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Prispevek obravnava prevajanje in recepcijo prevedenih del na primeru Jezernikove knjige
Non cogito ergo sum. Arheologija neke {ale, ki je na Poljskem prevedena kot Naga Wyspa.
Gu³ag Tity. Avtorica prispevka posebej ponazarja posledice prevajalskih izbir in njihov vpliv
na recepcijo v poljskem prostoru.

Bo`idar Jezernik, naslov, prevajanje, recepcija

The article deals with translation and the reader response to translated works, investi-
gating the case of the title of Jezernik’s book Non cogito ergo sum. Arheologija neke {ale,
which was published in Poland as Naga Wyspa. Gu³ag Tity. The author pays particular
attention to the effects of the translation choices and their impact on reader response in the
Polish cultural space.

Bo`idar Jezernik, title, translation, reader response

Jednym z elementów utworu literackiego jest tytu³, choæ jego status ontologiczny
wci¹¿ jest przedmiotem o¿ywionej dysputy naukowców, którzy próbuj¹ opisaæ
wszystkie ³¹cz¹ce go z utworem relacje i ustaliæ, czy rzeczywiœcie jest on konsty-
tutywnym sk³adnikiem tekstu. O ile S³ownik terminów literackich podaje: »tytu³ –
nazwa nadana dzie³u przez jego autora, stanowi¹ca integraln¹ czêœæ tekstu dzie³a
[…]« (S³awiñski 2008: 596), o tyle pojawiaj¹ siê i takie g³osy:

Z pewnym zdziwieniem wypada stwierdziæ, i¿ na postawione na pocz¹tku rozdzia³u
pytanie, czy tytu³ nale¿y do dzie³a? – w œwietle dotychczasowych badañ nie mo¿na
udzieliæ zadowalaj¹cej, jednoznacznej odpowiedzi, zamykaj¹cej siê w postaci: tak lub
nie. Sytuacja jest bowiem o wiele bardziej skomplikowana. Odnotowujemy zatem
zaskakuj¹cy fakt, w jak wielu pracach badacze zachowuj¹ obojêtnoœæ wobec tego
problemu […]. (Piechota 1992: 35)

Prowadzone badania skupiaj¹ siê nie tylko na sposobie istnienia tytu³u w odnie-
sieniu do utworu, który nazywa i reprezentuje, ale tak¿e na ustaleniu, jakie funkcje
pe³ni. Próby ich wyszczególnienia i opisania podejmowali prawie wszyscy badacze,
zajmuj¹cy siê tytu³ami. Ich wysi³ki syntetycznie przedstawi³a Marzanna UŸdzicka,
która podzieli³a analizowane funkcje na trzy zasadnicze grupy, a kryteriami jej kla-
syfikacji sta³a siê perspektywa badawcza, reprezentowana przez poszczególnych
naukowców. Wymienia wiêc w pierwszej grupie funkcje, które pe³ni tytu³ traktowany
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jako nazwa w³asna. S¹ to funkcja nominatywna, identyfikacyjna oraz indywiduali-
zuj¹ca. Tytu³ w relacji z tekstem pe³ni funkcjê charakteryzuj¹co-informacyjn¹ (de-
skryptywn¹), a w relacji z czytelnikiem funkcje pragmatyczn¹, z której wyodrêbniæ
mo¿na jeszcze reklamow¹, propagandow¹, ekspresywn¹, emocjonaln¹, spo³eczn¹
oraz stylistyczn¹ (UŸdzicka 2007: 15–16, Gajda 1987: 85). Wszystkie te funkcje
mo¿na tak naprawdê sprowadziæ do dwóch podstawowych, które skupiaj¹ wokó³
siebie inne, staj¹c siê funkcjami przewodnimi:

Jedn¹ z nich jest funkcja identyfikowania utworu, wskazywania, o jaki jednostkowy –
ten i tylko ten – utwór chodzi. Niemal wy³¹cznie ta w³aœnie funkcja dochodzi do g³osu
na kartach tytu³owych wspó³czesnych wydañ klasyków […]. O ni¹ chodzi, gdy doko-
nujemy skrótów tytu³u, gdy pos³ugujemy siê nim w przekszta³conej postaci. Identyfi-
kacji s³u¿y od pradawna eksponowane miejsce tytu³owe. Pradawnym te¿ zabiegiem
jest skrót – przekszta³cenie tytu³u na eksponowanym miejscu.

