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Podziękowania/Tackord 

Äntligen klar ♪♫♪♪♫ 
Genom denna avhandling har en av mina drömmar gått i uppfyllelse. På 

köpet fick jag även uppleva lite av den barndom som jag har gått miste om, 
nämligen läsa de böcker som det känns att alla andra har läst förutom jag. 

Först och främst riktar jag ett stort tack till mina handledare. Till Ewa Te-
odorowicz-Hellman som har varit med om resan från första dagen. Tack för 
dina värdefulla kommentarer och givande samtal, för att du har kommenterat 
och åtskilliga gånger ändrat olika versioner av texten och för att du har insi-
sterat på att jag ska ta in den visuella aspekten i mitt arbete. Jag tackar även 
min biträdande handledare Per-Arne Bodin som anslöt till oss vid ett senare 
skede av avhandlingsarbetet och hjälpte oss på resan bland den svenska kul-
turens hemligheter. 

Ett tack riktar jag till min opponent på slutseminariet Dorota Tubielewicz 
Mattson, som genom sina superlativer över mitt arbetet höjde mitt självför-
troende☺ och därigenom hjälpte mig igenom en svår period.  

För ekonomiskt stöd vill jag tacka jag tacka Anna Ahlströms och Ellen 
Terseus stiftelse som har hjälpt mig under två år och Nordic Children´s Lite-
rature Research Network (NorChilNet) för möjligheten att utvecklas genom 
deltagande i många workshops och symposier i England och Norden. 

Thank you Riita Oittinen for your reading of my texts and comments in 
the very beginning of my dissertation work. Kiitos. 

Pragnę również podziękować Pani Ewie Sławek, która służyła cennymi 
komentarzami w zakresie różnic kulturowych między różnymi nacjami i 
podjęła się odpowiedzialnej pracy korekty końcowej całej pracy. 

Ett stort tack riktar jag till Larisa Korobenko som har ägnat åtskilliga 
timmar till att redigera alla bilder som annars aldrig hade hamnat i avhand-
lingen. Дуже дякую, Ларисо! 

Thank you Ursula Philips for your translation of the Summary and Ab-
stract into English. 

Tack även till Margareta Fathli, Finn Ljungren och Grant McWilliams för 
hjälp med att anpassa avhandlingen efter SU:s visuella identitet. 

Za pomoc w trakcie powstawania pracy chciałabym także gorąco 
podziękować Sławomirowi Zagórskiemu, siostrzeńcowi ilustratorki 
polskiego przekładu Hanny Czajkowskiej, który służył cennymi 
wiadomościami na temat życia i twórczości ilustratorki oraz Annie 
Węgleńskiej za informacje na temat pracy nad przekładem książek Astrid 



 14 

Lindgren oraz Magdalenie Korobkiewicz z Działu wydawniczego Naszej 
Księgarni za informacje związane z procesem przekładu książek. 

Brist på logi i Stockholm har inneburit att många har åtskilliga gånger va-
rit vänliga att överlåta sina salonger till att övernatta en taklös doktorand. För 
detta tackar jag: Agata Kostrzewa, Anki Ewing Sävenbrand, Anki Preifelt, 
śp. Barbara Krzyżanowska, Birgitta Anrell, Göran Svenäng, Hanna Helges-
son, Jadwiga Krzyżanowska, Kristina Olsson, Lisa Mendoza Åsberg, Martin 
Krosstedt, My Svensson, Per Engback, Renata Ingbrant, Soad El Ouali Ala-
mi och Susanne Johansson.  

Dziękuję mojemu kochanemu Ojcu, który od początku był wiernym czy-
telnikiem przeróżnych wersji pracy, jag tackar också min svärmor Anna-Lisa 
för din positiva attityd och ständigt intresse för mitt arbete. 

Tack till moje kochane Mysie: Nathalie♥, Nicole♥ och Noella♥ för att ni 
har klarat så många år med en jämt upptagen och ofta frånvarande mamma. 
Utan er hade jag inte ens märkt att det finns annat än en avhandling. Ett sär-
skilt tack till Nicole för den fina bilden du har tagit och som nu pryder bak-
sidan av denna bok. 

Ett största tack riktar jag till min man Lars♥. Utan Dig hade denna bok 
inte kommit till. Tack för allt du har gjort: trott på mig, tagit hand om våra 
tre flickor, lärt dig polska (nu kan du börja läsa avhandlingen), redigerat 
tabeller, ägnat åtskilliga timmar till att ta hand om datorhaverier, nätverks-
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hela tiden stöttat mig. 

 
Stockholm, Bryssel 

december 2011/januari 2012 
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1 Kod kulturowy w przekładzie 

1.1 „Nie słowo w słowo, ale właściwe znaczenie”1 

Zasadniczym wątkiem niniejszej pracy jest wpływ rodzimej kultury zawartej 
w tekście oryginału na kształt przekładu. Język traktuję jako jeden z 
nierozłącznych czynników składowych tworzących kulturę, więc jeśli 
tłumaczenie postrzegam jako spotkanie między dwoma językami 
nieuniknione jest zatem, że jest ono jednocześnie spotkaniem między 
dwoma kulturami2. Ścisły związek kultury z przekładem wydaje się pozornie 
długo nieobecny w pismach uczonych od początków refleksji nad 
tłumaczeniem, świadomość tej relacji jest jednak cały czas obecna.  

Dyskusja nad problematyką przekładu rozpoczęła się w czasach Marcusa 
Tulliusa Cycerona (106 p.n.e.–43 p.n.e.), rzymskiego filozofa i pisarza3. 
Większość wypowiedzi na temat przekładu to najczęściej warianty i 
modyfikacje antycznej prawdy wypowiedzianej przez Cycerona: In quibus 
non verbum pro verbo necesse habuit, sed omnium verborum vimque servavi 
„Nie słowo w słowo, ale właściwe znaczenie wszystkich słów i siłę...”4. 
Poglądy Cycerona i Horacego (65 p.n.e–8 p.n.e.) miały ogromny wpływ na 
myślenie o przekładzie wielu przyszłych pokoleń tłumaczy, np. św. 
Hieromina (347–420)5 czy polskiego tłumacza Biblii (1599) Jakuba Wujka 
(1541–1597)6.  

                                                        
1 Słowa Marcusa Tulliusa Cycerona. Cyt. za: Dedecius (1988:125). 
2 Zagadnieniem kultury w kontekście przekładu zajmowało się wielu badaczy, np.: Wstęp do 
teorii tłumaczenia, Wojtasiewicz (1957), Translation, History, and Culture, Bassnett, 
Lefevere (1990), Translation as Intercultural Communication, Snell-Hornby (1995), 
Acculturation of the Other, Aaltonen (1996), Communication Across Cultures, Hatim (1997), 
Z perspektywy tłumacza, Neuger (1997), Constructing Cultures Bassnett, Lefevere (1998), 
Przekład literacki a translatologia, Krysztofiak (1999), Przekład a kultura, Skibińska (1999), 
Współczesne przekłady utworów Mickiewicza, Sławkowa, Warchoł (2000), „Pan Tadeusz” w 
szwedzkich przekładach, Teodorowicz-Hellman (2001), Kulturowe aspekty przekładu 
literackiego, Bednarczyk (2002), Översättarens röst, Gullin (2002). 
3 Według Wojtasiewicza sztuka tłumaczenia ma prawdopodobnie co najmniej 5000 lat, a 
rozkwit jej nastąpił przypuszczalnie w czwartym tysiącleciu p.n.e. na terenie starożytnego 
Wschodu. Ponad 4000 lat temu przetłumaczony został Epos o Gilgameszu z sumeryjskiego na 
akkadyjski. Wojtasiewicz (1957:7–8). 
Pierwsze ślady przekładu, datowane na 3000 p.n.e. w formie inskrypcji w dwu językach, 
znaleziono w Egipcie. Newmark (1981:3). Zob. Snell-Hornby (1988:7). 
4 Cyt. za: Dedecius (1988:125). 
5 Oto wypowiedź św. Hieronima o wpływie Cycerona na jego twórczość translatorską: „I 
admit and confess most freely that I have not translated word for word in my translations of 
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Początkowo kulturowa specyfika oryginału nie odgrywała 
pierwszoplanowej roli w tłumaczeniach. W badaniach i refleksji nad 
przekładem koncentrowano się głównie na kwestiach natury językowej. 
Wynikało to także z braku odpowiedniej terminologii. Dawni myśliciele 
używali innego słownictwa do określenia fenomenu przekładu języka jako 
nieodłącznej części kultury i nazywali to zjawisko tłumaczeniem sensu, czy 
też myśli, a nawet mocy jak to początkowo wyraził Cyceron, a później 
przejął po nim Johan Wolfgang von Goethe (1749–1832)7.  

Początki polskiej literatury, podobnie jak literatury rzymskiej, stoją pod 
znakiem tłumaczeń. Tradycja przekładu rozpoczyna się w dziedzinie 
piśmiennictwa religijnego. Najstarsze polskie tłumaczenie Biblii znane jako 
Biblia Królowej Zofii, pochodzi z roku 1454. Dokonano go na podstawie 
przekładu z języka czeskiego, którego pozycja w Polsce w owym czasie była 
bardzo silna8. 

W okresie renesansu tłumaczenia znacznie różniły się od dzisiejszych 
wyobrażeń o przekładzie. Doskonałym przykładem tu być mogą tłumaczenia 
Łukasza Górnickiego (1527–1603), w których pisarz i poeta niezwykle 
często stosował strategię polonizacji, przez co stał się „ojcem przekładu 
polonizowanego”, metody szeroko stosowanej i rozwijanej później w epoce 
oświecenia. Fabuły utworów potrafił przenosić z dworu w Urbino do willi 
kanclerza koronnego Samuela Maciejowskiego w Prądniku koło Krakowa. 
Żarty i anegdoty dostosowywał do realiów polskiego życia dworskiego. 
Świadom różnic obyczajowych między kulturą włoską a polską Górnicki 
polonizował w przekładzie to, co mogłoby według niego zakłócić odbiór 
tekstu współczesnym mu czytelnikom9.  

                                                                                                                                  
Greek texts, but sense for sense, except in the case of the scriptures in which even the order of 
the words is a mystery. Cicero has been my teacher in this.”  
I dalej słowa św. Hieronima pochodzące ze wstępu do tłumaczenia historii życia św. An-
toniego: „A literal translation from one language into another obscures the sense in the same 
way as thriving weeds smother the seeds. […]. Let others stick to syllables, or even to letters, 
you should try to grasp the sense!” Lefevere (1992:47–48). 
6 Oto wypowiedź Jakuba Wujka na temat inspiracji myślą Cycerona „[…] nie zawsze słowo 
słowem wyrażać […], ale czasem […] samej własności i jasności rzeczy służyć i sens jako 
najlepiej wyrazić.” Błoński (1997:19–20). 
7 Dedecius (1975:19). 
8 Tłumaczenie przewidziane było dla żony Władysława Jagiełły, Zofii. Jednym z tłumaczy 
był Andrzej z Jaszowic. Dochowały się jedynie fragmenty Starego Testamentu, dlatego nie 
można z pewnością stwierdzić, czy tłumaczenie obejmowało również Nowy Testament, 
Sadkowski (2002:11). 
9 Kleiner, Maciąg (1972:51–53), Krzyżanowski (1972:70–71), Ziomek (1977:377–379), 
Miłosz (1995:77–78), Routledge Encyclopedia of Translation Studies (2009:501–509). 
Komentując zmiany Górnicki wyjaśniał: „niechaj to każdy wie, iżem ja, Polakom pisząc, 
Polakom folgować chciał; przeto opuściłem siła rzeczy, które abo nie należały Polszcze, abo 
rzecz utrudnić a poczciwe uszy obrazić mogły.” Sadkowski (2002:22). 
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1.2 Wpływ myśli francuskiej na translatologię w epoce 
oświecenia 

Nieco inaczej postrzegano problematykę przekładu w okresie oświecenia. 
Zasadniczy wpływ na teorię przekładu w wieku XVII miała myśl francuska. 
Podjęto wtedy próby stworzenia teorii przekładu i jej usystematyzowania. 
Miały one swoje źródło we wcześniej, bo już w roku 1540, opublikowanym 
traktacie La manière de bien traduire d’une langue en aultre Étienne’a 
Dolet’a (1509–1546), który podkreślał szczególne znaczenie sensu słowa 
oraz zawartych w nim konotacji i treści niepojawiających się dosłownie, 
czyli cech tłumaczenia przynależnych do sfery kultury10. W odniesieniu do 
przekładu pojawiło się później określenie Gilles’a Ménage’a (1613–1692) 
belles infidèles „piękne niewierne”11, co oznaczało świadomie zamierzoną 
praktykę naturalizacji, czyli przystosowania tłumaczenia do norm 
językowych, obyczajowych oraz wymagań estetycznych epoki klasycyzmu12. 
Francuskie przekonania na temat swobody tłumacza w przekładach, 
panujące przez cały wiek XVII, stały się wzorem naśladowanym w całej 
Europie.  

Tendencja do naturalizacji przekładu, udoskonalenia czy także 
unarodowienia13 tekstu zainspirowała wielu polskich tłumaczy epoki 
oświecenia do polonizacji przekładów. Wojciech Bogusławski (1757–1829) 
przystosował przykładowo do polskich warunków obyczajowych Szkołę żon 
Molière’a (1622–1673) w roku 178114. Szeroko aprobowane15 wówczas w 

                                                        
10 Bassnett (2002:58–59). Zob. Mounin (1963:62, 234), Pieńkos (1993:49–50), Skibińska 
(1999:15). 
11 Zuber (1968:2). Dedecius podaje, że określenie piękne niewierne pochodzi od Voltaire’a. 
Dedecius (1988:130). Por. „Les «belles infidèles» ne sont pas l’apanage du dix-septième 
siècle. Il en est de tous les temps, et l’art de la traduction, qu’on a toujours pratiqué, n’a pas 
souvent connu de veritables règles. Toujours déchiré par les exigences contraires de 
l’exactitude et de la beauté, le traducteur sacrifie tantôt l’une et tantôt l’autre. […] Nous 
n’avons eu qu’à suivre l’usage général pour appliquer à toute leur production (les traducteurs 
du dix-septième siècle) le mot d’esprit commis par Ménage contre les œuvres (ou plus proba-
blement: une seule des œuvres) de d’Ablancourt.” Zuber (1968:2). 
12 Skibińska (1999:16). Zob. wypowiedzi tłumaczy ówczesnej epoki w: Lefevere (1992). 
13 „Pourquoi ne seroit-il pas permis à un Traducteur de faire disparoître ces taches, ces inéga-
lités qui défigurent un Ouvrage estimable & font naître le dégoût à côte de l’admiration? S’il 
y a quelque mérite à traduire, ce ne peut être que celui de perfectionner, s’il est possible, son 
original, de l’embellir, de se l’approprier, de lui donner un air national; et de naturaliser, en 
quelque sorte, cette production étrangère”. Colardeau (1778:90–91). 
14 Sinko (1968:83), Ziętarska (1969:147). Oryginalny tytuł Szkoły żon brzmi l’École des 
femmes. Daje to możliwość dwojakiej interpretacji tytułu w przekładzie na polski Szkoła 
kobiet lub też Szkoła żon. Dopiero porównanie tytułu z inną komedią l’École des maris 
rozstrzyga definitywnie wątpliwości, że prawidłowy tytuł w języku polskim brzmi Szkoła żon. 
15 Oto wypowiedź biskupa kijowskiego w kwestii spolszczania utworów satyrycznych: 
„Byłoby było wielkie ni to, ni owo na oczy wyrzucać Polakom francuskie głupstwa, 
szaleństwa, jakoby też ziomkowie nasi nie zdobywali się na swoje narowy, na swoje 
niedorzeczne rzeczy [...]”. Ziętarska (1969:129). Czytelnika szczególnie zainteresowanego 
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Rzeczypospolitej zabiegi polonizacyjne obejmowały także takie obszary 
kultury jak realia topograficzne, życie codzienne oraz kulinaria16. Sceny 
paryskie w tłumaczeniu polskim rozgrywały się najczęściej w Warszawie a 
Molièrowskie zamieszki we włoskim Neapolu, w tłumaczeniu Jana 
Niecisława Baudouina de Courtenay (1845–1929), przeniesione zostały na 
grunt województwa bracławskiego w formie buntu hajdamaków17. 
Polonizacja była zatem wówczas główną strategią tłumacza przybliżającą 
utwór kulturze przyjmującej przekład. 

1.3 Protest romantyzmu przeciw zmianom w 
przekładach 

Romantyzm stawiał tłumacza na równi z autorem przekładanego dzieła i 
uznawał go za geniusza o własnej sile wyrazu i zdolnościach twórczych, za 
niewidzialnego pośrednika między tekstem a nową rzeczywistością18. 
Świadczą o tym słowa Friedricha Schillera (1759–1805): „Żądam, by w 
dziele tłumacza żył geniusz języka, na który je tłumaczono, a nie języka 
oryginału”19.  

Niemiecka szkoła przekładu ostro przeciwstawiała się francuskiej tradycji 
poddawania oryginału dowolnym przeróbkom. Zaangażowany w 
zagadnienia przekładu z wielu języków Johan Wolfgang von Goethe dążył 
do identyczności przekładu z oryginałem. Za powinność tłumacza uważał 
zmierzanie do osiągnięcia jak najdalej idącej identyczności przekładu z 
oryginałem20, do zauważenia obcego, dostrzegania „tych samych postaci, ale 
jakby w innych szatach”21. Przekład winien być na tyle bliski oryginałowi – 
pisał Goethe – żeby możliwa była ciągła wędrówka pomiędzy tymi tekstami: 
aby przekład „wprawiał w ruch hermeneutyczne koło, toczące się w rytmie 
własnego i obcego, znanego i nieznanego.”22 Goethe uświadamiał sobie 
ogrom znaczenia znajomości kultur, między którymi porusza się tłumacz, 
którego niemiecki wieszcz traktował jako „pośrednika w ponadnarodowym 

                                                                                                                                  
polską tradycją przekładu w epoce oświecenia odsyłam do: Ziętarska (1969) oraz Sadkowski 
(2002:42–58). 
16 Tłumacz nie wahał się przed wprowadzeniem do śniadania Świętoszka polskiego bigosu. 
Ziętarska (1969:141–142). 
17 Dobitny przykład całkowitego przeniesienia przekładu na obszar innej kultury stanowią 
przekłady Ignacego Krasickiego (1735–1801), przedstawiciela epoki stanisławowskiej, który 
posunął się nawet do spolszczenia nazwiska bajkopisarza francuskiego Jeana de La 
Fontaine’a (1621–1695) na Źródłowicza. Kamieńska (2007:258–261). 
18 Pieńkos (2003:56–57). 
19 Cyt. za: Balcerzan, Rajewska (2007:99). 
20 Berman (1984:95–96), Steiner (2000:355–358). 
21 Dedecius (1988:139). 
22 Bilczewski (2010:120). 
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dialogu, swoiste okno na świat dotąd nieznany”23 i twierdził, że poznanie 
obcej kultury można osiągnać tylko przez aktywne w niej uczestnictwo: Wer 
den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen24.  

Podobne poglądy wyznawał rodak Goethego filozof, teolog i tłumacz 
Friedrich Schleiermacher (1718–1834). Główna podejmowana tutaj przez 
niego kwestia, na którą powołuje się do dzisiaj wielu badaczy i teoretyków 
przekładu, dotyczyła dwóch metod, jakimi zdaniem uczonego mógł posłużyć 
się tłumacz, żeby doprowadzić do zbliżenia obcego oryginału czytelnikowi 
przekładu: „pozostawić autora w spokoju i przybliżyć mu czytelnika albo 
pozostawić czytelnika w spokoju i przybliżyć mu autora”25. Pierwsza metoda 
interpretacji tekstu, preferowana przez Schleiermachera, oznaczała 
przekazanie czytelnikowi tego samego wrażenia, które czytelnik niemiecki 
odczułby, czytając dzieło w oryginale26. Właśnie ta nowa metoda sztuki 
interpretacji, sztuki przekładu, hermeneutyka, podkreślająca wagę 
językowego transferu, zakładająca potrzebę odkrycia i interpretacji sensu 
wpłynęła w dużym stopniu na poglądy przyszłych teoretyków przekładu27. 

Poglądy filozofów niemieckich uznających piśmiennictwo i literaturę 
narodową za nieodłączną część literatury światowej wpłynęły na polską 
translatologię epoki romantyzmu. Znaczne zasługi na tym polu zdobył Leon 
Borowski (1784–1846)28. Jego wskazówki dotyczące przekładu obejmowały 
dwustopniową skalę zakresu wierności przekładu wobec oryginału: 
„przeniesienie zwrotów, obrazów, i opisów z obcego wzoru do swego” oraz 
„przedstawienie w przekładzie na swój sposób przetworzonych wymysłów i 
obrazów wzoru”29. 

Kontynuatorem myśli Borowskiego, który podjął ważny krok w kierunku 
zachowania wierności przekładu, był Adam Mickiewicz (1798–1855). Co 
prawda parafrazował utwory pisarzy obcych, ale jako pierwszy polski 
tłumacz przyjął zasadę przekładania wyłącznie z oryginału, a nie za 
pośrednictwem innych tłumaczeń30. W romantyzmie autorytet poetyki 
przekładu pisarzy epoki stanisławowskiej był jednak wciąż silny, czego 
dowodzi przekład Pani Anieli Voltaire’a (1694–1778), w którym 
Mickiewicz przybliżył czytelnikowi polskiemu topografię oryginału, 
przenosząc akcję utworu z bliżej nieokreślonego miejsca we Francji do 
Nowogródka. Poeta dokonał również wielu zmian w stosunku do realiów 

                                                        
23 Bilczewski (2010:119–120). 
24 Cyt. za: Delaperrière (1997:272).  
„Kto poetę chce zrozumieć, musi pójść w kraj poety.” Tłum. za Skibińska (1999:201). 
25 Schleiermacher (1813/1998:118). 
26 Tamże, s. 119. 
27 Bilczewski (2010:115–134). 
28 Sadkowski (2002:62). 
29 Tamże, s. 62–63. 
30 Bogata prezentacja przekładowej pracy Adama Mickiewicza dostępna jest w pracy 
Mickiewicz jako tłumacz z literatur zachodnioeuropejskich (1955) Zofii Szmydtowej. 
Szmydtowa (1955:5–7), Pieńkos (1993:56). 
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oryginału, wprowadzając do swego przekładu fragmenty pism Piotra Skargi 
zamiast zbioru kazań francuskich Massillona31. 

Chociaż romantyzm polski przyniósł wiele interesujących przekładów, 
parafraz i naśladowań literatur obcych, z uwagi na sytuację polityczną kraju 
podkreślano szczególnie silną potrzebę zachowania odrębności własnego 
języka i własnej kultury, co równocześnie budziło zainteresowanie kulturą 
innych narodów. Mówi się również w tym czasie o zbliżeniu duchowym 
narodów. W tym kontekście przekład stał się szczególnym pośrednikiem 
między kulturami. To właśnie w okresie romantyzmu po raz pierwszy 
pojawiło się pojęcie kultury w kontekście przekładu.  

Poglądy o związku pomiędzy kulturą a językiem jako pierwszy wyraził 
niemiecki filozof i językoznawca Wilhelm von Humboldt (1767–1835), 
mówiący o duchu narodu, o istnieniu różnych obrazów świata w różnych 
kulturach i językach. Myśli jego odegrały ogromną rolę w zainteresowaniu 
się problemami kultury i translatoryki. Tłumacz – romantyk wnika według 
Humboldta w dzieło, rozumie jego cechy artystyczne i ideowe, a teoria 
swobody twórczej pozwala mu dostosować przekład do ducha własnego 
narodu oraz do własnych możliwości twórczych32.  

Sposób widzenia przekładu przez Humboldta bliski jest zagadnieniu, 
które współczesna lingwistyka kulturowa nazywa „językowym obrazem 
świata”33. W przekładzie widział Humboldt „przemianę tego, co obce, na 
własną kulturę”34. Uważał, że w każdym języku zawarty jest jemu tylko 
właściwy ogląd świata35 oraz, że żadne słowo występujące w jednym języku 

                                                        
31 Szmydtowa (1955:5–24). W swobodny sposób tłumaczył też Mickiewicz na polski twórcę 
artystycznej bajki, Jeana de La Fontaine’a. Parafrazy uzupełniał dialogami niewystępującymi 
w oryginale, a niektóre przekłady są tekstami opartymi na bajkach La Fontaine’a, ale 
dostosowane do warunków obyczajowych, społecznych i politycznych odbiorcy. Tamże, s. 
20–37, 47. 
32 „U W. Humboldta pojmowanie języka odnosi się do jego dynamicznej, „energetycznej” 
(energeia) strony. Język nie jest czymś statycznym, raz na zawsze ukształtowanym t w o r- 
 e m (ergon) – jest wprost przeciwnie – ciągłym p r o c e s e m, c i ą g ł y m  s t a w a n i e m  
s i ę, dokonującym się wraz ze zmianami w ujmowanej przezeń rzeczywistości oraz ze 
zmianami w jej wartościowaniu przez daną społeczność. Sądzimy, że Humboldt, podkreślając 
aktywny, dynamiczny i „energetyczny” charakter języka, nie zapominał o tym, że jego 
podstawy i jądro są – mimo wszystko – bardzo trwałe. Chodzi nam o to, że w języku prawie 
niezmienne są takie elementy – jak zasadniczy zrąb słownictwa, podstawowe ujęcia i 
klasyfikacje, kategorie gramatyczne oraz rodzaje wartościowania, wartości i oceny, 
najpierwotniejsze składniki wiedzy i doświadczenia danej społeczności językowej – można 
więc tu w sposób uzasadniony mówić o swoistym konserwatyzmie i zachowawczości 
(archaiczności) języka. Jest faktem niezbitym, że u podstaw języka znajdują się rezultaty 
naszego początkowego, najwcześniejszego poznania świata (odkrywa i rekonstruuje je 
etymologia) i jego pierwszych wartościowań tudzież pierwszej hierarchii wartości, i na tym 
fundamencie wszystko się nadbudowało. Świadczy to dobitnie o kulturowym charakterze 
każdego języka. Przeto „przekształcanie ujmowanego przez język świata we własność ducha” 
powoduje – zdaniem Humboldta – to, że w każdym języku naturalnym zawarty jest jemu 
właściwy tylko ogląd świata.” Humboldt (1836:63–67), Anusiewicz (1994:24–26). 
33 Zob. 2.4 oraz 3.3.1. 
34 Pieńkos (1993:52), Pieńkos (2003:56). 
35 Snell-Hornby (1988:40), Anusiewicz (2003:24). 
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nie posiada dokładnego odpowiednika w innym języku. Każdy język 
dysponuje sobie jedynie właściwym sposobem wyrażania myśli i pojęć, 
dlatego także języki jako narzędzia porozumiewania się, różnią się od siebie 
do tego stopnia, że sprawiają trudności w dokonaniu ekwiwalentnych 
tłumaczeń36. 

