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1. Wstęp

Współczesne przekładoznawstwo ma niezwykle kompleksowy charakter, co 
jest wynikiem licznych ujęć badawczych przekładu i tłumaczenia, ukazujących 
dyferencję współczesnej kultury i społeczeństwa. Przekład i tłumaczenie można 
badać na przykład z punktu widzenia językoznawstwa, krytyki literackiej, lite-
raturoznawstwa porównawczego, dydaktyki, kierunków filozoficznych, kulturo-
logicznych i socjologicznych1.

Przytoczona analiza przekładoznawcza mieści się przede wszystkim w ramach 
badań językoznawczo -literaturoznawczych, jako że jej celem jest przedstawienie 
zagadnienia cytatów literackich na przykładzie dwóch przekładów słoweńskiej 

1 L. Venut i: The Translation Studies Reader. London—New York 2001, s. 4; N. Kocijančič 
Pokor n: Misliti prevod. Ljubljana 2003, s. 12—15.
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powieści dla młodzieży Gimnazijka2 A. Ingoliča — polskiego i włoskiego3. Cytaty 
współtworzą dzieło literackie pod względem stylu i treści, a jednocześnie wraz 
z nimi do tekstu przenika Inny (ze swoją tekstową i literacką tożsamością). Po-
nieważ zarówno w literaturoznawstwie porównawczym, jak i w przekładoznaw-
stwie pojawiają się elementy badań międzykulturowych, międzyliterackich oraz 
konceptu Obcego/Obcości, który występuje w tekście docelowym (a w efekcie 
także w docelowej literaturze, społeczeństwie), nasuwa się pytanie, co się dzieje, 
gdy do przekładu przenika Obcy w Obcym. 

Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie nie będzie miało charakteru teo-
retycznego — spróbujemy rzucić światło na to zagadnienie za pomocą analizy 
konkretnych technik przekładowych. Po wstępnym ukazaniu relacji między 
przekładem, przekładoznawstwem i literaturoznawstwem porównawczym, 
zarysowaniu problematyki cytatu literackiego oraz przedstawieniu A. Ingoliča 
i powieści Gimnazijka nastąpi analiza funkcji cytatów literackich w tejże powie-
ści. Następnie skomentowane zostaną techniki przekładowe4, po które sięgnęli 
polska tłumaczka i włoski tłumacz, aby przetłumaczyć cytaty literackie (w od-
powiednim kontekście), oraz ich wpływ na przekład. Na koniec podsumowane 
zostaną wnioski dotyczące tłumaczenia cytatów w analizowanych przekładach, 
co posłuży dokonaniu syntezy podejścia funkcjonalnego, stylistycznego i szer-
szego — literacko -przekładoznawczego.

2. O relacji między przekładem, przekładoznawstwem 
i literaturoznawstwem porównawczym

Współczesne literaturoznawstwo porównawcze i przekładoznawstwo koeg-
zystują w pewnego rodzaju napięciu, ponieważ ich obszar badawczy częściowo 
się pokrywa, poza tym w obu dziedzinach przekład stanowi zarówno przed-
miot badań, jak i ich narzędzie (choć w przekładoznawstwie pełni kluczową, 
identyfikacyjno -konstytutywną funkcję). Tak więc np. przekładoznawcy ze szko-
ły polisystemowej (np. I. Even -Zohar) twierdzą, że przekład jako działanie komu-
nikacyjne jest nie tylko pośrednikiem między kulturami, ale pełni także funkcję 

2 A. I ngol ič: Gimnazijka. Ljubljana 1981. Przeanalizowano również odpowiednie fragmen-
ty z wydania z 1967 r.

3 A. I ngol ič: Siedemnastolatka. Tłum. H. Kal i t a. Warszawa 1970; Idem: La liceale. Prev. 
F. Dakskoble r. Padova 1976.

4 A. Ches te r man: Memes of translation. Amsterdam—Philadelphia 2000, s. 87—116; 
P. New mark: Učbenik prevajanja. Ljubljana 2000, s. 112—150; L. Mol i na, A. Hu r t ado Al-
bi r: Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach. „Meta” 2002, 
nr 4, s. 498—511. 
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odrębnego systemu literackiego, współtworzącego zasadniczo historię literatury5. 
Ujęcie hermeneutyczne G. Steinera określa tłumaczenie jako konceptualny ogół 
podstawowych działań hermeneutycznych, które mogą przedstawiać metafizycz-
ne obcowanie z tekstem literackim w ogóle (odbiór, interpretacja, zrozumienie)6. 
Obie dziedziny rozważają zagadnienie konceptu Obcego/Obcości — przekład 
i literatura stanowią miejsce autokreacji/samotworzenia się i redefinicji w wyniku 
spotkania z obcą kulturą, językiem itd.: Możemy mówić o pewnym układzie sił 
między obcą a docelową przestrzenią kulturową (por. postkolonialny, społecznie 
zaangażowany, feministyczny kierunek przekładoznawczy)7. Nie jest więc za-
skoczeniem, że za sprawą przekładoznawczego kierunku kulturologicznego (od 
lat osiemdziesiątych XX w.; ważni przedstawiciele to A. Lefevere i S. Bassnett) 
doszło do próby rozwiązania dylematu konkurujących z sobą dziedzin — lite-
raturoznawstwa porównawczego i przekładoznawstwa — na rzecz tej drugiej8. 
Jednakże literaturoznawstwo porównawcze w stosunku do przekładoznawstwa 
charakteryzuje odrębny punkt widzenia: przekład ujmuje jako fenomen transkul-
turacji (pośrednik między literaturami a kulturami) lub drugi oryginał; właśnie 
w tej perspektywie przekład może być istotnym, metodologicznym konceptem 
literaturoznawstwa porównawczego9. Dzięki temu również przekładoznawstwo 
nie traci swojej kluczowej roli dla badań nad przekładem: nie interesuje go je-
dynie zastosowanie w ramach pośrednictwa między kulturami, ale także jego 
funkcjonowanie na pewnym językowym, społeczno -historycznym obszarze; 
w ten sposób badania przekładoznawcze istnienie przekładu i tłumaczenia wiążą 
nierozerwalnie z wieloma czynnikami: językowymi, literackimi, dydaktycznymi, 
filozoficznymi, kulturowymi, społecznymi itd.10

 5 T. Vi rk: Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Kritični pregled. Ljubljana 2007, 
s. 139. Por. G. Tou r y: Descriptive Translation Studies and beyond. Amsterdam—Philadelphia 
1995, s. 26—28; N. Kocijančič  Pokor n: Misliti…, s. 168—171.

