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aBSTRacT | This article deals with the relevance of paratexts in translation based on 
the example of the afterword in the czech translation of Herta müller’s novel Herztier [The 
Land of Green Plums], titled Srdce bestie and written by Radka denemarková, a writer and 
translator famous not only in her homeland. Therefore, he analyses the different functions 
of the afterword, especially as a commentary on the translator’s choices and, consequently, 
as an insight into the worldview inscribed into the original language. a particular interest 
is paid to the translator who, in view of her literary predispositions that are clearly visible 
not only in the afterword, could be described as the “second author”.
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Posłowie do przekładu powieści Herty müller Herztier (czes. Srdce bestie) na 
język czeski skłania do refleksji nad wpływem elementów okołotekstowych na 
recepcję przekładu, na zrozumienie kontekstu i wymiaru kulturowego, w jakim 
osadzony jest utwór.

Posłowie to jeden z elementów towarzyszących tekstowi głównemu. Stano-
wi jeden z  typów paratekstu, obok przedmowy, przypisów, tytułu, dedykacji 
oraz różnych rodzajów epitekstów, czyli tekstów występujących poza tekstem 
głównym (m.in. wywiady, debaty, autokomentarze itp.). Według francuskiego 
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literaturoznawcy gérarda genette’a paratekst służy zaprezentowaniu i uobec-
nieniu tekstu głównego tak, aby mógł on zostać przyjęty przez czytelnika jako 
książka, przynajmniej w naszym współczesnym rozumieniu, czyli jako tekst 
literacki składający się z mniej lub bardziej znaczeniotwórczych wypowiedzi1. 
choć g. genette opisuje i analizuje parateksty autorskie i edytorskie, to w swych 
rozważaniach pominął aspekt paratekstu w przekładzie. W podsumowaniu 
przyznaje jednak, że paratekstualna relewancja przekładu jest niezaprzeczalna, 
choćby dlatego, że przekład sam w sobie stanowi pewnego rodzaju paratekst dla 
oryginału, będąc jego epitekstem, czyli tekstem istniejącym poza nim. W tym 
sensie przekład należałoby wymienić w jednym ciągu obok takich elementów, 
jak: wywiady, debaty, autokomentarze, dzienniki  itp., więc można by go po-
strzegać także jako komentarz do oryginału.

Przekład jest nowym tekstem działającym na własnych prawach, usytuowanym 
między „wtórnością a oryginalnością”. Wtórnością, ponieważ „jest formą zbliżenia 
do prototypu”2, a oryginalnością, gdyż sposób wypowiedzi, czyli głównie kształt 
językowy (języka docelowego), w znacznym stopniu warunkuje jego treść3. orygi-
nalny jest także dlatego, że aby mógł zostać przyjęty przez czytelnika sekundarnego, 
musi zaistnieć jako samodzielny utwór w kulturze przyjmującej4. Przekład istnieje 
wśród nowych elementów okołotekstowych, takich jak „nowy” tytuł, przypisy, 
ewentualne przedmowy albo posłowia itp. z tej wtórnej perspektywy oryginał 
można by również postrzegać jako kolejny paratekst z punktu widzenia przekła-
du. dzięki paratekstowi, jakim jest w tym przypadku posłowie, przekład staje się 
przekładem właściwym, pełniejszym i doskonalszym. Posłowie, w szczególności 
napisane przez tłumacza, spełnia przy tym różne funkcje. Uwypukla doskonale, 
dlaczego tłumacz „mówi za trzech”, mianowicie za autora, czytelnika oryginalnego, 
jak i czytelnika przekładu5. Tłumacz ustosunkowuje się w nim bowiem do orygina-
łu i jego recepcji w środowisku języka oryginału. Poza tym uzasadnia swoje wybory 
translatorskie (wynikające m.in. z „horyzontu autora” wyznaczającego „hipotezę 
interpretacyjną”6), czyli to, jak dokonał „fuzji horyzontów kulturowych, osobo-
wościowych i  językowych w akcie rozumienia oryginału oraz jego reekspresji”7, 
co wpływa z kolei post factum na recepcję przekładu w odbiorze sekundarnym.

1    Por. g. genette, 1997: Paratexts: Thresholds of interpretation. j.e. lewin, tłum. cam-
bridge, cambridge University Press, s. 1.

2    Por. B. Tokarz, 2010: Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego. Katowice, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 242.

3    Por. ibidem, s. 235.
4    Por. ibidem, s. 248.
5    Por. ibidem, s. 249.
6    ibidem, s. 254.
7    ibidem, s. 250.
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Bez wątpienia w ostatnich latach powstało wiele publikacji na temat para-
tekstów w przekładzie, należą do nich m.in.: monografia Translation periphe-
ries — Paratextual Elements in Translation pod redakcją anny gil-Bardají, Pilar 
orero oraz Sary Rovira-estevy8; rozprawa doktorska inez okulskiej pt. Tłumacz 
wobec Innego: tropy i  sygnatury9, a zwłaszcza część poświęcona Tłumaczowi 
wszechwiedzącemu wobec prawdy faktu a  strategii paratekstu; artykuł jolanty 
dygul pt. Parateksty polskich przekładów z  literatury włoskiej w czasach stali-
nowskich; monografia Text, Extratext, Metatext and Paratext in Translation pod 
redakcją valerie Pellatt10; artykuł elżbiety Skibińskiej pt. Konwicki z okładki. 
O wydawniczych paratekstach francuskich przekładów powieści Tadeusza Konwic-
kiego11, a przede wszystkim tom 17. „między oryginałem a Przekładem” pod 
redakcją tejże autorki pt. Parateksty przekładu12 i inne. Taka liczba ukazujących 
się w ostatnich latach publikacji podkreśla rolę oddziaływania elementów oko-
łotekstowych na przekład i również w dalszej perspektywie na oryginał.