„Odgłosy” wypowiedzi romantyków pojawiają się w przekładach 
wybitnego tłumacza, Tadeusza Boya-Żeleńskiego (1874–1941), który 
wypełniając w polskiej kulturze luki przekładowe z języka francuskiego, 
stworzył polski kanon literatury francuskiej37. W uwagach Boya-Żeleńskiego 
na temat przekładu znajduję m. in. następującą wypowiedź: 

Przekład jest to rzecz trudna; pod względem formalnym trudniejsza niż 
pisanie, łatwiej bowiem znaleźć formę dla myśli własnej, … nie dla myśli 
cudzej powstałej z zupełnie innego ducha. Wymaga nie tylko znajomości 
mowy obcej (to rzecz najdrobniejsza), ale ogólnej znajomości literatury i 
kultury danego kraju; wreszcie przede wszystkim, panowania nad własnym, 
ojczystym językiem.38 

Zatem w XIX wieku w polskiej tradycji przekładowej toczyła się ważna 
dyskusja nad polonizacją obcego utworu. W tym czasie akceptowano jednak 
różne podejścia do problematyki tłumaczeniowej od naśladowań i parafraz, 
zwłaszcza pod koniec tego stulecia, do przekładów bardziej wiernych 
oryginałowi.  

1.4 Ponowne „odkrycie” kultury w języku  
i przekładzie 

Dopiero w drugiej połowie XX wieku refleksja naukowa nad przekładem 
zaczyna wyraźnie dotykać podejmowanej w pracy tematyki relacji między 
kulturą a przekładem. W centrum uwagi badaczy należących do coraz 
mocniej uwydatniającego się nutru translatologii, według którego 
tłumaczenie jest aktem międzykulturowej komunikacji, znajduje się 
spotkanie kultur, zjawisko zwane cross-cultural event39.  

Rozważania o kulturze i języku doprowadziły do znacznego rozwoju 
teorii tłumaczenia opierającej się na przeświadczeniu, że przekład należy 
rozpatrywać w kategoriach nie tylko filologicznych, ale także etnograficzno-
antropologicznych40. Zanim jednak tak się stało w ogólnie dostępnych 

                                                        
36 Lefevere (1992:135–136), Pieńkos (1993:52). 
37 Kleiner, Maciąg (1972:516–517), Miłosz (1995:415), Sadkowski (2002:90). 
38 Cyt. za: Grzegorczyk (1955:472), Pieńkos (1993:56).  
39 Snell-Hornby (1988:42, 44). 
40 Wcześniej też Antoine Berman zwrócił uwagę na podobieństwo problemów językowych, 
kulturowych i przekładowych, napotykanych w przekładzie i etnologii: „L’ethnologie, à sa 
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pracach angielskojęzycznych, pojawiła się, wręcz idealnie charakteryzująca 
postawę badawczą tej pracy, wydana po polsku, i zapewne dlatego w świecie 
szerzej nieznana, publikacja polskiego translatologa Olgierda 
Wojtasiewicza. 

1.4.1 Badania Olgierda Wojtasiewicza  

Już w drugiej połowie lat 50. polski lingwista Olgierd Wojtasiewicz (1916–
1995) zwrócił uwagę na charakterystyczne elementy, znajdujące się w 
zasobach leksykalnych każdego języka a odnoszące się do zjawisk 
składających się na obraz kultury danej społeczności językowej. Twierdził 
on, że jeśli zjawisk takich brakuje w kulturze innej społeczności, 
automatycznie nie występują one w języku, którym się ona posługuje. 
Różnice kulturowe, a nie językowe, postrzegał Wojtasiewicz jako przyczynę 
najważniejszych trudności przekładowych41. W latach 50 były to poglądy 
nowatorskie. Prace swoje Wojtasiewicz pisał jednak i publikował w języku 
polskim, co ograniczało zasięg odbioru jego teorii, która nie zdołała 
zainspirować światowej myśli translatologicznej. Rola polskiej translatologii 
i losy historii teorii przekładu potoczyłyby się być może inną drogą, gdyby 
poglądy polskiego lingwisty i teoretyka przekładu zdobyły ogólnoświatowy 
rozgłos.  

W pierwszej polskiej monografii z zakresu teorii przekładu Wstęp do 
teorii tłumaczenia, wydanej w 1957 roku, Wojtasiewicz wskazał, że główny 
problem nieprzekładalności leży w dziedzinie różnic tradycji kulturowych i 
dlatego w badaniach nad przekładem należy uwzględnić szeroki kontekst 
kulturowy42. Rozdział traktujący o tego rodzaju „nieprzekładalności” 
rozpoczyna słowami, w których pobrzmiewa echo poglądów 
Schleiermachera: 

[...] grupę wypadków nieprzekładalności (całkowitej lub częściowej) 
stanowią sytuacje, kiedy w grupie ludzi posługujących się językiem 
przekładu nie powstają takie skojarzenia, które dany wyraz czy dany zespół 
wyrazów budzi w grupie ludzi posługujących się językiem oryginału.43 

                                                                                                                                  
façon, rencontre elle aussi le problème des langues, des cultures et de la traduction. Ne serait-
ce que parce que, elle aussi, en tant que discours sur l’étranger (et sur ce qui est censé être le 
plus étranger: le «sauvage»), constitue une sorte de traduction, exposée à la même alternative 
que le traducteur de Schleiermacher: amener le lecteur à l’étranger , ou amener l’étranger au 
lecteur.” Berman (1984:284). 
41 Wojtasiewicz (1957). 
42 Tamże, s. 65–107. 
43 Tamże, s. 65. 
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Autor dzieli czynniki nieprzekładalności44 na dwie grupy; strukturalne, 
oparte na różnicach językowych oraz kulturowe. W różnicach kulturowych 
umieszcza zwroty adresatywne, aluzje historyczne i literackie, aluzje do 
wierzeń, poglądów i przesądów. Aluzje typu kulturowego stwarzają 
problemy translatorskie ze względu na punkt ciężkości leżący w ich treści 
oraz z uwagi na nawiązanie do faktów jednostkowych, niepowtarzalnych, 
często wydarzeń historycznych lub anegdot45 właściwych dla danej 
wspólnoty kulturowej.  

Za jednego z europejskich pionierów w dziedzinie studiów nad 
przekładem uważa się na świecie angielskiego lingwistę Johna Catforda 
(1917–2009), A Linguistic Theory of Translation. An Essay in Applied 
Linguistics (1965). Po niespełna dziesięciu latach od sformułowania myśli 
Wojtasiewicza dostrzegł on obok różnic językowych specyfikę kulturową 
oryginału jako jedną z przyczyn nieprzekładalności utworu literackiego. Tak 
jak jego nieznany poprzednik, Catford rozróżnia dwa rodzaje 
nieprzekładalności46. Linguistic untranslatability oraz cultural 
untranslatability, która ma miejsce wtedy, kiedy cecha sytuacyjna 
występująca i funkcjonująca w języku oryginału nie istnieje w kulturze, 
której częścią jest język przekładu, czyli elementy odnoszące się do zjawisk 
tworzących kulturę danej społeczności językowej; jej potraw, strojów, 
jednostek miary, form pokrewieństwa, gry słów, aluzji literackich i 
historycznych czy opisów struktury społecznej47.  

Literatura dotycząca elementów kulturowych jest obecnie niezwykle 
bogata48. Nieprzekładalność kulturowa pojawia pod różnymi nazwami. Sider 
Florin (1912–1999) nazywał to zjawisko nieprzystawaniem do siebie 
elementów kulturowych w różnych językach. Podkreślał znaczenie 
przestrzeni referencyjnej kultury A, która nigdy całkowicie nie pokrywa się 

                                                        
44 Wojtasiewicz podkreśla, że „nie chodzi tu o nieprzekładalność (nieprzetłumaczalność) jako 
zasadę, jako w ogóle niemożność tłumaczenia – a więc sformułowania w pewnym języku 
odpowiednika tekstu sformułowanego uprzednio w innym języku – gdyż z praktyki wiemy, że 
w zasadzie operacja tłumaczenia jest wykonywalna. Nieprzekładalność może dotyczyć 
jedynie pewnych wypadków szczególnych, może nawet bardzo licznych, ale dających się 
interpretować jako wyjątki od ogólnej zasady przekładalności z jednego języka na drugi.” 
Tamże, s. 28. 
45 Tamże, s. 89–90. 
46 „Translation fails – or untranslability occurs – when it is impossible to build functionally 
relevant features of the situation into the contextual meaning of the TL text. Broadly speak-
ing, the cases where this happens fall into two categories. Those where the difficulty is lin-
guistic, and those where it is cultural.” Catford (1965:94). „What appears to be a quite differ-
ent problem arises, however, when a situational feature, functionally relevant for the SL text, 
is completely absent from the culture of which the TL is a part. This may lead to what we 
have called cultural untranslability.” Catford (1965:99). 
47 Tamże, s. 99. 
48 Snell-Hornby (1988), Bassnett, Lefevere (1990, 1998), Hervey/Higgins (1992:28–32), 
Snell-Hornby (1995), Aaltonen (1996), Hatim (1997), Leppihalme (1997:1–12), Neuger 
(1997:127–147), Krysztofiak (1999), Skibińska (1999), Szewczyk (2000:93–103), Packalén 
(2001), Sławkowa, Warchoł (2000), Teodorowicz-Hellman (2001), Bednarczyk (2002).  
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z przestrzenią referencyjną kultury B49. Odpowiada to przestrzeni 
semiotycznej Jurija Łotmana (1922–1993)50. Według Florina przekład może 
być jedynie próbą, jako że niemożliwe jest pokonanie przestrzeni pomiędzy 
językami i kulturami ze względu na istniejące w różnych językach elementy 
kulturowe, które Florin wraz ze swym kolegą Sergejem Vlachovem nazywa 
realiami51. Brynja Svane (1947–) proponuje inną terminologię i 
problematyczne w procesie przekładu elementy kulturowe nazywa 
kulturspecifika referentiella uttryck „specyficznymi kulturowo wyrażeniami 
referencjalnymi”, czyli wyrażeniami odnoszącymi się do konkretnych 
przedmiotów, miejsc geograficznych, przyzwyczajeń kulturowych, religii i 
innych tradycji52. 

Od chwili sformułowania myśli Catforda zaczynają pojawiać się w 
światowej literaturze translatologicznej opinie o nieprzekładalności 
kulturowej. Uczeni zaczynają podejmować myśli sformułowane o wiek 
wcześniej przez Humboldta. Mam tu szczególnie na myśli zagadnienie 
językowego obrazu świata amerykańskich etnolingwistów Edwarda Sapira 
(1884–1939) i jego ucznia Benjamina Lee Whorfa (1897–1941). Każdy 
język stanowi według nich rozległy i odrębny system wzorców 
sankcjonujący kulturowe formy i kategorie, ma pierwszorzędne znaczenie 
dla myślenia i „uczenia się” kultury jednostek oraz jest swego rodzaju 
przewodnikiem po społecznej rzeczywistości53. Podobnie jak Humboldt 
twierdzą oni, że tekstów nie można ekwiwalentnie przetłumaczyć na języki, 
które różnią się od siebie pod względem kulturowym54. 

Wielu wybitnych badaczy przekładu rozpoczyna wędrówkę podobnym 
szlakiem. Francuski antropolog Claude Lévi-Strauss (1908–2009) uznawał 
język za składnik kultury, za najbardziej zasadniczy fakt kulturowy. Jego 
zdaniem kultura zawarta w języku poznawana jest przez język, co powoduje, 
że język jest nie tylko częścią kultury, ale także jej narzędziem55.  

Najważniejsze wątki poglądów Humboldta odnajdujemy w myśli 
francuskiego lingwisty Georges’a Mounina (1910–1993) zawartej w jego 
fundamentalnej pracy na temat teoretycznych problemów translatologii 

                                                        
49 Florin (1993:122). 
50 Lotman (2001:123–126). 
51 Vlachov, Florin (1980:47), Florin (1993:122–128). 
52 Svane (2002). 
53 Sapir (1951:162), Whorf (1956:252), zob. 2.4, 3.3.1, 3.4. 
54 Pieńkos (2003:66). 
55 Oto wypowiedź Clauda Lévi-Straussa: „Po pierwsze, język jest częścią kultury, jedną z 
tych umiejętności czy przyzwyczajeń, które otrzymujemy w tradycji zewnętrznej. Po drugie, 
język jest zasadniczym instrumentem, uprzywilejowanym środkiem, dzięki któremu 
przyswajamy kulturę naszej grupy... dziecko uczy się kultury, ponieważ się do niego mówi 
[...] język jest najdoskonalszym ze wszystkich przejawów porządku kulturowego, tworzących 
systemy na tej czy innej zasadzie. I jeśli chcemy zrozumieć, czym jest sztuka, religia, prawo, 
a może nawet i kuchnia lub zasady uprzejmości, należy je rozumieć jako kody utworzone 
przez artykulację znaków, według modelu lingwistycznego porozumiewania się.” Cyt. za: 
Charbonnier (1968:142), por. Grzegorczykowa (2008:31). 
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Problèmes théoretiques de la traduction (1963). Podkreśla on istnienie 
kultury w języku poprzez obecną w nim wizję świata. Nie tylko 
rzeczywistość widziana przez różne systemy językowe postrzegana jest w 
różny sposób, także struktury leksykalne różnych języków wyrażają 
rzeczywistość w sposób odmienny56. Aspekt nieprzekładalności postrzega 
Mounin jednak szerzej, mianowicie na dwóch różnych płaszczyznach. Nie 
tylko w kontekście ogólnej wizji rzeczywistości, która obecna jest jako wizja 
świata danej społeczności kulturowej, ale również jako indywidualna, tylko 
dla jednostki znana wizja świata, inaczej mówiąc osobiste doświadczenie 
poszczególnych osób57. Jest to niezwykle interesujące spostrzeżenie, 
szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę tłumacza jako jednostkę, która łączy 
w swej działalności przekładowej dwie kultury i wykorzystuje w procesie 
translacji całokształt swego doświadczenia.  

Wizja świata, używając terminologii Humboldta, również Weltanschau-
ung, czyli światopogląd, właściwy każdemu językowi, kanadyjscy lingwiści 
Jean-Paul Vinay (1910–1999) i Jean Darbelnet (1904–1990) nazywają le 
génie d’une langue58. Rozbieżności w obrazach świata języków, 
nieznajomość pewnych różnic kulturowych oraz ich odzwierciedlenia w 
języku stanowi problem translatologiczny, wiążący się bezpośrednio z 
odległością kulturową między dwoma językami. Im większa przepaść 
kulturowa, tym większe trudności w tłumaczeniu59. 

Związek między dogłębną znajomością języka i kultury zadomowił się, 
jak widać, na stałe w poglądach badaczy. Każdy zainteresowany 
problematyką przekładową będzie nawiązywał do owej dychotomii języka i 
kultury. Dla amerykańskiego językoznawcy Eugene Nidy (1914–2011) 
język stanowił integralną część kultury, przez co poszczególnych słów nie 
można całkowicie zrozumieć, wyrywając je z kontekstu kulturowego. Nida, 
podobnie jak Mounin, podchodził do zagadnienia przekładu w kontekście 

                                                        
56 „Non seulement la même expérience du monde s’analyse différemment dans les langues 
différentes, mais l’anthropologie culturelle et l’éthnologie amènent à penser que (dans des 
limites á déterminer) ce n’est pas toujours le même monde qu’expriment des structures lin-
guistiques différentes. On admet aujourd’hui, qu’il y a des «cultures» (ou des «civilisations») 
profondément différentes, qui constituent non pas autant de «visions du monde» différentes, 
mais autant de «mondes» réels différents.” Mounin (1963:59). 
57 „[...] expérience personnelle est incommunicable dans son unicité.” Tamże, s. 278. 
Mounin zwraca uwagę na dwa warunki, które muszą być spełnione, aby tłumaczenie mogło 
mieć miejsce. Dogłębna znajomość języka obcego oraz systematyczne pogłębianie 
znajomości etnografii wspólnoty, operującej danym językiem: „[...] pour traduire une langue 
étrangère, il faut remplir deux conditions, dont chacune est nécessaire, et dont aucune en soi 
n’est suffisante: étudier la langue étrangère; étudier (systématiquement) l’ethnographie de la 
communauté dont cette langue est l’expression. Nulle traduction n’est totalement adéquate si 
cette double condition n’est pas satisfaite.” Tamże, s. 236.  
58 Vinay, Darbelnet (1977:258). 
59„[...] il ne faut pas s’étonner que les divergences entre deux langues soient particulièrement 
nombreuses sur le plan de la métalinguistique. Et par conséquent plus grande est la divergence 
entre les cultures des deux langues rapprochées, et plus il est difficile de traduire.” Tamże, s. 
260. 
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etnologicznym i widział połączenie antropologii kulturowej oraz lingwistyki 
opisowej jako klucz do badań i analizy znaczeń wyrazów60. U Nidy i 
Charlesa Tabera pojawia się interesujące w kontekście badań nad kulturą w 
przekładzie Schleiermachowskie echo dynamic equivalence, skierowane na 
kulturę odbiorców przekładu61. Polega ono na zrozumieniu pierwotnej 
intencji autora i na osiągnięciu identyczności sensu języka oryginału (JO) z 
językiem przekładu (JP). Tekst przekładu (TP) powinien wywołać u 
odbiorcy jednakowe reakcje, jak tekst oryginału (TO) wywołuje u swych 
czytelników62. Tłumacz powinien zatem dołożyć wszelkich starań w 
dążeniach do osiągnięcia dynamicznej ekwiwalencji przekładu, gdzie 
odbiorca tekstu przekładu, czytając będzie mógł mieć wrażenie, że porusza 
się po tekście w swoim własnym języku63.  

Teoria skoposu, Skopostheorie, zapoczątkowana w roku 1984 przez 
Katharinę Reiss (1923–) i Hansa J. Vermeera (1930–2010), postrzega 
tłumaczenie jako działanie ukierowane na tekst przekładu, czyli że funkcja 
przekładu nadaje ostateczny kształt TP64. Poglądy Vermeera i Reiss 
wywodzą się, jak widzimy, z dawnej myśli, że język jest integralną częścią 
kultury, w konsekwencji czego tłumacz musi posiadać doskonałą znajomość 
dwóch języków oraz kultur z jakich wyrastają. Powinien on zatem być 

                                                        
60 Nida (1975:66–78), Hygrell (1997:23). 
61 Nida, Taber (1969).  
62 Tamże, s. 22–25, Ingo (1991:225–226), Bassnett (2002:33). 
63 Newmark w Approaches to Translation (1981) skłania się ku innemu podejściu do tego 
problemu i proponuje zmniejszenie tej odległości poprzez zastąpienie przestarzałych 
terminów nowymi, mianowicie wprowadzeniem pojęć przekład komunikatywny 
communicative translation i przekład semantyczny semantic translation. Newmark (1981:38–
42).  
„Communicative translation attempts to produce on its readers an effect as close as possible to 
that obtained on the readers of the original. Semantic translation attempts to render, as closely 
as the semantic and syntactic structures of the second language allow, the exact contextual 
meaning of the original.” Newmark (1981:39). Słowa te pokazują, że poglądy Newmarka 
zbliżają się do myśli Nidy, gdzie przekład komunikatywny przypomina odpowiednik 
przekładu dynamicznego Nidy, a przekład semantyczny jego odpowiednik formalny. Różnią 
się jednakże ich spojrzenia w kwestii podejścia do wiernego odtworzenia poszczególnych 
słów. Zdaniem Newmarka zarówno w przekładzie komunikatywnym, jak i semantycznym – 
zakładając oczywiście, że odpowiadający efekt zostanie zachowany – należy trzymać się jak 
najdalej idącej wierności tłumaczenia słowo w słowo. Jest to jego zdaniem metoda nie tylko 
najlepsza, ale i jedyna uzasadniona. W żadnym przypadku, czy to komunikatywnym, czy 
semantycznym, nie wolno używać zbędnych synonimów, a już absolutnie nie parafraz. 
Tamże, s. 39. 
Newmark podobnie jak Nida i Taber koncentruje się na efekcie wywołanym przez TP na 
czytelniku. Według Newmarka powodzenie takiego podejścia do przekładu jest iluzoryczne a 
przepaści kulturowej, jaka istnieje między TO a TP nie da się przeskoczyć. Do przepaści 
kulturowej zaliczał wyrażenia dotyczące elementów kulturowych osadzonych w języku. Są 
one tym większe, im większą uwagę dana społeczność językowa zwraca na poszczególne 
zagadnienia, co Newmark nazywa cultural focus. Newmark (1981). 
64 Słowo skopos pochodzi z języka greckiego, w którym oznacza cel. Reiss, Vermeer 
(1991:95–96). W teorii Skoposu podkreślana jest funkcja tekstu. Dominantą wszelkiego 
przekładu jest cel, dla którego powstaje. Pisarska, Tomaszkiewicz (1998:26–27). 
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dwujęzyczny i dwukulturowy, a nawet wielokulturowy. Stopień opanowania 
języków i kultur, którymi operuje, wpływa nie tylko na umiejętność 
tworzenia tekstu w języku przekładu, ale w równej mierze wyzwala zdolność 
zrozumienia TO. W tym sensie, zgodnie ze Skopostheorie, przekład 
rozumiany jest przede wszystkim jako cross-cultural transfer oraz cross-
cultural event65.  

1.4.2 Przekład jako fakt kulturowy 

Teoria skoposu zbiega się w znacznym stopniu z początkami myśli 
izraelskiego badacza Gideona Toury, który rozwinął własny model podejścia 
do badań nad przekładem – descriptive translation studies. Toury rozpatruje 
przekład jako zjawisko kultury docelowej. Pozycja i funkcja tekstu 
determinowane są, według niego, głównie przez uwarunkowania kultury, w 
której tekst funkcjonuje, a działania przekładowe i przekłady, uważane za 
ich rezultaty, powodują zmiany w kulturze docelowej 66.  

Kultury uciekają się do przekładów jako do głównego sposobu 
wypełniania luk, filling in gaps67. Z semiotycznego punktu widzenia, 
przekład inicjowany jest przez kulturę docelową. Punktem wyjścia 
zainicjowania przekładu jest zawsze pewien niedobór, luka w kulturze 
docelowej. Tekst, który w danej kulturze nie istniał i może być ostatecznie w 
nią wcielony68.  

Badań funkcjonalnych i skierowanych na kulturę docelową nad 
przekładem nie należy postrzegać jako specyficznych dla Skopostheorie czy 
descriptive translation studies. Świadczą one raczej o punkcie zwrotnym w 
badaniach translatologicznych, który określony został przez Susan Bassnett i 
André Lefevere’a jako cultural turn69.  

                                                        
65 Snell-Hornby (1988:42–44). 
66 Toury (1995:24–29). 
67 Tamże, s. 27. 
68 [...] „cultures resort to translating precisely as a major way of filling in gaps, whenever and 
wherever such gaps manifest themselves – either us such, or (very often) from a comparative 
perspective, i.e., in view of a corresponding non-gap in another culture that the prospective 
target culture has reasons to look up to and try to exploit. Semiotically, then, translation is as 
good as initiated by the target culture. In other words, the starting point is always one of 
certain deficiency in the latter, even if sometimes – e.g., in a ‘colonial’ situation – an alleged 
gap may be factually pointed out for it by a patron of sorts who purports to ‘know better’ how 
the gap may best be filled”. Tamże, s. 27. 
69 Bassnett i Lefevere używają terminu the cultural turn jako wspólnego mianownika 
łączącego wszystkie prace zaprezentowane w zbiorze Translation, History and Culture 
(1995). Teksty te traktują o zmieniających się wzorcach przekładu na przestrzeni czasu, o 
siłach wpływających na działalność wydawniczą i ich dążenia ideologiczne, pisarstwo kobiet 
a przekład, przekład a kolonializacja, i przekład jako rewriting. Zbiór artykułów zawartych w 
tomie stanowi początek okresu, w którym cultural turn wywarł ogromny wpływ na dalsze 
studia o przekładzie. Bassnett, Lefevere (1995). 
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Mary Snell-Hornby zasugerowała inne podejście do przekładu. Zwracała 
ona uwagę nie tylko na spotkanie między dwoma tekstami, ale w równym 
stopniu na spotkanie między dwoma kulturami70. Zaproponowała nowy, 
mocno już dzisiaj ugruntowany koncept badań przekładoznawczych jako 
integralnej, niezależnej i interdyscyplinarnej dziedziny, która scala wiele 
dziedzin nauki: historię, etykę, socjologię, filozofię, antropologię kulturową, 
lingwistykę i teorię przekładu71. Wypowiedzi jej należy uważać za moment 
włączenia translatologii do badań kulturoznawczych i wyłonieniem się 
kolejnej, integralnej linii rozwoju studiów nad przekładem. 

