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LI YINAN

PekiÍski Uniwersytet JÆzyków Obcych

Adaptacje tytuów dzie literatury polskiej
w przekadach na jÆzyk chiÍski:
problemy i strategia
WstÆp
Tytuây sĊ bardzo waůnym elementem dzieâa literackiego, sĊ pierwszym sygnaâem dla czytelników, przykuwajĊcym ich uwagę i skâaniajĊcym do wstępnej refleksji nad dzieâem literackim. Dobry tytuâ nie tylko zawiera najwaůniejsze informacje, takůe odzwierciedla estetyczny gust autora, pobudza
wyobraŭnię odbiorcy. Wielu wybitnych pisarzy przywiĊzywaâo wagę do wyboru tytuâu. Jako przykâad moůemy podaý historię angielskiego pisarza
Olivera Goldsmitha, który zaprosiâ znajomych literatów do domu, aby wybrali odpowiedni tytuâ dla jego nowego dramatu She Stoops to Conquer. Utwór
byâ o miâoœci między dziewczynĊ z zamoůnej rodziny a przystojnym kawalerem o przeciętnym pochodzeniu. Razem ze znajomymi Oliver ustaliâ tytuâ
She Stoops to Conquer, czyli „Ona pochylaâa gâowę, by zdobyý (miâoœý)”. Humorystyczny tytuâ idealnie pasuje do komediowej treœci dramatu. Znany
chiľski literat i tâumacz, Ge Baoquan, powiedziaâ kiedyœ, ůe tytuâ jest
„okiem” danego dzieâa, a jego ustalenie trwa miesiĊce.
Adaptacja to pojęcie niezwykle pojemne, wieloznaczne i choý istotne, to
jednoczeœnie znajdujĊce się na marginesie rozwaůaľ tâumaczy. Literackie
tâumaczenie stanowi międzykulturowĊ wymianę. Proces tâumaczeniowy
zawiera nie tylko transformację między róůnymi językami, lecz takůe reprodukcję artystycznĊ, bo sama literatura to dzieâo sztuki. Ze względu na róůnorodnoœý i unikatowoœý języka kaůdego narodu oraz wyjĊtkowĊ ekspresję
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dzieâa literackiego wâaœciwe adaptacje językowe i kulturowe w procesie tâumaczeniowym sĊ wielkim wyzwaniem dla tâumaczy.
Język polski i język chiľski sĊ bardzo odlegâe od siebie pod względem
wymowy, sâownictwa, zasad gramatycznych, pisowni i (co najbardziej istotne) rdzenia kulturowego. Logika językowa i sposób myœlenia Polaków
i Chiľczyków w wielu punktach róůniĊ się od siebie. Ten fakt powoduje, ůe
tâumaczenie literatury polskiej na język chiľski wymaga wielu umiejętnoœci,
od wysokiego poziomu języka ojczystego i obcego, po obszernĊ wiedzę
o kulturze ojczystej i obcej, i zdolnoœci reprodukowania artystycznego.
UwzględniajĊc cechy tytuâów dzieâ literackich, naleůy podkreœliý, ůe dobry
tâumacz powinien w zasadzie wiernie i dosâownie przekazaý czytelnikom
treœý zawartĊ w tytule i językowĊ estetykę danego tytuâu, a jednoczeœnie we
wâaœciwy sposób dopasowaý go do kontekstu kulturowego w celu zmniejszenia barier kulturowych i polepszenia komunikacji międzykulturowej.
Tekst ten skupia się na refleksji o problemach i trudnoœciach pojawiajĊcych się w tâumaczeniu literackim oraz strategii adaptacyjnej. Na podstawie
okoâo stu zgromadzonych pozycji przekâadu literatury polskiej na język
chiľski chcę zanalizowaý tego typu problematykę.
Specyfika
tytuów dzie literackich
Tytuâ (wg Sâownika terminów literackich) to „nazwa nadana dzieâu przez jego
autora, stanowiĊca integralnĊ częœý tekstu dzieâa i będĊca pierwszym wyodrębnionym w nim odcinkiem. Jest jednym z podstawowych czynników
umoůliwiajĊcych identyfikację dzieâa. Jego forma pozostaje w wielorakich
zwiĊzkach z treœciami utworu, który nazywa i symbolizuje, a takůe ze sposobami zapisu dzieâa i materialnym ksztaâtem jego przekazu”1.