Druga funkcja tytu³u utworu literackiego […] to funkcja wprowadzenia do utwo-
ru, funkcja metawypowiedzi. W tej funkcji w³aœnie tytu³ stanowi integraln¹ czêœæ
utworu. Przeciwnie ni¿ w przypadku funkcji identyfikuj¹cej – realizuje j¹ tytu³ w
pe³nym, nieprzekszta³calnym brzmieniu. (Danek 1980: 76–77)

Przek³ad tytu³u wymaga od t³umacza szczególnych umiejêtnoœci i analizy ca³ego
tekstu. Tytu³ bowiem zajmuje niezwyk³e miejsce w ca³oœci utworu. Sytuuj¹c siê na
jego fizycznych obrze¿ach, trwa w ci¹g³ym wahaniu miêdzy integralnoœci¹ z treœci¹ a
zachowaniem swoistej autonomii. Ta niejednoznacznoœæ w jego postrzeganiu ma
znacz¹cy wp³yw na sposób jego t³umaczenia. Istniej¹ bowiem przek³ady, w których
tytu³ pozostawiony zostaje w wersji oryginalnej, zdarzaj¹ siê jednak i takie, gdzie
t³umacz nadaje przek³adowi tytu³ zupe³nie nowy, niezwi¹zany w ¿aden sposób z
oryginalnym (Jarniewicz 2000: 477). Ta druga mo¿liwoœæ idealnie odzwierciedla
podejmowany w niniejszym artykule problem.

Paradoksalnie przek³ad tytu³u mo¿e okazaæ siê dla t³umacza najtrudniejsz¹ i naj-
bardziej wymagaj¹c¹ czêœci¹ jego pracy. Niejednokrotnie staje siê on na tyle
powa¿nym dylematem translatorskim, ¿e bêdzie towarzyszyæ t³umaczowi przez ca³y
czas jego pracy nad tekstem. Przewa¿nie jest wynikiem dosyæ oczywistej zale¿noœci,
która splata tytu³ z treœci¹ utworu i rodzi wzajemne oddzia³ywanie – skrupulatna
lektura i odkrywanie kolejnych sensów rzutuje na lepsze rozumienie tytu³u, on sam
natomiast równie¿ mo¿e oferowaæ nowe mo¿liwoœci interpretacyjne. Istotn¹ kwesti¹
jest jednak dla t³umacza zachowanie wiernoœci orygina³owi przy równoczesnym
umiejêtnym wprowadzeniu tytu³u w rzeczywistoœæ jêzykow¹ kultury docelowej (Ru-
dolf 2000: 485).

Jednak wyzwanie, jakie rzuca tytu³ t³umaczowi, mo¿e byæ prawdziwym egzami-
nem jakoœci warsztatu t³umacza i stanowiæ przyk³ad jego niezwyk³ego talentu,
szerokich kompetencji i wra¿liwoœci na s³owo i jego znaczenie. T³umaczenie tytu³u
urasta do rangi najwa¿niejszego sprawdzianu umiejêtnoœci z zakresu przek³adanego
dzie³a. Jak pisze Jarniewicz: »Trudno znaleŸæ lepsz¹ ilustracjê autonomicznego cha-
rakteru pracy t³umacza. […] Czêsto w³aœnie w tytule przek³adanego dzie³a (t³umacze
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– przyp. JC) zaznaczaj¹ swoj¹ obecnoœæ: a wtedy tytu³, oprócz wielorakich funkcji,
jakie przysz³o mu pe³niæ w oryginale, staje siê prawdziw¹ sygnatur¹ t³umacza.«
(Jarniewicz 2000: 483)

