zosta  zastosowana adaptacja. 

Niezale nie zatem od ró nic definicyjnych i postrzegania literatury fantasy, 
cechy charakterystyczne przek adu b d  za ka dym razem podobne. W prze-
k adzie fantasy najwi ksz  trudno  stanowi  wszystkie elementy zwi zane 
z obrazem wiata przedstawionego, opieraj cego si  na wyobra ni i na tym, 
co sprzeczne z wizerunkiem rzeczywisto ci pozaj zykowej. Obraz wiata 
przedstawionego cz sto interpretuje si  jako kultur  wiata fantasy, co spra-
wia, e w t umaczeniu b dziemy mie  do czynienia z transferem kulturo-
wym mi dzy kultur  wiata powie ciowego a kultur  docelow . Stopie  
skomplikowania tego procesu b dzie zale ny od budowy rzeczonego wiata. 
Na potrzeby krótkiej analizy przyk adów wiaty literackie w fantasy mo na 
podzieli  w nast puj cy sposób: 

1) wiat obcy, to znaczy taki, w którym nie znajdziemy odniesie  do 
adnej istniej cej w rzeczywisto ci pozaj zykowej kultury, a który zo-

sta  stworzony ca kowicie w wyobra ni autora, oczywi cie w oparciu 
o zasady interakcji ze wiata fizycznego; 

2) wiat alternatywny dla prawdziwego lub inaczej taki, w którym prze-
kszta cane s  elementy kultur istniej cych w rzeczywisto ci pozaj zy-
kowej, niekoniecznie tych powi zanych z j zykiem dzie a; 

3) wiat równoleg y do prawdziwego, przy czym równoleg o  oznacza, 
e odzwierciedlenie literackie znanego czytelnikowi wiata fizycznego 

jest jednym z przynajmniej dwóch rzeczywisto ci, a wiat fantasy zo-
staje z nim zestawiony w relacji paralelno ci. 

Wprowadziwszy powy szy podzia , mo na swobodnie przej  do przed-
stawienia i omówienia przyk adów powie ci, w których adaptacja i transfery 
kulturowe s  natychmiast dostrzegalne tak w odniesieniu do analizy literac-
kiej, jak i do przek adu. Najbardziej widoczne okazuj  si  przyk ady zwi zane 
z budowaniem wiata alternatywnego na bazie prawdziwych realiów lub na 
podstawie historii i twórczo ci kulturowej pochodz cych z ró nych obsza-
rów czasowo-geograficznych rzeczywisto ci pozaj zykowej. W tego typu 
tekstach adaptacja jest od razu widoczna. Autor przeprowadza j , aby skon-
struowa  wiat wyobra ony w nawi zaniu do istniej cej kultury. Jednocze nie 
wyra ne s  miejsca w oryginale, gdzie t umacz b dzie zmuszony pami ta  
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o konieczno ci przej cia mi dzy j zykami i kulturami – wyj ciow , fanta-
styczn  i docelow . 

Pierwszy przyk ad to steampunkowa powie  fantasy Tancerze burzy Jaya 
Kristoffa. Napisany w oryginale po angielsku przez ameryka skiego pisarza 
tekst to opowie  umiejscowiona w alternatywnej wersji cesarskiej Japonii, 
w której tamtejsza mitologia zostaje o ywiona i miesza si  z rzeczywisto ci  
post pu przemys owego uciele nianego przez Gildi  Lotosu. G ówn  boha-
terk  jest Yukiko, córka cesarskiego owczego, która wraz z zespo em owców 
swojego ojca wyrusza na wypraw  maj c  na celu odnalezienie i z apanie 
mitycznego gryfa. Protagonistka nie tylko spotyka na swojej drodze legen-
darn  istot , ale dodatkowo tworzy z ni  umys ow  wi , cechuj c  tych, 
którzy dosiadali gryfów, czyli tak zwanych tancerzy burzy. Ponadto okazuje 
si , e nie mo na przedstawionej historii traktowa  jedynie w kategorii przy-
gody, bo Yukiko i jej nowy przyjaciel odegraj  kluczow  rol  w próbie wy-
zwolenia ludzi spod jarzma cesarza i terroru Gildii Lotosu. W adza wykorzy-
stuje bowiem techniczn  sprawno  do eksploatacji lotosu i jednocze nie 
niszczenia rodowiska naturalnego. 