Tytuâ odgrywa waůnĊ rolę w utworze literackim. Nazywa gâówne treœci,
organizuje budowę, wydobywa podstawowe problemy, zdarzenia, motywy,
podkreœla metaforyczny sens utworu. Czasami jest zabawĊ językowĊ, manifestem œwiatopoglĊdowym i artystycznym. Nawet pozorna zabawa lingwistyczna sâuůy organizacji i odczytaniu treœci utworu.
1

M. Gâowiľski, T. Kostkiewiczowa, A. Okopieľ-Sâawiľska, J. Sâawiľski, Sâownik terminów
literackich, Wyd. Ossolineum, Wrocâaw 1989, s. 547.
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Specyfika kontekstu tytuu

Tytuâ i treœý tekstu sĊ zwiĊzane ze sobĊ, stanowiĊc kontekst, ale tytuâ dzieâa literackiego nie ma wewnętrznego kontekstu, jego dosâowny sens czasami
jest nawet odlegây od znaczenia samego dzieâa. Ze względu na brak bezpoœredniej ramy semantycznej znaczenie tytuâu często jest róůne i niepewne, co
jest trudne do okreœlenia.
Specyfika retoryczna

Jako kluczowy element dzieâa literackiego tytuâ powinien odegraý „funkcję
pobudzajĊcĊ”. W zwiĊzku z tym pisarze przywiĊzujĊ wielkĊ wagę do wykreowania ciekawej konstrukcji językowej, wykorzystujĊc podwójne znaczenie,
oksymoron, zmianę czcionki, gry sâów, ůeby styl językowy danego tytuâu byâ
ůywy, interesujĊcy, a czasami nawet dziwny.
Specyfika konotacji duchowej

Retorycznoœý tytuâu, perswazyjnoœý przekazu oraz nacechowanie stylistyczne sĊ tylko jednymi z wielu narzędzi przyciĊgania uwagi czytelników.
Autorzy bardziej dbajĊ o to, ůeby tytuây poœrednio lub bezpoœrednio reprezentowaây konotacje duchowe i uczuciowe danego dzieâa. OsiĊgajĊ to
w róůny sposób, np. stosujĊc proste wyrazy streszczajĊce treœý tekstu albo
symbole uruchamiajĊce podteksty i gâębokie znaczenia.
Problemy, zasady i strategie
w tumaczeniu tytuów literatury polskiej
na jÆzyk chiÍski
Gâównymi funkcjami tytuâów dzieâ literackich sĊ m.in. nazwanie, komunikowanie, wyraůanie uczucia i promowanie. Te funkcje spowodowaây róůnorodnoœý struktury tytuâu. Ogólnie mówiĊc, tytuâem moůe byý sâowo, wyraz,
proste lub zâoůone zdanie. Zazwyczaj tâumaczone na chiľski tytuây utworów literatury polskiej (badane przeze mnie) skâadajĊ się z pojedynczych
wyrazów i prostych zdaľ, w których sĊ zawarte informacje, takie jak: czas
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i miejsce akcji, bohaterowie, gâówny temat oraz ogólne wĊtki historyczne, np.
Rok 1835, Nad Niemnem, Pan Tadeusz, Ogniem i mieczem, Podróůe z Herodotem.
Oprócz tych podstawowych informacji tytuây ponadto ewokujĊ estetykę
formalnĊ, dŭwiękowĊ i znaczeniowĊ. Taka wâaœciwoœý tytuâu ma wyůszĊ
rangę kulturowĊ, która wedâug wielu literaturoznawców zawiera nie tylko
ludzkie osiĊgnięcia materialne i duchowe, ale takůe tradycję, bogactwo, zasady moralne, sposób zachowania, ustrój spoâeczny, obyczaje i warunki ůycia
danego spoâeczeľstwa. Tâumacze literatury polskiej powinni posiadaý przede wszystkim tego typu wiedzę, aby prawidâowo adaptowaý istotny sens
kulturowy między dwoma językami2.