Paratekstem zbliżonym swoją funkcją do posłowia jest przedmowa ze wzglę-
du na to, że obie te formy służą odczytaniu sensu tekstu głównego. istnieje 
jednak między nimi różnica. Przedmowa powinna sprawić, że tekst zaintere-
suje czytelnika („to get the book read and to get the book read properly”13), więc 
powinien ją napisać sam autor. Funkcja posłowia pochodzącego od samego 
tłumacza jest natomiast spełniona, gdy wychodzimy z założenia, że służy ono 
jako komentarz do translatorskich wyborów. Skoro bowiem czytelnik postrzega 
tłumacza jako „odpowiedzialn[ego] za kształt językowy, w jakim się [ta] rzeczy-
wistość pojawia”14, to powinien również mieć okazję odnieść się do tego kształtu 
językowego. W język wpisane są z kolei kultura i obraz świata, czego najlep-
szym dowodem są zerowe heteronimy (przy czym heteronim to „bezpośredni 
równoważnik znaczeniowy słowa oryginału”15), których cechą podstawową jest 

 8   S. Rovira-esteva, P. orero, a. gil Bardají, 2012: Translation Peripheries: Paratextual 
Elements in Translation. Bern, Peter lang.

 9   i. okulska, 2015: Tłumacz wobec Innego: tropy i sygnatury. Rozprawa doktorska. Po-
znań, instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. adama mickiewicza.

10  v. Pellatt, 2013: Text, Extratext, Metatext and Paratext in Translation. newcastle upon 
Tyne, cambridge Scholars Publishing.

11  e. Skibińska, 2011: Konwicki z okładki. O wydawniczych paratekstach francuskich 
przekładów powieści Tadeusza Konwickiego. „między oryginałem a Przekładem”, t. 17.

12  e. Skibińska, 2011: Parateksty przekładu. „między oryginałem a Przekładem”, t. 17.
13  g. genette, 1997: Paratexts: Thresholds of interpretation…, s. 197.
14  Por. a. legeżyńska, 1997: Tłumacz jako drugi autor — dziś. W: a. nowicka-jeżowa, 

d. Knysz-Tomaszewska, red.: Przekład literacki. Teoria, historia, współczesność. War-
szawa, Wydawnictwo naukowe PWn, s. 42.

15  e. Balcerzan, 1998: Strategie tłumaczy. W:  idem: Literatura z  literatury. Katowice, 
Wydawnictwo Śląsk, s. 107—129.
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względna „nieprzekładalność kulturowa”16 (chodzi tu m.in. o nazwy własne, 
obyczaje i przyzwyczajenia oraz nazwy i zwroty związane z instytucjami kultu-
ry17). odnosząc się do owego kształtu językowego, tłumacz wyjaśnia również 
cel dokonania właśnie takich, a nie innych wyborów językowych.

Powieść Herztier Herty müller została przetłumaczona na 36 języków. Więk-
szość tłumaczy zdecydowała się na wyjaśnienia niektórych zwrotów i gier słów 
(np. tłumaczka przekładu na język hiszpański postanowiła wymienić i wyjaśnić 
najważniejsze i najbardziej specyficzne zwroty niemiecko- i węgierskojęzyczne 
na końcu książki w „uwagach”18, które można by nazwać kolejną formą para-
tekstu przysługującego tłumaczowi). Rzadziej posłowia piszą sami tłumacze. 
Wyjątek stanowi w tym względzie przekład na język czeski zatytułowany Srdce 
bestie. jedną z  istotnych pobudek, dla których tłumaczka, Radka denemar-
ková, opatrzyła swój przekład posłowiem, jest z pewnością specyficzny język 
autorki, obok którego nie można przejść obojętnie (nie zmienia to faktu, że 
brakuje wyjaśniających tę kwestię paratekstów w przekładach Herztier na inne 
języki). jury przyznające Hercie müller w roku 2009 nagrodę imPac dublin 
literary award za angielskojęzyczną wersję Herztier pod tytułem The Land of 
Green Plums uznało m.in., że „styl autorki charakteryzuje się wręcz spartańską  
siłą języka”19.

jak istotny dla samej H. müller jest język, potwierdza ona sama w wielu 
wypowiedziach. dowodzą one szczególnego znaczenia, jakie autorka przypisuje 
właśnie językowi. Wywiad, którego udzieliła w roku 2012 dla czasopisma „der 
Spiegel”, nosi znamienny tytuł Ich habe die Sprache gegessen20, czyli „jadłam 
ten język”. do języka ma ona stosunek sensualny, choć tytuł ten odnosi się do 
opisanego przez autorkę sposobu uczenia się nieojczystego języka rumuńskie-
go (który jej się tak podobał, że wręcz go „pożerała”). Podobnie jak w języku 
rumuńskim, tak w swym języku ojczystym — niemieckim — czuje się wręcz 
uzależniona od słów: „już nie mogę inaczej, niż szukać słów podczas czytania. 
[…] dawniej odkładałam nieraz czasopisma, a potem już nie znalazłam słowa. 
owa panika, że tego konkretnego słowa już nie znajdę, nie opuszcza mnie do 

16  Por. K. Hejwowski, 2006: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa, 
Wydawnictwo naukowe PWn, s. 71.

17  ibidem.
18  Por. H. müller, 2009: La bestia del corazón. B. Blanch Tyroller, tłum. madrid, Siruela.
19  Strona internetowa International Dublin Literary Award, część poświęcona zwycięzcy 

tejże nagrody z 1998 roku, Hercie müller: http://www.dublinliteraryaward.ie/nomi 
nees/the-land-of-green-plums/ [dostęp: 14.12.2015]. Wszystkie tłumaczenia z języka 
angielskiego, niemieckiego i czeskiego — oprócz przekładu Herztier Herty müller — 
są mojego autorstwa — j.a.

