
Pogłosy 373

KULTURA W STANIE PRZEKŁADU

(Kultura w stanie przekładu. Translatologia -  komparatystyka -  transkulturowość, pod 
red. Włodzimierza Boleckiego i Ewy Kraskowskiej, Instytut Badań Literackich PAN,

Warszawa 2012, ss. 437)

Ga b r ie l a  Ma t u s z e k *

Recenzowana książka podejmuje niezwykle istotną dla dzisiejszej humanistyki refleksję na 
temat obecnego kształtu przekładoznawstwa kulturowego -  translatologii i komparatystyki literac
kiej. Zawartość jej jest imponująca -  tom pokonferencyjny zawiera ponad dwadzieścia tekstów 
specjalistów z dziedziny przekładu, kulturoznawstwa, komparatystyki literackiej, teoretyków li
teratury i interpretatorów. Jest to pierwsza tak obszerna i wszechstronna zbiorowa „monografia” 
tematu, podsumowująca dotychczasowy stan badań w Polsce i w świecie oraz prezentująca na 
konkretnych przykładach zastosowanie nowych narzędzi do transmisji kultur i ich opisu. Książka ta 
pokazuje skutki zwrotu pragmatycznego i kulturowego, który spowodował poszerzenie instrumen
tarium translatologicznego o narzędzia z zakresu socjologii czy antropologii i przesunięcie punktu 
ciężkości z zagadnień tekstualno-językowych ku szerszym kwestiom kulturowym -  przejścia do 
analizy tekstów funkcjonujących w kulturze docelowej, wraz z ich kontekstowymi i intertekstu- 
alnymi zakorzenieniami. Pokazuje, jak  poddane zostały w wątpliwość założenia uznawane do tej 
pory za fundamentalne, a w centrum uwagi znalazła się postać tłumacza i jego kulturowe otocze
nie. Teksty zawarte w tym tomie świadczą o tym, że przekład postrzega się obecnie jako centralny 
i wszechobecny mechanizm tworzenia kultury.

Interesujący jest zamysł kompozycyjny książki, a raczej wyszczególnienie najważniejszych 
obszarów badawczych, które składają się na spójny i wyczerpujący obraz najbardziej aktualnych
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refleksji związanych z tematem transkulturowości. Tom składa się z sześciu części. W pierwszej 
zamieszczono teksty określające miejsca wspólne translatologii i komparatystyki. Książkę otwiera 
tekst Elżbiety Tabakowskiej, pokazujący związki między teorią języka, komparatystyką i przekła- 
doznawstwem. Tabakowska proponuje włączenie do badań przekładoznawczych teorii przestrzeni 
mentalnych i integracji pojęciowej (G. Fauconniera) oraz zwraca uwagę na osiągnięcia polskiego 
kognitywizmu. Tomasz Bilczewski wskazuje natomiast linię prowadzącą od pierwszych prac (Kar- 
tezjusza, Goethego) do współczesnej komparatystyki, analizując relacje między komparatystyką 
a przekładem. Znakomity tekst Andrzeja Hejmeja prezentuje wszystkie ważniejsze stanowiska 
współczesnej komparatystyki kulturowej. To bardzo użyteczny przegląd badawczy, a zarazem po
kazanie różnych perspektyw ujmowania związków literatury, komparatystyki i interkulturowości 
(sytuowanej wobec perspektywy wielokulturowej i transkulturowej). O przekładaniu kultur i treś
ciach nieprzetłumaczalnych pisze także Maria Delaperriere, traktując komparatystykę współczesną 
jako pokonywanie nieprzekładalności.

Drugi blok tekstów dotyczy relacji między wielojęzycznością i wielokulturowością a badania
mi literackimi. Interesujący jest tu zarówno projekt poetyki alternatywnej Edwarda Balcerzana (na
zywanej też pragmatyczną lub probalistyczną) i jego koncepcja dwu(wielo)języczności literackich 
światów, rekonstrukcja ,jafetydologii” N. Marra i międzyjęzykowych konstrukcji hybrydycznych 
w awangardowych poetykach rosyjskich przeprowadzona przez Tamarę Brzostowską-Tereszkie- 
wicz, jak  i znakomita prezentacja problemu zderzenia kultur, patchworkowych tożsamości i strate
gii komunikacji międzykulturowej przeprowadzona przez Brigittę Helbig-Mischewski na konkret
nym materiale literackim -  twórczości polskich migrantów w Niemczech.