Tâumaczenie literatury polskiej na język chiľski sięga poczĊtku XX wieku,
przez ponad sto lat zostaâo przeâoůonych wiele dzieâ literackich. PatrzĊc na
adaptowane wersje tytuâów, moůna powiedzieý, ůe ich waga nie zostaâa
szczególnie doceniona, istnieje, niestety, duůo niedociĊgnięý w chiľskich
wersjach. Przyczyna tego problemu tkwi w uproszczonej analizie i przekonaniu, ůe tytuâ dzieâ literackich powinien byý krótki, ůywy oraz powinien
uogólniaý i streszczaý caây tekst. Ůeby tâumaczona wersja osiĊgnęâa podobny efekt, tâumacz musi przede wszystkim dobrze zrozumieý gâębokie znaczenie tytuâu, a jednoczeœnie umieý przekazaý je w języku ojczystym. Zadanie wcale nie jest âatwe. Co więcej, niektóre polskie tytuây pochodzĊ z legend, mitologii czy Pisma Œwiętego. Interpretowanie ich w zrozumiaây
i przystępny dla Chiľczyków sposób jest nie lada wyzwaniem dla tâumaczy.
Naleůy przyznaý, ůe adaptacje tytuâów literatury polskiej w języku chiľskim sĊ doœý trudne, ale niektórzy chiľscy poloniœci z powodzeniem wykonali prace tâumaczeniowe. Poniůej przedstawiam nadrzędne zasady, których
powinno się przestrzegaý w tâumaczeniu tytuâów3.
Zanim przetumaczy siÆ tytu, naley przeczytaÂ cay utwór,
aby dokadnie zrozumieÂ ogólny sens
i uniknÂ bÆdnego lub faszywego tumaczenia.

Tytuây literatury polskiej często sĊ wyrazami lub krótkimi zdaniami, które
trudno tâumaczyý bez uwzględnienia kontekstu. W zwiĊzku z tym tâumacz
2

Li Liqun, Cao Yihong, Technika tâumaczenia tytuâów literatury rosyjskiej, „Literatura i Sztuka
Rosji” 2008, nr 5, s. 55–57.
3 Niůej wymienione zasady zostaây przeze mnie uogólnione na podstawie prac naukowych
chiľskich literaturoznawców: Liu Kongxi, Li Liqun, Cao Yihong, Hu Zhihui.
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powinien przede wszystkim przeanalizowaý znaczenie tytuâu w kontekœcie
utworu i próbowaý odnaleŭý sens i walory artystyczne dzieâa. Na przykâad
Księga papugi W. Markowskiej i A. Milskiej zostaâa przetâumaczona jako Historie opowiadane przez papugę, a Marta E. Orzeszkowej w wersji chiľskiej ma
tytuâ ázy samotnej gęsi. W pierwszym przykâadzie tâumaczka wyjaœniâa znaczenie sâowa księga, wersja chiľska brzmi proœciej i bardziej zrozumiale;
w drugim przypadku imię gâównej bohaterki nic nie oznacza w kulturze
chiľskiej (mimo ůe czasami tytuâ utworu z literatury europejskiej skâadajĊcy
się tylko z imienia i nazwiska gâównego bohatera jest przekâadany dosâownie, np. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza), natomiast tytuâ ázy samotnej gęsi we
wzruszajĊcy sposób streszcza tragiczny los wdowy Marty.
Sporo jest niefortunnych przykâadów. Przywoâajmy powieœý niepolskĊ.
Znany utwór Australijczyka Franka D. Davisona Man-Shy zostaâ pierwotnie
przeâoůony na chiľski jako Boi się spotkaý męůczyznę. Podtytuâ tej opowieœci
brzmi A story of Men and Cattle, a historia dotyczy maâego byka i jego kolegów. Byczki ukrywajĊ się w lesie, bojĊ się ludzi i wolĊ ůycie na wolnoœci.
W tytule man nie oznacza ‘męůczyzny’, ale ‘czâowieka’, dlatego tytuâ powinien brzmieý Boi się ludzi. Drugi przykâad dotyczy utworu tego samego autora. Jego Dusty zostaâ w Chinach przetâumaczony jako Pochmurny, ale to historia psa, który nosi imię Dusty. Lepiej byâoby więc zostawiý tytuâ Dusty.
Uwaůna i caâoœciowa lektura dzieâa literackiego gwarantuje, ůe po dokâadnym zrozumieniu treœci utworu przetâumaczony tytuâ będzie œciœle zwiĊzany
z ideĊ autorskĊ i przekaůe najwaůniejsze jego myœli. Na przykâad chiľska
wersja tytuâu A wszystko przez faraona J. Dubois brzmi Kot jest œwietnym detektywem. Dubois opowiada w ksiĊůce przygody oœmioletniego Stasia i trzynastolatka Michaâa. Ich ojciec jest archeologiem, znalazâ w Egipcie niezwykây
skarb, który znika z muzeum. Staœ i Michaâ z pomocĊ niezwykâego kota
znajĊcego język zwierzĊt i ludzi szukajĊ sprawców kradzieůy. Jeœli tâumacz
dosâownie przetâumaczyâby tytuâ A wszystko przez faraona, chiľscy czytelnicy,
zwâaszcza dzieci, nie zrozumieliby, co on zapowiada. Natomiast dzięki tytuâowi Kot jest œwietnym detektywem tâumacz w bardzo zwięzây sposób uogólniâ
informacje o gâównym bohaterze i najwaůniejszym wĊtku. Ciekawy styl językowy równieů przyciĊga chiľskie dzieci do lektury.