 6 T. Vi rk: Primerjalna…, s. 139. Por. N. Kocijančič  Pokor n: Misliti…, s. 90—91; 
R. Stol ze: Hermeneutics and translation. In: Handbook of Translation Studies. 1. Eds. Y. Gam-
bie r, L. van Doorslae r. Amsterdam—Philadelphia 2010, s. 143—144. 

 7 P.F. Band ia: Post ‑colonial literatures and translation. In: Handbook…, 1, s. 264—268; 
L. von Flotow: Gender in translation. In: Handbook…, 1, s. 129—132. Por. N. Kocijančič 
Pokor n: Misliti…, s. 212—264; T. Vi rk: Primerjalna…, s. 142—143.

 8 Por. T. Vi rk: Primerjalna…, s. 140—141.
 9 Ibidem, s. 141—144.
10 Por. Handbook…, 1; Handbook of Translation Studies. 2. Eds. Y. Gambie r, L. van Do -

or slae r. Amsterdam—Philadelphia 2011.
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3. O pojęciu cytatu (literackiego)

Pojęcie Obcego w tekście wiąże się w literaturoznawstwie i językoznaw-
stwie przede wszystkim z intertekstualnością, którą możemy rozumieć jako 
zjawisko zależności między tekstami i ich przeplatania się. Dokładniej, (obca) 
intertekstualność to właściwość tekstu, sprawiająca, że powstaje, istnieje i jest 
zrozumiały jedynie ze względu na związek merytoryczny i formalny z innymi 
tekstami, systemami znakowymi, dyskursami, konwencjami itd. Tekst bowiem 
zakłada istnienie tych bytów, dzięki nim może wchodzić także w inne relacje 
tekstowe, np.: aktualizację, streszczanie, przytaczanie, sugerowanie11. Intertek‑
stualność właściwa to również stylotwórcza i znaczeniotwórcza własność dzieła 
literackiego, która traktuje literaturę jak system autoreferencjalny: teksty literac-
kie przywołują, przekształcają lub prefunkcjonalizują — za pomocą określonej 
funkcji semantycznej, ideowo -wartościującej, estetycznej — wyjściowe literackie 
formy, wzorce, motywy12. Wśród typowych zjawisk, za pomocą których intertek-
stualność jest realizowana w tekście13, znajduje się cytat — forma „eksplicytnej 
intertekstualności”, czyli w sposób konwencjonalny zaznaczony i możliwy do 
rozpoznania element wnoszący do tekstu obcą treść (typologicznie cytaty dzielą 
się ze względu na sposób sygnalizowania cytatu, stopień dopasowania z prototek-
stem, rodzaj prototekstu oraz funkcję semantyczną w tekście docelowym)14.

4. Anton Ingolič i Gimnazijka 

A. Ingolič (1907—1992) w literaturze słoweńskiej zasłynął w latach trzydzie-
stych XX w. jako przedstawiciel realizmu społecznego (jak: Prežihov Voranec, 
Miško Kranjec, Tone Seliškar, Ciril Kosmač). Do swoich dzieł, np. powieści 
Lukarji (1936) i Na splavih (1940), wprowadził motyw Holz i Dravskiego Polja 

11 M. Juvan: Intertekstualnost. Ljubljana 2000, s. 11, 52.
12 Ibidem, s. 54—59, 163—164. Por. A. Marchese: Dizionario di retorica e di stilistica. 

Milano 1991, 149.
13 Do nich zalicza się często przekład, chociaż z wyraźną intertekstualnością mamy do czy-

nienia tylko wtedy, gdy zaistnieje jako odrębna semantyczno -estetyczna interpretacja oryginału 
(również dla czytelnika). Por. M. Juvan: Intertekstualnost…, s. 35—36. 

14 Ibidem, s. 25—30, 58; A. Marchese: Dizionario…, s. 48. Więcej o typologii cytatów w: 
D. Ora ić  Tol ić: Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske 1990, s. 14—31. Omówie- 
nie cytatowości (kiedy relacja cytatu dominuje w tekście, w idiolekcie autora, stylu artystycz- 
nym, kulturze) i jej typologii w ramach tzw. semiotycznego czworokąta kategorialnego por.  
D. Ora ić  Tol ić: Teorija…, s. 38—46; krótkie spojrzenie krytyczne w: M. Juvan: Intertekstual‑
nost…, s. 198—199.
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(w Styrii, na wchodzie Słowenii); po drugiej wojnie światowej sięgnął również po 
inne motywy (emigracja, problemy społeczne po wojnie itp.), np. w powieściach 
Črni labirinti (1960), Šumijo gozdovi domači (1969). W swoich dziełach połączył 
naturalistyczną technikę narracyjną z ideologią realizmu społecznego (przenik-
niętego witalizmem, optymizmem), jednak nie osiągnął poziomu artystycznego 
innych przedstawicieli tej epoki15. A. Ingolič jest także autorem klasycznej sło-
weńskiej literatury młodzieżowej (przede wszystkim opowiadanie Tajno društvo 
PGC, 1958, i powieść Gimnazijka, 1965), którą cechuje sprawnie prowadzona 
narracja (dramatyzacja wydarzeń) oraz dydaktyczno -wychowawczy charakter16.

Powieść dla młodzieży Gimnazijka została wydana po raz pierwszy w 1967 r. 
przez wydawnictwo Mladinska knjiga, później nakład był wznawiany dwudzie-
stokrotnie (zawsze przez wydawnictwo Mladinska knjiga, jedynie ostatni raz, 
w 1998 r., przez wydawnictwo Karantanija)17. Za tę powieść autor otrzymał od 
Mladinskiej Knjigi Nagrodę im. F. Levstika za osiągnięcia w dziedzinie literatury 
młodzieżowej i dziecięcej. Wydanie powieści wywołało liczne dyskusje, jako że 
podejmuje ona temat ciąży nastolatki, zwraca także uwagę na problemy młodzie-
ży — wyobcowanie w relacjach międzypokoleniowych (kryzys rodziny, szkoły), 
rozwiązłość nastolatków z szanowanych rodzin oraz kryzys społeczny18. 