Pokłosiem owego zwrotu był również opublikowany w pracy Ocalone w 
tłumaczeniu (1994) programowy manifest tłumacza i krytyka literackiego 
Stanisława Barańczaka. Jego doktryna translatologiczna była prosta: 
tłumaczenie jest zawsze aktem interpretacji. 

[…] interpretacja translatorska w ostatecznym efekcie stwarza analogiczny – 
analogicznie funkcjonujący – tekst w innym języku etnicznym. Gotowe 
tłumaczenie jest jak gdyby namacalnym, wymiernym dowodem, że się 
idealnie zrozumiało oryginał. Tak idealnie, że jest on w stanie funkcjonować 
w języku B i kulturze literackiej B tak samo jak w języku i kulturze A.72 

Sprawdzianem identyczności funkcjonowania przekładu w nowym języku 
jest zdolność wywołania w jego odbiorcy „dreszczu metafizycznego i 
fizjologicznego”73. Myśl już wcześniej pojawiająca się u Schleiermachera, 
Wojtasiewicza i Nidy, piszących o wywołaniu u odbiorcy przekładu 
jednakowych emocji, przeżyć i reakcji, jakie oryginał wywołuje u swych 
czytelników, czyli „dreszcz, który przebiega po plecach, łza, która zakręci 
się w oku, albo nieopanowany wybuch śmiechu”74. Barańczak podobnie 
twierdzi, że największą trudnością w tłumaczeniu stanowią utwory głęboko 
osadzone w kulturze, „w których główną przeszkodę do pokonania stanowi 
nie język w wąskim sensie, lecz język wyższego rzędu, nadbudowany nad 

                                                        
70 Snell-Hornby (1988:39–43). 
„Odnotujmy też związek tłumaczenia, a przede wszystkim przekładu literackiego z różnymi, 
nie zawsze filologicznymi, dyscyplinami, które jednak zajmują się innymi wytworami 
kultury, czy kulturotwórczej aktywności człowieka. Wymieńmy choćby lingwistykę, która 
współcześnie, szczególnie w pracach kognitywistów łączona jest z aspektem kulturowym 
(język naturalny, stanowiący materiał wszelkich tekstów werbalnych uważany jest przez nich 
za ogniwo łańcucha rozwoju kultury); lingwistykę tekstu, badającą odmienne w różnych 
kulturach standardy i formuły tekstowe; semiotykę i semantykę, których przedmiotem 
badawczym jest znaczenie; historię i teorię literatury, zajmujące się literaturą jako elementem 
szeroko pojętej kultury, czy danego socjokulturowego polisystemu, zawierającego literaturę 
przekładową, jak na przykład proponują zwolennicy teorii polisystemowej; socjolingwistykę, 
uwzględniającą uwikłania społeczne tłumaczenia i psycholingwistykę, szczególnie kiedy 
rozpatrujemy wpływ subiektywizmu tłumacza na jego pracę.” Bednarczyk (2002:6–7). 
71 Snell-Hornby (1995:81–82), Snell-Hornby, Jettmarova, Kaindl (1997). 
72 Barańczak (2004:15). 
73 Tamże, s. 15–16. 
74 Tamże, s. 16. 
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słowami: system aluzyjnych odniesień i kulturalnych symboli, czytelny tylko 
dla odbiorców w pełni przynależnych do określonego kręgu etnicznego, 
społecznego, pokoleniowego, itp.”75.  

Funkcjonowanie przekładu w kulturze docelowej może być postrzegane 
w różny sposób. Kulturę jako jeden z czynników przekładalności tekstu 
widzi Maria Krysztofiak w formie kodów. Przekładalność, kategorię 
związaną z konkretnym dziełem i uwarunkowaniami kulturowo-
historycznymi76, rozpatruje poprzez trzy kody translatorskie: leksykalno-
semantyczny, kulturowy i estetyczny. Zwraca ona słusznie uwagę na 
harmonijne oddanie w języku i kulturze obcego narodu wszystkich kodów, 
tworzących utwór literacki. Niedowartościowanie jednego z nich zakłóci 
niewątpliwie przekaz treści zawartej w TO do TP77.  

Jeżeli część warstwy kodu kulturowego umyka w przekładzie, utwór w 
języku przekładu zatraca swą wyrafinowaną specyfikę. Krysztofiak 
wspomina także o reakcji odbiorcy TP na tekst w taki sam sposób jak 
czytelnik TO. Idąc śladem Humboldta, zauważa, że przekładalność tekstu 
wiąże się ściśle ze specyfiką modelu kultury danej literatury narodowej 
tłumaczonej na język obcy. Za przykład podaje niemieckie tłumaczenie 
komedii Aleksandra Fredry (1793–1876) Zemsta, w którym ważną rolę 
odgrywa przetransponowanie znaków kulturowych z kanonu polskiej kultury 
szlacheckiej do kultury mieszczańskiej na terenie Niemiec. Innym 
przekładem jest problem transpozycji znaków duńskiej kultury chłopskiej w 
tłumaczeniach baśni Hansa Christiana Andersena (1805–1875) na kanon 
polskiej kultury szlacheckiej78. 

Specyfika kodu kulturowego to nie tylko transponowanie treści 
zakorzenionych w świadomości społeczeństw i tradycjach kulturowych, ale 
również przekład światopoglądów. Sposób, w jaki światopoglądy zawarte w 
TO przekazane zostaną w TP, wpłynie na ewentualne przybliżenie lub 
oddalenie obcego świata czytelnikom TP79.  

W analizie szwedzkich przekładów Pana Tadeusza Ewa Teodorowicz-
Hellman ukazuje jak kod kulturowy i odmienne konwencje językowe i 
kulturowe wpływają na przekład nazw własnych w epopei Adama 
Mickiewicza. Analizuje ona także przekład charakterystycznego 
szlacheckiego kodu kulturowego; modelu konwersacyjnego szlachty, 
szlacheckich strojów, czy też szlacheckiego biesiadowania80. Liczne w Panie 
Tadeuszu przedstawienia wspólnych posiłków straciły na swej 
skodyfikowanej formie i przestały funkcjonować w szwedzkich przekładach 
jako symbol harmonijnego życia, nieprzemijającego porządku i trwałości 

                                                        
75 Tamże, s. 126. 
76 Krysztofiak (1999:71). 
77 Tamże, s. 74. 
78 Tamże, s. 87. 
79 Tamże, s. 89–91. 
80 Teodorowicz-Hellman (2001:89–135). 
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obyczaju szlacheckiego. Nazwy niektórych potraw i napojów sprawiały 
trudności translacyjne, wynikające głównie z odmienności pomiędzy kulturą 
kulinarną Polski i Szwecji. Podobnie opisy strojów w szwedzkich 
przekładach nie przywoływały niemal żadnych konotacji ze względu na brak 
referencji kulturowych u czytelnika przekładu81. 

Badania poświęcone przekładom poezji pomiędzy językami szwedzkim a 
polskim stały się przedmiotem analizy Leonarda Neugera. W książce Z 
perspektywy tłumacza82 wykorzystuje on własne doświadczenie jako tłumacz 
poezji m.in. Carla Michaela Bellmana, Erika Johana Stagneliusa, Edith 
Södergran oraz laureata literackiej nagrody Nobla, Tomasa Tranströmera z 
języka szwedzkiego na język polski. Wspomina także zmagania 
translatorskie Andersa Bodegårda z przekładem poezji Wisławy 
Szymborskiej na język szwedzki. Przekaz kodu kulturowego pomiędzy tymi 
dwoma językami stwarza nie lada kłopoty, zwłaszcza jeśli przedmiotem 
tłumaczenia jest poezja. 

Neuger uwzględnia wiele elementów wpływających na przekładalność 
twórczości poetyckiej. Wśród nich wymienia trudności wersyfikacyjne 
związane z przekładem szwedzkiego heksametru na polski 
trzynastozgłoskowiec83, a także kategorię rodzaju84. W języku szwedzkim 
kategoria rodzaju jest mocno zatarta, w polszczyźnie natomiast może służyć 
jako element umożliwiający antropomorfizację niektórych pojęć. Tak się 
właśnie stało w wierszu Szymborskiej Nienawiść, gdzie kategoria 
gramatyczna uległa przemianie w kategorię biologiczną. Sfeminizowane 
pojęcie nienawiści w języku polskim stwarza barierę translatorską ze 
względu na przynależność do rodzaju neutrum w języku szwedzkim85. 

Nazwy własne z kolei, pisze dalej Neuger, mogą nastręczać kłopotów w 
przekładzie pieśni Carla Michaela Bellmana (1740–1795) ze względu na ich 
umiejscowienie w Sztokholmie. Usytuowanie akcji w uliczkach, 
podrzędnych knajpach czy poletkach stolicy Szwecji wywołuje szczególne 
konotacje u czytelnika oryginału, co wymaga od tłumacza wiecznego 
oscylowania i poszukiwania równowagi pomiędzy spolszczaniem a 
egzotyzacją nazw oryginału86. Również osadzenie liryki Tomasa 
Tranströmera w charakterystycznej topografii szkierów na sztokholmskim 
wybrzeżu, pociąga za sobą określenia związane z tym krajobrazem. Zwykłe, 

                                                        
81 Tamże, s. 106–135. 
82 Neuger (1997). 
83 Tamże, s. 85–98, Bodegård (2008:135–137). Por. Teodorowicz-Hellman (2001:49–70). 
84 Zagadnienie asymetryczności językowej wynikającej z różnic w kategoriach rodzaju 
pomiędzy językiem polskim a szwedzkim poruszone jest również w artykule na temat 
szwedzkich przekładów Małgorzaty Musierowicz. Liseling-Nilsson (2009:17–24). 
85 Neuger (1997:139–140). Trudności związane z przekładem „sfeminizowanych” polskich 
rzeczowników na język szwedzki przywołuje również tłumacz Szymborskiej, Anders 
Bodegård w Kan man lita på sin svenska? Bodegård (1997:103–116) i Wisława – wirówka? 
Bodegård (2003:163–173). 
86 Neuger (1997:75–83). 
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zrozumiałe i oczywiste w tym kontekście dla czytelnika szwedzkiego nazwy 
własne: narzędzia pracy, nazwy ryb, rodzaje statków, bezpretensjonalnie 
brzmiące nazwy, tworzące świat poety, zmuszają tłumacza do poszukiwań 
wśród słów, które nie należą do codziennego zasobu słów przeciętnego 
Polaka i nie wywołują konotacji codzienności. Zwyczajność niektórych 
szwedzkich słów w polskim przekładzie może jawić się jako efekt 
„uniezwyklający”87. 

Jak widzimy wagi znajomości wszelkich elementów składających na 
pewną określoną kulturę nie można przecenić. Odgrywa ona pierwszorzędną 
rolę w procesie przekładu, w procesie przekazywania kodu kulturowego 
pomiędzy językami i kulturami. Myśli o znaczeniu znajomości kultury w 
procesie przekładu zakończę dlatego głosem, w którym pobrzmiewają słowa 
wielu badaczy, świadomych wagi roli zarówno języka, jak i kultury w 
procesie przekładu oraz ich wzajemnej nierozłączności, słowami Stanisława 
Barańczaka: 

Krótko mówiąc: tłumacz literatury musi znać nie tylko język słów i reguł 
gramatycznych – musi znać również język odniesień do wydarzeń 
historycznych, język aluzji literackich i artystycznych, język odsyłaczy do 
zasobu archetypów, będącego wspólną własnością „dawnych 
współwięźniów”, tj. pisarza i jego rodzimych czytelników.88 

                                                        
87 Tamże, s. 127–137. 
88 Barańczak (1994:127). 
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2 Przedmiot i cele badań  

2.1 Kryteria wyboru autora 

Astrid Anna Emilia Lindgren, z domu Ericsson (1907–2002) jest ikoną 
światowej literatury dziecięcej i odgrywa ogromną rolę jako twórca 
literatury dla dzieci w Szwecji, gdzie stała się swego rodzaju symbolem 
swojego narodu89, zapewne najlepszym ambasadorem swego kraju90 i 
przekazicielką tego, co „typowo szwedzkie”91. Zdobyła także ogromną 
popularność wśród dzieci i dorosłych w Polsce i na całym świecie92. 
Dorobek autorki obejmuje prawie dziewięćdziesiąt zróżnicowanych 
gatunkowo książek, bajek i opowiadań, zarówno realistycznych jak i 
fantastycznych, oprócz tego dwadzieścia scenariuszy filmowych, radiowych 
i telewizyjnych. Lindgren była laureatką wielu nagród, przyznanych w 
Szwecji i poza jej granicami, może ona także poszczycić się posiadaniem 
trzech tytułów doktora honoris causa93. Wiele z jej książek zostało 

                                                        
89 Åhmansson (1994:14–15). 
90 Nettervik (1996:89), Edström (2007:147). 
91 Edström (2004:194). 
92 Dobitnym przykładem popularności dorobku autorki w krajach nawet odległych kulturowo 
i geograficznie stanowią niezliczone listy od chętnych do zamieszkania w Bullerbyn młodych 
czytelników, którzy ciągle pytali Lindgren czy Bullerbyn naprawdę istnieje. Lindgren 
(1969:98–100), Świerczyńska-Jelonek (1996:165–167).  
O znaczeniu Astrid Lindgren nie tylko dla Szwecji świadczyć może także fakt nazwania 
planetoidy 3204 Astrid Lindgren w roku 1978, nazwania góry w Hansta Astrid Lindgrens 
berg i podjęcia 6 kwietnia 2011 decyzji o wypuszczeniu do obiegu banknotu o nominale 20 
koron z wizerunkiem Astrid Lindgren przez Sveriges Riksbank (Szwedzki Bank Narodowy). 
http://www.riksbank.se 
93 Lindgren otrzymała m. in. Nagrodę Nilsa Holgerssona (1950) za książkę Nils Karlsson-
Pyssling „Nils Paluszek”, IBBY (International Board on Books for Young People) przyznało 
jej Medal im. Hansa Christiana Andersena (1958), Nagrodę im. Lewisa Carrolla (1971) za 
Pippi Långstrump „Pippi Pończoszankę”, Order Uśmiechu (1978), Pokojową Nagrodę 
Niemieckiego Związku Księgarzy (1978), Międzynarodową Nagrodę Literacką im. Janusza 
Korczaka (1979) za książkę Bröderna Lejonhjärta „Bracia Lwie Serce”, Międzynarodową 
Nagrodę Książkową UNESCO (1993) i doktorat honoris causa Uniwersytetu w Leicester 
(1978), Uniwersytetu Warszawskiego (1989) i Uniwersytetu w Linköping (2000). Słownik 
literatury dziecięcej i młodzieżowej, (2002:220), Astrid Lindgren arkivet L 230:8:2:2. 
Od czasu uhonorowania Lindgren złotym medalem Akademii Szwedzkiej tzw. Svenska 
Akademiens Stora Pris (Wielka Nagroda Akademii Szwedzkiej) w roku 1971 wymieniana 
była często przez szwedzkie środki masowego przekazu jako kandydatka do Akademii. 
Natomiast jesienią, każdego roku opinia publiczna domagała się, aby Lindgren otrzymała 
Nagrodę Nobla. Strömstedt (2003:301). Została ona także wybrana, jako pierwsza autorka 
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sfilmowanych w formie filmów fabularnych i animowanych, telewizyjnych, 
kinowych i seriali telewizyjnych (np. książki o Pippi Pończoszance, Emilu, 
dzieciach z Bullerbyn, Madice) emitowanych i znanych nie tylko w kraju 
autorki, ale także w miejscach daleko od niego oddalonych. Utwory jej są 
szerzej znane w świecie niż innych wybitnych szwedzkich pisarzy jak Selmy 
Lagerlöf (1858–1940) czy Augusta Strindberga (1849–1912). Wymowne 
jest tutaj porównanie z popularnością owych autorów, których książki 
przetłumaczono na 38 (Selma Lagerlöf) i 36 języków (August Strindberg)94. 
Natomiast utwory Lindgren przełożono na aż 95 języków95 w tym nawet na 
jeden z dialektów szwedzkich pitebondska96. Twórczość Astrid Lindgren 
stała się również przedmiotem wielu prac naukowych, w tym rozpraw 
doktorskich w Szwecji i za granicą97.  

Książki Lindgren stanowią więc szeroko znany i chętnie badany materiał, 
a za przyczynę jej wielkiego uznania za granicą podaje się również 
szczególne bogactwo szwedzkich elementów kulturowych98. O popularności 
i znaczeniu Lindgren oraz jej twórczości w Polsce świadczyć może także 
powstanie serii wydawniczej książek pod nazwą „Klub Przyjaciół Dzieci z 
Bullerbyn”, jakie ukazują się w wydawnictwie Nasza Księgarnia99.  

2.2 Kryteria i ograniczenia w wyborze materiału 
Na obraz niezwykle zróżnicowanej, głęboko wnikającej w duszę narodu 

szwedzkiego twórczości Lindgren miały wpływ różne środowiska: od 

                                                                                                                                  
książek dla dzieci, na przewodniczącą prestiżowej akademii literackiej stowarzyszenia Ich 
Dziewięcioro. Strömstedt (2003:299–300), Edström (2004:186). 
94 Strömstedt (2003:290). 
95 http://www.astridlindgren.se/faq. W roku 2007 utwory Lindgren przetłumaczone były na 89 
języków, Edström (2007:147). 
96 Emil i Lönneberga przetłumaczony został na pitebondska przez Ingvara Brännströma. 
Przekład ukazał się pt. En Emil bårte Lönneberga w Piteå Tidningen w roku 1985. 
97 Århundradets barn. Fenomenet Pippi Långstrump och dess förutsättningar, Lundquist 
(1979), Döden i Astrid Lindgrens barn- och ungdomsböcker, Sandelin (1979), Astrid Lind-
gren – Vildtoring och lägereld, Edström (1992), Astrid Lindgren e Pippi Calzelunghe : il 
bambino tra fantasia e natura / laureanda, Pulpito (1993), Karlsson på taket som litterär 
trickstergestalt, Strömdahl (1994), Astrid Lindgren, Metcalf (1995), Astrid Lindgren och 
sagans makt, Edström (1997), En bok om Astrid Lindgren, Ørvig (1997), Das Kind des Jahr-
hunderts im Jahrhundert des Kindes: zur Entstehung der phantastischen Erzählung in der 
schwedischen Kinderliteratur, Nix (2001), Pippi och Sokrates: filosofiska vandringar i Astrid 
Lindgrens värld, Gaare, Sjaastad (2002), Mattisräuber und Meisterdetektive: Astrid Lindgren 
auf der Leinwand, Maldacker (2003), Astrid Lindgren; En levnadsteckning, Strömstedt 
(2003), Kvällsdoppet i Katthult. Essäer om Astrid Lindgren diktaren, Edström (2004), Pippi 
Långstrump als Paradigma: die deutsche Rezeption Astrid Lindgrens und ihr internationaler 
Kontext, Surmatz (2005), Astrid Lindgren – Werk und Wirkung. Internationale und interkultu-
relle Aspekte, Blume, Kümmerling-Meibauer, Nix (2009). 
98 Metcalf (1995:45).  
99 Teodorowicz-Hellman (2004b:32). Nazwa serii powstała od tytułu książki Lindgren. Seria 
obejmuje ulubione i głosowane przez dzieci książki autorów polskich i zagranicznych. 
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najuboższych warstw społeczności wiejskiej do środowiska miejskiego. 
Fabułę wielu utworów osadziła pisarka w swoich stronach rodzinnych, na 
wsi smålandzkiej. Ze względu na kulturowy charakter mojej pracy głównym 
kryterium wyboru materiału stanowiło bogactwo występowania elementów 
kultury szwedzkiej ukazanych w jej książkach na tle życia codziennego.  

Podstawą wyboru analizowanych przeze mnie pozycji są zatem 
następujące kryteria:  

1. ogromna popularność utworów w kulturze docelowej,  
2. bogactwo elementów kulturowych przy obrazowaniu życia 

tradycyjnej rodziny nuklearnej100 kärnfamilj, czyli rodziny 
składającej się z obojga rodziców i dzieci,  

3. fabuła utworów obejmująca wydarzenia rozgrywające się w ciągu 
całego roku,  

4. osadzenie fabuły utworów w środowisku wiejskim lub 
małomiasteczkowym, 

5. kontrast pomiędzy obrazowaniem środowiska wiejskiego i 
małomiasteczkowego, 

6. książki ilustrowane i wizualizacja kodu kulturowego poprzez 
obraz,  

7. rozpiętość chronologiczna między pierwszymi a ostatnimi 
tłumaczeniami omawianych tu książek Astrid Lindgren.  

Przedmiotem analizy są wybrane utwory Lindgren: trzy zbiory książek, w 
tym dwie trylogie i jedna dylogia oraz ich przekłady na język polski. Do 
pierwszego zbioru należy cieszący się niezwykłym powodzeniem w Szwecji 
a zarazem najpopularniejszy utwór Lindgren w Polsce101, trylogia o tytułach: 
Alla vi barn i Bullerbyn (1947) „Dzieci z Bullerbyn” (1957), Mera om oss 
barn i Bullerbyn (1949) „Jest już nas siedmioro w Bullerbyn” (1957) i Bara 
roligt i Bullerbyn (1952) „W Bullerbyn jest zawsze wesoło” (1957). Autorką 
polskiego przekładu trylogii, opublikowanej pod wspólnym tytułem Dzieci z 
Bullerbyn, jest Irena Wyszomirska (1912–1986)102. Wydanie wznawiano 
wielokrotnie, a ten kultowy już dzisiaj w Polsce utwór znajduje się od lat 60. 
na liście lektur obowiązkowych dzieci polskich w trzeciej klasie szkoły 
podstawowej. Podstawą jego wyboru była powszechna znajomość103 i 
niezwykła popularność utworu w Polsce oraz fakt, że to właśnie ta książka 

                                                        
100 Określenie rodzina nuklearna stosuję za Gertrudą Skotnicką. Zob. Pytlos (2008:73–98). 
101 Bisewska (2000:22, 220, 244). 
102 Dalej w pracy używać będę dwuczłonowego nazwiska tłumaczki Ireny Szuch-
Wyszomirskiej, mimo że w chwili przekładu Dzieci z Bullerbyn posługiwała się 
jednoczłonowym nazwiskiem – Wyszomirska. 
103 Książka została przeczytana przez ponad 83% czytelników dziecięcych w Polsce. 
Bisewska (2000:227). 
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przyczyniła się w znacznej mierze do kreowania obrazu kultury szwedzkiej 
u młodych czytelników. 

Kolejny zbiór stanowi trylogia o perypetiach Emila: Emil i Lönneberga 
(1963) „Emil ze Smalandii” (1971), Nya hyss av Emil i Lönneberga (1966) 
„Nowe psoty Emila ze Smalandii” (2005) i Än lever Emil i Lönneberga 
(1970) „Jeszcze żyje Emil ze Smalandii” (2005). Pierwsza część trylogii 
ukazała się w polskim przekładzie Ireny Szuch-Wyszomirskiej w roku 1971. 
Na przekład dwóch ostatnich trzeba było czekać do roku 2005, kiedy Anna 
Węgleńska po przeprowadzeniu tzw. „głębokiej redakcji”104 pierwszej części, 
przetłumaczyła dwie kolejne. Wtedy, ponad 30 lat po wydaniu pierwszej 
części Emila ze Smalandii, ukazała się po raz pierwszy w języku polskim 
cała trylogia pod wspólnym tytułem Przygody Emila ze Smalandii.  

Trzecim zbiorem jest dylogia Madicken (1960) „Madika z Czerwcowego 
Wzgórza” (1994) i Madicken och Junibackens Pims (1976) „Madika i 
berbeć z Czerwcowego Wzgórza” (1994). Polskie przekłady obu książek 
zrealizowane zostały przez Annę Węgleńską w roku 1994. Wszystkie 
analizowane przekłady opublikowało wydawnictwo literatury dziecięcej i 
młodzieżowej Nasza Księgarnia105.  

Powyższe utwory, podobnie jak wiele innych książek pióra Lindgren, 
dostarczają przygód dzieci i opisu radosnych zabaw na tle wnikliwego 
wizerunku szwedzkiej historii kultury i społeczeństwa. Bogactwo elementów 
kulturowych udostępnia obfity materiał do analizy. Akcja toczy się w 
Smålandii, największej południowej prowincji Szwecji, gdzie urodziła się 
Lindgren, której ojciec, Samuel August z chłopa małorolnego awansował na 
dzierżawcę probostwa. To właśnie on był pierwowzorem zaradnego Emila z 
Lönnebergi, tak jak starszy brat Gunnar posłużył za wzór Lassego z Dzieci z 
Bullerbyn, a rolę prototypu Bullerbyn odegrała wioska Sevedstorp, gdzie 
ojciec pisarki spędził dzieciństwo. W utworach o Madice, za której wzór 
posłużyła przyjaciółka Astrid, Anne-Marie Ingeström, nie jest explicite 
powiedziane, że akcja toczy się w Smålandii, znajdujemy tam jednak opisy 
wydarzeń, które rzeczywiście miały tam miejsce i opisane są w lokalnej 
prasie106, i w których uczestniczą bohaterowie utworu. 