Przedmiotem analizy niniejszego artyku³u jest polskie wydanie ksi¹¿ki Bo`idara
Jezernika pt. Naga wyspa. Gu³ag Tity. Ukaza³o siê ono w 2013 roku nak³adem
wydawnictwa Czarne, a w stopce redakcyjnej jako tytu³ orygina³u podaje wydan¹ w
S³owenii w 1994 roku monografiê naukow¹ Non cogito ergo sum. Arheologija neke
{ale. Znaczna odleg³oœæ semantyczna i formalna obu tytu³ów sta³a siê punktem
wyjœcia rozwa¿añ, których g³ównym celem by³o ustalenie, jaki wp³yw mia³a zmiana
tytu³u t³umaczonego dzie³a na potencjalny kr¹g odbiorców i jak dziêki niej zosta³a
ksi¹¿ka odebrana na polskim rynku wydawniczym. Nale¿a³o siê wiêc zastanowiæ, czy
s³oweñska publikacja trafi³a do modelowego grona czytelników i jak zosta³a przez
nich odebrana. Warto dodaæ, ¿e polski tytu³ pod wzglêdem swojej formy nie jest
wyborem a¿ tak zaskakuj¹cym, gdy weŸmie siê pod uwagê fakt, i¿ w tym samym
roku, w którym w polskiej ofercie wydawniczej ukaza³ siê analizowany przek³ad, na
s³oweñski rynek trafi³a ksi¹¿ka autorstwa Bo`idara Jezernika w³aœnie pod tytu³em
Goli otok. Titov gulag, która pod wzglêdem ekwiwalencji wprost idealnie korespon-
duje z polskim t³umaczeniem wczeœniejszej ksi¹¿ki. Co ciekawe wspomniana nowsza
ksi¹¿ka posiada identyczn¹ strukturê, ten sam podzia³ na rozdzia³y i identyczny
wykaz Ÿróde³. Dodatkowo zaopatrzona zosta³a wstêpem Adama Michnika, który
pierwotnie napisany zosta³ do wydania polskiego (Morfologia Nagiej Wyspy),
a nastêpnie przet³umaczony przez Jezernika (przy wspó³pracy z Jan¹ Unuk) i za-
mieszczony w jego najnowszej publikacji. Odbiorca zakorzeniony w polskim i s³o-
weñskim rynku wydawniczym ma wiêc do czynienia a¿ z trzema pozycjami, jedn¹
polsk¹ i dwiema s³oweñskimi, z których paradoksalnie ta stanowi¹ca podstawê t³uma-
czenia posiada tytu³ diametralnie inny od dwóch pozosta³ych, które nie wykazuj¹
jednak zale¿noœci translatorskiej.

Choæ traktowane jako osobne pozycje wydawnicze, obie s³oweñskie ksi¹¿ki Jezer-
nika stanowi¹ tak naprawdê œciœle ze sob¹ po³¹czon¹ ca³oœæ, gdy¿ póŸniejsze opra-
cowanie mo¿na potraktowaæ jako zmienione i miejscami rozszerzone wydanie
wczeœniejszego. O zmianach mo¿e œwiadczyæ nie tylko inny uk³ad graficzny ksi¹¿ki,
zamieszczone s³owo wstêpne (wydanie z 1994 jest zaopatrzone wstêpem Krefta,
wydanie z 2013 Michnika), ale tak¿e nowe fragmenty, najczêœciej odwo³ania lub
cytaty do Ÿróde³ bibliograficznych, wydanych ju¿ po publikacji pierwszej ksi¹¿ki
s³oweñskiego antropologa.

Rozwa¿ania niniejsze skoncentrowaæ nale¿y jednak na korelacji orygina³u i prze-
k³adu. Najogólniejszy typ struktury obu tytu³ów jest zbie¿ny, gdy¿ ka¿dy z nich
sk³ada siê z dwu cz³onów, wskazuj¹c potencjalnie na tytu³ g³ówny i podtytu³. Inna jest
jednak ich struktura formalna. Tytu³ w polskim t³umaczeniu z³o¿ony jest z dwu
zawiadomieñ rzeczownikowych,1 z czego pierwsze to nazwa geograficzna, sk³adaj¹ca
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siê z przydawki przymiotnej i podstawy zawiadomienia (Naga Wyspa), drugie nato-
miast to podstawa zawiadomienia i przydawka rzeczowna (Gu³ag Tity), przy czym
znów oba leksemy stanowi¹ nazwy w³asne. Natomiast tytu³ orygina³u to zbudowane
na sentencji ³aciñskiej zdanie z³o¿one wspó³rzêdnie (Non cogito ergo sum – »Nie
myœlê, wiêc jestem«) reprezentuj¹ce cz³on pierwszy oraz zawiadomienie mianowni-
kowe zbudowane z podstawy i przydawki rzeczownej (Arheologija neke {ale –
»archeologia pewnego dowcipu«).