Główną bohaterką powieści Ingoliča jest Jelka Stropnik, która pod koniec 
trzeciej klasy jednego z lublańskich gimnazjów dowiaduje się, że jest w ciąży 
(zaszła w ciążę z nieznanym młodzieńcem na zabawie u przyjaciółki Ady). 
Ukrywa ciążę, jednak jest nią zmartwiona i głęboko poruszona. Po zakończeniu 
roku szkolnego Jelka jedzie do Paryża, by doskonalić swój francuski (w Paryżu 
przyjmuje ją rodzina Gramont). Na początku pobytu myśli nawet o samobój-
stwie (chce skoczyć z wieży Eiffla), jednak Franchon, służąca państwa Gramont, 

15 J. Kos: Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana 1976, s. 366, 413; H. Glušič: Sto sloven‑
skih pripovednikov. Ljubljana 1996, s. 70—71; F. Zad ravec: Slovenska književnost. 2. Ljubljana 
1999, s. 281—282. 

16 Por. H. Glušič: Sto…, s. 70; I. Saksida: Mladinska književnost. In: Slovenska knjiže‑
vnost. 3. Aut. J. Pogačn i k et al. Ljubljana 2001, s. 445. Według informacji Publicznej Agencji 
ds. Książek Republiki Słowenii (http://jakrs.si/baza_prevodov), dzieła Ingoliča zostały przetłu-
maczone na 15 języków, wśród których jest język polski (por. przekłady powieści młodzieżowej 
Gimnazijka (Siedemnastolatka), 1970, młodzieżowego opowiadania Potopljena galeja (Zatopio‑
na galiota), 1986, oraz powieści alpinistycznej Pretrgana naveza (Przerwana wspinaczka), 1984; 
wszystkie pozycje przetłumaczyła H. Kalita) oraz włoski (por. przekłady: Gimnazijka (La liceale), 
1976, i opowiadań młodzieżowych Tajno društvo PGC (La banda dei chiodi: la società segre‑
ta della P.G.C.), 1974, oraz Potopljena galeja (La galea sommersa), 1979; dzieła przetłumaczył 
F. Dakskobler). Najczęściej tłumaczona była literatura młodzieżowa Ingoliča.

17 Por. Z. Jan: Lik mladostnika v nekaterih novejših slovenskih romanih. In: Slovenski roman. 
Simpozij Obdobja 21. Ur. M. H lad n i k, G. Kocijan. Ljubljana 2003, s. 184. 

18 Z. Jan: Lik…, s. 184. Por. J. Ši f re r: Anton Ingolič, Gimnazijka. „Sodobnost” 1967, nr 6, 
s. 648—650; I. Saksida: Mladinska…, s. 445. O aktualności tej tematyki oraz, jak mniemam, 
wartości dzieła literackiego i szacunku dla autora świadczą przekłady Gimnazijki na 7 języków 
(http://jakrs.si/baza_prevodov).



293Obcy w obcym: cytaty literackie…

odwodzi ją od tego desperackiego kroku. Franchon jako pierwsza odkrywa, że 
Jelka ukrywa ciążę. Po urodzeniu François Jelka przeprowadza się do Lans na 
północy Francji, do syna pani Franchon, gdzie zostaje opiekunką jego dzieci. 
Choć jest już nieco bardziej spokojna, bezustannie marzy o powrocie do domu, 
boi się jednak reakcji rodziców. Po tym jak rodzice otrzymują list od Jelki, 
w którym ta pisze, że urodziła dziecko, ojciec przyjeżdża do Francji, by ją 
odszukać i zabrać do domu. Początkowo rozczarowana matka okazuje brak 
zrozumienia i jest surowa wobec córki, później jednak uspokaja się, zwłaszcza, 
gdy się dowiaduje, że Jelka nie zaszła w ciążę z własnej winy, ale z powodu 
celowej nieuwagi jednego z uczestników zabawy u Ady. Rodzina decyduje się 
poprosić o pomoc w domowych obowiązkach siostrę ojca, ciocię Katrę, którą 
Jelka bardzo lubi. Na końcu, przy pełnym wsparciu kolegów ze szkoły, Jelce 
udaje się zapisać do ostatniej klasy gimnazjum, mimo że większość nauczy-
cieli patrzy na nastoletnią matkę bez zrozumienia, a niektórzy nawet jej nie 
akceptują.

5. Cytaty literackie w powieści Gimnazijka Ingoliča

W powieści Gimnazijka pojawia się pięć intrasemiotycznych czy też 
interlinearnych/literackich cytatów pełniących wielopoziomową, komplek-
sową funkcję. Ze względu na to, że za pomocą cytatów (przede wszystkim 
treści, ale także formy) Ingolič kreuje swoją narrację — wyraża nastrój Jelki, 
buduje atmosferę danej chwili, można by określić je jako autoreferencjalne 
(nakierowane na znaczenie tekstu docelowego). Trzeba jednak zaznaczyć, że 
w powieści dla młodzieży ich funkcja semantyczna jest częściowo referencjal-
na (dymensja informacyjno -dydaktyczna): za ich pomocą autor przypomina 
czytelnikowi „klasyków” literatury światowej (Szekspir, Molier) i słoweńskiej 
(Kette, Murn, Gradnik) oraz ich dzieła. Według typologii D. Oraić Tolić, moż-
na je również nazwać cytatami właściwymi (wskazywanymi przez zewnętrzne 
znaki tekstowe) oraz pełnymi (fragment tekstu w pełni odpowiada swojemu 
prototekstowi)19.

5.1. W rozdziale pierwszym zatytułowanym Spoznanje (Poznanie) Jelka 
rozmyśla na lekcji o dziecku, które w niej rośnie. Poprzez francuski przekład 

19 Fragmenty Hamleta, Tartuffe’a i francuskie wersy Gradnika powinniśmy w zasadzie okre-
ślić jako pełne cytaty przekładowe, wszakże owe fragmenty są zgodne ze swoimi prototekstami. 
W przypadku francuskich wersów Gradnika możemy mówić nawet o cytatach integralnych, por. 
D. Ora ić  Tol ić: Teorija…, s. 23.
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słoweńskich poetów do jej myśli przenika nieświadomie również nauczyciel  
francuskiego, ulubionego przedmiotu Jelki. W trakcie czytania przekładu wier-
sza V omami (Dans l’ivresse amoureuse) Alojza Gradnika20, podczas którego 
profesor przeplata tekst fragmentami oryginału (1), Jelka odczuwa sprzeczność 
między wyznaniem miłości w utworze Gradnika a nastrojem, który Ingolič ak-
centuje, powtarzając zwrot sans amour: i poczęcie, i samo dziecko nie są efektem 
miłości. 