20  S. Beyer, [online]: Ich habe die Sprache gegessen. „der Spiegel”, wywiad z Hertą müller, 
27.08.2012: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-87908042.html [dostęp: 10.02.2017].
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dziś”21. Również powieść Herztier obfituje we fragmenty dotyczące samego 
języka: „a když na to pomyslím, je mi, jako by každý mrtvý za sebou zanechal 
pytel se slovy”22 (i w przekładzie na język polski: „i kiedy myślę o tym, to mam 
wrażenie, jakby każdy zmarły pozostawiał po sobie worek słów”23). gdy czło-
wiek umiera, widzi też, jak odchodzą wszystkie przez niego wypowiedziane 
słowa, bowiem już nigdy nie będą mu przechodziły przez usta. Według H. mül-
ler człowieka charakteryzuje więc w dużej mierze używany przez niego język.

innym istotnym czynnikiem, który mógł mieć wpływ na podjęcie decyzji 
o napisaniu posłowia, jest niezwykle bogata — jak na tłumacza, a w tym przy-
padku tłumaczkę — biografia. R. denemarková jest cenioną nie tylko w kraju 
swojego pochodzenia pisarką, scenarzystką i oczywiście tłumaczką. Pracuje 
również jako lektorka i dramaturg w praskim teatrze na zábradlí. dzięki tej 
ostatniej funkcji napisała biografię reżysera filmowego i  teatralnego evalda 
Schorma pod tytułem Evald Schorm — Sám sobě nepřítelem, w której szcze-
gółowo zapoznaje czytelnika z jego twórczością. jej oryginalnym dziełem jest 
powieść pod tytułem Peníze od Hitlera, która doczekała się tłumaczeń na wiele 
języków, w  tym na język polski (ukazała się pod tytułem Pieniądze od Hit-
lera), i  za którą R. denemarková otrzymała w roku 2007 nagrodę magnesia 
litera. za przekład innej powieści H. müller — Atemschaukel (opublikowanej 
w 2009 roku i będącej prawdopodobnie bezpośrednim bodźcem do przyznania 
H. müller w tym samym roku literackiej nagrody nobla), przetłumaczonej na 
język czeski jako Rozhoupaný dech (w przekładzie na język polski jako Huśtawka 
oddechu, tłum. Katarzyna leszczyńska) — R. denemarková otrzymała tę samą 
nagrodę, lecz cztery lata później, w roku 2011.

Wobec umiejętności twórczego pisania tłumaczka narażona jest w swoich 
przekładach na ryzyko zawłaszczenia tekstu oryginalnego. anna legeżyńska 
w książce na temat „tłumacza jako drugiego autora”24 stwierdza, że można 
nazwać tłumacza drugim autorem także „na podstawie wiedzy spoza tekstu: 
biografii, dokumentu, autointerpretacji etc.”25. Tłumaczka analizowanej powie-
ści Herztier dzięki swojemu niezwykłemu dorobkowi literackiemu ma lepsze 
predyspozycje, by wykazać się siłą kreacji w odmiennej materii językowej. nale-
ży przy tej okazji nadmienić, iż R. denemarková jest nawet bardziej znana jako 
pisarka niż tłumaczka, choć otrzymała ważne nagrody zarówno za działalność 

21  ibidem.
22  H. müllerová, 2011: Srdce bestie. R. denemarková, tłum. Praha, mladá fronta, s. 9.
23  H. müller, 2009: Sercątko. a. Buras, tłum. Wołowiec, Wydawnictwo czarne, s. 9.
24  Por. a. legeżyńska, 1997: Tłumacz jako drugi autor — dziś…, s. 40—50; a. legeżyń-

ska, 1999: Tłumacz i jego kompetencje autorskie. [Wyd. 2]. Warszawa, Wydawnictwo 
naukowe PWn.

25  a. legeżyńska, 1997: Tłumacz jako drugi autor — dziś…, s. 42.
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literacką, jak i przekładową. mimo wszystko w oczach czytelnika tłumacz jest 
raczej „odpowiedzialny za kształt językowy, w jakim się [ta] rzeczywistość po-
jawia”, a „autorowi przypisuje trud stworzenia fikcyjnej rzeczywistości”26. Skoro 
więc kształt językowy, w który wpisana zostaje kultura, jest domeną tłumacza, 
to wobec teorii utrzymującej, że poezja jest sztuką słowa, twórcza kompeten-
cja tłumacza zostaje jednak zasadniczo podniesiona27. Proza H. müller jest 
wysoce poetycka, i to poprzez opowiadanie rzeczy codziennych w niezwykły 
sposób i używanie przy tym słów w zupełnie nieoczekiwanych znaczeniach 
i kontekstach, dlatego też styl autorki nazywany jest „prozą wierszowaną”28 albo 