Autor dokonuje zatem adaptacji elementów rzeczywistych z kultury, historii 
i mitologii Japonii, aby przystawa y do realiów fantastycznych jego powie ci, 
co odbija si  w j zyku, na przyk ad w neologizmach opisuj cych zjawiska 

cz ce literackie wyobra enie z nazewnictwem mitologicznym i historycz-
nym. Nast pny etap pozostaje w gestii t umacza. W przek adzie adaptacja 
zachodz ca w oryginale musi zosta  jak najdok adniej przetransferowana do 
wersji t umaczonej tak, aby czytelnik zosta  wprowadzony i do wiata kultu-
ry japo skiej, i do unikalnego wiata fantasy. Jednocze nie nale y zachowa  
pe n  swobod  w pos ugiwaniu si  j zykiem docelowym, który powinien 
brzmie  tak, jakby tekst w a nie w nim zosta  napisany. 

Przyk adowo, adaptacja dokonana przez autora jest widoczna w nazwie 
miejsca akcji, to znaczy wyspach Shima. Zastosowanie tej nazwy jest mo li-
we tylko dlatego, e orygina  powstawa  w j zyku angielskim, poniewa  
w japo skim s owo shima samo w sobie oznacza wysp 6. Przenosz c na 
grunt angloj zycznej powie ci fantasy japo sk  kulturowo , Kristoff albo 
wykorzystuje istniej ce, brzmi ce dla Amerykanów i Europejczyków egzo-
tycznie, s owa, albo ukuwa w asne, w brzmieniu upodobnione do japo -
skich. Tak dzieje si  w przypadku arashitory, okre lenia u ywanego po to, by 

                                                           

6 http://www.kanjijapanese.com/pl/slownik-japo%C5%84ski-angielski/shima [dost p: 

19.01.2015]. 
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mówi  o pot nym gryfie. W tych przypadkach jedynym dylematem t uma-
cza pozostaje pisownia przenoszonych do przek adu s ów. Nie ma nato-
miast w tpliwo ci, czy w ogóle przenosi  je do wersji t umaczonej. Ich 
obecno  wi e si  bowiem z zastosowaniem egzotyzacji, to znaczy wpro-
wadzeniem do tekstu przek adu elementów obcych i egzotycznych. Na dru-
gim biegunie by aby naturalizacja, to znaczy zast pienie obcych s ów s o-
wami z j zyka docelowego. O tym podziale mówi  Antoine Berman7, ale 
funkcjonuje on równie  w ró nych konfiguracjach u innych badaczy prze-
k adu, na przyk ad u Doroty Guttfeld, która analizuje t umaczenie fantasy, 
odnosz c si  do klasyfikacji opracowanej przez Piotra Kwieci skiego8. 

Zupe nie na czym innym b dzie polega  transfer okre le  ukutych przez 
autora w celu zrealizowania konceptu wiata fantasy opartego na istniej cej 
kulturze. Za ilustracj  tych przypadków mog  pos u y  s owa cloudwalkers, 
mecabacus i lotusmen, neologizmy okre laj ce kolejno podniebnych eglarzy, 
mechanizm przytwierdzony do kombinezonów cz onków Gildii Lotosu 
i ludzi lotosem si  zajmuj cych. Aby przekaza  na gruncie j zyka polskiego 
i polskiemu czytelnikowi kultur  fantastycznej rzeczywisto ci wyobra onej 
kreowanej przez Kristoffa, t umacz musi wykaza  si  kreatywno ci  j zyko-
w  i pe nym zrozumieniem autorskiej twórczo ci. W t umaczeniu wymie-
nionych terminów t umacz zdecydowa  si  na odpowiedniki chodz cy w chmu-

rach, mechaliczyd o i lotosowcy. 
Innymi powie ciami, które realizuj  podobne schematy adaptacyjno-