(1) […] Toda dojemala je le pojoči ritem pesmi, smisla ni razbrala, čeprav je po-
samezne besede razumela. Šele ko je profesor začel prevajati, se ji je posrečilo, 
da se je le nekoliko zbrala. 
„Oh, N’attends de moi aucune parole! V originalu, če me ne vara spomin, je 
pesnik zapisal: O, saj ne morem reči ti besede! In dalje! Si je te suis comme la 
rose, parfum et chair — cueille ‑moi! Če sem ti ko… ko duhteča roža — vtrži! Si 
je te suis comme une coupe de vin vermeil — prends ‑moi! Oh, serre ‑moi dans 
tes lèvres et bois ‑moi, jusqu’à la dernière goutte. Če sem ti kakor čaša vina — 
drži, o drži me na ustih in me pij, da zadnja kaplja v tebi izkopni”. […]
Spet se je zazrla v profesorja, spet se je prisilila k poslušanju. 
„In zadnja kitica! Parce que je sais que, semblable aux rêves, qui se brisent 
et sans cesse reviennent… Ker vem, da kot razbite tvoje sanje… comme le 
cri de la douleur, le remords et le crime… kot bolečina, kes in kot zločin… 
toujours je reviendrai hanter ton souvenir… bom vedno še hodila ti v spomin”. 
(Gimnazijka, s. 26) 

5.2. Na początku rozdziału trzeciego, Eifflov stolp stoji v Parizu (Wieża Eiffla 
stoi w Paryżu), Jelka zwiedza stolicę Francji i rozmyśla o samobójstwie, które 
zakończyłoby jej niewypowiedziane cierpienie. Gdy wychodzi z katedry Notre 
Dame, „zagadują” ją groteskowe, gotyckie figury, wytykając jej nieodpowiednie 
postępowanie (ciążę, ucieczkę z Lublany, nieodpowiedzialność itp.), co sprawia, 
że Jelka podejmuje w myślach rozmowę, a także wzbudza intymną autokontem-
plację. Przypomina sobie między innymi wieżę Eiffla, wieżę samobójców, która 
miałaby oznaczać ostateczne rozwiązanie. Pędzi na wieżę, po drodze kupuje 
Les précieuses ridicules Moliera, a następnie dostrzega plakat jego Tartuffe’a 

20 A. Gradnik (1882—1967) należy do słoweńskich twórców, których można przypisać do 
kierunku z pogranicza modernizmu i ekspresjonizmu. Jego twórczość (por. zbiory wierszy Pada‑
joče zvezde, 1916; De profundis, 1926; Zlate lestve, 1940; Pesmi o Maji, 1944) można podzielić na 
dwa okresy: do 1926 r. — twórczość tę początkowo cechuje noworomantyczny impresjonizm z bez-
pośrednią poezją faktów, później zaś dominuje refleksja o starości i medytacja w klasycznych 
formach. Poza tym Gradnik jest jednym z najważniejszych słoweńskich tłumaczy pierwszej poło-
wy XX w. (poezja chińska, włoska, hiszpańska itd.); por. J. Kos: Pregled…, s. 318—321. Wiersz  
V omami w 1921 r. został opublikowany pod tytułem O, saj ne morem reči ti besede w czasopiśmie 
„Ljubljani zvon” (później został włączony do zbioru Pot bolesti, 1922); w 1962 r. wydano jego 
francuski przekład w Anthologie de la poésie slovène (tłumacz Viktor Yessén i k), z niego właśnie 
pochodzi cytat zamieszczony przez Ingoliča. 
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w Comédie-Française21. Komedia nie wydaje się jej zabawna, jednak z rezygnacją 
dochodzi do wniosku, że już nigdy więcej jej nie obejrzy (2). 

(2) […] Samogibno je vzela drobiž, ga spustila v torbico in odhitela dalje. 
Na križišču, kjer jo je zadržala rdeča semaforska luč, jo je pritegnil okrogel ra-
zglasni kiosk. Da, da, 4. julija igrajo v Cómedie française Molièrovega Tartuffa. 
[…] Naj bi se mar smejala zaslepljenemu Orgonu ali še bolj zaslepljeni gospe 
Pernellovi, njegovi materi, ali pokvarjenemu Tartuffu? 

Predvčerajšnjim ležala je gospa, 
ker jo neznansko je bolela glava. 
Kaj pa Tartuffe? 
Tartuffe? Zdrav kakor dren, 
ves čvrst in čil, rdeč, dobro rejen. 
Ubožček! 
Ves dan ji ni nič dišalo, 
večerje… 

Toda saj pojutrišnjem ne bom slišala teh verzov v originalu, pojutrišnjem bo en 
sedež v parterju Comédie française prazen. […] 
Preden bi si bila lahko odgovorila, se je na semaforu pokazala zelena luč, in 
pognala se je čez križišče.
Na oni strani je počasi nadaljevala svojo pot. Da, proti Eifflovemu stolpu grem, 
proti stolpu samomorilcev. In tega nihče ne ve. […] (Gimnazijka, s. 120)

Gdy Jelka biegnie na wieżę, wspomina także pana i panią Gramont, którzy 
wypoczywają na Lazurowym Wybrzeżu. Myśl o przyjemnej drzemce nad mo-
rzem, pod drzewami wywołuje skojarzenie ze słynnym monologiem Hamleta22. 
Jelka decyduje, że zanim „zaśnie” („zanim zrzucimy z siebie więzy doczesno-
ści”), napisze list do domu (3):

(3) […] Morje pljuska ob skale, morda je v bližini kakšno drevo, ki šumi, sicer 
pa ni slišati glasu. Kako prijetno bi bilo spati ob morju! Spati, spati, spati! Kdo 
je že rekel te besede? Hamlet? Da, Hamlet. 