„prozą poetycką”29. W analizowanej prozie poetyckiej zdarza się na przykład 
połączenie dwóch właściwie antonimicznych wyrazów frisch („świeży”) i Ge-
storbene („zmarły”) w postaci zestawienia Frischgestorbene („als die Bäume 
kahl wurden, konnte ich das Frischgestorbene der Frau nicht ertragen”30). 
aby wyrazić to wysoce metaforyczne zestawienie, bazujące na predyspozycji 
języka niemieckiego do okazjonalnego31 tworzenia wyrazów złożonych, tłu-
maczka musiała wykazać się swoimi kompetencjami „stworzenia fikcyjnej 
rzeczywistości”32 („Když stromy byly holé, nemohla jsem pocit čerstvé smrti 
oné ženy snést”33), gdyż język czeski nie jest w stanie tworzyć takich okazjo-
nalnych zestawień. Skoro, jak wynika z  teorii dekonstrukcjonizmu, tekst nie 
posiada żadnych ograniczeń interpretacyjnych, to również znaczenia nie są 
precyzyjne34. Ta niejednoznaczność implikowana przez otwarte konteksty jest 
dla tłumacza pewnym dylematem, ponieważ musi dokonać wyboru. W tym 
sensie przekład jest „autorską wypowiedzią [twórczą] tłumacza w znacznie 
większym stopniu, niż dotąd sądziliśmy”35. Poetyckość języka wobec podję-
tego przez autorkę tak poważnego i trudnego tematu, jak totalitaryzm skłania 
również tłumaczkę do stwierdzenia w posłowiu, że H. müller „zachytila esenci 

26  ibidem.
27  Por. ibidem.
28  S. Beyer, [online]: Ich habe die Sprache gegessen…
29  zob. recenzję Rolfa michaelisa w: R. michaelis, [online]: In der Angst zu Haus. „die zeit”: 

http://www.zeit.de/1994/41/in-der-angst-zu-haus/komplettansicht?print [dostęp:   
22.02.2017].

30  H. müller, 2007: Herztier. Frankfurt am main, Fischer Taschenbuch, s. 113.
31  Tego typu wyrazy złożone można by również nazwać Ad-hoc-Komposita, czyli wyrazy 

złożone tworzone ad hoc: por. c. albin, 2007: Sprachliche Kreativität und Aphasie: 
Eine Benennstudie zur Ad-hoc-Komposita-Bildung. leipzig, Tagesklinik für kognitive 
neurologie.

32  Por. a. legeżyńska, 1997: Tłumacz jako drugi autor — dziś…, s. 42.
33  H. müllerová, 2011: Srdce bestie…, s. 136.
34  Por. a. legeżyńska, 1997: Tłumacz jako drugi autor — dziś…, s. 45.
35  ibidem, s. 45—46.
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konkrétní totality, ale jako by vyprávěla poetický příběh mytických rozměrů”36,  
czyli „uchwyciła esencję konkretnego totalitaryzmu tak, jakby pisała poetycką 
opowieść o mitycznych wymiarach”.

już sam początek posłowia został przez tłumaczkę opatrzony metaforycznym 
tytułem Načapat totalitu na švestkách37, co na język polski można przetłumaczyć 
jako „Przyłapać totalitaryzm na śliwkach”. Taki tytuł daje czytelnikowi wyraźnie 
do zrozumienia, że ma do czynienia z aluzją do rzeczywistości przedstawio-
nej we wcześniejszym tekście głównym, w którym „śliwki” stanowią lejtmo-
tyw. Rzeczywistość przedstawiona przez pryzmat „śliwek” rysuje się przy tym 
w zdecydowanie ciemnych barwach, gdyż są one między innymi symbolem 
śmierci („grüne Pflaumen soll man nicht essen, der Stein ist noch weich, und 
man beißt auf den Tod”38 — „zielonych śliwek nie powinno się jeść, pestka 
jest jeszcze miękka i nadgryza się śmierć”), a także korupcji i bezwzględności 
komunistycznej dyktatury rumuńskiej:

die Wächter pflückten sich die Taschen voll mit grünen Pflaumen. […] denn 
Pflaumenfresser war ein Schimpfwort. emporkömmlinge, Selbstverleugner, 
aus dem nichts gekrochene gewissenlose und über leichen gehende gestalten 
nannte man so. auch den diktator nannte man Pflaumenfresser39.

Strażnicy zrywali śliwki, aż kieszenie były pełne. […] Ponieważ śliwkożerca był 
przekleństwem. nazywano tak karierowiczów, zaprzedańców, bezwstydników, 
którzy wzięli się znikąd, i ludzi idących po trupach. dyktator też był nazywany 
śliwkożercą.

Tytuł posłowia wykazuje także zaskakujące podobieństwo do tytułu angiel-
skiego przekładu — The Land of Green Plums (Kraj Zielonych Śliwek). Być może 
mamy nawet właśnie do czynienia z aluzją do angielskiego tytułu. Również 
pierwsze słowa pojawiające się w posłowiu są potwierdzeniem twórczego cha-
rakteru tłumaczenia, naprowadzającego czytelnika już na samym początku na 
wyjątkowość tego przekładu i osobę tłumaczki. zaczyna się bowiem trzema ko-
lokacjami określającymi faunę i florę, występującymi w powieści Herztier, a mia-
nowicie: ťuhýk devítismrtihlav, ostropestřec mariánský, žlabatka listová. Są to 
odpowiedniki oryginalnych Neuntöter, Milchdistel i Blattlaus, czyli słów o struk-
turze najbardziej typowej dla form języka (niemieckiego) obecnych w analizo-
wanej powieści, czyli dla wyrazów złożonych. W świecie przedstawionym przez 