-transferowe, s  przyk adowo Czerwona kraina Joego Abercrombiego, Dziwna 

sprawa Skacz cego Jacka Marka Hoddera i Szpady kardyna a Pierre’a Pevela, 
z tym e ka da w nieco innym kszta cie i stopniu, dlatego warto chocia  
krótko zwróci  na te ró nice uwag . 

Czerwona kraina kreuje wiat przedstawiony w podobny sposób co Tancerze 

burzy, chocia  nie filtruje egzotycznej kultury przez obcy j zyk, który potem 
zostaje ponadto t umaczony, a wi c jeden etap adaptacji zostaje wyelimino-
wany. U Abercrombiego fantastyczna rzeczywisto  jest oparta na kulturze 
i historii ameryka skiej, czerpie gar ciami z konwencji westernu i mitycznego 
Dzikiego Zachodu. Autor korzysta zatem z charakterystycznych archetypów 
i na nich buduje wiat alternatywny, w którym wprawdzie atwo rozpozna  
wybran  konwencj , ale wszystko podporz dkowane zostaje swobodzie 
kreacji fantastycznej. 
                                                           

7 M. Guidère, Introduction à la traduction, Groupe de Boeck, Brussel 2008, s. 50–51. 
8 D. Guttfeld, Elementy kulturowe w angielsko-polskich przek adach science fiction i fantasy, Wyd. 

UMK, Toru  2012, s. 79. 
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G ówna bohaterka, pracuj ca na farmie kobieta z kryminaln  przesz o ci , 
udaje si  wraz ze swoim pozornie tchórzliwym ojczymem w pogo  za po-
rywaczami jej rodze stwa. Po drodze bohaterowie realizuj  szablony we-
sternowe wpisane w konwencj  fantastyczn  – autor wykorzystuje motywy 
saloonu, Indian, pojedynków i gor czki z ota9, okrasza to jednak atmosfer  
niezwyk o ci zwi zanej z potencja em magicznym krainy, jak i charaktery-
stycznymi dla epickiego i bohaterskiego fantasy postaciami, takimi jak wo-
jownicy czy królowie, wplecionymi w g ówny w tek. W tym przypadku 
w t umaczeniu nale y dokona  umiej tnego transferu wyznaczników dosko-
nale rozpoznawalnej konwencji westernu, jak i specyfiki autorskiego wiata 
wyobra onego, co b dzie wymaga  od t umacza znajomo ci radzenia sobie 
z j zykowym opisem Dzikiego Zachodu, a tak e g bokiej wiedzy na temat 
gatunku fantasy. 

wiat przedstawiony widoczny jest równie  w stylu wypowiedzi postaci 
i ich imionach. W t umaczeniu pojawia si  zatem dylemat, czy przenie  
imiona b d ce rzeczownikami pospolitymi w oryginale i jednocze nie nie 
zrealizowa  transferu znaczenia, czy je zaadaptowa  do warunków j zyka 
polskiego. W polskiej wersji nie zawsze jest to konsekwentne, poniewa  
g ówna bohaterka o imieniu Shy South po polsku nazywa si  P oszka Po u-
dnie, ale imi  Temple (czyli po angielsku skro  lub wi tynia) zostaje za-
chowane w oryginale10. 