Ponadto warto przypomnieý, ůe niektórzy autorzy korzystajĊ z figury pominięcia albo dwuznacznoœci w tytuâach, aby osiĊgnĊý specyficzny efekt
artystyczny. W takim przypadku poznanie caâego utworu jest bardzo istotne
dla znalezienia sensu kluczowych sâów tytuâu.
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Jak tumaczyÂ? Dosownie, semantycznie czy adaptowaÂ?

Od dawna w Chinach funkcjonuje opinia, ůe kryteria dobrego tâumaczenia
to: wiernoœý, ekspresyjnoœý i elegancja4. Wydaje się, ůe to uniwersalna zasada
tâumaczeniowa. Wiernoœý jest jednĊ z najwaůniejszych zasad uznanych przez
niemal wszystkich tâumaczy. Pierwszym zadaniem dla tâumacza jest to, ůeby
w miarę moůliwoœci tâumaczyý dosâownie i utrzymywaý oryginalnĊ formę
ekspresji. Czasami sama forma ekspresyjna tytuâu jest tak ciekawa, ůe czytelnicy interesujĊ się utworem od razu po przeczytaniu tytuâu. W zwiĊzku
z tym waůne jest wierne tâumaczenie tytuâu utrzymujĊce jego oryginalnĊ
formę. Wtedy adaptowana wersja posiada taki sam walor artystyczny jak jego
oryginalny odpowiednik.
IstniejĊ dwie metody tâumaczeniowe, które przywiĊzujĊ wagę do wiernoœci
przetâumaczonego tekstu, ale mogĊ prowadziý do bâędów. Pierwsza – „sâowo po sâowie”, gdzie zachowana zostaje kolejnoœý sâów z języka ŭródâowego, ale sâowa sĊ niewâaœciwe, gdyů tâumacz wybraâ ekwiwalenty znaczeniowe
najczęstsze, niepasujĊce do kontekstu. Druga to tâumaczenie „dosâowne” –
konstrukcje gramatyczne języka ŭródâowego majĊ ekwiwalent w języku docelowym, ale leksemy sĊ teů tâumaczone pojedynczo i nie pasujĊ do kontekstu. Takie metody sĊ przede wszystkim stosowane do tâumaczenia nazw
wâasnych, takich jak nazwiska bohaterów, nazwy miejsc. Jeœli treœciĊ tytuâu
jest data, miejsce lub abstrakcyjne pojęcie, takie zasady równieů sĊ odpowiednie.
Bardzo wiele tytuâów literatury polskiej zawiera nazwisko bohatera i bardzo często poprzez los bohatera caây utwór obrazuje charakter ludzki albo
problem spoâeczny. Do tâumaczenia tego typu tytuâów potrzebna jest transkrypcja. Ta technika ma zastosowanie w przypadku języków o róůnych
alfabetach. Choý funkcja ekspresywna w przypadku takiej adaptacji poniekĊd zanika, to trudno oczekiwaý od chiľskiego czytelnika, ůeby znaâ system
liter języka polskiego. Tego typu przykâadów moůna wymieniý wiele: Chopin
i Ůelazowa Wola Iwaszkiewicza, Konrad Wallenrod Mickiewicza, Michaâko Prusa, Hania Sienkiewicza, Jan Matejko Starzyľskiego, Chawa Rubin Œwiętochowskiego, Ferdydurke Gombrowicza. Jeœli wykonano tâumaczenie „sâowo po
sâowie”, wtedy nazwisko bohatera staje się znane, a jego postaý gâębiej zakorzenia się w umyœle czytelnika. Z polskiego na chiľski imię i nazwisko tâu4

Ta opinia zostaâa po raz pierwszy sformuâowana przez chiľskiego literata Yan Fu w chiľskiej wersji Evolution and Ethics autorstwa angielskiego biologa Thomasa Henry’ego Huxley’a
pod koniec XIX wieku.