36  H. müllerová, 2011: Srdce bestie…, s. 209.
37  ibidem, s. 207.
38  H. müller, 2007: Herztier…, s. 22.
39  ibidem, s. 59.
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autorkę określają one między innymi wiele zwierząt i roślin. jedną z najbardziej 
charakterystycznych cech wyrazów złożonych w  języku niemieckim jest ich 
metaforyczność wynikająca z obecnej między ich członami luki semantycznej. 
Semantyka całego wyrazu złożonego nie musi bowiem wcale pokrywać się 
z którymś ze znaczeń centralnych40 jego członu. dowodem na taką tezę jest 
choćby pierwsze wyrażenie pojawiające się w posłowiu, tj. ťuhýk devítismrtihlav 
i w oryginale — złożenie Neuntöter, w którym ani człon Neun-, ani -töter nie są 
desygnatami pojęcia ptak. aby zachować obrazowość i metaforyczność obecną 
w oryginale, tłumaczka decyduje się na wiele amplifikacji, wykorzystując przy 
tym nazwy ludowe albo tworząc neologizmy (w przypadku ptaka zwanego 
Neuntöter dodaje w przekładzie, dla zachowania obrazowości, nazwę ludową 
masojídek41, w innym fragmencie również neologizm devítismrtihlav42), a także 
sięgając po nazwy podobnych, lecz innych przedstawicieli fauny. W przypadku 
Blattlaus (czyli „mszyca”) pomimo istnienia dokładnego heteronimu nie stosuje 
nazwy o tym samym desygnacie mšice, lecz nazwę innego owada, mianowicie 
žlabatka listová43 („galasówka dębianka”), która tak jak nazwa oryginalna odsyła 
bezpośrednio do swej treści, czyli jest nazwą motywowaną.

Według tłumaczki słowa te można uznać za reprezentatywne dla języka 
pisarki, który docenili jurorzy Komitetu noblowskiego, przyznając H. müller 
w roku 2009 literacką nagrodę nobla. inną cechą języka autorki, wymagają-
cą — według tłumaczki — komentarza, są jej zdania przypominające „řezy 
chirurgickou ocelí”44 („cięcia stalą chirurgiczną”) i  zawierające słowa i  wy-
rażenia, które „se zarývají pod kůži”45 („wżynają się pod skórę”). Wyjaśnia-
jąc zdania, słowa i  wyrażenia stosowane przez autorkę, tłumaczka odcina 
się z  jednej strony od ewentualnego zarzutu niewierności wobec dominan-
ty tekstu wyjściowego, a z drugiej — daje czytelnikowi do zrozumienia, że 
również zdania w przekładzie celowo sformułowała tak, by wywierały wra-
żenie, jakby były „cięte stalą chirurgiczną”. na taki kształt języka wpływa 

40  Por. R. langacker, 2008: Cognitive Grammar: A Basic Introduction. oxford—new 
york, oxford University Press, s. 53.

41  źródła podają, że „nejčastějším lidovým jménem ťuhýka je asi masojídek” („naj-
częstszą nazwą ludową gąsiorka jest prawdopodobnie masojídek”): http://www.ifau 
na.cz/okrasne-ptactvo/clanky/r/detail/4184/tuhyk-obecny-lanius-collurio/ [dos-
tęp: 15.02.2017]. nazwę tę stosuje np. w następującym fragmencie: „Tady má jen 
jeden pták vlastní život, psal georg, ťuhýk zvaný masojídek” („Tutaj tylko jeden ptak 
ma własne życie, pisał georg, gąsiorek zwany mięsożercą”). H. müllerová, 2011: Srdce 
bestie…, s. 83.

42  Por. ibidem, s. 137.
43  ibidem, s. 14.
44  ibidem, s. 207.
45  ibidem.



131

jaKoB alTmann | Rola PoSłoWia W PRzeKładzie HERZTIER…

między innymi brak wyrafinowanej składni i  niemal całkowita rezygnacja 
ze  środków stylistycznych, a  stosowanie w  ich miejsce stylu parataktycz- 
nego46. zauważyli to również niemieccy krytycy literaccy z dziennika „Han-
delsblatt”, pisząc, że „styl językowy, bezlitosna monotonia parataksy i osob-
liwa topografia tworzą przytłaczającą atmosferę”47. H. müller wyjaśniała, że 
taki styl (jak go opisała tłumaczka) wynika ponadto z wykorzystania języka 
ukierunkowanego na cechy typowe dla języka mówionego. Twierdzi bowiem: 

„gdy mogę, przechodzę od razu do mowy niezależnej. język zostaje blisko tego, 
skąd pochodzi”48, a język pochodzi ze sfery języka mówionego właśnie, i dalej: 

„pisanie to również słuchanie. czytam wszystko, co piszę, na głos, a gdy mi to 
nie brzmi, to coś się nie zgadza. język pisany powinien też zawsze być językiem 
mówionym. Również to, co się czyta po cichu, powinno brzmieć w głowie”49.

Pojawia się jednak wątpliwość, czy w ogóle, a jeśli tak, to jak, czytelnik se-
kundarny jest w stanie zrozumieć przedstawiony przez tłumaczkę analityczny 
opis języka stosowanego przez autorkę, skoro ma przed sobą przekład, czyli 
inny system znaków, których powiązania rządzą się własnymi prawami. cho-
dzi tu oczywiście w największym stopniu o różnice wynikające z odmienności 
systemów językowych: języków germańskich (niemiecki) — z jednej strony i ję-
zyków słowiańskich (czeski) — z drugiej. Skoro na przykład składnia w języku 
niemieckim przy rozróżnianiu języka potocznego od normy języka pisanego od-
grywa zasadniczą rolę, to przekładając tekst, którego składnia zawiera elementy 
znaczeniotwórcze, na język czeski, tłumacz / -ka musi poszukać ekwiwalencji 
w innych kategoriach gramatycznych. język czeski cechuje bowiem stosunkowo 
swobodna składnia50. znaczeniotwórcza może być przede wszystkim pozycja 
czasownika w zdaniu podrzędnym. W zdaniu „jemand im viereck fragte, wo 

46  Por. definicję hasła „Parataxe” z Duden: „nebenordnung von Sätzen oder Satzgliedern”, 
czyli „ułożenie zdań lub części zdań obok siebie”: http://www.duden.de/rechtschre 
ibung/Parataxe [dostęp: 12.02.2017].