Kolejna powie  tworz ca alternatywn  wersj  rzeczywisto ci historycznej 
i kulturowej to steampunkowa Dziwna sprawa Skacz cego Jacka Marka Hodde-
ra. O ile w Czerwonej krainie odniesieniem by a kultura ameryka ska, o tyle 
u Hoddera wiat wyobra ony opiera si  na historii Wielkiej Brytanii, a konkret-
nie – na epoce wiktoria skiej. Hodder, jak na autora steampunku przysta o, 
wykorzystuje prawdziwe postacie, takie jak podró nika Richarda Burtona, 
poet  Algernona Swinburne’a, ewolucjonist  Charlesa Darwina i siostr  
Florence Nightingale11, pos uguj c si  nimi w równoleg ej wersji wydarze , 
wygenerowanej przez podró  w czasie, której podejmuje si  naukowiec 
z dalekiej przysz o ci, zwany pó niej Skacz cym Jackiem. W wersji alterna-
tywnej Richard Burton zostaje królewskim agentem i zapl tuje si  w intryg , 

                                                           

9 http://www.cnrtl.fr/definition/western [dost p: 5.01.2015]. 
10 E. Drab, Analyse du texte fantastique du point de vue des relations intertextuelles et interculturelles 

dans la traduction de la littérature de fantasy, w: Vold ichová Beránková E., Sv t literatury: Analyse de 

texte – Intertextualité, Wyd. Uniwersytetu Karola, Praga 2015, (w druku). 
11 M. Hodder, Dziwna sprawa Skacz cego Jacka, prze . K. Soko owski, Wyd. Fabryka S ów, 

Lublin 2012, s. 503–511. 
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w której g ówn  rol  odgrywaj  nowoczesna in ynieria, eugenika i si y 
o niewyja nionym charakterze. Z jednej strony t umacz musi ostro nie od-
wo ywa  si  do realiów epoki wiktoria skiej, tak samo, jak robi to autor 
orygina u. Z drugiej strony tworzy neologizmy stanowi ce odpowiedniki 
wytworów j zykowych z tekstu wyj ciowego. Okre laj  one przede wszyst-
kim produkty in ynierii i eugeniki, a jednocze nie stanowi  najbardziej wi-
doczn  ekspresj  steampunkowego wiata. 

Ostatni przyk ad powie ci, w której zachodzi adaptacja w oryginale, a na-
st pnie transfer kulturowy w przek adzie, to Szpady kardyna a Pierre’a Peve-
la12. Francuskoj zyczna wersja oryginalna odnosi si  do historii Francji, ale 
przede wszystkim do konwencji literackiej powie ci p aszcza i szpady. Od-
wo ania dotycz  zw aszcza klasyki tego gatunku, czyli Trzech muszkieterów 

Aleksandra Dumasa. Pevel, podobnie jak wcze niej wspomniani autorzy, 
buduje alternatywny wiat wyobra ony, w którym znane z historii i literatury 
postacie i wydarzenia funkcjonuj  na równi ze wiatem smoków i czarnej 
magii. Tytu owe szpady to tajny zespó  o nierzy do zada  specjalnych po-
wo any przez kardyna a Richelieu, którego misj  staje si  powstrzymanie 
hiszpa skiej smoczej lo y s u cej wielkiemu smokowi. 

Autor pos uguje si  zatem odniesieniami do wydarze  historycznych, na 
przyk ad obl enia La Rochelle, i do bohaterów Dumasa, takich jak Atos, 
pojawiaj cy si  u Pevela w epizodzie. Nawi zuje tak e do szablonów gatun-
kowych, rze bi c ca o  na mod  fantastyczn , co uwidacznia si  w s ow-
nictwie opisuj cym smoki. Przyk adem mo e by  s owo dragonnet13, u ywane 
w kontek cie ma ych smoków – kurierów i pokojowców, w j zyku francu-
skim ukute na zasadzie zdrobnienia od s owa smok, w polskiej wersji dosto-
sowane do postrzegania tego typu stworzenia przez filtr j zyka polskiego za 
pomoc  po czenia s ów smok i kot, co da o ekwiwalent smokot. Decyzja 
adaptacyjna mia a na celu unikni cie nieprawid owych skojarze , które za-
pewne pojawi yby si , gdyby t umacz wykorzysta  j zykowy schemat stwo-
rzony przez autora i prze o y  dragonnet jako smoczek. 