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maczy się zazwyczaj fonetycznie. Poniewaů w kulturze chiľskiej nie ma
imion chrzeœcijaľskich, tâumaczy się je sylaba po sylabie. Trudnoœý polega
na tym, ůe w języku chiľskim wymowa jest powtarzalna, czyli wiele znaków
moůe mieý jednakowe brzmienie. Jak wybraý wâaœciwy znak? IstniejĊ dwa
rozwiĊzania: po pierwsze, standardowa tabela z ustalonymi znakami oznaczajĊcymi poszczególne sylaby; trudniejsze jest to, ůeby wybrany znak
oprócz wâaœciwego brzmienia miaâ jeszcze jakiœ gâębszy sens. Wzór stworzyâ
chiľski tâumacz Zhu Qingying, który przeâoůyâ z języka angielskiego Jane
Eyre. Tytuâ powieœci zostaâ przetâumaczony jako 䬨·䇙 (prosta miâoœý).
Wymowa dwóch chiľskich znaków jest idealnie zgodna z brzmieniem angielskiego tytuâu, przy tym tâumacz dobrze dobraâ znaki: pierwszy znak
oznacza prostotę, a drugi miâoœý. Bohaterka dzieâa Charlotte Brontë – Jane
– jest ubogĊ sierotĊ, prostĊ dziewczynĊ, która walczy o wolnoœý i godnoœý,
by w koľcu zdobyý miâoœý. Przetâumaczony tytuâ idealnie odzwierciedliâ
ideę autorki. To tâumaczenie stanowi wzorzec adaptowania tytuâów literatury zachodniej zawierajĊcych nazwy wâasne na język chiľski.
GâównĊ zasadĊ tâumaczenia jest równorzędnoœý między oryginalnym
a przekâadanym językiem. Równorzędnoœý dotyczy konstrukcji językowych,
gramatyki i znaczenia. Dosâowne tâumaczenie zachowuje treœý i formę tytuâu, co pomaga w rozszerzaniu horyzontów kulturowych czytelników, pogâębieniu wiedzy o obcej kulturze i wzbogacaniu językowych œrodków wyrazu.
Jednak róůnica między językiem polskim i chiľskim jest tak wielka, ůe czasami dosâowne tâumaczenie nie jest zrozumiaâe dla czytelników. W takich
przypadkach naleůy np. zmieniý szyk zdania lub dodaý wyrazy uzupeâniajĊce
kontekst, aby transformacja byâa logiczna w języku docelowym. Ponadto
trzeba zwróciý uwagę na to, ůeby korzystaý z odpowiednich metod w celu
dopasowania przekâadanego tekstu do obyczaju czytania odbiorców posâugujĊcych się językiem docelowym.
Na przykâad Bartek Zwycięzca zostaâ przetâumaczony jako Zwycięzca Bartek,
Janko Muzykant jako Muzykant Janko, Pan Tadeusz jako Tadeusz Pan, Profesor
Spanner jako Spanner Profesor, Pan Woâodyjowski jako Woâodyjowski Pan. W języku chiľskim najwaůniejszy jest tytuâ, stanowisko i w ten sposób zwracamy
się do ludzi. Kiedy dodajemy nazwisko, w szyku zdania zajmuje ono pierwsze miejsce, np.: Yi laoski (nauczyciel Yi), Li tongzhi (towarzysz Li). Najwaůniejsza jest jednak funkcja, pozycja spoâeczna, stanowisko.
Tytuâ skâadajĊcy się z symboli często teů tâumaczy się dosâownie. Taka
strategia najbardziej pobudza zainteresowanie czytelnika i robi wraůenie. Na
przykâad Ogniem i mieczem Sienkiewicza, Sâawa i chwaâa Iwaszkiewicza, Prawiek
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i inne czasy Tokarczuk. Preferencja dosâownego tâumaczenia dotyczy równieů
tych tytuâów, które skâadajĊ się z rzeczowników oznaczajĊcych specyficzne
daty, miejsca lub przedmioty i osoby, np.: Châopi Reymonta, Potop i Latarnik
Sienkiewicza, Sklepy cynamonowe Schulza, Ziemia wyzwolona Rymkiewicza, Zâote
okna Rudnickiego, Moja córeczka Tadeusza Róůewicza, Cienie Prusa, Chustka
Oůoga, Dar Miâosza, Pomnik Piotra Wielkiego Mickiewicza, Niemcy Kruczkowskiego, Kwiat paproci Kraszewskiego, Z 1835 roku Konopnickiej, Rozmowy
z diabâem i 13 bajek z królestwa Lailonii dla duůych i maâych Koâakowskiego,
Podróůe z Herodotem Kapuœciľskiego, Tatarak, Poziomka i Sâoľce w kuchni Iwaszkiewicza, Czysta miâoœý Iredyľskiego, Dom pod Oœwięcimiem Hoâuja, Planktony doktora X Hâaski, Maâpa w kĊpieli Fredry, Lipiec Ficowskiego, Sâonecznik
Czeszki, Taľcowaâa igâa z nitkĊ Brzechwy, PoczĊtek opowieœci Brandysa, Proszę
paľstwa do gazu i Kamienny œwiat Borowskiego, Szmaragdowe oczy Auderskiej.