47  c. Wagner, 2002: Sprache und Identität: Literaturwissenschaftliche und fachdidaktische 
Aspekte der Prosa von Herta Müller. oldenburg, igel verlag Wissenschaft, s. 59.

48  Por. S. Beyer, [online]: Ich habe die Sprache gegessen…
49  ibidem.
50  choć autorzy opracowania Stručná mluvnice česká alois jedlička i Bohuslav Havránek 

piszą, że „uporządkowanie słów w zdaniu, tzn. szyk wyrazów, nie jest w języku czes-
kim przypadkowe i dowolne, ale opiera się na pewnych regułach”, to chwilę później 
przyznają, że „w wypowiedziach nacechowanych emocjonalnie […] szyk wyrazów 
bywa obrócony”. i właśnie na tym polega różnica między językiem czeskim a języ-
kiem niemieckim: w zdaniach podrzędnych szyk wyrazów w języku niemieckim jest 
ściśle ustalony i zaburzenie tego porządku ma dużo większy wpływ na semantykę niż 
w języku czeskim, gdzie taki zabieg jest zgodny z normą językową i nie powoduje 
przejścia z mowy zależnej w niezależną lub na odwrót. Por.: B. Havránek, a. jedlička, 
2002: Stručná mluvnice česká. Praha, nakladatelství Fortuna, s. 152.
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ist meine nagelschere”51 („Ktoś w czworokącie zapytał, gdzie są moje nożyczki”) 
czytelnik oryginału wyraźnie zauważa, że ma do czynienia z mową niezależną, 
gdyż wo („gdzie”) występuje jako przysłówek pytający, a nie jako przysłówek 
względny. decydująca jest tu bowiem pozycja czasownika ist, który znajduje się 
na drugim miejscu, co sugeruje wyraźnie, że mamy do czynienia ze zdaniem 
głównym, a nie pobocznym (gdyż wtedy czasownik musiałby znaleźć się na 
końcu zdania). W przekładzie natomiast nie sposób zaznaczyć tego typu różnic 
poprzez składnię: „někdo se v prostoru čtyřúhelníku zeptal, kde mám nůžky 
na nehty”52 („Ktoś w pomieszczeniu czworokąta zapytał, gdzie mam nożyczki 
do paznokci”). Fragment „kde mám nůžky na nehty” może bowiem zarówno 
być zdaniem głównym (pytaniem), jak i zdaniem podrzędnym. dopiero kolejne 
zdanie daje czytelnikowi przekładu już jasno do zrozumienia, że ma do czynienia 
z mową niezależną, dzięki czemu również wcześniej przytoczony fragment od-
czytuje jako część rozmowy (więc jako mowę niezależną): „onen někdo se zeptal, 
v  jaké kapse, v  tvém kabátu, jak to, žes je včera zase odnesla”53. Po pierwsze, 
brakuje w nich spójnika že i orzeczenia (w mowie zależnej wypowiedź powinna 
wyglądać tak: „že je v tvém kabátu”), a po drugie, tłumaczka wprowadza element 
typowy dla języka mówionego (hovorová čeština) w postaci wyrażenia jak to, žes.

jak daje się zauważyć w dalszej części, posłowie spełnia także inną funk-
cję: zmierza do osadzenia twórczości H. müller, a zwłaszcza powieści Herztier, 
w szerszym kontekście literaturoznawczym i historycznoliterackim: „ačkoliv má 
text autobiografické jádro a je silně osobní, podařila se müllerové chladná studie 
bez skrupulí a jemnocitných vytáček, vymanila se z frází politických i literárních, 
které jsou vlastní každé zemi, a vzdala se zavedených narážek”54 („chociaż tekst 
ma charakter autobiograficzny i jest wyraźnie osobisty, Hercie müller udało się 
bez wahania i subtelnych wykrętów zachować chłodny ogląd sytuacji, wyzwoliła 
się od politycznych i literackich fraz, właściwych dla każdego narodu, i porzuciła 
przyjęte aluzje”). metaforycznie przedstawiona informacja o tym, że „slova — 
jak je u müllerové zvykem — dozrávala kolem pecky, autobiografického jádra”55 
(„słowa — jak zazwyczaj u müller — dojrzewały wokół pestki, autobiograficz-
nego rdzenia”), podkreśla również autobiograficzność utworu.