Umreti, spati, spati:
nemara sanjati: da, tu je kleč;
to, kakšne sanje bi prišle nam v spanju, 
ko se otresemo teh zemskih spon, 
ustavlja nas: to tisti je pomislek, 

21 Ingolič w powieści Gimnazijka przytacza kilka linijek z Tartuffe’a (pierwszy akt, scena 
czwarta) w słoweńskim przekładzie Otona Župančiča. Por. Mol iè re: Tartuffe. Komedija v petih 
dejanjih. Prev. O. Župančič. Ljubljana 1956. 

22 Ingolič przytacza fragment monologu Hamleta (akt trzeci, scena pierwsza) w słoweńskim 
przekładzie Otona Župančiča. Por. W. Shakespea re: Hamlet. Prev. O. Župančič. Ljubljana 
1956.
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ki daljša siromaštva bedna leta; 
kdor nosil bi prezir in … in … 

Ne znam dalje, pa sem znala ves monolog v originalu in v slovenščini; v an-
gleščini sem se ga morala naučiti, v treh dneh, v prevodu sem se ga naučila 
prostovoljno, en sam večer. Spet je obstala. Nisem sklenila, da bom prej pisala 
domov? […] (Gimnazijka, s. 124—125) 

5.3. W rozdziale piątym pt. Kakor da ni moj (Jak to nie mój?), będąc w Lens, 
na północy Francji, po urodzeniu dziecka Jelka zastanawia się, jak będą wygląda-
ły lekcje w Słowenii bez niej. Na języku słoweńskim zaczną przerabiać słoweń-
ską modernę23. Tragiczne życie Kettego i jego pełne żalu skargi (Ingolič cytuje 
fragment sonetu Kettego Na otčevem grobu)24 wywołują w Jelce zwątpienie w to, 
czy jeszcze kiedyś będzie mogła uczyć się w szkole dziennej (4). 

(4) […] Morana gotovo že razlaga novo snov. Lansko leto smo prišli do moder-
ne. Torej je začela s Kettejem, Murnom, Cankarjem in Zupančičem. Prvi izmed 
te četverice je menda Dragotin Kette. Zgodaj je izgubil mater, potem še očeta, 
hudo je bilo njegovo življenje in umrl je mlad v tisti visoki, neprijazni hiši ob 
Ljubljanici, v stari cukrarni. Pesmi pa ima lepe, zelo lepe. 

Povedi, mračni me grobar, s seboj
na zéleni, na senčni grob njegov,
kjer križ železen, kamenit je krov,
pod njim… 

Ne Kettejevih ne Murnovih in ne Župančičevih pesmi se letos ne bom učila, 
morda sploh nikoli več, tudi maturitetne naloge o Molièrovih treh mojstrskih 
komedijah ne bom napisala, in junija prihodnje leto ne bom delala mature. 
(Gimnazijka, s. 157—158)

Z jeszcze większą rezygnacją, niemal z udręką, Jelka rozważa, czy ktoś ze 
szkolnych kolegów będzie ją jeszcze pamiętał. Zanim, rozczarowana, dochodzi 
do wniosku, że właściwie wszyscy się jej wyrzekli, stwierdza, że być może ktoś, 

23 Moderna to kierunek w literaturze słoweńskiej (w latach 1899—1918), który ukształtowali 
Dragotin Kette, Josip Murn, Ivan Cankar i Oton Župančič. Dominuje w nim — mimo różnorod-
ności nurtów (np. nowy romantyzm, dekadencja, impresjonizm, symbolizm) — tzw. fin de siècle, 
który odrzuca obiektywny, rozsądkowy, rzeczowy opis realizmu i naturalizmu. Por. J. Kos: Pre‑
gled…, s. 217—218. 

24 Większą część twórczości Dragotina Kettego (1876—1899) stanowią wiersze (por. po-
śmiertnie wydane Poezije, 1900) czy też liryka (głównie miłosna i nastrojowa, w mniejszym 
stopniu liryka wyznania, i filozoficzno -refleksyjna). Ze względu na swoją literacką świadomość 
Kette jest najbardziej konserwatywnym przedstawicielem słoweńskiej moderny — wychodzi 
przede wszystkim od romantyzmu, który dopiero w ostatnich latach, pod wpływem europejskiej 
dekadencji i symbolizmu, wzbogaca o impresjonistyczny koloryt i uwalnia od naśladowczego for-
malizmu. Sonet Na otčevem grobu zalicza się do liryki wyznania; na tle motywu zmarłego ojca 
rozwija się wątek rozdźwięku między światem idealnym a rzeczywistym. Por. J. Kos: Pregled…, 
s. 219—224.
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powiedzmy przyjaciółka Magda, wspomni ją, czytając poezję Josipa Murna 
Aleksandrova. W jej myśli „wkradają się” wtedy trzy wersy wiersza Pa ne poj‑
dem prek poljan (5)25. 

(5) […] O, zakaj sem tisti večer poslušala Franchon, zakaj nisem napisala poslo-
vilnih pisem in naslednje jutro odšla na Eifflov stolp? […] Morana pa bi nemo-
teno predavala o Murnu, ki je tudi umrl zelo mlad. Le ob prebiranju njegovih 
pesmi bi se spomnil kdo name, morda Magda. 

Ah, v tujini bodem pal,
vran oči mi izkljuval,
krakal bo, ne žaloval.

Zvečer, ko je Jeannota in Simono spravila spat, je obsedela v svoji sobi za mizo. 
Nekaj časa se je izgubljeno ozirala okoli sebe, potem pa jo je le premagalo. 
Solze so se ji ulile po licih in glasen jok se ji je utrgal iz prsi. Zavrgla sta me, 
vsi so me zavrgli, vsi, vsi. (Gimnazijka, s. 162—163) 

6. Tłumaczenie cytatów

Techniki przekładowe, które obrali polska tłumaczka i włoski tłumacz 
w celu przełożenia cytatów z tekstu wyjściowego, są różnorodne i wskazują 
na zmienne podejście do zagadnienia stylowej i treściowej kompleksowo-
ści tego tekstu. Przechodzą od przekładu wiernego26, który dosyć dokładnie 
uwzględnia charakterystykę stylistyczną tekstu wyjściowego, także z uwagi 
na zachowanie cytatu i jego kontekstu (por. przede wszystkim cytaty z Grad-
nika, Kettego, Shakespeara w polskim przekładzie), po dość częsty przekład 
częściowy (streszczający)27, który cechują opuszczenia (także cytatów), uprosz‑
czenia tekstu docelowego (np. Molier, Kette, Murn w przekładzie włoskim, 
Molier i Murn również w przekładzie polskim). Przede wszystkim przekładowe 
techniki streszczające (np. opuszczenia, uproszczenia, uogólnienia)28 skutkują 