Tâumaczenie dosâowne stara się odtworzyý dokâadne znaczenie kontekstowe oryginaâu, zachowujĊc jednoczeœnie struktury gramatyczne języka.
Natomiast czasami nie wystarczy tâumaczenie po kolei sâów w tytule, bo
róůnice językowe sprawiajĊ, ůe same sâowa nie sĊ zrozumiaâe w języku docelowym. W takim przypadku naleůy dodaý wyjaœnienie. Na przykâad, kiedy
tâumaczono tytuâ Cesarz, dodano do niego objaœnienie Obalanie reůimu autorytarnego, poniewaů pojęcie cesarz w kulturze chiľskiej jest wieloznaczne i najczęœciej kojarzy się z cesarzem z czasów dynastii feudalnych. Dodanie informacji z jednej strony wspóâgra z oryginalnym stylem artystycznym, nie
psuje pâynnoœci czytania, a z drugiej uâatwia czytelnikom prawidâowe zrozumienie tekstu. Podobnie Maskarada Iwaszkiewicza zostaâa przetâumaczona
jako Œmierý Puszkina – maskarada. Wtedy czytelnicy lepiej rozumiejĊ gâówne
wĊtki dramatu. Dodanie informacji zdarza się teů wtedy, gdy to róůnica gramatyczna staje się barierĊ w rozumieniu tytuâu. Na przykâad Dom z moich rĊk
zostaâ przetâumaczony jako Dom zbudowany moimi rękami, bowiem jeœli tâumacz
sâowo po sâowie przetâumaczyâby ten tytuâ, to brzmiaâby on jak „Dom trzymany w moich rękach”. Czasami przeciwnie skraca się tytuâ, np. Châopak na
opak, czyli z pamiętnika pechowego Jacka Oůogowskiej zostaâ przetâumaczony jako
Châopak zachowujĊcy się na odwrót. Przyczyna takiego tâumaczenia jest podobna –
Chiľczycy posiadajĊ swój zwyczaj czytania, który preferuje krótszy tytuâ. Podobnie Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie zostaâ przetâumaczony jako
Tadeusz Pan, bez drugiej częœci tytuâu oryginalnego, wtedy tytuâ po chiľsku
brzmi bardziej zwięŭle, czyli bardziej odpowiednio dla chiľskiego czytelnika.
Warto jeszcze dodaý, ůe dobre adaptacje muszĊ byý zgodne z tradycjami
czytania i pisania, tzn. tâumaczona wersja powinna byý zrozumiaâa dla Chiľ-
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czyków i charakteryzowaý się urodĊ poetyckĊ i finezjĊ. Tytuâ Dziurdziowie
zostaâ przetâumaczony jako Rodzina Dziurdziów, bo w języku chiľskim nie
ma liczby mnogiej, więc Chiľczycy nie zrozumieliby, ůe nazwiska w liczbie
mnogiej oznaczajĊ maâůeľstwo lub caâĊ rodzinę. Wielu tâumaczy wykorzystaâo literackie, poetyckie wyrazy w przekâadaniu tytuâów, aby zgadzaây się
one ze stylem artystycznym samego utworu. Czasami tâumacze sięgajĊ po
idiomy w celu odzwierciedlania walorów wersji oryginalnej.
Traktujc temat oryginalnego utworu jako „|ródo”, naley parafrazowaÂ tytu
w jÆzyku chiÍskim – to tumaczenie semantyczne lub adaptacyjne.