Podj¹æ wiêc zatem nale¿a³oby próbê zbadania, jak kszta³tuje siê na podstawie
danego tytu³u recepcja ksi¹¿ki. Pytanie takie nie jest bezzasadne, gdy¿ to najczêœciej
tytu³ zapewnia czytelnikowi pierwszy kontakt z utworem: »Tytu³ to zewnêtrzna
fizjonomia ksi¹¿ki: jej afisz, wyznanie wiary, jêzyk; tytu³ przyci¹ga amatora, zatrzy-
muje na sobie jego wzrok i z góry go czaruje; tytu³ to czarownik, ale te¿ nader
bezwstydny oszust. Tytu³ to niejako stan cywilny dzie³a, prawie samo dzie³o, to doœæ
czêsto powodzenie twórczoœci literackiej, a czasem umieszczenie jej na indeksie.«
(Béhar 1981: 261)

Mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e polskie t³umaczenie niesie ze sob¹ bardzo
du¿y, a jednoczeœnie bardzo skondensowany ³adunek znaczeniowo-informacyjny.
Wp³yw na to ma kilka czynników. Po pierwsze nagromadzenie w tytule nazw
w³asnych, które ze swojej natury posiadaj¹ bogatsze zaplecze znaczeniowe ni¿ nazwy
pospolite. Odnosz¹ siê bowiem nie tylko do swojego desygnatu, wyró¿niaj¹c go
spoœród innych zjawisk i klas przedmiotów, ale równie¿ ewokuj¹c u odbiorcy ca³¹
gamê skojarzeñ i informacji tkwi¹cych poza nim. O ile Naga Wyspa mo¿e byæ dla
polskiego czytelnika toponimem nieznanym, o tyle chrematonim Gu³ag i pseudonim
Tito stanowi¹ dla odbiorcy, legitymuj¹cego siê pewn¹ wiedz¹ ogóln¹, pojêcia, które
wywo³uj¹ w nich okreœlone konotacje, a nawet aktywizuj¹ ca³e pola skojarzeñ. Po
drugie, ju¿ samo przet³umaczenie toponimu, który niew¹tpliwie sw¹ nazwê
zawdziêcza warunkom panuj¹cym na wyspie i jej specyfice geograficznej, jest w
stanie wykszta³ciæ u odbiorcy pewien rodzaj nastawienia i zasygnalizowaæ mu
mo¿liwe trajektorie asocjacji. Przydawka przymiotnikowa »nagi« ma bowiem w
swoim potencjalnym wydŸwiêku tak¿e pewn¹ surowoœæ, pustkê i beznadziejê. Po
trzecie wreszcie, zbudowanie podtytu³u na zaskakuj¹cym (przynajmniej dla histo-
ryka) zestawieniu Gu³ag Tity, sytuuje czytelnika nie tylko w okreœlonym czasie (rz¹dy
Tity), ale tak¿e w okreœlonej przestrzeni (Tito, a wiêc Jugos³awia). Ponadto precyzuje
tematykê ksi¹¿ki (Gu³ag, a wiêc system wiêzieñ i represji). Ka¿da z tych impliko-
wanych przez tekst informacji spe³nia swoj¹ rolê deskryptywn¹, prowadz¹c
jednoczeœnie czytelnika wzd³u¿ mo¿liwych kierunków odczytañ.

Tytu³ s³oweñski ewokuje natomiast zupe³nie inne skojarzenia. Pierwsza czêœæ,
stanowi¹ca ironiczn¹ zabawê z kartezjañsk¹ sentencj¹ »Myœlê, wiêc jestem«, jest
wyrazem gorzkiej œwiadomoœci ¿ycia w czasach, kiedy trzeŸwa analiza rzeczywi-
stoœci mog³a przynieœæ wiêcej strat i problemów ni¿ po¿ytku. Jednak oprócz wymiaru
ogólnoludzkiego lub ogólnospo³ecznego, posiada tak¿e motywacjê wewnêtrzn¹, jest
bowiem komentarzem do drugiego cz³onu tytu³u Arheologija neke {ale, który
wyra¿aæ mo¿e absurd ówczesnego ¿ycia i co rusz zmieniaj¹cych siê kursów polityki
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pañstwowej, maj¹cej bezpoœredni (i bardzo bolesny) wp³yw na ¿ycie przeciêtnego
mieszkañca Jugos³awii. Orygina³ s³oweñski ma wymiar o wiele bardziej metafo-
ryczny, nie posiada tylu informacji i nie precyzuje, o czym mo¿e traktowaæ tak
zatytu³owana pozycja.