Wybrane trylogie reprezentują środowisko wiejskie oraz 
małomiasteczkowe. W Dzieciach z Bullerbyn ukazana jest idylliczna niemal 
wspólnota i otoczenie dzieci wiejskich widziane z perspektywy małego, 
ośmioletniego dziecka. Utwór ten można postrzegać jako realistyczny opis 
codziennego życia na szwedzkiej wsi. 

                                                        
104 Słowa Anny Węgleńskiej. 
105 Wydawnictwo Nasza Księgarnia jest najstarszym i największym w Polsce wydawnictwem 
książek dla dzieci i młodzieży, założonym w roku 1921. Por. 11.9. 
106 W lokalnej gazecie „Wimmerby Tidning” w październiku 1919 roku ukazały się 
wielokrotnie relacje o pokazie akrobacji lotniczych kapitana Saundersa oraz jego lotach z 
pasażerami na łące Åbro w Vimmerby. Opis pokazu owego lotu znalazł się po latach w 
książce Madika i berbeć z Czerwcowego Wzgórza. Strömstedt (2003:178–184). 
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Trylogia o Emilu (3E) opisuje podobnie jak trylogia o dzieciach z 
Bullerbyn (3B) wiejską idyllę, która zdaniem wnikliwej badaczki twórczości 
Lindgren, Vivi Edström, jest nawet „bardziej realistyczna niż w Dzieciach z 
Bullerbyn”107. Pomimo, że trylogia o Emilu posiada miejscami charakter 
powieści łotrzykowskiej, obejmuje wiele realiów codziennego życia 
szwedzkiej wsi.  

W dylogii o Madice (2M) przedstawione jest, co prawda, środowisko 
małomiasteczkowe, w którym wychowują się dzieci z różnych środowisk. 
Ukazane jest ono tutaj na szerszym tle szwedzkiej kultury. 
Drobnomieszczańska rodzina Madiki dba pieczołowicie o utrzymanie 
szwedzkich tradycji w swoim codziennym małomiasteczkowym życiu, a 
czytelnik styka się z różnymi warstwami społeczeństwa szwedzkiego, od 
klas średnich do warstw biednych i marginesu społecznego. 

Zestawienie codziennego życia dzieci szwedzkich na wsi i w środowisku 
małomiasteczkowym poszerza tym samym spojrzenie na obraz szwedzkiej 
kultury. W wyborze kierowałam się także faktem, że polskie tłumaczenia 
tekstów opisujących losy Madiki (MA) ukazały się znacznie później, ponad 
35 lat po przekładzie Dzieci z Bullerbyn (1DzB). W tym czasie, a przede 
wszystkim w latach 80. i w pierwszej połowie 90., nastąpiły w Polsce 
ogromne przemiany natury społeczno-politycznej i obyczajowej. Zmieniła 
się również konwencja pisania dla dzieci. Interesujące jest zatem zbadanie, 
czy przeobrażenia te wpłynęły na charakter przekładu oraz wybór formy 
językowej i tłumaczenie elementów kulturowych.  

Na przestrzeni lat zmienił się także stopień popularności Astrid Lindgren 
w Polsce. Kiedy 1DzB wchodziły na półki księgarskie, ich autorka była w 
Polsce zupełnie nieznana. W momencie ukazania się przekładu 2M i 
ostatnich dwóch części 3E postać jej posiadała już ważne i znaczące miejsce 
w świadomości nie tylko młodych, ale również starszych pokoleń Polaków. 
Utwory jej zdążyły osiagnąć wielkie powodzenie i uznanie, a nawet weszły 
na stałe do polskiego kanonu literatury dziecięcej i uzyskały silną pozycję 
także w polskiej tradycji literackiej. Twórczość Lindgren odegrała zatem 
ważną rolę na scenie polskiej literatury dziecięcej. Książki jej kreowały 
obraz kultury szwedzkiej dla wielu polskich czytelników, którzy mogli 
postrzegać Szwecję właśnie tak, jak przedstawiona ona jest w utworach 
Lindgren, a szczególnie w Dzieciach z Bullerbyn. 

Atmosfera, w której powstało pierwsze tłumaczenie 3B, była wyjątkowa. 
W okresie powojennym i latach pięćdziesiątych, w okresie tzw. „odwilży” w 
Polsce odczuwano szczególny niedosyt realistycznych opowiadań, 
traktujących o życiu codziennym dzieci w innych krajach i kulturach108. 
Wydawnictwo Nasza Księgarnia zaczęło w latach 50. poszukiwać lektury 
dla młodych czytelników wśród książek zagranicznych. W ich wyborze 

                                                        
107 Edström (1992:140). 
108 Teodorowicz-Hellman (1999:12–13). 
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kierowano się kilkoma kryteriami. Jednym z nich były „walory poznawcze i 
wychowawcze książki”109. Zważając na zamkniętą za żelazną kurtyną 
pozycję czytelnika polskiego, któremu nie dawano szans na odwiedzenie 
innych krajów i dostarczano jedynie literaturę polską i tłumaczenia książek 
pisarzy z bloku wschodniego110, przekład książki ukazującej rzeczywistość 
dzieci w państwie zachodnim – Szwecji stanowił dla młodych czytelników 
interesującą możliwość „odbycia” zagranicznej podróży. Według tłumacza 
literatury duńskiej, pisarza i krytyka literackiego Jarosława Iwaszkiewicza 
rosnące zainteresowanie młodych czytelników literaturą szwedzką 
tłumaczyć można faktem, że nie była ona ani sentymentalna, ani 
moralizująca, charakteryzowała ją zwięzłość języka i przejrzysta struktura 
zdania111.  

Szczególną rolę w tym kontekście pełni twierdzenie Toury’ego, o którym 
wspominałam już wcześniej112, że działania przekładowe oraz tłumaczenia 
jako ich rezultaty powodują zmiany w kulturze docelowej. Kultury sięgają 
po przekłady jako do głównego sposobu wypełniania luk113. Interpretuję 
zatem wprowadzenie 1DzB i kolejnych utworów Lindgren do kultury 
polskiej, kultury-odbiorcy jako sposób na wypełnienie istniejącej w niej luki. 
Podążając za myślą Toury’ego, proces przekładu zainicjowany został przez 
kulturę docelową114 i z czasem wprowadził do niej zmiany zarówno w formie 
wzbogacenia polskiego kanonu literatury dla dzieci o nowy utwór, jak 
również w nadaniu tematyce wiejskiej szczególnego miejsca w polskiej 
literaturze dla dzieci.  

W ramach wybranego do analizy materiału nie uwzględniam innych 
pozycji Lindgren, chociaż zawierają one także szwedzkie elementy 
kulturowe. I tak akcja książki Rasmus på luffen (1956) „Rasmus i włóczęga” 
(1959) rozgrywa się na wsi. Utwór nie reprezentuje jednak typowej 
codziennej rzeczywistości dziecka ze względu na dysfunkcjonalność 
społeczną głównego bohatera, który nie wychowuje się w rodzinie 
nuklearnej, tylko będąc uciekinierem z domu dziecka ociera się o 
środowisko przestępcze. Gdy funkcjonowanie rodziny zostaje zakłócone, 
np.: z powodu śmierci w rodzinie, rozwodu, choroby czy skrajnej biedy, 
uwaga czytelnika, szczególnie dziecka, zostanie tu skierowana na elementy 
zaburzające losy bohatera utworu. Aby całkowicie skupić uwagę na 
przekazie elementów kulturowych, uzasadnione było wyłączenie elementów 
zakłócających codzienny porządek życia. Dlatego z bogatej twórczości 
Astrid Lindgren wyselekcjonowałam teksty ukazujące obraz szczęśliwego 

                                                        
109 Nowakowska (1961:147). 
110 Fik (1996:220–275). 
111 Teodorowicz-Hellman (1999:16) za: Iwaszkiewicz, Literatury skandynawskie, „Rocznik 
literacki” (1955:541). 
112 Zob. 1.4.2. 
113 Toury (1995:27). 
114 Tamże. 
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dzieciństwa na tle tradycyjnego życia rodzinnego w modelu rodziny 
nuklearnej w Smålandii na przełomie wieku XIX i XX.  

Poza obszarem analizy pozostają również dwie książeczki o dzieciach 
wychowujących się w tradycyjnych rodzinach: Barnen på Bråkmakargatan 
(1958) „Dzieci z ulicy Awanturników” (1994) oraz Lotta på 
Bråkmakargatan (1961) „Lotta z ulicy Awanturników” (1971). Utwory te 
jednak nie przedstawiają codziennego życia rodziny, są opisami 
pojedynczych epizodów zabawowych, akcja ich nie obejmuje okresu całego 
roku, a szwedzkie elementy kulturowe są w nich dosyć słabo 
reprezentowane. W związku z tym wprowadzenie tych pozycji do analizy 
nie wzbogaciłoby pracy materiałowo i nie wniosłoby nic nowego do 
przeprowadzanej analizy na temat przekładu szwedzkiego kodu kulturowego 
na język polski. 

Wszystkie omawiane w pracy pozycje książkowe Astrid Lindgren są 
książkami ilustrowanymi. W analizowanych przeze mnie utworach 
ilustrowanych obraz jest uzupełnieniem tekstu i nie gra roli równoważnej z 
tekstem. Dlatego istotne będzie w pracy skupienie się przede wszystkim na 
tekście, chociaż omówię problematykę ilustracji zamieszczonych w 
badanym materiale, z uwagi na ich istotną rolę w wizualizacji szwedzkiego 
kodu kulturowego. Nie uwzględniam w pracy książek obrazkowych115. 
Wymagałoby to innego uprofilowania badań ponieważ zarówno obraz jak i 
tekst funkcjonują w książkach obrazkowych jako równoważny przekaźnik 
informacji i zupełniają się wzajemnie, pełniąc nierozłączną całość.  

2.3 Sposób klasyfikacji materiału  

Wybór teorii i układ stosowanej analizy został dobrany do problemów 
występujących w tłumaczeniach książek, a nie odwrotnie. To właśnie 
uzyskany w przekładach materiał podyktował wybór teorii, którą 
dostosowałam do otrzymanego materiału.  

Punktem wyjścia w procesie klasyfikacji materiału w pewne grupy 
tematyczno-problemowe stanowił badany materiał. Przy analizie 
poszczególnych elementów kulturowych ustrukturowałam je tematycznie. 
Tematyczna metoda podziału pozwoliła mi ukazać bliżej formę świata 
przedstawionego w przekładzie, czyli wskazać, która z części świata 
przedstawionego w utworze oryginalnym przeszła, a która nie zdołała 
przedostać się przez filtr kulturowy między analizowanymi kulturami i 
językami. Istnieje również możliwość innego podejścia do podziału 
elementów kulturowych, mianowicie według poszczególnych strategii 
przekładowych użytych w procesie tłumaczenia. Metoda ta nie znajduje 

                                                        
115 Zob. 11.4. 
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zastosownia w niniejszej pracy, ze względu na to, że przy jej użyciu 
niemożliwe byłoby osiągnięcie celu pracy, czyli ukazanie, które części kodu 
kulturowego przekroczyły lub nie przekroczyły granicy kultury w 
przekładzie.  

Największą trudnością w pracy będzie zachowanie granicy pomiędzy 
tym, co uznać można za zjawisko językowe, a tym, co zawiera się w 
zjawiskach kulturowych. Mam tu na myśli na przykład analizę folkloru 
dziecięcego, który często przybiera formy opierające się na języku, choć 
nierzadko może bazować na gruncie kulturowym. 

Kultura jest zagadnieniem niezwykle szerokim, wiele z jej elementów 
nakłada się na siebie i można by je sklasyfikować jednocześnie w różnych 
grupach. W celu uniknięcia wielokrotnego powtarzania tych samych myśli, 
często odnosić będę czytelnika w trakcie moich rozważań do 
poszczególnych stron pracy. 

2.4 Cele pracy 

Celem pracy Kod kulturowy a przekład; Na podstawie wybranych utworów 
Astrid Lindgren i ich polskich przekładów jest analiza przekazu szwedzkiego 
kodu kulturowego, występującego w wybranych utworach Astrid Lindgren 
na obszar języka i kultury polskiej oraz zbadanie czy, i na ile przekład 
oddaje obraz szwedzkiej rzeczywistości kulturowej ukazanej w oryginale. 
Przeanalizuję zatem jak poszczególne elementy szwedzkiego kodu 
kulturowego wpływają na przekaz i kształt szwedzkiego kodu kulturowego 
w TP, na ile przekład tych elementów w analizowanych utworach na język 
polski był możliwy oraz jakie czynniki sterowały ich przekazem z TO do 
TP, w jakim stopniu zastosowane strategie tłumaczek wpłynęły na 
zachowanie obrazu szwedzkiej kultury w przekładzie i na ile przeszczepiony 
on został na grunt języka polskiego. W analizie przekazu szwedzkiego kodu 
kulturowego biorę pod uwagę zarówno sam tekst literacki, jak i aspekt 
wizualny, czyli ilustracje, które w książkach dla dzieci pełnią ważną rolę. 
Poniżej powtórzę tytuły analizowanych oryginałów i ich polskich 
przekładów:  

1. Alla vi barn i Bullerbyn (1947) – „Dzieci z Bullerbyn” (1957), 
2. Mera om oss barn i Bullerbyn (1949) – „Jest już nas siedmioro w 

Bullerbyn” (1957), 
3. Bara roligt i Bullerbyn (1952) – „W Bullerbyn jest zawsze wesoło” 

(1957), 
4. Emil i Lönneberga (1963) – „Emil ze Smalandii” (1971), 
5. Nya hyss av Emil i Lönneberga (1966) – „Nowe psoty Emila ze 

Smalandii” (2005), 
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6. Än lever Emil i Lönneberga (1970) – „Jeszcze żyje Emil ze Smalan-
dii” (2005), 

7. Madicken (1960) – „Madika z Czerwcowego Wzgórza” (1994), 
8. Madicken och Junibackens Pims (1976) – „Madika i berbeć z 

Czerwcowego Wzgórza” (1994). 

Interesującym mnie podejściem do zagadnienia jest kultura i dostosowanie 
unikalnych zjawisk kulturowych typowych dla kultury oryginału do bardziej 
akceptowanych w kulturze przekładu. Przeprowadzona analiza, której 
punktem wyjścia jest kultura, ma swoje źródło w przekonaniu, że język jest 
obrazem świata oraz, że język spełnia rolę „przewodnika po kulturze”116 
świata przedstawionego w danym języku. 

Coraz więcej pisze się na temat kultury w przekładzie. Lingwistyka 
kulturowa jako nowa dziedzina wiedzy wkroczyła już na pole badań 
akademickich. A jednak nie ukazało się jeszcze opracowanie obejmujące tak 
szerokiego spektrum analizy przekładu elementów kulturowych w literaturze 
dla dzieci z języka szwedzkiego na polski.  

Pracą swoją zamierzam wnieść dodatkowy wkład oraz uzupełnić badania 
nad przekładem literatury dziecięcej. Przekład literacki między językami 
szwedzkim i polskim oraz kultura w literaturze obcej skierowanej do 
czytelnika dorosłego była już wcześniej przedmiotem analiz117. Niniejsze 
opracowanie proponuje analizę przekazu elementów kultury, pomiędzy 
językiem szwedzkim a polskim, w literaturze kierującej się głównie do 
dziecka, szczególnego rodzaju odbiorcy o zawężonej kompetencji 
encyklopedycznej i realioznawczej kultury reprezentowanej w tekście, 
posiadającym ograniczoną wiedzę o otaczającym świecie i zawężone 
możliwości przyswojenia sobie tekstu. W analizę przekazu kodu 
kulturowego włączyłam przekład aspektu wizualnego polskich tłumaczeń 
utworów Astrid Lindgren oraz folklor dziecięcy. Ponadto podejmę 
problematykę tłumaczenia języka dzieci, przekazu transkrypcji języka 
potocznego i dialektu118, poprzez który przemawiają w oryginale różne 
warstwy społeczne. Skoncentruję się także na verba dicendi oraz dotychczas 
niewiele badanej konwencji literackiej na polu szwedzko-polskich badań 
przekładowych. Na temat przekazu transkrypcji języka potocznego i 
przypisów w utworach Lindgren nie znalazłam dotychczas żadnych 
materiałów119. 

                                                        
116 Sapir (1978:87–88). 
117 Gruszczyńska (1994, 2001), Neuger (1997), Bodegård (1997, 2008), Packalén (2001), 
Teodorowicz-Hellman (2001). 
118 Określenie transkrypcja języka mówionego/potocznego używam za: Linell (1994, 2011, w 
druku). 
119 O przypisach w przekładzie LD opublikowane zostały jedynie dwa artykuły w pracy 
Przypisy tłumacza. Jeden na temat przypisów w książkach wydanych przez Naszą Księgarnię, 
drugi traktujący o paratekście w polskich przekładach Pinocchia Carlo Collodiego. Skibińska 
(2009). 
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3 Metoda, podstawy teoretyczne  
i baza definicyjna120  

3.1 Język kluczem do rozumienia kultury 

Na zrozumienie tekstu wpływa wiele czynników m.in. doświadczenie 
czytającego, psychologiczne asocjacje, konotacje, denotacje, atmosfera, 
odczucia oraz wartościowanie związane z określonym elementem 
kulturowym121. Przekazanie pełni powyższych czynników nie zawsze jest 
możliwe do osiągnięcia. Dlatego tłumacz, pracując nad przekładem tekstu, 
stale musi być świadomy wszystkich elementów zawartych w TO, aby móc 
możliwie jak najwięcej z nich zachować i przekazać w TP. 

Główny przedmiot pracy stanowi kod kulturowy i zawarty w nim związek 
między językiem a kulturą, dlatego rozpatrując zjawisko tłumaczenia nie 
ograniczam się wyłącznie do znaczenia językowego i nie badam języka w 
separacji od kultury. Dla polskiego czytelnika, nieznającego jezyka 
szwedzkiego, jedyną możliwością zapoznania się ze szwedzką kulturą 
opisaną w utworach Lindgren jest lektura przekładu. Język stanowi więc dla 
mnie klucz i pomoc w zrozumieniu świata i kultury, wyraża on myśli, a co 
za tym idzie, kulturowo uwarunkowane konotacje i znaczenia. 
Zapoznawanie się z kulturą, wyłączając z niej język, równałoby się 
wykluczeniu towarzyszących mu treści.  

W analizie polskich tłumaczeń wybranych utworów Astrid Lindgren nie 
podchodzę do przekładu jako aktu tłumaczenia izolowanych słów, czy 
tekstów tylko, jako aktu tłumaczenia całych sytuacji i kontekstów, włączając 
w nie odtworzenie czasu, miejsca i kultury. Proces przekładu postrzegam 
poprzez szeroki pryzmat kultury i postrzegam go w kategoriach 
etnograficzno-antrolopogicznych. Przekład traktuję zatem jako rekonstrukcję 
kodu kulturowego oryginału. Dlatego w dalszych rozważaniach uwzględnię 
również takie dziedziny nauki wiążące się z kulturą jak etnologia, historia, 
socjologia, antropologia. Konieczne będzie dla mnie wzięcie również pod 
uwagę całego zaplecza zasobów kulturowych, nie tylko podstawowych 

                                                        
120 W obecnym rozdziale zaprezentuję podstawy teoretyczne i metodę stosowaną w całej 
pracy z wyłączeniem rozdziału 11. Aspekt wizualny w przekazie kodu kulturowego. Rozdział 
ten wymaga uprofilowania metody z perspektywy bimedialnej – wizualno-językowej, dlatego 
zasady analizy do niego omówię osobno we wstępie do tego rozdziału. 
121 Bakhtin (2000:428). 
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znaczeń słów, ale pełnego ich sensu łącznie z zawartym w nich duchem 
narodowym122, sposobem myślenia protagonistów przedstawionych w 
tekście, modelem ich wartościowania oraz znaczącym dla dzieła literackiego 
kontekstem, tłem kulturowym, kryjącym się za poszczególnymi słowami 
oraz ukrytymi w nich odnośnikami intertekstualnymi. Tym samym rozszerzę 
pojęcie przekładu, obejmując wyżej uwzględnione dziedziny nauki, w 
jednym pojęciu łączącym wszystkie te obszary badań, które nazwę 
przekazem kodu kulturowego.  

Jak wcześniej zasygnalizowałam, baza teoretyczna pracy została 
dostosowana do materiału badawczego. Rozpoczynając pracę nad analizą 
przekazu kodu kulturowego, skupiłam się na gruntownej, wielokrotnej 
lekturze porównawczej utworów Astrid Lindgren oraz ich polskich 
przekładów. Wyłoniłam z materiału elementy kulturowe, uporządkowałam 
je, a dopiero w ten sposób otrzymane grupy elementów kulturowych 
podyktowały omawiane problemy.  

W pracy niezbędne będzie przedstawienie konkretnych przykładów z TO 
oraz TP. Ich analiza i porównanie pomoże ukazać, jakim przeobrażeniom i 
procesom poddane zostały elementy kulturowe, które z elementów 
kulturowych świata przedstawionego w TO przeszły granicę kultury, które 
zostały „zagubione”, zmienione czy ewentualnie, jakie nowe, 
niewystępujące wcześniej w TO informacje dostały się w procesie 
tłumaczenia do TP.  

Aby umożliwić przeprowadzenie wyczerpujących rozważań i analizę 
teoretyczną oraz, aby uniknąć nieporozumień w toku moich badań, 
konieczna będzie precyzyjna terminologia i baza definicyjna, na której 
zostaną one oparte. Stojąc wobec takich potrzeb, zdefiniowałam i uściśliłam 
stosowane w pracy terminy.  

3.2 Definicja kultury 

W trakcie przekładu dochodzi do spotkania języków i kultur. Współczesna 
teoria przekładu koncentruje uwagę na interpretacji tłumaczenia jako 
spotkania dwóch kultur, nazywając je cross-cultural event123. Badania o 
kulturze i języku doprowadziły do rozwoju translatologii, opierającej się na 
przekonaniu, że przekład należy rozważać w kategoriach nie tylko 
filologicznych, ale również etnograficzno-antropologicznych124. 
Antropologia, kładąca nacisk na zdeterminowane społecznie aspekty 
ludzkiego życia, nadaje terminowi kultura szerokie znaczenie. 
Antropologicznie pojmowana kultura została zdefiniowana przez 

                                                        
122 Anusiewicz (1994:24–26), Humboldt (2003:63–67). 
123 Snell-Hornby (1988:42–44). 
124 Berman (1984:284), Snell-Hornby (1988). 
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amerykańskiego etnologa Warda H. Goodenough’a (1919–), który traktuje 
język jako jeden z nieodłącznych czynników tworzących kulturę. Za 
przyjęciem przeze mnie właśnie tej definicji przemawia fakt, iż w pracy 
rozumiem kulturę antropologicznie, tzn. włączając w jej obszar język jako 
jeden z jej najważniejszych aspektów. Taki sposób myślenia okaże się dla 
mnie niezbędny w trakcie dalszych rozważań i umożliwi przeprowadzenie 
analizy. Poza tym sposób definiowania kultury przez Goodenough’a 
pozwala na zastosowanie jego definicji wobec wszystkich grup ludzi 
podzielających wspólny zespół przekonań, od szeroko pojętych kultur 
narodowych, poprzez subkultury w obrębie społeczeństw, np.: kultura 
dziecięca, chłopska, regionalna, mniejszości językowe, czy też inne grupy. 
Goodenough ujmuje kulturę w następujących słowach:  

Na kulturę danej społeczności składa się wszystko to, co jednostka powinna 
wiedzieć, czy też w co trzeba wierzyć, aby postępować z sposób 
akceptowalny dla jej członków, i to w ramach jakiejś roli zaakceptowanej 
przez każdego z nich. Skoro kultura jest czymś, czego ludzie mają się uczyć, 
w przeciwieństwie do tego, co biologicznie dziedziczą, zatem stanowi ona 
ostatecznie wynik uczenia się: jest wiedzą w najogólniejszym, relatywnie 
pojętym sensie tego terminu. Za pośrednictwem powyższego określenia 
odnotowujemy, że kultura nie jest zjawiskiem materialnym; nie stanowią jej 
rzeczy, ludzie, zachowania czy przeżycia emocjonalne. Jest to raczej 
organizacja tych zjawisk. Stanowią ją formy rzeczy w umysłach ludzi – 
modele ich percypowania, inaczej – interpretowania ich.125 

W definicji Goodenough’a wiedza kulturowa funkcjonuje w skali społecznej 
i obejmuje różne sfery życia, jak język, pokrewieństwo, władzę, stosunek do 
przyjaciół i wrogów, moralność, obyczaje, płeć, ekonomię, sztukę, religię, 
prawo itd.126. Tak uprofilowana definicja kultury pozwala ująć przekład nie 
jako zjawisko ograniczone jedynie do spotkania między językami, ale 
traktuje je właśnie jako spotkanie między kulturami. Według Goodenough’a 
kultury nie należy utożsamiać ze światem materialnym. Kultura jest dlatego 
rzeczywistością myślową, ideacyjną, czyli tym co istnieje najczęściej w 
naszych myślach, co jest uświadamiane za pomocą norm, symboli i wzorów, 
tym, co zostało wyuczone i przyswojone i jest „niezauważalne i 
nieobserwowalne”. 