Rzeczywisto  fantasy sama w sobie jest jednak obc  kultur , wi c autor 
nie musi kreowa  wiata alternatywnego dla okre lonej, istniej cej w rzeczy-
wisto ci pozaj zykowej, kultury. Adaptacja i transfer kulturowy zachodz  
wtedy, gdy t umacz stara si  przekaza  odbiorcy przek adu obraz wiata 
przedstawionego z orygina u, cho by ten wiat istnia  jedynie na poziomie 
wyobra ni i nie mia  adnego zakorzenienia w wiecie fizycznym. Trudno  
                                                           

12 E. Drab, Analyse du texte fantastique … 
13 P. Pevel, Les Lames du cardinal, Bragelonne, Paris 2007, s. 12. 
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polega wówczas na tym, e t umacz dysponuje wy cznie stworzonym przez 
autora opisem tego, na czym dana kultura fantasy polega i czym si  charak-
teryzuje. 

Dobr  ilustracj  tej mechaniki jest powie  Brenta Weeksa Droga Cienia, 
b d ca cz ci  cyklu Nocny anio . U Weeksa wiat przedstawiony zosta  
stworzony w oderwaniu od rzeczywisto ci pozaj zykowej, cho  oczywi cie 
korzysta z jej mechanizmów interakcji. Jak w przypadku innych podobnych 
odmian fantasy, geografia krainy, która staje si  miejscem akcji, zosta a 
przedstawiona na do czonej mapie. To wizualizuje zabieg j zykowy, jakim 
jest opis powsta ej w g owie autora rzeczywisto ci. Opis ten dokonuje si  za 
pomoc  nowo powsta ych nazw okre laj cych wymy lone miejsca, zjawiska 
i funkcje. W tym wiecie g ównym bohaterem jest gn biony przez swojego 
przywódc  ch opiec, cz onek gangu. Protagonista postanawia uciec od znie-
nawidzonego ycia w trudy profesji siepacza, doskonale wytrenowanego 
i mierciono nego zabójcy. Trafia pod skrzyd a cynicznego, nieszcz liwego, 
budz cego strach mistrza Durzo Blinta i rozpoczyna d ugie szkolenie, jed-
nocze nie porzucaj c dawn  to samo , a tak e wpl tuj c si  w intrygi mi -
dzypa stwowe. 

Fantastyczny wiat wyobra ony znajduje odbicie w j zyku za spraw  no-
wego u ycia istniej cych s ów lub za pomoc  terminów stworzonych 
w j zyku wymy lonym przez autora. Te wymy lone zazwyczaj okazuj  si  
proste do t umaczenia, poniewa  orygina  nie wymaga w ich przypadku 
adnych zmian, jest równie niezwyk y i egzotyczny dla czytelników angloj -

zycznych, jak i polskich. Trudno ci mog  stwarza  natomiast nowe u ycia 
s ów okre laj cych zjawiska lub funkcje charakterystyczne tylko i wy cznie 
dla kultury rzeczywisto ci fantasy. Nazwa profesji g ównych bohaterów 
stanowi tego idealne potwierdzenie. W oryginale wetboy14 odnosi si  do slan-
gowego, nieb d cego w ogólnym u yciu, okre lenia opisuj cego cz owieka 
od brudnej roboty. Po polsku nale y zatem zachowa  odwo anie15 do profe-
sji bardziej niebezpiecznej ni  zabójca, poniewa  autor podkre la t  ró nic  
i stanowi to wa ny element kultury wiata przedstawionego. T umacz wybie-
ra s owo siepacz, wskazuj ce niegdy  na oprawc , bandyt , ze ród os o-
wem w czasach carskiej Rosji. 