Uœciœlenie tematyczne w polskim t³umaczeniu sprawia, i¿ utwór mo¿e byæ
zupe³nie inaczej percypowany i postrzegany w kulturze docelowej. Nie miejsce tu na
rozwa¿ania, dlaczego t³umaczki zastosowa³y tak¹, a nie inn¹ strategiê t³umaczenia
oraz jaka by³a ich motywacja,2 skupiæ nale¿a³oby siê raczej na skutkach ich decyzji.
A niew¹tpliw¹ konsekwencj¹ ich przek³adu jest to, ¿e ksi¹¿ka zosta³a dostrze¿ona przez
kr¹g polskich odbiorców i chêtnie komentowana, o czym œwiadcz¹ zamieszczone w
Internecie recenzje: recenzja Krzysztofa Kirdzika na portalu poœwiêconemu szeroko
rozumianej historii histmag.org »Bo`idar Jezernik – Naga Wyspa. Gu³ag Tity«; re-
cenzja Joanny Rak na portalu myœli konserwatywnej konserwatyzm.pl »Naga Wyspa.

Gu³ag Tity. Recenzja ksi¹¿ki«; recenzja Karola Susa na portalu historyczno-mili-
tarnym konflikty.pl »Bo`idar Jezernik – Naga Wyspa. Gu³ag Tity«; recenzja Miro-
s³awa Szy³aka-Szyd³owskiego zamieszczona na portalu WirtualnaPolska.pl w dziale
ksi¹¿ki »[…] bo Auschwitz to by³a igraszka«; recenzja Grzegorza Kurki na portalu
Szuflada.net (magazyn kulturalno-literacki) »Naga Wyspa. Gu³ag Tity – Bo`idar
Jezernik«; recenzja Bernadetty Darskiej na jej blogu »Skazani na ostatecznoœæ«;
recenzja Anny £ukasik na portalu mojeopinie.pl w dziale kultura »Bo`idar Jezernik
Naga Wyspa. Gu³ag Tity«; recenzja Krzysztofa Mroczki na portalu kulturalnym
Wywrota.pl »Ciemna strona Jugos³awii. Naga Wyspa. Gu³ag Tity Bo`idara Jezer-
nika«; recenzja na portalu poœwiêconym literaturze xiêgarnia.pl Pauliny Ma³ochleb
»Przedsiêbiorstwo Marmur«; artyku³ Katarzyny Taczyñskiej w miesiêczniku »Znak«
pt. »Problemy z jugos³owiañsk¹ pamiêci¹«; recenzja Adama Kraszewskiego na
portalu natemat.pl w dziale recenzje »Bo`idar Jezernik – Naga Wyspa. Gu³ag Tity«;
recenzja Macieja Laudañskiego na portalu historia.org.pl »Naga Wyspa. Gu³ag Tity –
B. Jezernik – recenzja«; recenzja na portalu opcjanaprawo.pl Petra Petrovicia »Jugo-
s³owiañski gu³ag«; recenzja Marcina Kubego umieszczona na portalu gazety
»Rzeczpospolita« w dziale kultura »Stalinowcy gnêbieni stalinowskimi metodami«;
recenzja Rafa³a Kotomskiego »Okrutna metafora« zamieszczona na stronie inter-
netowej gazety »Uwa¿am Rze« oraz recenzja na portalu literackim literatki.com
autorstwa Patrycji Chajêckiej »Œwiat na opak«.