                                                        
125 Cyt. za: Burszta (1998:49). Por. Goodenough (1963:257–265). 
„Society’s culture consists of whatever it is one has to know or believe in order to operate in a 
manner acceptable to its members, and do so in any role that they accept for any one of them-
selves. Culture, being what people have to learn as distinct from their biological heritage, 
must consist of the end product of learning: knowledge, in a most general, if relative, sense of 
the term. By this definition, we should note that culture is not a material phenomenon; it does 
not consist of things, people, behavior, or emotions. It is rather an organization of these 
things. It is the forms of things that people have in mind, their models for perceiving, relating, 
and otherwise interpreting them […].” Goodenough (1964:36).  
126 Burszta (1998:48–50). 
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Zdefiniowanie samej kultury nie wystarczy dla dalszej refleksji, dlatego 
zatrzymam się również nad pojęciami języka, kodu kulturowego i elementu 
kulturowego. 

3.3 Słowo jako część dialogu intertekstualnego 

Pozornie prosta czynność czytania i rozumienia tekstu nie kojarzy się 
przeciętnemu czytelnikowi z dynamicznym procesem poruszania się między 
czytanym tekstem a innymi, wcześniej napisanymi tekstami. W 
rzeczywistości jednak tekst nie stanowi odizolowanej jednostki. Powstaje nie 
tylko w zależności i w nawiązaniu do tekstów już wcześniej napisanych, ale 
również ich autorów i czytelników, różnych kontekstów kulturowych, 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Całkowite jego zrozumienie 
wymaga zatem aktywnego przenoszenia się w przestrzeni pomiędzy 
aktualnie czytanym tekstem a innymi tekstami, do których nawiązuje. Proces 
dynamicznego poruszania się czytelnika pomiędzy tekstami nazywany jest 
intertekstualnością127. Problem intertekstualności jest kompleksowym 
zagadnieniem literackim. Każdy utwór w tłumaczeniu można rozpatrywać 
jako intertekstualność, gdyż funkcjonowanie tekstu jako przekładu jest 
wynikiem odwołania się do wcześniejszego tekstu, którym jest oryginał128. 

Za początek zaistnienia terminu intertekstualności w dyskursie 
teoretyczno-literackim uważa się rok 1966129. Wprowadzony on został przez 

                                                        
127 Początki teorii intertekstualności mają źródło w komparatystyce, kierunku ukszałtowanym 
we Francji w początkach XIX wieku pod nazwą la littérature comparée. Termin „literatura 
porównawcza” wkroczył na grunt polski wcześnie, zaledwie pięć lat po pojawieniu się go we 
Francji, czyli już w 1821 roku. Komparatystyka ograniczała się w zasadzie do badania 
wpływów i zależności między literaturami. Początkowo istniała także ambicja wkroczenia tej 
nauki w dziedzinę filozofii kultury, ale tam nie została rozwinięta. W roku 1918 użyte zostało 
przez Adama Grzymałę-Siedleckiego (1876–1967) po raz pierwszy w Polsce pojęcie 
wpływologia, jako drwiąca i ironiczna nazwa praktyk literaturoznawczych, mających na celu 
jedynie badanie i udowadnianie wpływów i zależności. Badania wpływologiczne zaczęto 
ostro krytykować po II wojnie światowej, sprowadzając je do faktu zależności jednej 
literatury od drugiej. W roli obrońcy wpływologii wystąpił Wacław Borowy (1890–1950) w 
pracy O wpływach i zależnościach w literaturze (1921). Wśród polskich badaczy panowało 
słuszne przekonanie, że samo stwierdzenie i opis wpływu to dopiero początek pracy 
badawczej. Głównym jej celem winno być ukazanie, w jaki sposób nowy język i nowa kultura 
(receptor) przekształciła zapożyczone elementy, jak zostały one wprowadzone w nowe dzieło, 
i jak w nim funkcjonują. Badanie przekształcania elementów innej kultury oraz ich 
inkorporacji w receptorze ma, co później ukażę, duże znaczenie w kontekście badań nad 
przekazem kodu kulturowego. Markiewicz (1976:411, 422–430), Janaszek-Ivaničková 
(1989:20–22, 250–252).  
128 Bednarczyk (2002:157). 
129 Zjawisko intertekstualności występowało już w czasach antyku 2000 p.n.e. Wieki później 
Terencjusz (ok. 195 p.n.e. – ok. 159 p.n.e.) pisał w prologu do komedii Eunuch, 161 p.n.e. 
Nullum est iam dictum quod non dictum sit prius „Nic nie zostało powiedziane, co nie było 
powiedziane już wcześniej.” Markiewicz (1989:199–200). 
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francuską teoretyk literatury, lingwistkę i psychoanalityka pochodzenia 
bułgarskiego, Julię Kristevą, pod wpływem rozważań Michaiła Bachtina 
(1895–1975)130. Intertekstualność, według Kristevej, to mozaika cytatów 
zaczerpniętych z innych tekstów, w której teksty wchłaniają się i 
przekształcają wzajemnie. Mozaika stworzona jest z tekstów wcześniej 
napisanych, jak również i tych, które zostaną napisane w przyszłości131. 
Analiza danego tekstu literackiego nie może zatem mieć miejsca w izolacji 
od innych; jedynie odniesienie danego tekstu do wcześniej powstałych 
pozwoli umieścić jego znaczenie w szerszym kontekście i we wzajemnym 
dialogu.  

W związku z pojęciem dialogu Bachtin wprowadził termin heteroglosia132 
– „wielogłosowość, polifoniczność”. Słowa są, według niego, wielogłosowe, 
stąd nie należy odseparowywać słów od dialogu i od kontekstu. Usytuowane 
są one zawsze w czasie i miejscu, a słowa oderwane od swego kontekstu są 
puste lub nawet wcale nie istnieją. Słowa, jako część dialogu, oddziałują 
wzajemnie na inne słowa i nabierają stale nowych znaczeń133. Na 
interpretację każdego z nich wpływa pewien określony zestaw warunków 
społecznych, historycznych, nawet meteorologicznych czy fizjologicznych 
panujących w określonym miejscu i czasie134. Całokształt doświadczeń, 
posiadanej wiedzy, sposób postrzegania świata wpływa na proces odbioru 
tekstu. Autor tekstu napisanego w danym języku reprezentuje sposób 
postrzegania świata widziany poprzez pryzmat tego języka135, ponieważ 
świat opisany i przedstawiony przez dany język nie jest odpowiednikiem 
świata reprezentowanego w innym języku. 

Idąc za założeniem Bachtina, że słowo powstaje w dialogu i akt czytania 
jest dialogiem, tym samym staje się nim również akt tłumaczenia136. Tłumacz 
wchodzi w szczególny dialog z autorem oryginału, redaktorem oraz 

                                                        
130 Wpływ Bachtina na myśl Kristevej uwidacznia się szczególnie w eseju Le mot, le dialogue 
et le roman (1967), będącym aktywnym dialogiem Kristevej z tekstami Bachtina. Esej 
stanowi jeden z rozdziałów jej książki Séméiotiké: Recherches pour une sémanalyse. Kristeva 
(1969:143–173). 
131 Tamże, s. 146. 
132 „Heteroglosia  the base condition governing the operation of meaning in any utterance. It 
is that which insures the primacy of context over text. At any given time, in any given place, 
there will be a set of conditions – social, historical, meteorological, physiological – that will 
ensure that a word uttered in that place and at that time will have a meaning different than it 
would have under any other conditions.” Bakhtin (2000:428).  
133 „Słowo rodzi się w dialogu jako żywa replika, kształtuje je dialogowa interakcja z cudzym 
słowem w przedmiocie. Ujmowanie przedmiotu przez słowo ma charakter dialogowy.” 
Bachtin (1982:106). 
134 Zob. 4.4. 
135 Bachtin (1982:120–123), Bakhtin (2000:286). 
136 Bachtin (1982:106–108), Bakhtin (2000:279), Oittinen (2000:29–30). Zagadnienie 
tłumaczenia jako dialogu opisuje Oittinen szczegółowo w swojej pracy doktorskiej I am Me – 
I Am Other: On the Dialogics of Translating for Children (1993) i w pracy Tranlating for 
Children (2000). Zainteresowanych tym zagadnieniem odsyłam również do książki Douglasa 
Robinsona The Translator’s Turn (1991). 
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przyszłymi czytelnikami przekładu. Dialog może także mieć miejsce 
wewnątrz jednej i tej samej osoby, np., kiedy tłumacz przekładając zaprasza 
do dialogu, czyli do aktu czytania, dyskusji i pisania nie tylko autora i 
czytelnika, ale również siebie samego, tłumacza137. 

Teksty literackie powstają w wyniku kontaktu z innymi tekstami 
literackimi. Kristeva podkreśla tę właśnie dynamiczną koncepcję tekstu 
literackiego jako skrzyżowania czyli dialogu trzech powierzchni 
tekstualnych: tekstu autora, tekstu stworzonego przez adresata w procesie 
czytania i tekstów istniejących na zewnątrz, czyli współczesnego i 
wcześniejszego szeroko pojętego kontekstu kulturowego. Słowo w tekście 
znajduje się w przestrzeni poziomej, gdzie należy ono do autora i odbiorcy 
tekstu, jak i w przestrzeni pionowej tzn. pomiędzy wcześniej napisanymi 
tekstami i tekstami współczesnymi138. Każdy tekst istnieje zatem w sferze 
skrzyżowań wraz z innymi tekstami. W kontekście przekładu, czyli w 
momencie wkroczenia tłumacza, pozycja słowa w przestrzeni i ich 
skrzyżowania przedstawione przez Kristevą zostają, moim zdaniem, 
podwojone.  

3.3.1 Pojęcie języka 

Ogólnie rozumiany język jest uporządkowanym systemem powiązanych ze 
sobą znaków i norm językowych, określanych przez reguły gramatyczne i 
funkcjonujących jako narzędzie porozumiewania się członków danej 
zbiorowości: narodu, społeczeństwa, ludzi pewnego środowiska, zawodu lub 
regionu, jest systemem dynamicznym, podlegającym zmianom w procesie 
historycznym139. W celu zastosowania, koniecznego w pracy, kulturowego 
punktu widzenia i ujęcia języka opierałam się również na postrzeganiu 
języka jako przewodnika po kulturze Edwarda Sapira: 

Wzrasta coraz bardziej znaczenie języka jako przewodnika w badaniach 
naukowych nad daną kulturą. Układ wzorców kulturowych danej cywilizacji 
jest w pewnym sensie odzwierciedlony w języku, który cywilizację tę 
wyraża. Złudne jest przekonanie, że cechy istotne danej kultury można 
uchwycić i zrozumieć poprzez czystą obserwację, nie korzystając z pomocy 
symbolizmu językowego, który cechom tym nadaje znaczenie zrozumiałe dla 
danego społeczeństwa. Próba poznania kultury [...] bez odwoływania się do 
języka społeczności reprezentującej tę kulturę okaże się [...] równie 
amatorska, jak trud historyka, który nie ma dostępu do oryginalnych 
dokumentów cywilizacji, którą opisuje. Język jest przewodnikiem po 
„rzeczywistości społecznej”.140 

                                                        
137 Oittinen (2000:30), zob. 4.4. 
138 Kristeva (1969:144–145). 
139 Głowiński (1988:508), Nowy słownik języka polskiego (2003:294), Przybylska (2003:18–
20). 
140 Sapir (1927:77–82), Sapir (1978:87–88). 
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Poznawanie świata odbywa się przez nadawanie nazw poszczególnym 
rzeczom, właściwościom i zdarzeniom. Każde doświadczenie ludzkie jest 
„przesycone werbalizmem”141. Jak trudno jest oddzielić rzeczywistość 
pozajęzykową od języka można zrozumieć, przywołując ponownie słowa 
Sapira, wspominającego miłośników natury, którzy nie czują z nią 
prawdziwego kontaktu, dopóki nie nauczą się nazw „kwiatów i drzew, jak 
gdyby rzeczywistość była światem werbalnym, [...], do którego nie można 
się zbliżyć, nie znając terminologii, która go jakoś magicznie wyraża”142. 
Grupy ludzi same ustanawiają „sposób myślenia, charakterystyczny rodzaj 
reakcji, swoją typowość, normalność w toku skomplikowanego procesu 
rozwoju dziejowego”143. Postrzeganie świata stanowi więc zawsze 
postrzeganie w pewien sposób, z pewnej perspektywy. Ludzie dzielą świat w 
różny sposób, a owe różnice są świadectwem ich niejednorodnych przeżyć, 
doznań i bazy doświadczeń w związku z otaczającym ich światem. Język ma 
charakter konwencjonalny, polegający na tym, że jest on uznaną za słuszną i 
utrwaloną umową między osobami należącymi do pewnej społeczności 
językowej. Należy przez to rozumieć, że język, podobnie jak zwyczaje i 
wierzenia, przekazywany jest poprzez tradycję, a co za tym idzie, osoby 
mówiące konkretnym językiem nie będą w stanie porozumieć się językowo, 
jeśli nie będą one zaznajomione z konwencją kierującą tym językiem. Każdy 
język naturalny jest zatem pewnym umownym kodem, systemem znaków 
służących do wymiany i przekazywania informacji144. 

Języki i społeczności mają dla siebie specyficzne widzenie świata odbite 
w danej kulturze. Myśl ta pojawiła się już wcześniej w teorii o związku 
pomiędzy językiem, a kulturą. W tych oto słowach pisze na ten temat 
polsko-australijska lingwistka – Anna Wierzbicka:  

[…] all human beings are familiar with their own bodies. […] Certainly, all 
human beings have heads, eyes, ears, and hands; and all human beings know 
the sky above their heads and the ground under their feet. But they don’t 
think about these things in the same way. And language doesn’t reflect the 
world directly: it reflects human conceptualisation, human interpretation of 
the world. As a result words referring to parts of the body, and words refer-
ring to the world around us, can be as language-specific as those referring to 
customs, rituals, and beliefs.145 

Także Jerzy Bartmiński podąża tym samym śladem, uznając język i kulturę 
za wzajemnie zależne, traktując język jako część kultury, zjawiska 
szerszego, wieloaspektowej całości, złożonej z warstwy norm, wzorców i 

                                                        
141 Sapir (1978:39). 
142 Tamże, s. 38–39. 
143 Tamże, s. 176. 
144 Encyklopedia wiedzy o języku polskim (1978:162), Przybylska (2003:18–20), 
Grzegorczykowa (2008:12–21). 
145 Wierzbicka (1992:7), por. Grzegorczykowa (2008:190–200). 
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wartości146. Pojęcie językowego obrazu świata Bartmiński przyporządkowuje 
właśnie pojęciom view of the world „wizji świata” i das sprachlige Weltbild 
„obrazu świata”. Wizja, czyli sposób widzenia, jest wizją czyjąś, implikuje 
patrzenie, a więc i podmiot postrzegający. Obraz natomiast jest rezultatem 
czyjegoś widzenia świata i nie zawiera tak silnej implikacji podmiotu. Punkt 
ciężkości jest w nim przesunięty na przedmiot, którym jest to, co zawarte w 
samym języku. Oznacza to, że można mówić o czyjejś wizji świata, o 
czyimś obrazie świata, np.: dziecka, człowieka „prostego”, Europejczyka 
itp.147. Powracam tym samym do wcześniej przedstawionej myśli o prymacie 
uwarunkowań wpływających na interpretację słowa, do których zaliczyłam 
także świat widziany oczami dziecka. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz potrzeby niniejszej 
dysertacji, język uważam dalej w pracy jako:  

Zasób wyrazów, zwrotów i form określanych przez reguły gramatyczne do 
wyrażenia wizji świata i stosunku do niej, postrzeganej przez mówiącego tym 
językiem i funkcjonującego jako zrozumiałe narzędzie porozumiewania się 
grupy ludzi pewnego narodu, środowiska lub regionu. 

3.4 Kod kulturowy i element kulturowy 

Pojęcie mozaiki cytatów wielu tekstów Kristevej stało się przedmiotem 
wnikliwszej analizy francuskiego krytyka literackiego, filozofa i socjologa 
Rolanda Barthes’a (1915–1980), który zajmował się problematyką 
przenoszenia tekstu między przestrzeniami językowo-kulturowymi i podjął 
wątek przestrzeni tekstualnej w jednym ze znaczących tekstów z zakresu 
teorii intertekstualności – w eseju La mort de l’auteur z roku (1968)148. 
Tekst, według Barthes’a, to wielowymiarowa przestrzeń, w której rozmaite 
dzieła mieszają się i konfrontują ze sobą wzajemnie, to tkanka cytatów, 
pochodzących z różnych tekstów i kultur, czytelnik zatem staje się 
elementem, na którym skupiają się wszystkie cytaty tworzące tekst149. 

Zbieżność myśli Barthes’a z rozważaniami Kristevej jest tutaj wyraźna. 
Obydwoje mówią o tym samym zjawisku, ale nazywają je w odmienny 
sposób. Barthes określa cytaty pochodzące z różnych tekstów i kultur 
„cytatami z nauki i mądrości”, porównuje także tekst do partytury 
muzycznej, gdzie cytaty kulturowe współgrają ze sobą podobnie jak 
instrumenty w orkiestrze150, podczas gdy Kristeva używa określenia 

                                                        
146 Bartmiński (1993:18). 
147 Bartmiński (1999:103). 
148 Barthes (1994:493–494). 
149 Tamże. 
150 Barthes (1999:64–65).  
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„mozaika cytatów składających się z innych tekstów”. Myśli obu badaczy 
„kroczą” zatem tą samą drogą.  

W rozważaniach nad kodem kulturowym opieram się głównie na teorii 
dotyczącej kodu kulturowego Barthes’a. Wprowadził on pojęcie kodów 
oznaczające system, poprzez który pewne znaki używane są zamiast innych 
znaków. Tekst jest siecią kodów, których znaczenie kulturowe można 
rozpoznać poprzez system znaków kulturowych151:  

Kod to perspektywa cytatów, miraż struktur; [...] są także fragmentami tego, 
co było już przeczytane, zobaczone, zrobione, przeżyte; kod jest koleiną 
owego już. Odsyłając do tego, co zostało napisane, czyli Księgi (kultury, 
życia, życia jako kultury) kod czyni z tekstu prospekt owej Księgi.152 

Dzieło literackie jest językiem symboli, konotacji poszczególnych słów, 
wyrażeń i odnośników semantycznych oraz kodu kulturowego. Barthes 
utrzymuje, że tekst nieustannie przywołuje „cytaty z nauki lub mądrości”153. 
Stale wywołuje konotacje, a konotacja „odnosi się do wzmianek 
poprzednich, następnych czy zewnętrznych, do innych miejsc tekstu (lub do 
innego tekstu)”154. Większość słów i znaków zawiera w sobie pewną 
zakodowaną informację, która do tego stopnia stanowi część naszej wiedzy 
kulturowej, że znając otaczającą rzeczywistość, niekiedy w ogóle tego faktu 
się nie zauważa. Dopiero w sytuacji zestawienia ze sobą dwóch języków i 
kultur można sobie uświadomić, że słowa i znaki nie oznaczają tego samego 
w innej kulturze. Wyobraźmy sobie przykładowo informację zakodowaną w 
znakach drogowych. Nieznajomość kodu przez osoby z innej kultury 
uniemożliwia odczytanie ich znaczenia.  

Charakter konotacji powoduje utrudnienia w rozumieniu tekstu czytanego 
w przekładzie, szczególnie jeśli czytelnikiem jest dziecko, nieposiadające 
takiej wiedzy o świecie jak dorosły. Konotacja jest dodatkowym obok 
denotacji składnikiem znaczenia leksykalnego jednostki językowej, jest 
znaczeniem, którego nie przedstawia zwykle żaden słownik155, jest 
jednocześnie przestrzenią w pewnych miejscach tekstu, wchodzącą w relacje 
współzależności z innymi, zewnętrznymi wobec danego tekstu znaczeniami. 
Jeśli czytając tekst uważamy, że ma on do zaoferowania pewne znaczenia, 
czytamy go wówczas na poziomie denotacji. Zakładamy zatem, że każda 
nazwa ma swój desygnat, czyli przedmiot myśli odpowiadający wyrazowi. 
Konotacja natomiast obejmuje również wszelkie wtórne znaczenia, będące 
intertekstualnymi wątkami tekstów, czyli jak pisze Barthes: „konotacja 

                                                        
151 Wątek ten gruntownie analizuje Barthes w eseju zatytułowanym S/Z (1999), gdzie autor 
przedstawia szczegółową analizę i proces rozszyfrowywania noweli H. de Balzaca Sarassine. 
Tamże, s. 53–56. 
152 Tamże. 
153 Tamże, s. 54. 
154 Tamże, s. 42. 
155 Tamże. 
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umożliwia dostęp do polisemii tekstu klasycznego, do owej ograniczonej 
mnogości, na której opiera się tekst”156, proces skomplikowany dla młodego 
czytelnika. Konotacja to część tekstu pozwalająca na rozmnożenie znaczeń, 
istniejących na widocznej powierzchni tekstu, jest ona zatem punktem 
wyjścia kodu, który „nigdy nie zostanie w pełni zrekonstruowany”157.  

Stwierdzenie, że „kod nigdy nie zostanie w pełni zrekonstruowany” 
nabiera szczególnego znaczenia w kontekście mojej pracy. W procesie 
przekładu, kiedy pozycja słowa w przestrzeni zostaje podwojona, czytelnik 
napotyka na skomplikowany stopień relacji intertekstualnej. Rekonstrukcja 
kodu kulturowego, zawierającego się w tekście oryginału, jest gwarancją 
dalszego istnienia tekstu w przekładzie. Biorąc pod uwagę fakt, że, jak w 
trakcie pracy ukażę, kod podlega operacji odkodowywania w momencie 
czytania tekstu, a następnie ponownego zakodowywania w trakcie 
zapisywania go w innym języku, mamy do czynienia ze zjawiskiem 
złożonym. Proces odkodowywania i zakodowywania informacji zawartej w 
tekście staje się wielowymiarowym procesem, dialogiem prowadzonym na 
kilku płaszczyznach jednocześnie. Pierwszorzędną rolę odgrywa w tym 
dynamicznym dialogu tłumacz, który jest ogniwem łączącym światy obu 
kultur i tekstów i odkodowywuje informacje zawarte w oryginale. 
Prawidłowe odkodowanie informacji ma szczególne znaczenie w procesie 
przekładu literatury dla dzieci. Umiejętne poruszanie się po labiryncie 
konotacji, „po cytatach z nauki lub mądrości” oraz pełna znajomość Księgi 
kultury jest w tym procesie niezbędna. Na tłumaczu jako ogniwie łączącym 
dwie kultury, dwa teksty, dwa światy przedstawione spoczywa więc wielka 
odpowiedzialność. To dzięki niemu czytelnik przekładu, szczególnie młody 
czytelnik, będzie miał ułatwioną lub utrudnioną możliwość intertekstualnego 
spotkania z tekstem oryginału. To właśnie sam czytelnik stanowi przestrzeń, 
w której „kumulują się wszystkie cytaty”, z jakich składa się to, co jest 
zapisane158.  

Kod istnieje jednocześnie w tekście i poza tekstem. Zadaniem tłumacza 
jest zatem nie tylko przełożenie słów i zwrotów na inny język. Tłumacz musi 
jednocześnie rozpoznać kody znajdujące się w TO i odtworzyć je przy 
pomocy systemu znaków w swojej własnej kulturze. Nawet jeśli tłumacz bez 
przeszkód przeniesie tekst z jednego języka na drugi, nie oznacza to 
automatycznie prawidłowego rozpoznania i przeniesienia znaczeń 
istniejących poza tekstem języka oryginału lub także niepoprawnego ich 

                                                        
156 Tamże. 
Tekstem klasycznym nazywa Barthes teksty le lisible czytelne tzn. teksty, w których istnieje 
nie tylko to, co jest le scriptible pisalne, co jest stworzone przez pisarza. Tekst tworzony jest 
również przez czytelnika, wyczytując z tekstu to, co nie jest w nim le scriptible pisalne, tylko 
to, co jest w nim le lisible czytelne. Tamże, s. 37–38. 
157 Tamże, s. 42–43. 
158 Barthes (1994:495). 
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użycia we własnym systemie kulturowym. W tym drugim przypadku 
przekład stanie się zupełnie innym tekstem.  

Powyższe rozważania ukazują, że znajomość języka nie wystarczy, aby 
dostrzec, a potem także przekazać wszystkie treści i aluzje kulturowe, wraz z 
konotacjami zawartymi w tekście oryginału. Należy uchwycić i oddać w 
kulturze przyjmującej przekład fragment rzeczywistości kodu kulturowego, 
do którego słowo lub pojęcie odsyła w języku oryginału. Wcześniej 
wspomniane konotacje, to jednocześnie koncept déjà lu, vu, fait, vécu159, 
czyli już „przeczytanego, widzianego, zrobionego, przeżytego”, tworzącego 
zatem, różne źródła, pozwalające na rozszyfrowanie czytanego tekstu. I tak 
postrzega Barthes również intertekstualność, która według niego ma nie tyle 
do czynienia ze specyficznym intertekstem, jak z całym kodem kulturowym 
wplecionym w dany tekst. Tłumacz – autor piszący tekst znajduje się 
jednocześnie w procesie czytania, a znaczenie jego tekstu pochodzi nie tylko 
od samego autora oryginału, ale również ze znajomości języka 
postrzeganego intertekstualnie oraz z Księgi kultury oryginału i przekładu.  