25 Josip Murn Aleksandrov (1879—1901), tak jak Kette, jest znany przede wszystkim ze 
swojej poezji (por. wydane pośmiertnie Pesmi in romance, 1903), w której główną rolę odgrywa 
liryka nastrojowa, wyznanie i tematyka wiejska. Pod względem stylu poezję Murna możemy 
określić jako impresjonistyczną (refleksje, medytacje), podczas gdy poezja wiejska reprezen-
tuje naiwny typ noworomantyczny. Wiersz Pa ne pojdem prek poljan uchodzi za najpiękniej-
szy z impresjonistycznych wierszy z motywem przeczuwanej śmierci. Por. J. Kos: Pregled…, 
s. 224—230. 

26 Por. faithful translation w: P. New mark: Učbenik…, s. 80.
27 Por. partial, summary translation w: A. Ches te r man: Memes…, s. 111—112.
28 Por. ibidem, s. 109—112; L. Mol i na, A. Hu r t ado Albi r: Translation…, s. 509—511. 
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neutralizacją stylistyczną i obniżeniem informatywności29 tekstu docelowego 
w porównaniu z tekstem wyjściowym.

6.1. W obu przekładach cytat z wiersza V Omami Gradnika został zacho-
wany (6, 7), przy czym w polskim tłumaczeniu jest to przekład wierny, obej-
mujący przeplatanie się wersów polskich i francuskich, podczas gdy tłumacz 
włoski z takiego zabiegu zasadniczo zrezygnował (por. opuszczenie, przekład 
częściowy) i tym samym tekst docelowy, w stosunku do wyjściowego, uprościł 
pod względem stylu. W przekładzie tłumacza włoskiego, w kontekście cytatu, 
pojawiają się również inne opuszczenia czy też uproszczenia (np. opuszczona 
została wypowiedź: „Šele ko je profesor začel prevajati, se ji je posrečilo, da se 
je le nekoliko zbrala”, która wprowadza cytat). Cytaty wersów Gradnika mają 
charakter autorski; co ciekawe, tłumacze nie zdecydowali się na rozszerzenia (np. 
w postaci uwag tłumacza)30, w których informowaliby czytelnika docelowego 
o istocie kultury wyjściowej.

(6) […] Ale docierał do niej tylko melodyjny rytm pieśni — sensu nie chwytała, 
chociaż rozumiała każde słowo z osobna. Dopiero kiedy profesor zaczął tłuma-
czyć, udało się jej trochę skupić. 

— Oh, N’attends de moi aucune parole! W oryginale, jeżeli mnie pamięć 
nie myli, poeta napisał: „O, przecież nie mogę powiedzieć ci słowa!” i dalej: Si 
je te suis comme la rose, parfum et chair — cuecille [sic!] moi! Jeżeli jestem dla 
ciebie jak… kwiat, pachnący kwiat — wchłoń mnie! Si je te suis comme une 
coupe de vin vermeil — prends moi! Oh, serre moi dans tes lèvres et bois moi, 
jusqu’à la dernière goutte. Jeżeli jestem dla ciebie jak puchar wina — trzymaj, 
o trzymaj mnie przy wargach i pij, aż ostatnia kropla w Tobie się rozpłynie! 
[…] 
Znowu zapatrzyła się w profesora i zmusiła do słuchania. 

— No i ostatnia strofa! „Parce que je sais que, semblable aux rêves, qui se 
brisent et sans cesse reviennent… Ponieważ wiem, że jak rozbite twoje sny… 
comme le cri de la douleur, le remords et le crime… jak ból, kajanie i jak 
zbrodnię… toujours je reviendrai hanter ton souvenir… zawsze będziesz mnie 
wspominał”. (Siedemnastolatka, 31—33)

(7) Il senso le sfuggiva, anche se capiva le singole parole. 
„Oh, n’attends de moi aucune parole!” — In originale, se la memoria non mi 
inganna, il poeta ha scritto: Oh, ma io non posso dirti una parola! E poi: Se 
sono per te una rosa profumata, coglimi! E ancora: Se sono per te una coppa 
di vino, prendimi, stringimi tra le labbra e bevimi, finché l’ultima goccia si 
sciolga in te. […]

29 Por. information change w: A. Ches te r man: Memes…, s. 109—110.
30 Por. additional information, notes w: P. New mark: Učbenik…, s. 148—150; amplification, 

footnotes w: L. Mol i na, A. Hu r t ado Albi r: Translation…, s. 510. W tym przypadku chodzi 
o tzw. ujawnienie tłumacza (visibility change), por. A. Ches te r man: Memes…, s. 112. 
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Fissò il professore e fece di nuovo uno sforzo per ascoltarlo. 
— E l’ultima strofa: Parce que… Perciò io so che come i sogni tuoi infranti, 

come il dolore, il rimorso e il delitto, sempre nel ricordo ti vivrò. (La liceale, 
s. 33—34)

6.2. W przypadku cytatów z utworów Szekspira i Moliera możemy mówić 
o powierzchownej zgodności przekładów, przynajmniej pod względem wyboru 
głównej techniki przekładowej: w obu przekładach cytat z Moliera został opusz‑
czony, zachowano natomiast fragment Szekspirowskiego monologu z Hamleta. 

Zarówno w polskim, jak i włoskim przekładzie pominięto fragment opisujący 
rozmyślania Jelki nad komizmem Tartuffe’a i stwierdzenie, że nigdy więcej go 
nie obejrzy, który to fragment stanowił kontekst dla cytatu z Moliera (mówiąc 
wprost, w polskim przekładzie opuszczono cztery akapity i cytat, we włoskim, 
oprócz cytatu, trzy akapity: 8, 9). Tym samym możemy mówić o przekładzie 
częściowym (streszczającym), który z uwagi na opuszczenia (według tłumaczy, 
mniej istotnych fragmentów tekstu) obniża informatywność tekstu docelowego 
w stosunku do tekstu wyjściowego. 