Nale¿y w tym miejscu dodaæ, ¿e ta konkretyzacja przedmiotu badawczego przy-
nios³a przek³adowi niew¹tpliw¹ korzyœæ, dlatego i¿ odnotowana zosta³a przede
wszystkim przez czytelników, którzy z racji poruszanych tematów okreœleni byæ
mog¹ jako grupa docelowa, tzn. interesuj¹cych siê zarówno histori¹ powszechn¹,
kultur¹, socjologi¹, polityk¹ jak i dziejami i literatur¹ samych Ba³kanów. Zas³ug¹
takiego stanu rzeczy jest zw³aszcza umieszczenie w tytule s³owa »Gu³ag«, które
stanowi swoiste s³owo-klucz, przyci¹gaj¹c i zapraszaj¹c do lektury czytelników tzw.
literatury obozowej (a raczej ³agrowej) i umieszczaj¹c ksi¹¿kê w gronie najlepszych
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dzie³, traktuj¹cych o trudnych prze¿yciach obozowych. Wskazuj¹ na to sami recen-
zenci – Szy³ak-Szyd³owki pisze: »Tê znakomicie udokumentowan¹ ksi¹¿kê z pe³nym
przekonaniem mo¿na postawiæ obok […] arcydzie³ literatury ³agrowej So³¿enicyna,
Sza³amowa czy Herlinga-Gruziñskiego. Równie dobrze mo¿e stan¹æ te¿ na pó³ce
wraz z dzie³ami Kossak-Szczuckiej i Borowskiego […].« Wpisanie w odpowiedni¹
konwencjê tematyczn¹ to kolejny wymierny efekt decyzji t³umaczek. Zw³aszcza, ¿e
po³¹czenie w tytule wyspy i Gu³agu bezwiednie, a mo¿e nawet niezamierzenie kieruje
uwagê czytelnika ku jednemu z najwa¿niejszych dzie³ poruszaj¹cych tematykê syste-
mu obozów pracy przymusowej – do pracy Aleksandra So³¿enicyna Archipelag

GU£ag 1918–1956. Próby dochodzenia literackiego. Ciekawych zbie¿noœci pojawia
siê wiêcej. Obie pozycje przedstawiaj¹ opisywan¹ rzeczywistoœæ nie z punktu
widzenia jednostki, ale posi³kuj¹ siê licznymi œwiadectwami i wspomnieniami osób,
które wprzêgniête zosta³y w system w roli ofiar i katów. Podejmuj¹ trudn¹ próbê
zrozumienia ca³ego zjawiska, to znaczy d¹¿¹ do jak najbardziej kompleksowego
opisu, ujmuj¹c jego wymiar spo³eczny, polityczny, biologiczny, psychologiczny, ale
przede wszystkim ludzki. Oba te¿ stanowi¹ bardzo wa¿ne punkty w odkrywaniu
przemilczanej i niewygodnej prawdy o panuj¹cym systemie. Ksi¹¿ka Jezernika jest
pierwsz¹ na polskim rynku publikacj¹, która w tak szeroki i dog³êbny sposób przed-
stawia tê nieznan¹ kartê jugos³owiañskiej historii.

S³oweñski orygina³ z pewnoœci¹ nie niesie w sobie takiego potencja³u znaczeñ
omówionych powy¿ej, nie mo¿na odmówiæ mu jednak swoistych zalet, zw³aszcza,
gdy za³o¿ymy, i¿ decyzja autora by³a wynikiem przemyœlanego posuniêcia. Drugi
cz³on œwietnie wspó³gra bowiem z tytu³em pierwszego rozdzia³u i zamieszczon¹ w
nim krótk¹ histori¹ ¿artu, który sta³ siê równoczeœnie metafor¹ skomplikowanej
politycznej sytuacji. Polski czytelnik jest tej paraleli pozbawiony. O ile polski tytu³
wrêcz dobitnie precyzuje potencjaln¹ zawartoœæ ksi¹¿ki, s³oweñski niew¹tpliwie
czytelnika intryguje i pozostawia mu o wiele szerszy wachlarz mo¿liwych skojarzeñ.
Oba jednak wpiête zosta³y w dorobek kulturowy i wydawniczy poszczególnych
pañstw staj¹c siê: »[…] symbolicznym znakiem, który dzie³o wyró¿nia wœród innych,
a gdy ono staje siê nieœmiertelne, ów znak szerzy wokó³ siebie szczególny urok.«
(Parandowski 1956: 231)
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