Kolejny segment książki (Dyskursy teoretyczne w i o przekładzie) stanowią teksty prezentujące 
problematykę teoretyczną związaną z procedurami przekładu i jego odbiorem. Na uwagę zasługuje 
tekst Andrzeja Skrendy, który analizuje semantyczne napięcie między obcym cytatem (vehiculum, 
które przenosi obcą kulturę) a resztą tekstu, opierając się na cytatach obcojęzycznych w twórczości 
Różewicza i dowodząc, że poetyka reminiscencji jest odmianą poetyki powtórzenia, w której za
ciera się odróżnienie mowy własnej od cudzej. Przekładom Bachtina przygląda się Danuta Ulicka, 
która dokonuje oceny polskich tłumaczeń w kontekście innych językowych wariantów i zwraca 
uwagę na trudności translacyjne. Interesujące są w tym bloku rozważania poświęcone przekładom 
tekstów genderowych, pokazujące translacyjne „kłopoty z płcią” -  zbyt późny przekład Gender 
Trouble J. Buttler (o czym pisze Bożena Chołuj), sposoby recepcji kanonicznych tekstów dwudzie
stowiecznej myśli feministycznej (Ewa Kraskowska), czy bardzo ciekawa i prowokująca analiza 
śladów „androcentryzmu” w różnych procedurach translacyjnych (którą przeprowadza Agnieszka 
Gajewska), a zwłaszcza zwrócenie uwagi na pominięcie (w wydaniu krytycznym!) ważnego frag
mentu Antygony i znaczeniowych skutkach tej niefortunnej decyzji. Podkreślenie dążenia kryty- 
czek feministycznych do refiguracji relacji między tekstami oraz zniesienia seksualizacji przekładu 
jest ważnym spostrzeżeniem zawartym w recenzowanym tomie.

Bardzo interesujące rozważania zawiera także drugi „centralny” blok tekstów, poświęconych 
kulturze w stanie przekładu. Otwierająca ten segment rozważań Maria Krzysztofiak dokonuje 
podziału znaków kultury na trzy grupy: klasyczne symbole kultury, współczesne słowa kultury 
i słowa kultury o innowacyjnej mocy sprawczej, i dekoduje je  na przykładach, zwłaszcza wielo
kulturowych pisarzy-tłumaczy. Autorka trafnie zwraca uwagę na (coraz częstszą) inwazję polityki 
przekładowej w kulturę translacji, którą zarządzają przesłanki polityczne lub rynkowe. Ciekawym 
zastosowaniem paradygmatu „kultura jako tekst” i „kultura jako przekład” do badania funkcjono
wania przekładu w odmiennej przestrzeni kulturowej jest twórczość Bruna Schulza, którą w prze
kładach niemieckich (zwłaszcza komiksowym wariancie) poddaje badaniom Katarzyna Lukas, 
oraz powieść Doroty Masłowskiej Wojna polsko-ruska pod  flagą biało-czerwoną, stwarzająca wie
le problemów translatorskich ze względu na nowatorstwo języka, której przekład na język słowacki 
poddaje analizie Marta Buczek, pokazując, jak  zatarciu ulega nadorganizacja języka ze względu
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na brak odpowiedników w języku kultury docelowej. W tym bloku tekstów warto też zwrócić 
uwagę na interesujący tekst Magdaleny Horodeckiej, poświęcony tłumaczeniu kultur w tekstach 
reportażowych. Badaczka zauważa tu analogie między twórczością reportażową i badaniami antro
pologicznymi, i stawia tezę, że reportaż jest obrazem świadomości antropologicznej autora i często 
poddawany jest „domestyfikacji”, co autorka świetnie pokazuje, analizując reportaże Kapuściń
skiego, Kłodkowskiego, Tochmana i Jagielskiego. Z kolei Marcin Całbecki próbuje udowodnić, że 
Opowieści galicyjskie Andrzeja Stasiuka oparte są na narracji karnawałowej, a Europa środkowa 
pokazana jest w nich jako gigantyczna wieś, w której zderzają się residua kultury średniowiecza 
z nowoczesnością.

Dobrze się stało, że do tomu poświęconego przekładowi redaktorzy włączyli teksty porusza
jące zagadnienia „przekładopodobne i okołoprzekładowe”, znalazł tu bowiem swoje miejsce m.in. 
interesujący tekst Ewy Rajewskiej nt. kariery coveru. To zjawisko modne w pewnych kręgach 
literackich („wykształconych w innych literaturach”) zostało tu poddane ciekawej analizie. Autorka 
przygląda się przykładom literackiego coveru jako palimpsestu, pod którym subtelnie odznacza 
się oryginał, i celowej grze postmodernistycznego twórcy, zawierającej elementy „przekładu po
lemicznego”.

Na ostatnią część tomu składają się teksty luźniej związane z wiodącym tematem, ale stano
wiące jego dopowiedzenia i uszczegółowienia. Magda Heydel skupia się na rekonstrukcji obecności 
poezji Audena w Polsce poprzez analizę towarzyszącym przekładom opisów i komentarzy, Adriana 
Kovacheva na przekładzie narracyjnych konstrukcji prozy Radiczkowa, a Joanna Orska pokazuje 
(na przykładzie Adama Ważyka), że tłumaczenia mają wpływ na własną twórczość poety.

Podsumowując to skrótowe omówienie tej cennej książki, należy stwierdzić, że teksty za
mieszczone w recenzowanym tomie obejmują różnorodne przestrzenie translatologii i komparaty- 
styki, pokazują formy scalania obydwu dyskursów oraz zwracają uwagę na ekspansywne otwiera
nie nowych perspektyw badawczych.