Nie ulega wĊtpliwoœci, ůe tâumaczony tekst ma byý zgodny z oryginalnĊ
wersjĊ. Natomiast nie oznacza to, ůe trzeba sztywno i mechanicznie przeâoůyý tekst sâowo po sâowie. Naleůy zwracaý uwagę na to, ůe język chiľski
i polski nie tylko róůniĊ się morfologiĊ i retorykĊ, ale takůe pod względem
sâownictwa, frazeologii i nawet wzbudzanych u odbiorcy uczuý. Czasami
naleůy kreatywnie zmieniý konstrukcję językowĊ danego tytuâu, aby przekazaý sens oryginaâu. To wâaœnie tâumaczenie semantyczne, w którym przykâada się większĊ wagę do wartoœci estetycznej tekstu ŭródâowego. Technika
semantycznego tâumaczenia wymaga przede wszystkim wâaœciwego rozumienia caâego tekstu. Wtedy tâumacz wybiera nie najbardziej popularne
w sâowniku, ale najbardziej pasujĊce znaczenie do sâów kluczowych. Np.
Wesele Pana Balzaca w chiľskiej wersji jest oddane jako Sprawa maâůeľska Pana
Balzaca, bowiem sâowo wesele po chiľsku oznacza tylko uroczystoœý œlubnĊ,
„sprawa maâůeľska” bardziej odpowiada treœci utworu.
Wœród zbadanych tytuâów literatury polskiej adaptowanych na język chiľski zdarzajĊ się ogromne róůnice między przeâoůonĊ wersjĊ a oryginalnĊ,
czasami nawet w ogóle nie ma ůadnego zwiĊzku między nimi. Na przykâad
chiľska wersja tytuâu Dom dzienny, dom nocny brzmi Notatnik zbioru marzeľ.
Bohaterka ze swoim męůem przeniosâa się do nowego mieszkania, wokóâ
którego sĊ ciekawi sĊsiedzi. Rozmawiaâa z nimi i wymieniaâa się anegdotami,
historyjkami i ůyciowymi refleksjami. Duůa częœý tej ksiĊůki traktuje o snach
bohaterki i jej sĊsiadów. Sâowa sen i marzenie w języku chiľskim moůna tâumaczyý jednakowym znakiem. W zwiĊzku z tym „kolekcja marzeľ” nie tylko
pokazuje powierzchniowe znaczenie tytuâu, tkwi w tym tytule gâębia filozoficzna autorki. Tego typu przykâadów moůna wymieniaý sporo, np. Pokolenie
Czeszki zostaâo przetâumaczony jako Mâoda Gwardia, bo samo sâowo pokolenie
jest zbyt abstrakcyjne dla Chiľczyków, a „mâoda gwardia” okreœla podmiot,
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który symbolizuje pokolenie; Dom odzyskanego dzieciľstwa Brandysa jako Koreaľskie dzieci w Polsce. Ta chiľska wersja odwoâuje się do wyrazu Korea, który
miaâ w czasach tâumaczenia utworu znaczenie ideologiczne, bo wtedy Chiny
i Korea Póânocna byây w bloku komunistycznym. Za tamtych czasów ideologia odgrywaâa bardzo istotnĊ rolę w ůyciu kulturalnym5. Podobne pomysây
mieli tâumacze SzumiĊ lasy, szumiĊ gaje Dziedzica (chiľska wersja: Oda partyzantów) i Przy budowie Konwickiego (chiľska wersja: Nowa linia kolejowa); Ziemia obiecana Reymonta zostaâa przeâoůona jako Ziemia szczęœcia. W kulturze
chiľskiej sâowo szczęœcie jest powszechnie i często uůywane, zawsze zwiĊzane
z wyobraůeniem raju i bogactwa. Przyczyny takiej strategii tkwiĊ gâównie
w tym, ůe oryginalna wersja tytuâu nie jest wystarczajĊco jasna dla czytelników posâugujĊcych się językiem docelowym. Adaptowana wersja lepiej pokazuje motywację pisarza i bardziej pasuje do sposobu myœlenia i wizji.