Przytoczone dotychczas myśli, czyli pojęcie kultury Goodenough’a, 
sposobu widzenia kodu kulturowego przez Barthes’a oraz postrzeganie 
świata przez język jako „przewodnika po społecznej rzeczywistości” Sapira, 
były pomocne w procesie definiowania kolejnych terminów stosowanych w 
pracy. Będą nimi kod kulturowy i element kulturowy. Kod kulturowy 
postrzegam zatem w pracy jako:  

Całokształt wiedzy pewnej zbiorowości, którą się charakteryzuje, którą 
rozumie, na którą reaguje i której konwencje kierują, mniej lub więcej 
postępowaniem prawie każdej jednostki, wchodzącej w skład tej 
zbiorowości. Pełnię tej wiedzy stanowi rzeczywistość zawarta w języku i 
doświadczeniu pozajęzykowym, czyli kompetencja kulturowa wraz z 
odniesieniami i dygresjami do wszelkiego typu wiedzy znanej przez tę 
zbiorowość i jej jednostki, do wszystkiego tego, co już kiedyś zostało przez 
nie zobaczone, przeczytane, usłyszane, zrobione lub przeżyte. 

Tak rozumiane przeze mnie pojęcie kodu kulturowego zawiera w sobie 
również sposób w jaki postrzegam język wraz z istniejącą poza nim 
rzeczywistością. Z powyższej definicji kodu kulturowego wynika, że 
zawarta w nim wiedza wyrażona w określonym języku odróżnia ten język od 
innych. Każda zbiorowość ludzka posługująca się danym językiem różni się 
tym, w jaki sposób postrzega ona świat. To właśnie różnice w językowym 
postrzeganiu świata są świadectwem ich odmiennych doświadczeń w 
kontaktach z daną rzeczywistością i tym samym odróżniają tę zbiorowość od 
innych. W tym kontekście zwracam szczególną uwagę na reakcję na język, 
na myśl, która powracała w rozważaniach wielu cytowanych wcześniej 
badaczy. Interesująca mnie w kontekście badań kultury w przekładzie jest 
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ekwiwalencja dynamiczna polegająca na zrozumieniu pierwotnej intencji 
autora, na osiągnięciu prawie identyczności sensu z językiem oryginału, na 
wywołaniu u odbiorcy TP jednakowych lub niezwykle zbliżonych reakcji, 
jak TO wywołuje u swych czytelników160. Konotacje i wrażenia są dla mnie 
niezwykle ważne, bowiem ich zmiana spowoduje odmienne wyobrażenie 
obrazu kultury przedstawionej w tekście oryginału.  

Refleksja dotycząca kodu kulturowego wiąże się ścisle z postrzeganiem 
elementu kulturowego. Dla dokładniejszego zobrazowania pojęcia elementu 
kulturowego wystarczy porównać znaczenia zawarte w niektórych 
tradycjach lub pewnych, szczególnie ważnych dla poszczególnych kultur i 
narodów datach. Zupełnie inne konotacje w Szwecji i Polsce budzić będą 
daty 13 grudnia, czy 30 listopada. Szwedzi obchodzą 13 grudnia święto 
Łucji, w Polsce natomiast, data ta przywołuje rok 1981, wspomnienie 
wprowadzenia stanu wojennego. Dzień 30 listopada kojarzy się w Szwecji z 
dniem śmierci króla Karola XII (1682–1718) i uroczystymi, szczególnie w 
Lundzie, obchodami tego dnia, które w 1991 roku przerodziły się w 
manifestacje neonazistowskie. W Polsce natomiast 30 listopada obchodzone 
są Andrzejki. Porównując te daty i związane z nimi obyczaje, tradycje, 
wydarzenia, konotacje można sobie zdać sprawę z przepaści oddzielającej te 
fenomeny i zrozumieć do jakiego stopnia obcy wydaje się kod w nich 
zawarty. Posłużę się także dwoma przykładami z analizowanego materiału:  

I det stora, röda huset nere vid ån, där bor Madicken. (M 11) 
W dużym, czerwonym domu nie opodal rzeki mieszka Madika. (MCW 5) 

Det är sista söndagen i advent, fyra ljus brinner i adventsstaken på byrån. (M 
125) 
To ostatnia niedziela adwentu, cztery świece palą się w adwentowym 
świeczniku stojącym na komodzie. (MCW 105) 

Czytelnik wyłącznie biegły w językowym rozumieniu języka szwedzkiego i 
polskiego, nie zauważy przepaści istniejącej pomiędzy szwedzkim a polskim 
kodem kulturowym zawartym w znaczeniu podkreślonych słów161. Odbiorca 
operujący jednak zarówno szwedzkim jak i polskim kodem kulturowym, 
czyli posiadający oprócz denotacyjnego także konotacyjne rozumienie obu 
języków i kultur od razu uświadamia sobie różnicę zachodzącą między TO a 
TP w postrzeganiu powyższych elementów162. Z czysto językowego punktu 
widzenia oraz na poziomie denotacyjnym tekst polskiego przekładu 
odpowiada szwedzkiemu oryginałowi. Nie zgadzają się jednak ze sobą 

                                                        
160 Bassnett (2002:33). 
161 Podkreślenia w cytatach z wersji oryginalnych i przekładów książek Astrid Lindgren 
przytaczanych w obecnej pracy są autorstwa SLN, [Sylvia Liseling Nilsson]. 
162 Na temat röd stuga, jako elementu postrzeganego odmiennie w kulturze szwedzkiej i 
polskiej pisała już wcześniej Packalén (2001:78–79). 
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teksty konotacyjnie, pod względem przekazu kodu kulturowego wyrażonego 
w języku szwedzkim. 

W związku z powyższym element kulturowy, tak jak go postrzegam w 
pracy, definiuję następująco: 

Element kulturowy jest elementem, którego całkowite znaczenie wraz z 
zawartymi w nim konotacjami wchodzi w skład danego kodu kulturowego i 
jest niezwykle trudny lub nawet niemożliwy do zrozumienia dla społeczności 
nieznającej wspólnego dla niej kodu kulturowego, w którym element ten 
został wyrażony. 
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4 Kod kulturowy w przekładzie prozy dla 
dzieci 

4.1 Literatura dla dzieci na polu badań akademickich  

Literatura dla dzieci i młodzieży (LD) w formie pisanej pojawiła się jako 
odrębny dział twórczości pisarskiej na przełomie XVII i XVIII wieku pod 
wpływem postulatów szwajcarskiego pisarza i filozofa oświecenia piszącego 
w języku francuskim Jean-Jacques’a Rousseau (1712–1778)163. Nie stała się 
jednak od razu przedmiotem badań naukowych na poziomie akademickim.  

Podobnie jak studia nad przekładem, badania nad LD stanowią 
stosunkowo młodą dziedzinę nauki. Jako osobna gałąź badań zaczęła 
wyodrębniać się niespełna czterdzieści lat temu164. Przez długi czas była 
odrzucana i lekceważona jako przedmiot rozpraw naukowych, co 
powodowane było niskim statusem tej dziedziny literatury165. Z czasem, 
jednak wykrystalizowała się z literaturoznawstwa ogólnego, posiadającego 
mocną pozycję akademicką. LD ugruntowuje dzisiaj swoją pozycję na polu 
międzynarodowym166 i w badaniach instytutów literaturoznawstwa różnych 
krajów, np.: Szwecji, Finlandii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii i 

                                                        
163 Nières (1974:143), Literatura polska, Przewodnik encyklopedyczny (1984:586), 
Waksmund (2000:12), Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej (2002:224). 
164 Skrobiszewska (1975:7–9), Tabbert (2002:303). 
165 Hunt (1991:20–26), Shavit (1992:2), Nières (1995:49), Hunt (2001:10, 22). 
166 Hunt (2001:20–21, 259).  
Na kształtowanie się badań nad LD, jako samodzielnej gałęzi badań naukowych miał 
niewątpliwie wpływ patronat organizacji zajmujących się jej krzewieniem. W roku 1953, z 
inicjatywy niemieckiej pisarki Jelli Lepman, powstała Światowa Rada do spraw Książek dla 
Młodych IBBY International Board on Books for Young People. Zasadniczym celem 
organizacji było m.in. popieranie rozwoju książki dziecięcej, międzynarodowe 
upowszechnianie książek literacko najwartościowszych oraz inicjowanie prac badawczych 
nad LD. Najbardziej zaszczytną nagrodą IBBY jest przyznawany co dwa lata Medal im. 
Hansa Christiana Andersena. Tabbert (2002:303–304), Słownik literatury dziecięcej i 
młodzieżowej (2002:155).  
W roku 1970 powstało IRSCL, International Research Society for Children’s Literature 
(Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe do Badań nad Literaturą Dziecięcą). Posiada ono 
profil bardziej akademicki, niż IBBY. Co dwa lata organizuje ono sympozia naukowe na 
temat literatury dla młodych czytelników. W roku 2002 rząd szwedzki ustanowił 
międzynarodową Literacką Nagrodę Pamięci Astrid Lindgren ALMA Astrid Lindgren 
Memorial Award. Nagroda jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień na świecie dla 
autorów, ilustratorów i promotorów literatury dla dzieci. Poza tym istnieją odznaczenia 
autorów i książek dla literatury dziecięcej w różnych krajach. 



 56 

Japonii167, także w Polsce zainteresowanie badawcze LD zyskuje obecnie 
coraz wyższy status. 

4.2 Literatura dla dzieci i młodzieży 

Rozważając problem badań nad LD, stosunkowo nową dziedziną 
akademicką, należy być świadomym, że zdefiniowanie pojęcia literatura dla 
dzieci i młodzieży stanowi wciąż przedmiot dyskusji wielu badaczy. 
Częstymi kryteriami definicji LD są zamierzenia autora168, kategoria 
odbiorcy lub główni bohaterowie książek. Różni badacze169 uznają je jednak 
za niedostateczne, uzasadniając, że żadnej kategorii literatury nie należy 
definiować wyłącznie poprzez kategorię czytelnika, który na przestrzeni 
czasu może się zmieniać. 

Podkreślanie roli nadzoru dorosłych, pedagogiki i dydaktyki, która 
reprezentuje przede wszystkim system wartości widziany oczyma dorosłych, 
wyłania się w definicjach polskich badaczek Izabeli Kaniowskiej-
Lewańskiej i Ireny Skrobiszewskiej. Funkcja estetyczna łączy się w ich 
pracach z wyrazistym nastawieniem wychowawczym i poznawczym, które 
stawia sobie za cel „kształtowanie pożądanych postaw wobec świata, 
pobudzanie wrażliwości, prezentację pociągających wzorów osobowych”170.  

Nieco odmiennie w stosunku do tych wypowiedzi wydają się 
sformułowania Grzegorza Leszczyńskiego171. Poszerza on kryterium 

                                                        
167 Coraz silniejsza pozycja LD w badaniach akademickich doprowadziła do powstania 
profesur w dziedzinie literatury dziecięcej; Australia, Dania, Polska, Szwecja. Pierwsza w 
Szwecji praca doktorska traktująca na temat LD Svensk barn- och ungdomslitteratur 1591–
1839: en pedagogikhistorisk och bibliografisk översikt pióra pedagoga Göte Klingberga 
opublikowana została w roku 1964. Jednak dopiero w roku 1970 wprowadzono ten przedmiot 
jako obowiązkowy na studiach literaturoznawczych w Szwecji. Fridell (1972:5). Natomiast 
jedną z pierwszych w Polsce rozpraw doktorskich podejmujących zagadnienie LD była 
opublikowana w roku 1988 praca Moniki Adamczyk-Garbowskiej Polskie tłumaczenia 
angielskiej literatury dziecięcej; Problemy krytyki przekładu, traktująca o polskich 
przekładach angielskiej literatury dziecięcej. Autorka zajmuje się głównie językową analizą 
przekładu, ale porusza również aspekty kulturowe. 
168 Weinreich (2000:33–38). 
169 Definiowanie LD z uwagi na głównych bohaterów nie zdaje egzaminu, czego dowodem są 
autorzy piszący o dzieciach i dzieciństwie, np.: Lew Tołstoj, August Strindberg czy Selma 
Lagerlöf, a których utwory nie są zaliczane do LD. Książki Charlesa Dickensa pisane dla 
odbiorcy dorosłego, z czasem stały się literaturą czytaną także przez dzieci. Podobna sytuacja 
miała miejsce z klasyczną obecnie opowieścią dla dzieci Piotrusiu Panie Jamesa Matthew 
Barriego. W przypadku książki 35 maja, albo jak Konrad pojechał konno do mórz 
południowych Ericha Kästnera było odwrotnie, książka przeznaczona była dla dzieci, a czytali 
ją przeważnie dorośli. Wall (1991:1–2), Rose (1992:5), Gugulska (1996:22), Hunt (1996:2–
17), Nikolajeva (1998:11–12), Oittinen (2000:64), Hunt (2001:4). 
170 Literatura polska, Przewodnik encyklopedyczny (1984:586), Słownik literatury polskiej XX 
wieku (1993:559–571). 
171 Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej (2002:223). 
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odbiorcy o twórczość wchłoniętą, czyli zaadaptowaną do LD z literatury dla 
dorosłych i wychodzi również poza ramy literatury, włączając do LD folklor 
dziecięcy, który zazwyczaj obejmowany był w polskiej tradycji badaniami 
kulturowymi i folklorystycznymi. Leszczyński podejmuje również 
zagadnienie wartości głównie przyciągających odbiorcę tekstu, dziecko. 
Różnica pomiędzy sposobem ukierunkowania wartości LD, czyli z jednej 
strony zaspokojenie potrzeb dydaktycznych dorosłych, a z drugiej 
zaspokojenie upodobań dziecka, może być spowodowana zmieniającym się 
systemem norm wychowawczych i wymagań pedagogicznych w Polsce na 
przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.  

W polskich definicjach nieco silniej podkreślana jest rola pedagogiki, 
podczas gdy definicje spoza polskiego obszaru językowego koncentrują się 
głównie na wieku dziecka i odpowiedniości tekstu dla czytelnika172. Kwestia 
definicji LD jest jak widzać złożonym zagadnieniem, dlatego dalszą 
dyskusję wokół tego tematu pozostawiam badaczom, a dla potrzeb obecnej 
pracy przyjmuję definicję zaproponowaną przez Leszczyńskiego, że LD to:  

Ogół utworów literackich pisanych intencjonalnie dla młodego czytelnika, a 
także przejętych z lektur „dorosłych” i rzeczywiście funkcjonujących w 
dziecięco-młodzieżowym obiegu czytelniczym danego miejsca i czasu; 
zdaniem niektórych badaczy w obręb literatury dla dzieci i młodzieży 
wchodzą teksty z zakresu folkloru dziecięcego oraz literacka twórczość 
dzieci i nastolatków.173 

Definicja ta ujmuje z jednej strony teksty przynależne tradycyjnie do LD, z 
drugiej zaś uwzględnia adresata oraz obejmuje całą twórczość analizowaną 
w niniejszej pracy, włącznie z folklorem dziecięcym. 

4.3 Przekład literatury dla dzieci 
4.3.1 Adaptacja  

W literaturze o przekładach dla dzieci wyłania się ogólny obraz cech 
charakterystycznych, które można by zakwalifikować jako typowe problemy 
tłumaczenia LD. Zwraca przede wszystkim uwagę powracający wciąż 
problem adaptacji, czyli przystosowywania TO do czytelników TP, która 
pojawia się często, kiedy w grę wchodzi szczególny rodzaj odbiorcy tekstu, 
jakim jest dziecko. Adaptację postrzega się często negatywnie i chętnie 

                                                        
172 Odpowiedniość ta nie jest jednak w źródłach skonkretyzowana, określa się ją jedynie 
poprzez ogólnikowe pojęcia suitable, satisfying. Wall (1991:1–2), Hunt (1996:15). 
173 Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej (2002:223). 
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sprowadza do racji tekstu o niższej wartości, tekstu podrzędnego, n i e 
oryginalnego174.  

Pod koniec lat 70. Göte Klingberg ujął problem adaptacji przekładu dla 
dzieci z pedagogicznego punktu widzenia w pracy Children’s Books in 
Translation. The situation and the Problems (1978). Opracował on 
propozycję metod badawczych literatury dziecięcej i szczególnie dużo 
miejsca poświęcił problemowi adaptacji175, uznając tłumaczony tekst o 
wysokim stopniu adaptacji, jako łatwiejszy do zrozumienia dla odbiorcy176. 
Pedagogicznym ujęciem przekładu dla dzieci zajmowała się również Ewa 
Teodorowicz-Hellman w badaniach nad przekładem Pippi Långstrump177. 
Analizując przekład książki Astrid Lindgren pokazuje, na jakie trudności 
natrafiają w tłumaczeniu realistyczne partie książki, ośmieszające świat 
dorosłych, szkołę, relacje między dziećmi a dorosłymi, natomiast absurdalne 
fragmenty książki przechodzą filtr kulturowy bez zakłóceń i nie podlegają 
zabiegom adaptacyjnym. 

W kontekście niniejszej pracy interesująca jest adaptacja tekstu przez 
tłumacza, który zdaje sobie sprawę z różnic kulturowych i obyczajowych i 
adaptuje tekst do systemu wartości oraz oczekiwań czytelnika kultury 
przekładu. Polski filtr kulturowy, a szczególnie wymogi pedagogiczne 
stawiane LD, nie pozwoliły polskiej tłumaczce Irenie Szuch-Wyszomirskiej, 
na przedstawienie niektórych scen oryginału niewskazanych z punktu 
widzenia wychowaczego i obyczajowego, np. obrazów ukazujących 
nieposłuszeństwo dzieci w stosunku do dorosłych oraz naigrywanie się Pippi 
z rygorów szkolnych. Przekład utworu został więc dostosowany do rodzimej 
obyczajowości i systemu norm wychowawczych, istniejących w Polsce w 
latach sześćdziesiątych178.  

W dziedzinie LD panuje w Polsce mocno zakorzeniona tradycja adaptacji 
i stanowisko wobec przekładów literury dla dzieci jest stosunkowo 
konserwatywne179. Stopień adaptacji w procesie przekładanego tekstu 
literackiego zależny jest w dużym stopniu od kategorii odbiorcy, według 
Moniki Adamczyk-Garbowskiej badającej polskie przekłady angielskiej 

                                                        
174 Oittinen (2000:76). 
175 „As a rule (although not always) children’s literature is produced with a special regard to 
the (supposed) interests, needs, reactions, knowledge, reading ability and so on of the in-
tended readers. An author’s or a publisher’s consideration of this type and its results are 
termed adaptation here. To indicate the degree to which a text is adapted to the intended 
readers the term degree of adaptation will be used. The concept is of interest in the study of 
translations, since it may be thought fitting that the degree of adaptation of the source text is 
maintained in the target text.” Klingberg (1986:11). 
176 Tamże, s. 11–12. 
177 Pippi Långstrump została przetłumaczona na język polski pt. Fizia Pończoszanka, w roku 
1961, przez Irenę Szuch-Wyszomirską. Od roku 1992 ukazuje się pod nowym tytułem Pippi 
Pończoszanka. Teodorowicz-Hellman (1995a:26–33), Teodorowicz-Hellman (1996:143–
144), Teodorowicz-Hellman (1999:78–79). 
178 Teodorowicz-Hellman (1996:131–145), Teodorowicz-Hellman (1997:197–212). 
179 Adamczyk-Garbowska (1988:143, 147). 
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literatury LD. W tekście skierowanym do adresata dziecięcego, „nacisk 
zostaje położony na oddanie treści, nie formy”180. Adamczyk-Garbowska 
dzieli czynniki wpływające na adaptację utworu na dwie grupy: 
uwarunkowania pedagogiczne, manifestujące się opuszczeniami i 
przekształceniami tekstu, które według tłumacza lub wydawcy mogą być dla 
młodego czytelnika zbyt smutne czy okrutne181 oraz uwarunkowania 
polityczno-historyczne182, które mają miejsce głównie z powodu 
niedostatecznego doświadczenia i wiedzy czytelnika na temat obcego dla 
niego świata. Tego rodzaju adaptacja obejmuje nie tylko tekst, ale także 
ilustracje.  

Różnice między adaptacją a przekładem dla dzieci dyskutuje, w swojej 
rozprawie doktorskiej I am Me – I Am Other: On the Dialogics of 
Translating for Children (1993) szeroko Riitta Oittinen183, twierdząc, że 
różnica zachodząca między tymi zjawiskami zależy głównie od naszego 
usytuowania ich na skali wartości. Tłumacz, oddając tekst oryginału, zawsze 
myśli o swoich przyszłych czytelnikach i dostosowuje do nich tekst bez 
względu na to, czy jest on skierowany do czytelnika dorosłego czy do 
dziecka. Oittinen podkreśla, że należy zwrócić również uwagę na adaptację 
LD w celu zaspokojenia potrzeb dydaktycznych dorosłych, a nie upodobań 
dziecka. Dlatego niezwykle ważna w kontekście tych rozważań jest 
lojalność tłumacza tak wobec autora oryginału, jak i wobec czytelników 
przekładu184.  

Zdania badaczy na temat adaptacji są różne a kontynuowanie dalszej 
dyskusji wokół tego zagadnienia pozostawiam innym, przyjmując 
następującą definicję, jaką dostosowałam do potrzeb niniejszej pracy:  

Adaptacja – wszelkie zmiany w TP, prowadzące do przystosowania tekstu 
lub ilustracji przekładu do systemu wartości, oczekiwań oraz uwarunkowań 
pedagogicznych, wychowawczych, obyczajowych, ideologicznych, 
politycznych, historycznych i religijnych czytelnika przekładu. 

                                                        
180 Tamże, s. 139. 
181 Tamże, s. 155–158, Adamczyk-Garbowska podaje przykład tłumaczenia Alicji w krainie 
czarów Antoniego Marianowicza, gdzie opuszczony został fragment mówiący o biednej 
dziewczynce, Mabel nieposiadającej zabawek. Tego rodzaju ingerencja w tekście miała 
miejsce w roku 1955. Utwory dla dzieci, w tym czasie, nie mogły zawierać aluzji o klasowym 
charakterze utworu. 
182 Tamże, s. 157–158, Oittinen (2000:99), Mazi-Leskovar (2003:258–262). Do adaptacji 
polityczno-historycznej, aczkolwiek nie chodzi tutaj o utwór tłumaczony, uważam za 
stosowne dodać także adaptację tekstu do ideologii rządzących w danym systemie 
politycznym. Przykładem posłużyć może książka Janusza Przymanowskiego Czterej pancerni 
i pies (1964), w której żołnierze radzieccy ukazani w pozytywnym świetłe służą za wzór cnót, 
podczas gdy rolę wrogów grają wyłącznie Niemcy. Propagandowa książka i jej filmatyzacja 
służyły wychowaniu patriotycznemu i promowaniu obrazu historii sprzyjającej władzom 
PRL-u. Książka została przetłumaczona na język szwedzki przez Bertila Larssona i ukazała 
się pt. Fyra pansarsoldater och en hund w roku 1973. 
183 Oittinen (1993:87–96). 
184 Tamże, s. 53, 79, 95. 
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4.3.1.1 Puryfikacja szczególnym rodzajem adaptacji 

Daleko posunięta adaptacja może przybrać formę puryfikacji, czyli 
oczyszczenia tekstu z elementów niepożądanych w języku i kulturze 
przekładu185. Tłumacz adaptujący tekst z powodu różnicy norm wartości nie 
przybliża tekstu czytelnikowi, ale go po prostu zmienia, oczyszcza186 lub 
używając innego słowa – cenzuruje. Za przykład puryfikacji przekładu 
spowodowanego odmiennością systemu wartości między kulturą szwedzką a 
polską służyć może usunięty z przekładu fragment książki Astrid Lindgren 
Emil ze Smalandii187. 

Puryfikacja spowodowana odmiennym systemem wartości dorosłych 
odbiorców nie ogranicza się wyłącznie do eliminowania nieodpowiednich 
fragmentów TO. Dotyczy ona w równej mierze dodawania nowych 
informacji lub fragmentów tekstu w celu osiągnięcia zapragnionego przez 
dorosłych efektu pedagogicznego188, dostosowania norm i zachowań 
społecznych, obyczajowych oraz wartościowania tekstu oryginału do kultury 
świata przekładu.  

W poglądach Klingberga wyraźna jest tendencja do potrzeby chronienia 
dziecka przed niepożądaną rzeczywistością. Tego rodzaju protekcjonizm 
prowadzi w konsekwencji do ograniczenia wiedzy o obcym świecie 
przedstawionym w TP i mija się z innym założeniem LD, które ma na celu 
poszerzanie wiedzy czytelnika o otaczającym świecie189. Ma to szczególne 
znaczenie w przypadkach, gdzie puryfikacja elementów kulturowych w TP 
uniemożliwia lub zmienia przekaz informacji dotyczącej innych kultur190. 
Adaptacja ta powodowana jest zapewne wyobrażeniem dorosłych o 
uwarunkowaniach przyswajania nowej informacji przez dzieci. Nie wszyscy 
dorośli dowierzają możliwościom odbioru młodych czytelników i 
dostatecznie oceniają chłonność ich umysłu. Gama puryfikowanych 
elementów jest szeroka. Dotyczyć ona może zagadnień ideologicznych, 
politycznych, obyczajowych i religijnych191.  