(8) […] Machinalnie wzięła resztę, wrzuciła do torebki i pospieszyła dalej. 
Tak idę do wieży Eiffla, do wieży samobójców. Ale tego nikt nie wie. […] (Sie‑
demnastolatka, s. 140)

(9) […] Meccanicamente prese il resto, lo fece scivolare nella borsetta e andò 
avanti. Al crocicchio si accese il segnale verde. Attraversò in fretta la strada. 
„Sto andando alla torre Eiffel e nessuno lo sa. Persino io stessa me lo sono 
dimenticata per qualche attimo […]”. (La liceale, s. 111)

Jednakże, jak już wspomniano, cytat z Szekspira został zachowany w obu 
przekładach. Różnica polega na tym, że polska tłumaczka (10) użyła istniejące‑
go przekładu, a w rozszerzeniu (uwagach tłumacza) podała o nim informację, 
podczas gdy we włoskim tłumaczeniu (11) mamy do czynienia z przekładem 
autorskim (oryginalnym), który jest stylowo uproszczony i bliski przekładowi 
częściowemu31. Kontekst, w którym umieszczone są cytaty, wskazuje w obu 
przekładach na obniżenie informatywności w stosunku do tekstu wyjściowego, 
ponieważ pominięto w nich rozmyślania Jelki o tym, jak nauczyła się monolo-

31 Por. A. Ches te r man: Memes…, s. 111—112. W tym miejscu pojawia się pytanie, czy prze-
kład autorski monologu Hamleta we włoskim tłumaczeniu jest tu właściwym wyborem (chodzi 
przecież o tekst, należący do kanonu literatury światowej i lektur obowiązkowych, przynajmniej 
w Europie Zachodniej). Można by zatem oczekiwać któregoś z istniejących przekładów, które 
cechuje większy stopień kontekstualizacji prototekstowej oraz ugruntowanie/rozpoznawalność 
w procesie dydaktycznym (jak choćby przekład Eugenia Montale w podręczniku C. Sa l i na r i, 
C. R icci: Storia della letteratura italiana. Dal Cinquecento al Settecento. Roma—Bari 1995,  
s. 1422).
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gu Hamleta; dodatkowo tłumacz włoski za pomocą przekładu streszczającego 
przedstawił decyzję Jelki o tym, że najpierw napisze listy, a dopiero później uda 
się na wieżę Eiffla.

(10) […] Fale uderzają o skały, może w pobliżu jest jakieś drzewo, które szumi. 
Jak przyjemnie byłoby spać nad morzem! Spać, spać, spać! Któż to powiedział 
te słowa? Hamlet? Tak, Hamlet. 
Umrzeć — spać, spać — a może marzyć? Otóż właśnie.
Tu jest zawada. Bo w śnie owym śmierci,
Jakie marzenia mogą przyjść, gdy wreszcie
Z ziemskiego otrząśniemy się zamętu?
To rzecz namysłu warta, to jest wzgląd,
Co życie dłuży w nieskończoność nędzy.
Bo kto by znosił czasów bicz i wzgardę…
i… i…*
Znów się zatrzymała. Napisać przedtem do domu? […]
[uwagi tłumacza: *W. Szekspir: Hamlet. Przełożył W. Tarnawski] (Siedemna‑
stolatka, s. 144)

(11) […] Il mare batte contro le rocce, il vento mormora fra le foglie degli alberi. 
Come è piacevole dormire in riva al mare! Dormire, dormire, dormire. Chi ha 
detto queste parole? Amleto? Sì, Amleto: 
Morire, dormire, dormire:
forse sognare, ma qui c’è lo scoglio:
che sogni avremo, 
dopo che ci libereremo
di queste catene terrene? 
Ecco il dubbio
che ci costringe a vivere
questa nostra misera vita… 
Rimase indecisa per qualche attimo, poi si voltò e con passi incerti riprese la via 
del ritorno. „Prima le lettere, dopo la torre”. […] (La liceale, s. 114)

6.3. W przypadku cytatów z dzieł przedstawicieli słoweńskiej moderny (Ket-
tego i Murna) polska tłumaczka i włoski tłumacz obrali dwie częściowo różne 
drogi. 

Polska tłumaczka wiernie oddaje tekst wyjściowy (bez rozszerzeń — np. uwag 
tłumacza), zachowując cytat z Kettego (przekład autorski) oraz jego kontekst 
(12), podczas gdy włoski tłumacz uprościł tekst w ten sposób, że opuścił cytat 
i część jego kontekstu, pomijając tym samym odwołanie do słoweńskiej moderny 
i jej przedstawicieli (13), por. uogólnienie letteratura moderna ‘literatura mo-
dernistyczna’32. Włoski przekład charakteryzują liczne opuszczenia, uogólnienia 
tekstu (podsumowania) oraz w efekcie obniżona informatywność. 

32 Por. generalization w: L. Mol i na, A. Hu r t ado Albi r: Translation…, s. 510.
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(12) […] Morana na pewno przerabia nowy temat. W zeszłym roku doszliśmy 
do moderny. A więc zaczęła od Ketta, Murny, Cankara i Župančicza. Pierwszy 
spośród tej czwórki to chyba Dragotin Kette. Wcześnie stracił matkę, potem 
ojca, ciężkie miał życie i umarł młodo w tamtym wysokim, odpychającym 
domu nad Lublanicą. A jakie piękne są jego wiersze!
Poprowadź mnie, ponury grabarzu, ze sobą
na zieloną, na cienistą jego mogiłę, 
gdzie krzyż żelazny, kamienny dach, 
pod nim… 
W tym roku — a może w ogóle nigdy — nie będę się uczyła wierszy ani Kette-
go, ani Murny, ani Župančicza, nie napiszę wypracowania maturalnego o trzech 
najlepszych komediach Moliera, a w czerwcu przyszłego roku nie będę zdawała 
matury. […] (Siedemnastolatka, s. 167—168)

(13) […] Ora certamente Morana sta già spiegando la letteratura moderna. 
Io purtroppo non studierò più le belle poesie, forse mai più. […] (La liceale, 
s. 136)

W przypadku cytatu z poezji Murna polska tłumaczka zdecydowała się na 
opuszczenie cytatu i streszczenie tekstu (opuszczenie około sześciu wypowie-
dzeń), podobnie jest we włoskim przekładzie (opuszczenie jest jednak nieco krót-
sze); włoski tłumacz wykluczył przy tym również odwołanie do Murna, stosując 
uproszczenie lezioni di letteratura ‘lekcje literatury’ (15); polska tłumaczka zaś 
zachowuje (bez dodatkowych rozszerzeń) nazwisko Josipa Murna Aleksandrova 
w tekście poprzedzającym cytat (por. „Opowiadam wam o poecie naszych pól 
i lasów, o Josipie Murnie Aleksandrowie, a wy rajcujecie jak przekupki”). (Sie‑
demnastolatka, 172).