Trzeba podkreœliý, ůe ekspresja i elegancja tâumaczonego tekstu musi przestrzegaý przede wszystkim zasady wiernoœci utworu. Nie moůna staraý się
tylko o piękno języka, ignorujĊc oryginalnĊ treœý samego utworu. Arcydzieâo
Pan Woâodyjowski Henryka Sienkiewicza zostaâo kiedyœ przetâumaczone przez
chiľskiego tâumacza Mei Rukai jako Krwawa wojna w twierdzy na granicy. Przetâumaczony tytuâ brzmi po chiľsku bardzo pięknie i ciekawie, natomiast nazwisko bohatera, którego dotyczy gâówny wĊtek historii, zostaâo niesâusznie
pominięte. Tytuâ Pan Woâodyjowski nie powstaâ bez przyczyny. Jest kluczowym
elementem zamysâu autorskiego. W takim przypadku waůne sĊ dekonstrukcja
i rekonstrukcja. Dekonstrukcja, czyli tâumacz rozumie oryginalny sens,
uwzględniajĊc okolicznoœci komunikacyjne i tâo kulturowe. W procesie rekonstruowania często brano pod uwagę wiedzę o chiľskiej kulturze, informacje
kontekstowe w języku chiľskim oraz sposób myœlenia czytelników.
Tâumacze często stajĊ przed problemem nieprzekâadalnoœci, nie potrafiĊ
znaleŭý odpowiednika w języku docelowym. Trudnoœci w tâumaczeniu czasem nie wynikajĊ z róůnic językowych, ale z niemoůnoœci znalezienia wyraůeľ ekwiwalentnych. Wtedy naleůy poszukiwaý innego sâowa, które w kulturze docelowej ma podobne znaczenie. Na przykâad w zwiĊzku frazeologicznym ‘rosnĊý jak grzyby po deszczu’ w języku chiľskim sâowo grzyby zastĊpi
leksem bambusy. Najwybitniejsza tâumaczka literatury polskiej na język chiľski, Yi Lijun, spotkaâa się z takim problemem, tâumaczĊc Czupiradâo. Sâowo
to jest definiowane jako ‘ktoœ, zwykle kobieta, wyglĊdajĊcy œmiesznie, dziwacznie, nieporzĊdnie, zwâaszcza majĊcy dziwacznĊ fryzurę, zachowujĊcy się
Wedâug zachodnich polityków Chiny i Korea Póânocna nadal znajdujĊ się w œwiecie socjalistycznym, ale rozchodzĊ się ich drogi rozwoju.
5
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odstraszajĊco; straszydâo, koczkodan’6. W języku chiľskim nie ma takiego
sâowa, ale w Chinach na wsi rolnicy stawiajĊ kukây zrobione ze sâomy w celu
odstraszenia wróbli. Przetâumaczona wersja Czâowiek ze sâomy (czyli strach na
wróble) przywoâuje wizerunek takiej kobiety.
ZakoÍczenie
Róůnica pomiędzy językiem ŭródâowym a docelowym i róůnorodnoœý kulturowa sprawiajĊ, iů proces tâumaczenia okazuje się prawdziwym wyzwaniem. Poza czynnikami problematycznymi, takimi jak forma, znaczenie, styl,
przysâowia, idiomy itd., praca koncentruje się na procesie dostosowania
tytuâu do danej kultury oraz w szczególnoœci na strategiach majĊcych pomóc
oddaý sens tematu.
Przeâoůone tytuây literatury polskiej na język chiľski naleůy podzieliý na
trzy grupy: dosâownie tâumaczone, semantycznie tâumaczone i kulturowo
adaptowane. Kaůda grupa posiada swój charakter i zasadę tâumaczeniowĊ.
Ogólnie mówiĊc, musimy jednoczeœnie uwzględniaý prawidâowy sens tytuâu
i stylizację językowĊ, aby efekt odbiorczy byâ idealny.
W Chinach często się mówi, ůe dobry tytuâ jest poâowĊ udanego tekstu.
Na podstawie tego powiedzenia moůemy stwierdziý, ůe wâaœciwe tâumaczenie tytuâu stanowi solidny fundament udanego przekâadu.
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Adaptation of the Polish literature titles in Chinese language: issues and strategies
Polish literature translation activities in Chinese language dates back to the early twentieth
century in China. Between over a hundred years many literary works has been translated
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thanks to the efforts of Chinese translators. Because of the cultural and linguistic distance
between Chinese and Polish languages and the property of titles literary adaptation becomes
very difficult. In this paper I tried to analyze problems and difficulties in the literary translation and adaptation strategy on the above of about a hundred items translated from Polish to
Chinese. Firstly the characteristics of literary titles had been mentioned in this article, and the
most important translation principles had also been introduced. Generally speaking, we must
take into account the correct meaning of the title and the style of language in order to get the
perfect effect of receiving.
Keywords: adaptation, translation, title, literary work, language style, cultural difference