                                                        
185 Klingberg (1986:58–62), Teodorowicz-Hellman (2004b:83). 
186 „Its aim is to get the target text in correspondence with the set of values of its readers – or 
rather in correspondence with the supposed set of values of those who feel themselves respon-
sible for the upbringing of the intended readers: parents, teachers, librarians, critics.” 
Klingberg (1986:58). 
187 Pięcioletni bohater – Emil postanowił spać w czapce. Mimo niewygody, utrzymywał długo 
swoją decyzję, jedynie w celu sprzeciwienia się zakazom matki. Oto tekst skreślony z polski-
ego przekładu: Framför allt fick det inte bli som hans mamma ville. (EL 6) „Przede 
wszystkim nie można było dopuścić, żeby mama postawiła na swoim.” Tłum. SLN. Liseling-
Nilsson (2002:33–35). 
188 „Since the term could seem to imply that something is taken away, it should be pointed out 
that a change of values can also be achieved by adding something.” Klingberg (1986:12) 
189 Tamże, s. 10. 
190 Tamże. 
191 Na puryfikację o podłożu religijnym zwraca uwagę Marisa Fernández López, pisząc o 
tłumaczeniach LD z angielskiego na hiszpański w końcu lat 50. Okres dyktatury generała 
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Dyskusja wokół problematyki adaptacji wciąż się toczy, a poglądy na jej 
temat bywają niekiedy różne. Sama Astrid Lindgren, niezwykle 
zaangażowana w losy swoich książek poza granicami Szwecji, 
kategorycznie protestowała przeciwko poglądom wydawców francuskiego 
tłumaczenia Pippi Långstrump192, że niektóre jej książki są nieprzekładalne, 
skazane na życie w kraju ich powstania oraz, że ograniczone doświadczenie 
dzieci uniemożliwia im „przeniesienie się” do odległych krajów i 
odmiennych środowisk. Lindgren głęboko wierzyła w możliwości umysłu i 
wyobraźni dziecięcego czytelnika193 oraz postrzegała tłumaczenie nie jako 
interpretację, adaptację czy domestication, ale jako repetition tekstu 
oryginału194.  

Całkowicie odmienne podejście reprezentuje tłumaczka angielskiej LD na 
hebrajski, Zohar Shavit (1951–) twierdząc, że tłumacz może sobie pozwolić 
na daleko idącą dowolność w przekładzie ze względu na peryferyjną pozycję 
LD w całym polisystemie literackim. Podczas zabiegu adaptacji tłumacz 
powinien mieć na uwadze zachowanie dwóch podstawowych zasad: po 
pierwsze pamiętać o dydaktycznej i wychowawczej roli LD, co oznacza, że 
tekst powinien być „dobry dla dziecka”, po drugie mieć na uwadze 
restrykcje spowodowane poziomem zrozumienia i umiejętności czytania 
młodego czytelnika, które winny wpływać na formę fabuły i język utworu195.  

Rozważania wokół pojęcia puryfikacji i znalezienia granicy pomiędzy 
adaptacją a puryfikacją wymaga rozległych dociekań badaczy. Osobiście 
skłaniam się raczej w kierunku odseparowania pojęć puryfikacji i adaptacji 
od siebie. Puryfikację postrzegam jako świadome oczyszczenie, eliminację, 
opuszczenie, a adaptację natomiast jako formę zmiany, przystosowania, 

                                                                                                                                  
Franco w Hiszpanii miał wpływ na silną cenzurę literatury. Panujący reżim popierał kościół 
katolicki, co w konsekwencji doprowadziło do wzmocnienia wszelkich zakazów związanych 
z polityką, seksem i religią. Oddziaływało to bezpośrednio na formowanie się przekładów. 
Tłumaczenia fragmentów tekstu mających związek z religią chrześcijańską odnosiły się 
zawsze do religii katolickiej, a wszelkie negatywne akcenty w kierunku kleru były 
niedopuszczalne. Fernándes López (2000:30–31). 
192 Heldner (2004). 
193 Oto odpowiedź Lindgren w czasopiśmie Babel: „I believe that children have a marvellous 
ability to reexperience the most alien and distant things and circumstances, if a good translator 
is there to help them, and I believe that their imagination continues to build where the transla-
tor can go no further.” Lindgren (1969:98). 
194 Oittinen (2000:81–89). 
195 Shavit (1986:112–113). 
To, że LD jest odzwierciedleniem wartości i ideałów dorosłych podkreśla także Jacqueline 
Rose w książce o wymownym tytule The Case of Peter Pan or the Impossibility of Children’s 
Fiction (Rose 1992). Rose twierdzi, że w LD często przekazywane są wartości, 
reprezentowane przez czytelnika dorosłego, który jako pierwszy musi zaakceptować książkę, 
później ewentualnie przeczyta ją dziecko. Autorzy przekazują swój własny system wartości 
głównym bohaterom książek – dzieciom, a za ich pośrednictwem przekazują go dalej 
czytelnikom dziecięcym. W ten sposób dzieci reprezentują ideały autorów – dorosłych, często 
różnego rodzaju konserwatywne poglądy związane z, np. czystością seksualną. Celem takiego 
postępowania jest ochranianie dzieci przed tym wszystkim, co w oczach dorosłych może im 
ewentualnie zaszkodzić. Rose (1992:1–11). 
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przekształcenia, dlatego w obecnej pracy przez pojęcie puryfikacji TP 
rozumiem: eliminację wybranych partii tekstowych lub wizualnych w 
przekładzie. 

4.3.1.2 Adaptacja kontekstu kulturowego  

Dorosły odbiorca, czytając utwory głęboko osadzone w kulturze obcej, 
odmiennej od kultury narodowej czytelnika napotyka, na pewne trudności w 
przyswajaniu przekładu. Oczywiste jest, że dziecko, czytając 
przetłumaczony tekst, zawierający bogactwo elementów kulturowych, które 
reprezentują inną niż jego rzeczywistość, będzie nieuchronnie natrafiać na 
jeszcze większe, czasami nie do przebycia, bariery w zrozumieniu obcego, 
tłumaczonego tekstu. Na co dzień obeznany z elementami reprezentującymi 
jego własną kulturę czytelnik TO nie zastanowi się, być może, ani przez 
chwilę nad ich występowaniem w utworze. Są one bowiem dla niego znane, 
własne, oczywiste a tym samym i nieobserwowalne. Tłumacz, chcąc oddać 
w ręce dziecka łatwiej przyswajalny tekst, będzie jednak zmuszony 
przybliżyć mu go poprzez zastosowanie różnych strategii adaptujących. 
Zmiany w TP spowodowane różnicami kulturowymi między odbiorcami TO 
a adresatami TP nazywa Klingberg cultural context adaptation196. Adaptacja 
kontekstu kulturowego ma na celu oddanie w ręce czytelnika TP, który go 
zainteresuje i/lub ułatwi zrozumienie lektury.  

Stworzone przez Klingberga pojęcie localization, czyli lokalizacji197, jako 
termin określający dostosowanie tłumaczenia do norm regionu lub kraju 
przekładu i potrzeb odbiorców przekładu198, zastosowała Liss Kerstin Sylvén 
w analizie przekładu Emil i Lönneberga i Nya hyss av Emil i Lönneberga na 
język angielski199. Ukazała ona, w jaki sposób lokalizacja przełożonego 
tekstu wykreowuje zdecydowanie odmienny tekst w przekładzie, w którym 
partie dialektalne tekstu zastąpiono językiem ogólnym. Całkowicie 
wykreślono niektóre nazwy miejscowości, imiona, a lokalizacja angielskiego 
przekładu posunęła się tak daleko, że nawet zjawisko szwedzkiego zachodu 
słońca przystosowane zostało do rzeczywistości przekładu. Przypomina to w 
dużej mierze strategie polonizacyjne literatury tłumaczonej w Polsce za 
czasów epoki stanisławowskiej. 

Czytając tekst Sylvén, odnoszę wrażenie, że użyte przez nią pojęcie 
lokalizacji nie odbiega daleko od pojęcia adaptacji czy anglicyzacji, czyli 

                                                        
196 Klingberg (1986:12). 
197 Tamże, s. 14, 23–27, Oittinen (2000:89). 
198 Pojęcie to aplikowane jest obecnie w przekładach wszelakich dokumentów i produktów 
dla szerokiej gamy przedsiębiorstw celem wejścia na rynki obcych krajów, Routledge 
Encyclopedia of Translation Studies (2009:157–161),  
http://www.bmtranslations.com/se/tjanster/Oversattning-och-lokalisering/, 
http://www.lingtech.se/, http://www.localeyes.com/se/ (strony dostępne 21 grudnia 2010). 
199 Sylvén (2006:141–159). 
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zastąpienia elementów kultury oryginału elementami występującymi w 
angielskiej kulturze przekładu. Może ono jednak być błędnie odczytywane 
jako umiejscowienie akcji przekładu w innym obszarze geograficznym niż w 
oryginale, jak to ma miejsce w duńskiej wersji Mio, min Mio „Mio, mój 
Mio” Astrid Lindgren, gdzie akcja przekładu rozpoczyna się w parku 
Frederiksberg Have w Kopenhadze200, a nie, jak w oryginale, w Parku 
Tegnéra w Sztokholmie.  

O daleko posuniętej lokalizacji i polonizacji opowiadania wierszem Elsy 
Beskow Puttes äventyr i blåbärsskogen (1901) w polskiej LD pisze 
Teodorowicz-Hellman201. Książka Beskow zainspirowała Marię Konopnicką 
do napisania eposu dziecięcego Na jagody w roku 1903. Polska pisarka 
zlokalizowała swoją opowieść w polskim krajobrazie, wpisała jej treść w 
polską historię i polską kulturę szlachecką, a prostą i realistyczną narrację 
oryginału przekształciła w baśń poetycką. Pomimo wielu archaizmów 
książka „Na jagody” pozostaje do dzisiaj lekturą w polskich szkołach i 
uważana jest za typową polską baśń poetycką dla dzieci. Zmianie uległa 
również strona wizualna książeczki: obrazki polskich ilustratorów jeszcze 
wyraźniej wpisywały utwór w polski kod kulturowy, odpowiadając 
oczekiwaniom odbiorców i krytyków. Polonizacja w przypadku utworu 
Beskow poszła tak daleko, że utwór jej w polskim przebraniu oderwał się od 
kultury go wydającej i stał się nieodłączną częścią polskiej kultury i 
literatury przyjmującej utwór202. Przykłady te pokazują, że problem adaptacji 
jest bardzo złożonym zagadnieniem. 

W celu uniknięcia niedomówień unikać będę terminu lokalizacji i dlatego 
dalej w pracy zastosuję inne terminy określające specyficzny rodzaj 
adaptacji, do których zaliczę polonizację (w niektórych źródłach strategia ta 
nazywana jest domesticating203), egzotyzację (w niektórych źródłach strategia 
ta nazywana jest foreignization204), folkloryzację i neutralizację. 

Polonizacja – zastąpienie elementów kultury oryginału elementami 
występującymi w polskiej kulturze. 

Egzotyzacja – przeciwieństwo polonizacji, czyli przekaz treści, zawartej w 
elementach kultury oryginału w niezmienionej formie do tekstu lub/i 
ilustracji przekładu. 

Folkloryzacja – zmiany w przekładzie niwelujące elementy kultury oryginału 
poprzez wprowadzanie w ich miejsce elementów folkloru kultury przekładu. 

                                                        
200 Øster (2003:161–187). 
201 Teodorowicz-Hellman (1993:34–43). 
202 Teodorowicz-Hellman (1999:37–48). 
203 Oittinen (2000), Venuti (1995:20). 
204 Tamże. 
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Neutralizacja – zmiany w przekładzie niwelujące elementy rodzimej kultury 
oryginału, jednocześnie niewskazujące na wyraźny wpływ elementów 
kultury przekładu czy też innych kontekstów kulturowych. 

4.4 Przekład jako dialog  

W pracy traktującej o fińskich tłumaczeniach angielskiej LD205 Oittinen 
analizuje problemy wiążące się z tłumaczeniem dla dzieci i zauważa, że 
obejmuje ono nie tylko interpretację tekstu, ale także przekazanie elementu 
wizualnego, ilustracji, czyli interpreting both the verbal and the visual206. 
Oittinen koncentruje się przede wszystkim na problematyce przekładu jako 
aktu twórczego, prowadzącego do powstawania nowego utworu – 
tłumaczenia. 

Podstawa teoretyczna pracy Oittinen oparta jest na koncepcji dialogu 
literatury Michaiła Bachtina, stąd pojęcie tłumaczenia jako dialogu207. Może 
się on toczyć wewnątrz tej samej osoby, kiedy tłumacz przekładając dla 
dziecka wprowadza do dialogu, nie tylko autora i czytelnika – dziecko, ale 
również dziecko, jakim sam był kiedyś tłumacz208.  

Dialog, w ujęciu Oittninen, jest ściśle powiązany z pojęciem heteroglosii 
Bachtina209. Przekład, jak Oittinen trafnie zauważa, nie jest zatem aktem 
przekładania odizolowanych słów czy tekstów, ale aktem tłumaczenia całych 
sytuacji i kontekstów, włączając w nie czas, miejsce i kulturę210. 
Tłumaczenie dla dzieci różni się od tłumaczenia dla dorosłych, ponieważ 
sposób odbierania świata, zmysłowość, myśli i doświadczenie dziecka są 
inne niż dorosłych. Dlatego Oittinen używa raczej pojęcia translation for 
children i unika terminu translation of children’s literature211.  

Całokształt doświadczeń, posiadanej wiedzy oraz sposób postrzegania 
świata wpływa na proces odbioru tekstu zarówno przez czytelnika dorosłego 
jak i dziecko. Patrząc na to zagadnienie poprzez pryzmat definicji 
heteroglosii Bachtina, mówiącej, że na interpretację słowa wpływa pewien 
określony zestaw warunków społecznych, historycznych, meteorologicznych 
czy fizjologicznych, jakie panują w określonym miejscu i czasie, uważam, 
że należy dodać do nich także świat widziany oczami dziecka. Poszerzając 
owe warunki o interpretację dokonaną przez czytelnika-dziecko, wkraczamy 
również w wymiar innego świata, innej kultury. Pomiędzy kulturą dzieci a 
kulturą dorosłych nie istnieje znak równości, podobnie jak go nie ma między 

                                                        
205 Oittinen (1993). 
206 Oittinen (2000:100–114). 
207 Zob. 3.3. 
208 Oittinen (1993:74). 
209 Zob. 3.3.  
210 Oittinen (1993:69). 
211 Tamże, s. 45, Oittinen (2000:69). 
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światami przedstawionymi w dwóch różnych językach. Rzeczywistość 
dziecka i dorosłych nie jest taka sama, tak jak świat reprezentowany w 
danym języku nie odpowiada światowi reprezentowanemu w innym języku. 
Autor tekstu reprezentuje sposób widzenia rzeczywistości poprzez filtr 
swojego języka212. Podobnie tłumacz korzysta również z filtru własnego 
języka, przez który widzi, rozumie i interpretuje tekst oryginału. 

4.5 Semiotyczne ujęcie procesu przekładu 

Problematykę przekładu LD z semiotycznego punktu widzenia recepcji TP 
ujmuje Maria Nikolajeva213, podzielając w znacznej mierze poglądy Oittinen. 
Nikolajeva twierdzi, że nie zawsze można osiągnąć najlepszy rezultat 
tłumaczenia literatury dla dzieci poprzez rygorystyczną wierność wobec 
TO214. Szczególną uwagę należy skoncentrować na przełożeniu nie tylko 
znaczenia tekstu, ale głównie na przekazie tych samych uczuć, myśli i 
konotacji, a także wszelkich możliwości wzbudzenia smaków i zapachów, 
które w trakcie lektury odczuwał czytelnik oryginału215. Odstępstwa od 
wierności wobec TP są nie tylko dozwolone, ale nawet wysoce pożądane, 
jeśli tylko mogą doprowadzić do recepcji TP podobnej jak w TO. Dlatego 
każda forma odtworzenia utworu w nowej formie, czy także jego adaptacja 
jest godna zaakceptowania, jeśli przybliża czytelnikowi TP wrażenia 
estetyczne, odczuwane przez czytelnika TO. Przekład zakłada znalezienie 
nie ilościowego, ale znaczeniowego, semiotycznego odpowiednika 
oryginału216. 

Punktem wyjścia badań Nikolajevej jest koncepcja kontekstu 
kulturowego, przestrzeni semiotycznej i semiosfery Jurija Łotmana217. 
Semiosfera, według Łotmana, to przestrzeń semiotyczna potrzebna językom 
do istnienia i funkcjonowania jako środka komunikacji. Nie tylko 
konkretnym językom, np. polskiemu czy szwedzkiemu, ale językom w 
szerszym znaczeniu kultury, czyli język mody, żargon młodzieżowy czy 
jakiejś określonej grupy społecznej218. Nikolajeva przedstawia przekład w 
formie systemu wzajemnego oddziaływania kontekstów scheme of 
interaction of contexts, który zakłada, że istniejąca przestrzeń semiotyczna 
czytelnika TO nakłada się częściowo na przestrzeń semiotyczną czytelnika 

                                                        
212 Bakhtin (2000:286). Por. 1.4.1 oraz 3.3.1. 
213 Nikolajeva (1996:27–34). 
214 Tamże, s. 27–28. 
215 Tamże, s. 28. 
216 Tamże. 
217 Lotman (2001). 
218 Tamże, s. 123–126, Nikolajeva (1996:28). 
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TP, tworząc tym samym nową przestrzeń – strefę wzajemnego zrozumienia i 
przekładalności the zone of mutual understanding or translatability219. 

Rozważania swoje ilustruje Nikolajeva220 przykładami z tłumaczeń LD z 
języka angielskiego, rosyjskiego i szwedzkiego, wskazując na wzajemne 
oddziaływanie przestrzeni semiotycznej wzięte z codziennej rzeczywistości 
dzieci przedstawionej w utworach. Neutralne akcesoria w amerykańskiej 
rzeczywistości każdego dziecka jak dżinsy, sportowe adidasy czy walkman, 
nie zawierały w sobie, przed upadkiem komunizmu w roku 1989, żadnego 
„kodu przynależności klasowej”. Tłumaczenie ich na rosyjski stworzyło 
natomiast dodatkowe znaczenie wyższego statusu społecznego bohatera 
książki, prowadzące do błędnej interpretacji tekstu.  

Przykładem mogą także posłużyć bohaterowie książek Lindgren, 
mieszkający w domkach jednorodzinnych. Czytelnik polski, najczęściej 
mieszkaniec bloków, inaczej odbierze owe utwory. Przekłady tych tekstów 
na polski powodują także zmianę statusu społecznego bohatera. Neutralne 
znaki w kulturze oryginału przetworzone na znaki nacechowane w kulturze 
przekładu mogą dotyczyć wszelkiego rodzaju pozornie zwyczajnych 
przedmiotów i faktów życia codziennego, np.: potraw, odzieży, zwyczajów i 
sposobu zwracania się do innych. Wszystkie, na pozór zwykłe, elementy 
mogą przetworzyć się w znaki o zupełnie odrębnej przestrzeni semiotycznej 
na obszarze innego języka i kultury221. 

O włączeniu przekładu szwedzkiego utworu Pippi Långstrump w 
semiosferę polskiej kultury polskiej piszą Dorota Murzynowska i Ewa 
Teodorowicz-Hellman222. Autorki analizują prowadzone w Polsce dyskusje 
na temat szwedzkiej bohaterki, Pippi Långstrump, która w polskiej kulturze 
funkcjonuje w kilku silnie zaznaczających się dyskursach kulturowych: 
pedagogicznym i dziecięcym, politycznym, feministycznym i genderowo-
queerowym. Szeroko prowadzone dyskusje o Pippi na łamach polskiej prasy 

                                                        
219 Nikolajeva (1996:28–29). 
220 Tamże, s. 30–32. 
221 Konsekwencje nieprawidłowego rozpoznania znaków, kodów opisuje japońska badaczka i 
tłumaczka Noriko Shimoda Netley, na podstawie angielskiej wersji Matyldy pióra Roalda 
Dahla w japońskim przekładzie Mineo Miyashita. Analizuje ona przekład nazw własnych, 
imion i nazwisk głównych bohaterów, gdzie wyraźnie widoczne jest błędne odtworzenie kodu 
kulturowego. I tak Miss Honey postrzegana jest w oryginale jako osoba miła, słodka i 
delikatna, a Miss Trunchbull jako bojowa, destruktywna tyranka. Tłumacz dokonał jedynie 
przekładu fonetycznego, w konsekwencji czego zawarta w nazwach informacja semantyczna 
została zatracona.  
Podobnie stało się z wyrazami obraźliwymi. Tego rodzaju leksyka jest uboższa w japońskim 
niż w angielskim. W angielskim istnieje możliwość przetwarzania zwykłych słów w 
dowcipnie brzmiące ubliżenia, jak this poisonous pustule, czy you miserable little gumboil. W 
japońskim nie ma tych możliwości, w związku z czym niemożliwe jest odniesienie 
podobnego efektu. Obraźliwe słowa w japońskim pochodzą z języka brutalnego, wulgarnego 
oraz z języka mafii. Dlatego przekład pozornie delikatnych obraźliwych słów angielskich stał 
się w wersji japońskiej zbyt mocny i agresywny, co doprowadziło jednocześnie do zmiany 
wizerunku niektórych postaci. Netley (1992:195–202). 
222 Teodorowicz-Hellman (2008:67–86). 
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ukazują, że otwierają się nowe możliwości interpretacji szwedzkiej książki 
Lindgren, wpisując ją w przestrzeń semiotyczną odbiorcy. W ten sposób 
rodzą się nowe, wyznaczone potrzebą czasu interpretacje tłumaczonego 
utworu, który odrywając się od rodzimej kultury wtapia się w obcą 
przestrzeń kulturową i staje się jej nieodłączną częścią223. 

To niezwykle ważne zagadnienie, którego świadomość powinien mieć 
tłumacz, pracujący nad tekstem dla dzieci. Przenosząc tekst w inną 
rzeczywistość językowo-kulturową tłumacz staje się przekaźnikiem jednej 
przestrzeni semiotycznej kultury na obszar innej przestrzeni semiotycznej. 
Nieprawidłowe odczytanie znaków świata kultury oryginału może 
prowadzić do odmiennej interpretacji tekstu lub nawet do całkowitego jego 
niezrozumienia.  

                                                        
223 Tamże, s. 67–86. Por. Podsiadło (2006). 
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5 Intertekstualność w przekładzie literatury 
dla dzieci 

5.1 Koncepcja intertekstualności w tłumaczeniach 
literatury dla dzieci  

Znaczenie tekstu zależne jest od treści zawartej we wcześniej stworzonych 
tekstach, od wiedzy czytelnika na ich temat oraz jego umiejętności 
poruszania się między nimi po labiryncie cytatów, odniesień i aluzji. 
Czytelnik musi nieustannie czerpać z wiedzy w nich zawartej oraz wiązać ją 
z informacją, znajdującą się w czytanym tekście. Wiedza i kompetencja 
literacka czytelnika, znajome i zapamiętane przez niego teksty wpływają na 
proces odkodowywania ukrytych w tekście znaczeń. Jeśli informacja ukryta 
w tekście zostanie odkryta, zwiększy to zrozumienie i przyjemność lektury. 

John Stephens postrzega intertekstualność w LD jako jeden z 
najważniejszych elementów w procesie czytania tekstu224. Referencje 
stworzone przez autora oraz ich odkodowywanie przez czytelników 
powodują, że w trakcie czytania autor i czytelnicy znajdują się w tej samej 
przestrzeni dyskursu. Proces odkodowywania zależny jest od kompetencji 
semiotycznej i literackiej czytelnika, szczególnie od znajomości i 
zachowania w pamięci innych utworów i ich tematów. Intertekstualność 
widzi Stephens jako narzędzie pomocne w rozwijaniu wiedzy dotyczącej 
kultury, twierdząc, że z jednej strony nie można zakładać, że czytelnicy 
napotkali wcześniej na konkretny tekst, z drugiej, jednak intertekstualność 
jest strategią, która odgrywa znaczną rolę dla czytelników w ich procesie 
zdobywania wiedzy na temat obcej kultury225.  

Z intertekstualnego punktu widzenia postrzega literaturę dla dzieci Maria 
Nikolajeva. Jej zdaniem, analizując tekst, należy brać pod uwagę interakcje 
utworu zachodzące z innymi tekstami zarówno w trakcie jego pisania jak i 
czytania. W kontekście intertekstualności wymienia ona także wspomnianą 
wcześniej w obecnej pracy226 komparatystykę. Intertekstualność odróżnia od 
komparatystyki dynamiczność wypowiedzi. W dialogu tekstów dialog 
prowadzony jest nie tylko z tekstami już istniejącymi, ale także z tekstami 

                                                        
224 Stephens (1992). 
225 Tamże, s. 85–86. 
226 Zob. przypis 127. 
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jeszcze nie powstałymi. Analiza intertekstualna nie jest zatem zjawiskiem 
statycznym, analizą gotowego tekstu, prostym faktem stwierdzenia 
imitatorstwa czy „pożyczania” tekstu przez autora, ale zamierzonym 
odkrywaniem ukrytych w nim cech poprzednich tekstów, procesem 
powstawania nowego tekstu. Podczas gdy komparatystyczne podejście do 
badań ograniczone jest do źródeł literackich i nieliterackich, intertekstualna 
metoda badań opiera się na kodach zawartych w tekście227. Nie należy zatem 
mówić o podobieństwie dwóch tekstów, ale próbować raczej dostrzec, jakie 
przeobrażenia przechodzi tekst pierwotny i dlaczego228.  