Tłumaczka dokonuje zatem w dwóch zdaniach literaturoznawczego podsu-
mowania, dzięki któremu odbiorca sekundarny powinien być w stanie odnaleźć 
się w twórczości autorki i ocenić, względnie docenić, ją na tle powstającej rów-
nolegle pozostałej literatury niemieckiego obszaru językowego. modeluje w ten 

51  H. müller, 2007: Herztier…, s. 18.
52  H. müllerová, 2011: Srdce bestie…, s. 18.
53  ibidem.
54  ibidem, s. 208.
55  ibidem, s. 209.
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sposób post factum odbiór tekstu, dając czytelnikowi możliwość odszukania 
w sposobie przedstawiania powieściowej rzeczywistości elementów autobio-
graficznych. Taką funkcję pełni również przytoczenie przez tłumaczkę słów 
H. müller, w których krytykuje ona „maniakalny egotyzm jednej literatury”56 
i żąda, by zrezygnowano z jej estetycznego i ideologicznego fundamentu. Tym 
samym daje do zrozumienia, że własną twórczość postrzega jako przekraczanie 
norm literackich. mamy tu więc do czynienia z paratekstem będącym właści-
wie perytekstem57, którym jest w tym przypadku analizowane posłowie. Takie 
modelowanie czytelnika można jednak uznać za konieczne, aby wykryć intentio 
operis (Umberto eco). Tłumacz powinien mu pomóc odróżnić interpretację od 
nadinterpretacji w poszukiwaniu intencji dzieła (intentio operis)58, na przykład 
wpisując tłumaczony tekst w szerszy kontekst w ramach posłowia właśnie.

W dalszej części posłowia tłumaczka daje odbiorcy przekładu jeszcze wy-
raźniej do zrozumienia, że ma on do czynienia z przekładem z języka niemiec-
kiego. dowiaduje się, że przekład powstał na bazie szczególnej odmiany języka 
niemieckiego, języka, który tłumaczka określa jako „švábsky zbarven[é] nářečí” 
(czyli „dialekt o zabarwieniu szwabskim”). jest to bez wątpienia informacja adre-
sowana do dobrze wykształconego czytelnika, ponieważ określenie švábsky ma 
polisemiczny charakter: przez rodzimego użytkownika języka czeskiego będzie 
prawdopodobnie w pierwszej kolejności kojarzone z pejoratywnym oznacze-
niem obywatela niemiec (Šváb59), dopiero w drugiej kolejności, mając odpo-
wiednią wiedzę na temat dialektów i regionów niemieckich, czytelnik skojarzy 
określenie švábsky z nazwą toponimiczną. na tym jednak nie koniec koniecznej 
do zrozumienia kontekstu wiedzy. nie chodzi tu bowiem o krainę historyczną 
i etniczną w dzisiejszych południowych niemczech — Szwabię, lecz o region 
zwany Banat. jest to region w europie Środkowo-Wschodniej mieszczący się na 
obszarze dzisiejszych Węgier, Rumunii i Serbii. część rumuńska to tzw. Banat 
Temeszwarski obejmujący od czasów końca i wojny światowej ok. 66 procent 
całkowitej powierzchni Banatu60. Rejon ten zamieszkuje między innymi grupa 

56  ibidem.
57  g. genette dzieli bowiem parateksty na epiteksty i peryteksty, mając w przypadku tych 

ostatnich na myśli wszelkie teksty istniejące w ramach tekstu głównego — tego samego 
woluminu, por. g. genette, 1997: Paratexts: Thresholds of interpretation…, s. 4—5.

58  Por. m. gawlak, 2015: O przekładzie tytułu (na przykładzie prozy słoweńskiej). „Prze-
kłady literatur Słowiańskich”, t. 6, cz. 1, s. 63.

59  Według Slovníka spisovného jazyka českého „Šváb” to „obyvatel Švábska; přen. expr., 
hanl. němec”, czyli po pierwsze‚ „mieszkaniec Szwabii”, a po drugie, „metaforycznie, 
ekspresywnie, pejoratywnie niemiec”: http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hleda
t&heslo=švábský&sti=emPTy&where=hesla&hsubstr=no [dostęp: 16.02.2017].

60  Por. P. laihonen, 2007: Die Banater Schwaben und Ideologien über die Mehrsprachigkeit. 
münchen, Ungarisches institut münchen, Ungarn-jahrbuch, s. 91.
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etniczna, zwana Szwabami banackimi61, wśród której dorastała autorka. jest to 
„kulturowy izolat”, czyli język odizolowany od swojego naturalnego środowiska 
(którym w tym przypadku są niemcy). Tłumaczka opisuje tę odmianę języka 
niemieckiego jako „obnažená na kost, vykloubená a podezřelá stejně jako je 
vykloubený a pokřivený svět postav tímto jazykem popisovaných”62 („obna-
żoną do kości, zwichniętą i podejrzaną tak samo jak zwichnięty i wypaczony 
jest świat postaci opisywanych za pomocą tego języka”). Widoczna staje się 
więc bardzo istotna funkcja posłowia: służy czytelnikowi sekundarnemu do 
wglądu w świat wpisany w język oryginału, w tym przypadku w (mikro)świat 
określonej odmiany językowej. W kraju rządzonym przez totalitarną władzę, 
gdzie językiem urzędowym był (i nadal jest) język rumuński, język mniejszo-
ści niemieckiej był niechciany, chcąc mimo to przetrwać, musiał być „úsečná, 
neúprosná, tvrdošíjná”63 („szorstki, bezlitosny i nieustępliwy”).