(14) […] O, dlaczego tamtego wieczoru posłuchałam Franchon! Łzy zalały jej 
twarz i głośny szloch wyrwał się z piersi. Opuścili mnie, wszyscy mnie opuści-
li, wszyscy, wszyscy. […] (Siedemnastolatka, s. 172)

(15) […] Morana continuerebbe tranquilla le sue lezioni di letteratura […]. 
La sera, mandati a letto Jeannot e Simona, andò nella sua stanza e sedette 
accanto al tavolo. Girò intorno lo sguardo smarrito e improvvisamente si sentì 
crollare: gli occhi le si riempirono di lacrime, poi scoppiò in un pianto dispe-
rato. 

— Il babbo e la mamma mi hanno respinto, tutti mi hanno respinto, tutti! 
[…] (La liceale, s. 139) 
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7. Zakończenie

Dzięki cytatom literackim tekstowy (literacki) Obcy realizuje się w tekście 
docelowym. Ze względu na funkcję semantyczną cytaty w dziele literackim 
mają charakter przede wszystkim autoreferencjalny — są ukierunkowane na tekst 
docelowy, na jego styl oraz treść. W młodzieżowym dziele literackim, jakim 
jest Gimnazijka Antona Ingoliča, autoreferencjalność cytatów przeplata się z re-
ferencjalnością (funkcja informatywno -dydaktyczna), ponieważ za ich pomocą 
autor przypomina znanych autorów światowego (Szekspir, Molier) i słoweńskiego 
(Kette, Murn, Gradnik) kanonu.

W przekładzie Obcy z cytatu zajmuje pozycję Obcego w Obcym, przy 
czym funkcja semantyczna cytatów pozostaje zasadniczo taka sama; zmianie 
może jedynie ulec jej rozpoznawalność czy też informatywność. W ten sposób 
w przekładzie Gimnazijki na język polski i włoski zmieniła się przede wszyst-
kim rozpoznawalność referencjalności w przypadku autorów kanonu literatury 
słoweńskiej (Kette, Murn, Gradnik); ci bowiem w nowej przestrzeni kulturowej 
tracą swoją wyjściową pozycję kanonu, co nie dotyczy już Szekspira i Moliera. 
Cytaty z Kettego, Murna i Gradnika — z punktu widzenia przekładu — można 
by określić mianem wskaźników przestrzeni kulturowej tekstu wyjściowego 
z większą wartością informatywną niż np. Szekspir i Molier.

Kompleksowa funkcja cytatów ze światowej i słoweńskiej literatury jest 
w analizowanych przekładach Gimnazijki zachowana jedynie częściowo. We 
fragmentach światowej literatury polska tłumaczka zdecydowała się na użycie 
istniejącego przekładu wyłącznie w przypadku Hamleta Szekspira (a w uwagach 
tłumacza podała informacje o nim), natomiast kontekst cytatu został przetłu-
maczony częściowo (opuszczenia, streszczenia); cytaty z Tartuffe’a Moliera 
i ich kontekst mają charakter przekładu częściowego (opuszczenie). Jeśli chodzi 
o cytaty z literatury słoweńskiej, to polska tłumaczka wybrała przekład wierny 
w przypadku fragmentów poezji Gradnika (V omami) i Kettego (Na otčevem 
grobu): przekład cytatów ma charakter autorski, zachowany jest także ich 
kontekst (w tekście nie ma dodatkowych informacji o autorach ani wierszach); 
w przypadku tekstu Gradnika tłumaczka, dzięki przeplataniu polskich i fran-
cuskich fragmentów, zachowała również naprzemienność tekstu wyjściowego. 
Cytat z wiersza Murna Pa ne pojdem prek poljan został w polskim przekładzie 
opuszczony, a jego kontekst streszczony.

Włoski przekład cechują liczniejsze uogólnienia niż przekład polski: tłumacz 
opuścił cytaty z Tartuffe’a Moliera w poezji Kettego i Murna, także w przypadku 
ich kontekstu mamy do czynienia ze streszczeniami — w wyniku zastosowania 
uogólnień letteratura moderna ‘literatura modernistyczna’, lezioni di letteratura 
‘lekcje literatury’, zatraciło się odwołanie do słoweńskiej moderny i jej autorów. 
Jeśli chodzi o cytat z wiersza Gradnika V omami, to tłumacz zdecydował się 
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na przekład częściowy, wyjściową naprzemienność słoweńskich i francuskich 
fragmentów (równoległe przytaczanie francuskiego przekładu i słoweńskiego 
oryginału) zastąpił bowiem niemal w całości włoskim przekładem autorskim tego 
cytatu; w jego kontekście pojawiają się także inne uproszczenia. W przypadku 
Hamleta włoski tłumacz posłużył się uproszczonym przekładem autorskim i tym 
samym zmniejszył rozpoznawalność cytatu we włoskiej przestrzeni kulturowej; 
jednocześnie opuścił również część jego kontekstu.

W polskim, a już na pewno we włoskim przekładzie Gimnazijki Ingoliča 
mamy do czynienia z uproszczeniem tekstu docelowego, jeśli chodzi o cytaty 
literackie. Z uwagi na opuszczanie cytatów i streszczanie ich kontekstu przekład 
oddala się od tekstu wyjściowego pod względem stylu i kompleksowości jego 
treści, jednocześnie zmniejsza się jego referencjalność: przekład nie informuje 
czytelnika o obecności Obcych w Obcym, tzn. o tych autorach i ich dziełach lite-
rackich (na konkretnych przykładach), na tyle istotnych dla Ingoliča (ze względu 
na ich rolę w wyjściowej literaturze, kulturze, społeczeństwie, kształceniu itd.), 
że umieścił ich w swoim dziele.

Z języka słoweńskiego przetłumaczyła Maja Jasińska