Ostatni przyk ad dotyczy wiatów równoleg ych, to znaczy powie ci, 
w której obok wiata przedstawionego odzwierciedlaj cego rzeczywisto , 
jak  znamy, pojawia si  kontrast w postaci fantastycznego wyobra onego 
                                                           

14 http://pl.urbandictionary.com/define.php?term=wet+boy [dost p: 30.12.2014]. 
15 E. Drab, Mi dzy kreacj  a kreatywno ci …, s. 139–140. 
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wiata paralelnego. Tak zwane fantasy przemieszczenia wymaga od t umacza 
przetransferowania w przek adzie kultury j zyka orygina u, na przyk ad 
ameryka skiej, i jednocze nie przeniesienia kultury wiata równoleg ego 
stworzonego przez autora. Ciekawym przyk adem b dzie niew tpliwie Percy 

Jackson i z odziej pioruna Ricka Riordana. W tym wypadku dwie rzeczywisto ci 
nie s  odleg e i nie znajduj  si  w ró nych wymiarach, tylko przenikaj  przez 
siebie. Autor prezentuje rzeczywisto  ameryka skiego nastolatka, na któr  
zostaje na o ona fantastyczna rzeczywisto  uniwersum greckich bogów. 
U atwienie dla t umacza polega na tym, e obie kultury maj  zakorzenienie 
w rzeczywisto ci pozaj zykowej – z jednej strony trzeba bowiem przetrans-
ferowa  realia ameryka skie, objawiaj ce si  na przyk ad w nazwach tamtej-
szych produktów, z drugiej natomiast – dobrze znan  czytelnikowi docelowemu 
mitologi  greck , która u Riordana o ywa i wtapia si  w znane bohaterowi oto-
czenie. Proces polega zatem przede wszystkim na j zykowym maria u, aby – 
tak jak w oryginale Riordana – uzyska  spójno  j zykow  w charakterystyce 
obu p aszczyzn rzeczywisto ci, bior c pod uwag  utart  terminologi  s u -
c  do opisu w tków mitologicznych. 

Maj c na uwadze zaprezentowane pokrótce przyk ady, mo na stwierdzi , 
e chocia  procesy adaptacji i transferu kulturowego zachodz  w ka dym 

rodzaju przek adu, to w t umaczeniu fantasy mog  by  wieloetapowe. 
W zale no ci od kategorii fantasy, wyznaczonej na podstawie formy wiata 
przedstawionego, t umacz mo e stan  przed konieczno ci  zaadaptowania 
do warunków j zyka docelowego i kultury docelowej nie tylko kultury po-
wi zanej z j zykiem wyj ciowym, lecz równie  kultury zupe nie obcej. Mo e 
równie  zaj  konieczno  zaadaptowania w tek cie kultury oryginalnej, 
stworzonej tylko i wy cznie na potrzeby danego tekstu, yj cej i obecnej 
tylko na kartach powie ci i w wyobra ni autora, a nast pnie – czytelników. 
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Between the Imagined and the Other.  
Transfer of Cultures in the Translation of Fantasy 

Fantasy literature is based mainly on the imaginary world created by the author. Therefore, 

the presented reality of the text influences the process of translation, which should be taken 

into account in the analysis of adaptation in reference to fantasy. Once the meaning of adap-

tation in translation as well as of strategies of foreignization and domestication is explained, it 

is possible to discuss the connections between the form of the imaginary fantasy world, 

adaptation and translation on examples. They are: Jay Kristoff’s Stormdancer, Joe Abercrom-

bie’s Red Country, Mark Hodder’s Strange Case of Spring-heeled Jack, Pierre Pevel’s Lames du 

cardinal, Brent Weeks’ The Ways of Shadows and Percy Jackson and the Lightning Thief written by 

Rick Riordan. 

Keywords: adaptation, translation, fantasy literature, alternative history, imaginary world 