Kolejna część posłowia, zaczynająca się cytatem z powieści „pod moruší stála, 
děvenko, židle”, wnosi z kolei istotne informacje na temat tego, jak czytelnik po-
winien zinterpretować ten szczególny język, użyty przez autorkę i „zacytowany”64 
przez tłumaczkę. Powieść nie jest bowiem zwykłym opisem rzeczy, lecz „naléha-
vost narůstá s mírou informací zakuklených do metafor a obrazů”65 („natar-
czywość wzrasta wraz z  informacjami ukrytymi w metaforach i obrazach”). 
Potwierdza się tu więc wrażenie, jakie czytelnik mógł odnieść po przeczytaniu 
kilku pierwszych stron powieści: cechuje ją wysoki stopień metaforyczności 
i obrazowości, która sprawia, że nic nie można odczytać dosłownie. jako że 
odbiorca przekładu tłumaczowi przypisuje raczej „kształt językowy, w jakim się 
[ta] rzeczywistość pojawia”66, intuicyjnie może podejrzewać, że to właśnie on 
(a w tym przypadku ona) jest sprawcą tak specyficznego języka. zatem posłowie 
służy w  tym przypadku relatywizacji tego wrażenia poprzez zdystansowanie 
się tłumaczki od treści powieści i uświadomienie czytelnika, że to autorka jest 
odpowiedzialna za ową metaforyczność.

Podsumowując, posłowie w przekładzie Herztier Herty müller na język cze-
ski spełnia kilka bardzo istotnych funkcji. Po pierwsze, służy jako komentarz 
do translatorskich wyborów. Po drugie, osadza twórczość pisarki w szerszym 

61  Por. niem. Banater Schwaben. z powodu możliwych negatywnych skojarzeń po polsku 
nazywani są również Niemcami banackimi.

62  H. müllerová, 2011: Srdce bestie…, s. 208.
63  ibidem.
64  Według edwarda Balcerzana „przekład można [bowiem] traktować jako szczególny 

przypadek cytowania”. cyt. za anną legeżyńską: a. legeżyńska, 1997: Tłumacz jako 
drugi autor — dziś…, s. 44.

65  H. müllerová, 2011: Srdce bestie…, s. 209.
66  Por. a. legeżyńska, 1997: Tłumacz jako drugi autor — dziś…, s. 42.
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kontekście literaturoznawczym i historycznoliterackim. Po trzecie, modeluje 
odbiór tekstu post factum, czyli relatywizuje wrażenie lektury, wprowadzając 
w konteksty świata przedstawionego. W końcu służy czytelnikowi sekundarne-
mu do wglądu w świat wpisany w język oryginału, który bez posłowia pozostałby 
dla niego nieosiągalny. choć trzeba dodać, że nie pojawiają się w nim żadne 
odniesienia do tego, jak ten świat został w oryginale przedstawiony przez język, 
jest jedynie mowa o wrażeniu, jakie on wywiera (jest nieustępliwy, bezlitos-
ny  itp.). należy wszakże stwierdzić, że w posłowiu tłumaczka nie wspomina 
o najważniejszym elemencie każdego utworu literackiego, tj. o tytule, jakim jest 
Srdce bestie, choć odgrywa on bardzo ważną rolę względem całego tekstu67. Tym 
bardziej, że tytuł przekładu został w twórczy sposób przełożony z metaforycz-
nego złożenia Herztier na dwuczłonowe określenie srdce bestie, które wywołuje 
nieco inne skojarzenia, głównie za sprawą różnic obrazów Tier („zwierzę”) 
i bestie („bestia”).
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jakob altmann
Význam doslovu k českému překladu Herztier Herty Müllerové

RéSUmé | Předmětem tohoto článku je podstata paratextů v překladu, a to na příkla-
du doslovu k českému překladu románu Herty müllerové Srdce bestie (originální titul: 
Herztier) sepsaného známou spisovatelkou a překladatelkou Radkou denemarkovou.

na začátku se tato stať zabývá nejdůležitějšími vlastnostmi paratextů, přičemž je 
zdůrazněno, že samotný překlad lze rovněž pokládat za specifický druh paratextu, nemluvě 
o překladatelově doslovu, který z hlediska překladu je dalším paratextem. v další části byly 
probrány různé funkce, splněny analizovaným doslovem: slouží mimo jiné jako komentář 
k překladatelovým volbám a  tedy i  jako náhled do obrazu světa přítomného v  jazyku 
originálu. zvláštní pozornost byla věnována překladatelce, která částečně díky svým výji-
mečným literárním předpokladům, viditelným nejen v předmětném doslovu, by mohla 
být označena jako ‘druhý autor’. jedna z nejpodstatnějších podnětů k napsaní doslovu byl 
specifický jazyk používaný autorkou Hertou müllerovou, která popisuje obyčejné věci 
neobyčejným způsobem pomocí slov vyskytujících se v úplně neočekáváných významech 
a kontextech.

KlíČová Slova | paratexty, doslov, překlad, Herta müller, Radka denemarková

jakob altmann
The Role of Afterword in the Czech Translation of Herta Müller’s Herztier

SUmmaRy | This article deals with the relevance of paratexts in translation based 
on the example of the afterword in the czech translation of Herta müller’s novel Herztier 
[The Land of Green Plums], titled Srdce bestie and written by Radka denemarková, a writer 
and translator famous not only in her homeland.

Firstly, the elucidation analyses the essentials of paratext as such, pointing out that 
translation is a specific type of paratext itself, not to mention the translator’s afterword 
which, in turn, constitutes — from the point of view of translation — another paratext. 
Furthermore, the attention of the reader is directed to the different functions of the 
afterword, especially as a commentary on the translator’s choices and, consequently, as 
an insight into the worldview inscribed into the original language. Thereby, a particular 
interest is paid to the translator who, in view of her literary predispositions that are 
clearly visible not only in the afterword, could be described as the “second author”. Finally, 
one of the most important issues is the very specific language used by the writer Herta 
müller as she describes trivial things in an extraordinary way, using words in completely 
unexpected meanings and contexts.

KeyWoRdS | paratexts, afterword, translation, Herta müller, Radka denemarková