Ze względu na fakt, że analizowane w pracy utwory skierowane są do 
dzieci i że ważna jest dla mnie możliwość przywołania i zrozumienia aluzji 
tejże warstwy tekstu przez czytelnika, konieczne będzie ograniczenie 
referencji intertekstualnych. W analizie uwzględnię jedynie na tyle wyraźne 
odnośniki do tekstów literackich, że mogą one zostać rozpoznane przez 
swych czytelników lub przynajmniej zaakcentować w świadomości 
odbiorcy, że fragment utworu nawiązuje do wcześniejszego tekstu. Z tego 
względu pominę dialogi intertekstualne, takie jak przykładowo magiczność 
liczby trzy występującą w bajkach i 3E, zbieżność fabuły niektórych 
rozdziałów 3E z baśnią Głupi Jasio229 Hansa Christiana Andersena230 czy 
Życia Gargantui i Pantagruela François Rabelais’go (ok. 1493–1553)231. Do 
analizy nie włączam zatem szerokiego pojęcia intertekstualności, tak jak 
postrzega ją Gérard Genette (1930–)232 tzn., w kategoriach obejmujących 
swoim zasięgiem wszelkie relacje międzytekstowe. Zgodnie z poglądami 
Genette’a tekst posiada strukturę palimpsestową, wielowarstwową, 
ponieważ wchodząc w zależności z tekstami i językami, wchłania ich formy 
i treści. Teksty otwierają wewnątrz swojej struktury perspektywę 
pozatekstową, w której mieszczą się inne style i konwencje. Tak szerokie 
uwzględnienie intertekstualności wychodzi poza możliwości czytelników 
dziecięcych, którzy dopiero poznając literaturę dla dzieci rozpoczynają 
naukę dialogu z innymi tekstami i dlatego nie są oni najczęściej w stanie 
wkroczyć w szerokie konteksty literackie.  

Dla przejrzystego zobrazowania liczby i klasyfikacji analizowanych 
referencji intertekstualnych przedstawiam je w formie tabeli. 

                                                        
227 Nikolajeva (1992:24). 
228 Nikolajeva (1996:154, 186). 
229 Tytuł oryginału duńskiego Klods-Hans. 
230 Edström (1992:147). 
231 Nettervik (1996:102–104). 
232 Genette (1982). 
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Tabela 1. Liczba referencji i ich źródła. 

Referencje 3B 3E  2M Ogółem 

Teksty religijne 18 5 18 41 

Szwedzkie pieśni 22 9 23 54 

Literatura światowa 4 2 6 12 

Pozostałe źródła 2 10 2 14 

Ogółem 46 26 49 121 

5.2 Referencje do tekstów religijnych 

5.2.1 Referencje do poezji religijnej, psalmów 

W analizowanych tekstach Astrid Lindgren najliczniejsze referencje 
intertekstualne odnoszą się do szwedzkich pieśni i psalmów, krążących 
anonimowo w obiegu ustnym oraz takich, których autor tekstu lub/i melodii 
jest znany. Cała tradycja chrześcijańska od początku uznawała Psałterz, 
wchodzący w skład Starego Testamentu, za księgę modlitwy. W szwedzkim 
kościele Ewangelicko-Augsburskim233 psalmy są podstawą nabożeństwa i 
zawsze odgrywały ważną rolę. Psałterz został w Szwecji na przestrzeni 
wieków rozbudowany i dzisiaj zawiera około 800 pieśni. Kościół szwedzki 
co jakiś czas ustala, które psalmy należy włączyć do zbioru, i opatruje je 
kolejnym numerem234. Decyzję włączenia referencji do psalmów w zakres 
podrozdziału o tekstach religijnych, a nie do szwedzkich pieśni, motywuję 
faktem ich przynależności do poezji religijnej235.  

Należy tu jednak zaznaczyć, że niektóre z psalmów występujących w 
analizowanych książkach Astrid Lindgren nie mają pochodzenia religijnego 

                                                        
233 Określenia tego używam za Olophem Bexellem, profesorem Historii Kościoła na 
Uniwersytecie w Uppsali. Korespondencja e-mailowa SLN z Olophem Bexellem, (23 grudnia 
2011). 
234 Różne wydawnictwa tworzą także własne wydania z suplementami, różniącymi się nieco 
od siebie. W niniejszej pracy referuję do numeracji z Den svenska Psalmboken, av Konungen 
gillad och stadfäst år 1937 (1938). 
235 Kanoniczny zbiór 150-ciu psalmów składa się na biblijną Księgę Psalmów –Psałterz, 
wchodzący w skład Starego Testamentu. Autorstwo około 70-ciu z nich przypisuje się 
królowi Dawidowi. Pozostałe są dziełem wielu autorów różnych okresów i środowisk. 
Ustalenie autorstwa nastręcza trudności lub jest zupełnie niemożliwe. Psalmy ulegały 
wielokrotnym przeróbkom, adaptacjom i opracowaniom. Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu, w przekładzie z języków oryginalnych (1990:568–569), Murphy (2004:25–26). 
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i były początkowo pieśniami ludowymi. Z upływem czasu stały się jednak 
na tyle popularne, że znalazły stałe miejsce w psałterzu i trafiły także do 
zbioru pieśni szwedzkich, Den svenska sångboken (2003). O ich 
popularności świadczy fakt, że są śpiewane w szkołach i są częścią życia 
codziennego, co także opisuje Lindgren w 3B, gdzie dzieci śpiewają psalmy, 
np. w drodze do szkoły. 

Najczęściej śpiewanym i na stałe zakorzenionym w świadomości 
Szwedów psalmem jest pieśń Den blomstertid nu kommer „Nadchodzi teraz 
czas kwitnienia”236, śpiewany we wszystkich szkołach szwedzkich, od klasy 
pierwszej szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły średniej, na 
zakończenie roku szkolnego.  

1) När vi hade sjungit alla sånger vi kunde och „Den blomstertid nu kommer”, 
så sa Fröken: – Adjö med er! Och ha nu riktigt roligt i sommar! (ABB 30) 

Gdy odśpiewaliśmy wszystkie piosenki, jakie umieliśmy, i „Czas kwitnienia, 
co nadchodzi”, pani powiedziała: – Do widzenia, moje dzieci! Życzę wam 
bardzo wesołych wakacji! (DzB 23) 

O jego popularności świadczy tekst Lindgren, w którym autorka nie nazywa 
go nawet psalmen tylko, po prostu sång „pieśnią”. Znajduje się on także 
dzisiaj w zbiorze psalmów śpiewanych w kościołach katolickich na terenie 
Szwecji. Jego miejsce w szwedzkim psałterzu datowane jest od roku 1695237. 

Tytuł nie posiada żadnego funkcjonalnego odpowiednika w języku 
polskim. Tłumaczka posłużyła się metodą kalki językowej238, przekładając 
tytuł jako „Czas kwitnienia, co nadchodzi”. Trudne lub wręcz niemożliwe 
jest przetłumaczenie tytułu psalmu, w taki sposób, aby konotacje 
przywoływane w chwili czytania tytułu w przekładzie odpowiadały 
konotacjom czytelnika oryginału. Psalm ten jest bowiem nieznany w 
polskiej kulturze. Nie istnieje również w Polsce tradycja śpiewania psalmów 
na zakończenie roku szkolnego. Referencja do tekstu psalmu nie mogła więc 
stworzyć, jakby to ujęła Kristeva, dynamicznego dialogu tekstów w 
przestrzeni między autorem a odbiorcą. U czytelnika szwedzkiego natomiast 
psalm wywołuje dialog i natychmiastowe konotacje, związane z ostatnim 
dniem nauki w szkole, początkiem lata i rozpoczęciem wakacji. Granica, 
jaką stanowi różnica kulturowa jest nie do przebycia i, mimo że czytelnik 

                                                        
236 Tłum. SLN. 
237 Den blomstertid nu kommer opatrzony jest nr 474 w Den svenska Psalmboken (Malmö 
1938) oraz nr 199 w Cecilia; Katolsk Psalmbok (1987). 
Pierwotnym autorem tekstu psalmu jest ówczesny biskup Visby Israel Kolmodin (1694), tekst 
został później dwukrotnie redagowany przez Johana Olofa Wallina (1819) i Britt G. Hallqvist 
(1979), melodia jest szwedzką pieśnią ludową z roku 1693. Den svenska sångboken 
(2003:574). 
238 Kalka językowa odwzorowanie w tekście docelowym struktury semantycznej i/lub 
formalnej jednostki innego języka. Delisle, Lee-Jahnke, Cormier (2004:53). 
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przekładu rozumie, że chodzi o zakończenie szkoły i początek wakacji, pieśń 
nie wywołuje u niego podobnych konotacji. Jak widzimy, myśl Barthes’a o 
kodzie, który „nigdy nie zostanie w pełni zrekonstruowany”239 staje się tutaj 
szczególnie aktualna. Jest to zjawisko nieuchronne w przypadku różnic 
kulturowych. Nawet głęboka znajomość przez tłumacza kultury szwedzkiej 
nie jest w stanie pokonać granicy kultur.  

W kolejnych przekładach psalmów występują podobne problemy, 
aczkolwiek nie chodzi już o psalmy o tak ogromnej popularności. 
Możliwość oddania konotacji zawartych w TO, rekonstrukcji kodu, jest w 
przekładzie prawie nie do osiągnięcia. Chodzi tu, np. o tytuły następujących 
psalmów: 

– Gläns över sjö och strand, stjärna i fjärran (M 158)240, przetłumaczony 
na „Blask ponad morza brzegiem, gwiazdy w oddali” (MCW 135), psalm 
śpiewany w Szwecji w okresie Bożego Narodzenia, pochodzi z powieści 
historycznej Vapensmeden „Zbrojmistrz”241 (1891) Viktora Rydberga,  

– När juldagsmorgon glimmar (MBB 17)242 przetłumaczony na „Gdy 
zabłyśnie świąteczny poranek”. Psalm oparty jest na niemieckiej melodii 
ludowej z początku XIX wieku243, a autorem tekstu jest Abel Burckhardt. 
Szwedzkie tłumaczenie tekstu ukazało się w roku 1851244, 

– Din klara sol (MJP 86)245 przetłumaczony na „O jasne słońce” (MBCW 
75). Autorem tekstu szwedzkiego do niemieckiej melodii z roku 1710 jest 
Johan Olof Wallin, 

– Så går en dag ifrån vår tid och kommer icke mer (ÄLEL 140)246 w 
polskim przekładzie „Tak odchodzi jeden dzień z naszego życia i nie wróci 
już” (PES 238)247. 

Kolejny przykład, pojawiający się w tekście Lindgren, to psalm, nie 
istniejący już dzisiaj w szwedzkim Psałterzu. Tytuł jego brzmi Lilla svarta 

                                                        
239 Barthes (1999:42–43). 
240 Gläns över sjö och strand opatrzony jest nr 517 w Den svenska Psalmboken (1938) oraz nr 
134 w Cecilia; Katolsk Psalmbok (1987). Muzykę do słów Viktora Rydberga skomponowała 
Alice Tegnér. Den svenska sångboken (2003:573), Larsson (2006:309). 
241 Tłum. SLN. 
242 När juldagsmorgon glimmar opatrzony jest nr 121 w Den svenska Psalmboken med tillägg 
(2005) oraz nr 121 w Cecilia; Katolsk Psalmbok (1987). Psalm 121 nie z występuje w Den 
svenska Psalmboken (1938) ani w Den svenska Psalmboken (1924), figuruje natomiast w 
Svensk Söndagsskolsångbok för hem, skolor och barngudtjänster (1940). 
243 Den svenska Psalmboken med tillägg (2005:150). 
244 Den svenska sångboken (2003:573). 
245 Din klara sol opatrzony jest nr 420 w Den svenska Psalmboken (1938) oraz nr 176 w 
Cecilia; Katolsk Psalmbok (1987). 
246 Så går en dag ifrån vår tid och kommer icke mer opatrzony jest nr 434 w Den svenska 
Psalmboken (1938) oraz nr 188 w Cecilia; Katolsk Psalmbok (1987). 
247Autorem tekstu napisanego prawdopodobnie w 1766 roku w Kurlandii jest Christoph 
Friedrich Neander, przekładu szwedzkiego dokonał Johan Olof Wallin w roku 1814, autorem 
muzyki jest av Adam Krieger 1667.  
Psalm ten śpiewany był często w domu rodzinnym Astrid Lindgren przy okazji spotkań 
rodzinnych. Fischer-Nielsen (1999:52). 
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Sara „Mała, czarna Sara” (MBB 122), a jego autorką jest Lina Sandell-Berg. 
Podobnie jak w poprzednich przykładach tytuł przełożony został za pomocą 
kalki językowej: „Mała, czarna Sara” (DzB 171). Psalm figuruje w zbiorze 
Svensk Söndagsskolsångbok för hem, skolor och barngudtjänster wydanym 
w roku 1940248 i rozpoczyna się słowami: [...] Så sjöng den lilla svarta Sara, 
Ett fattigt negerbarn, så glatt „Tak wesoło śpiewała mała, czarna Sara, bied-
ny mały Murzynek”249. U współczesnych czytelników oryginału nie rodzą się 
dzisiaj żadne referencje związane z psalmem Svarta Sara, jako że nie 
występuje już w szwedzkim zbiorze psalmów.  

Ostatnim przykładem psalmu jest modlitwa Gud, som haver barnen kär, 
„Bóg, który kocha dzieci”250, a jego tytuł w oryginale oddany jest za pomocą 
tylko trzech złączonych za sobą słów Gudsomhaver (M 14)251. Jedynie ten 
krótki zlepek wyrazów wystarczy czytelnikowi oryginału do przywołania w 
pamięci pozostałej części zdania. Psalm jest starą dziecięcą modlitwą 
wieczorną nieznanego autora, pochodzącą z roku 1780. Muzykę do psalmu 
skomponował w roku 1912 Ivar Widéen. Modlitwę odmawiano w domu 
Lindgren w czasach jej dzieciństwa252. W tłumaczeniu tytułu psalmu 
Węgleńska użyła tytuł Modlitwy Pańskiej czyli Ojcze Nasz (MCW 8)253, co 
nie oddaje treści Gud, som haver barnen kär i jest wręcz mylące. 
Funkcjonalnie najbliższym odpowiednikiem szwedzkiej modlitwy w języku 
i kulturze polskiej jest modlitwa dziecięca do Anioła Stróża Aniele Boży, 
stróżu mój. Jej treść w znacznym stopniu odpowiada nawet modlitwie 
szwedzkiej. W obydwu tekstach dziecko, nie dorosły, zwraca się do swego 
niebiańskiego opiekuna – w szwedzkiej do Boga, a w polskiej do Anioła 
Stróża – z prośbą o opiekę i ochronę przed niebezpieczeństwem. Język 
modlitwy reprezentuje styl wypowiedzi dziecięcej i posiada cechy 
charakterystyczne dla stylu religijnego; „użyte są w nim formy trybu 
rozkazującego, które nie mają charakteru nakazu, ale wyrażają prośbę 
modlącego się dziecka”254.  

Na przykładzie analizy przekładu psalmów, a zwłaszcza ich tytułów, 
widać niezwykle wyraźnie, jak trudne jest przekazanie kodu kulturowego 
oryginału na teren polskiej kultury. Teza Barthes’a o niemożliwości pełnej 
rekonstrukcji kodu kulturowego wydaje się być tutaj szczególnie aktualna.  

Z wyjątkiem jednego przekładu, tłumaczenia na język polski dokonane 
zostały za pomocą kalk językowych, czego efektem był poprawny przekład 

                                                        
248 Svensk Söndagsskolsångbok för hem, skolor och barngudtjänster (1940:102–103) 
249 Tłum. SLN. Prawdopodobną przyczyną usunięcia psalmu z dzisiejszych zbiorów psalmów 
szwedzkich jest polityczna poprawność wydawców, którzy nie drukują tekstów, które mogą 
zostać odebrane w nieodpowiedni sposób. 
250 Tłum. SLN. 
251 Gud, som haver barnen kär opatrzony jest nr 512 w Den svenska Psalmboken (1938) oraz 
nr 193 w Cecilia; Katolsk Psalmbok (1987). 
252 Fischer-Nielsen (1999–75). 
253 Tytuł modlitwy Ojcze Nasz w tłumaczeniu szwedzkim brzmi Fader Vår. 
254 Teodorowicz-Hellman (2005:60). 
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na poziomie leksykalnym, przy całkowitym braku możliwości oddania sfery 
konotacyjnej. Kod kulturowy, nieznany na terenie kultury przekładu, nie 
zdołał przekroczyć granicy międzykulturowej. W jednym tylko przypadku 
zastąpiono oryginał częściowo funkcjonalnym odpowiednikiem istniejącym 
w języku przekładu, Ojcze Nasz, co doprowadziło również do pewnej 
rekonstrukcji kodu kulturowego w przekładzie, jednak jeśli wrócić do myśli 
Kristevej, to mozaika wcześniej powstałych w kulturze szwedzkiej psalmów 
została wchłonięta i przekształcona przez dosłowne tłumaczenia, w tekście 
przekładu, w którym kontynuuje ona swoją egzystencję, aczkolwiek budząc 
nieco odmienne konotacje. 

5.2.2 Referencje do Biblii 

W analizowanym materiale rozpoznałam w sumie 34 odnośniki do tekstów i 
postaci z Biblii. Przeważająca większość, aż 27 z nich pochodzi ze Starego 
Testamentu, jedynie 7 z Nowego Testamentu. W 3B i 2M zidentyfikowałam 
po 15 odniesień, a w 3E tylko cztery. 

Kiedy Lindgren nawiązuje do historii biblijnych, nie używa 
bezpośrednich cytatów, tylko odwzorowuje tok fabularny, dostosowując 
tekst biblijny do stylu literatury dziecięcej, aby czytany tekst był przystępny 
i zrozumiały dla czytelnika. Również tłumaczki, za wzorem autorki, 
przystosowują język biblijny do stylu używanego w oryginale. Często 
napotyka się w analizowanych tekstach wyłącznie krótkie aluzje, niekiedy 
powtarzające się w tym samym utworze i przytaczane kilkakrotnie w trakcie 
fabuły. Lindgren czasem poświęca referencjom do tekstów biblijnych całe 
rozdziały, np. Josef i brunnen „Józef w studni” (M), tekście odnoszącym się 
do Księgi Rodzaju 37 ze Starego Testamentu. Natomiast rozdział De vises 
skrin „Skrzynia mędrców” (BRB 57–67) referuje zarówno do Nowego 
Testamentu, do Ewangelii wg św. Mateusza 2, jak i do Księgi Wyjścia 2 ze 
Starego Testamentu255.  

2) Därför vet Lisabet nu mycket väl, vem Moses var. Hon vet, att han låg i en 
korg i vattnet, och så kom Faraos dotter, som var prinsessa i Egyptens land, 
och hittade honom där. Moses i vassen, det blir en rolig lek. (M 20) 

                                                        
255 Oto cytaty z Biblii w języku szwedzkim i polskim:  
„Och Faraos dotter kom ned till floden [...]. När hon nu fick se kistan i vassen [...]. Och när 
hon öppnade den, fick hon se barnet och såg att det var en gosse, och han grät.” Bibeln eller 
Den Heliga Skrift (1971). 
„A córka Faraona zeszła ku rzece [...]. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia [...]. A 
otworzywszy ją, zobaczyła dziecko: był to płaczący chłopczyk. Pismo Święte Starego i 
Nowego Testamentu, w przekładzie z języków oryginalnych (1990). 
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Dlatego teraz Lisabet wie, kto to był Mojżesz. Wie, że leżał w koszyku i 
wtedy przyszła córka faraona, która była księżniczką egipską, i go znalazła w 
sitowiu! To będzie znakomita zabawa! (MCW 13) 

Przekład wraz z jego polskim tłumaczeniem wskazuje wyraźnie, że elementy 
intertekstualne, do których odnosi się historia o pierwszych miesiącach życia 
Mojżesza, zostały przekazane w języku polskim w taki sposób, aby 
konotacje związane z czytanym tekstem były identyczne lub zbliżone u 
czytelników i przekładu i oryginału. Dotyczy to nie tylko powyższego 
przykładu, ale prawie wszystkich innych, występujących w tekstach 
referencji biblijnych. 

Oto odnośniki do innych tekstów biblijnych: 
– Historia stworzenia świata wraz z pierwszymi ludźmi Adamem i Ewą 

oraz opis raju w Księdze Rodzaju 2. Opowieść ta stała się tłem zabawy 
Madiki i jej siostry Lisabet (M 92, MCW 78). Referencja występuje także w 
(ÄLEL 123-125, PES 230), 

– Opowieść o Ezawie z Księgi Rodzaju 25:19–34 (BRB 68, DzB 235), 
– Historia Jonasza z Księgi Jonasza 2 ze Starego Testamentu i Ewangelii 

wg św. Mateusza 12:40 z Nowego Testamentu (ABB 53–54, DzB 40), 
– Opowieść o drzewie poznania dobra i zła, kunskapens träd, określanego 

także w języku polskim jako „drzewo wiadomości”, z którego spożywanie 
owoców zakazane było pierwszym ludziom – Adamowi i Ewie z Księgi 
Rodzaju 2:9 ze Starego Testamentu (MJP 72–76, MBCW 61–66),  

– Historia Dawida, zabójcy filistyńskiego wojownika Goliata z 1 Księgi 
Samuela 17:48, 51 ze Starego Testamentu (MJP 88–89, MBCW 77–78),  

– Opowieść o den barmhärtige samariten, Miłosiernym Samarytaninie z 
Ewangelii wg św. Mateusza 10:30–37 z Nowego Testamentu, (MJP 117–118, 
135–136, MBCW 103, 118–119),  

– Aluzja do 1 Listu do Tesaloniczan 4, 17 z Nowego Testamentu, 
zaczerpnięta z 3E, w której jest mowa o tym, że Emil i tak nigdy nie pójdzie 
do nieba (ÄLEL 7, PES 158),  

– Historia narodzin Dzieciątka Jezus z Ewangelii wg św. Mateusza 1–2 z 
Nowego Testamentu (MBB 17, DzB 94), 

– Aluzja Linus-Idy do Księgi Koheleta, zwanej także Księgą Eklezjastesa 
12:1, w której mowa, że Madika wolałaby raczej umrzeć niż nie móc 
pojechać na szkolną wycieczkę (M 58, MCW 47).  

Szczególnie interesujący jest fragment opisujący doroczną kontrolę 
znajomości katechizmu wśród wiernych256 w ÄLEL i referujący zarówno do 

                                                        
256 Husförhör – domowa kontrola znajomości katechizmu Marcina Lutra, prowadzona 
regularnie przez księży Kościoła Ewangelickiego-Augsburskiego wyznania w Szwecji i 
Finlandii. Parafianie zbierali się w określonym miejscu, gdzie głównie kontrolowano ich 
wiadomości z zakresu Doktor Martin Luthers Lilla kateses. Schön (2005:105), 
Korespondencja e-mailowa SLN z Olophem Bexellem (23 grudnia 2011). Kontrola 
znajomości katechizmu miała też na celu kształcenie w zakresie czytania i pisania wśród 
ludności wiejskiej. Till bondfolket tränger ingen annan skrift ännu, än psalmboken, katekesen 
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historii stworzenia świata w Biblii jak i mitologii nordyckiej257. Przepytując 
Linę, służącą w domu państwa Svensson, z katechizmu pastor pyta o imiona 
pierwszych ludzi na ziemi (ÄLEL 123–125), mając naturalnie na myśli 
biblijne postaci Adama i Ewy. Lina bez wahania przytacza natomiast imiona 
pogańskich postaci z mitologii nordyckiej: opiekuna rodziny, boga piorunów 
– Tora oraz boginię miłości i płodności – Freję. Dla czytelników 
szwedzkich, zaznajomionych z Biblią oraz mitologią nordycką, odpowiedź 
Liny wywołuje natychmiastowy efekt komiczny.  

W przekładzie imiona bogów nordyckich oddane są zgodnie z 
istniejącymi w języku polskim ich odpowiednikami: Tor i Freja. Znajomość 
mitologii nordyckiej przez dzieci polskie jest praktycznie żadna, dlatego 
odbiorca przekładu nie jest w stanie przywołać „już przeczytanego, 
widzianego, przeżytego”, co prowadzi do braku zrozumienia referencji w 
przekładzie TP. Czytelność przekładu ginie w momencie wprowadzenia 
elementu spoza powszechnie znanej w Polsce kultury chrześcijańskiej. 
Niweluje to także możliwość odbioru i zrozumienia efektu komicznego: 
mylenia tradycji pogańskiej z chrześcijańską (oraz ośmieszenie postaci 
Liny). 

Zgodnie z tradycją, po kontroli znajomości katechizmu świętowano przy 
bogato zastawionym stole. Przed podaniem posiłku na stół mama Emila 
mówi: Katekesen har sin tid och ostkaka har sin tid! (ÄLEL 126), „– Jest 
czas na katechezę i czas na sernik!” (PES 231), czyniąc w ten sposób aluzję 
do tekstu z Księgi Koheleta 3, 1–9. 

Ówczesna społeczność chłopska Smålandii często w swoim życiu 
codziennym odnosiła się do wydarzeń z Biblii. Oto jedna z aluzji 
zaczerpnięta z Nowego Testamentu, do której tekst Lindgren odnosi się 
wielokrotnie: 

3) „Si, hon går fram som ett rytandes lejon bland fårahjordar”, brukade Stolle-
Jocke säga. [...] och pratade som om han läste ur bibeln [...]. (NHEL 114, 
122) 

– Widzisz, ona wchodzi jak ryczący lew między stado owiec – mawiał 
Szalony Jocke. [...]. Mówił, jak gdyby czytał z Biblii [...]. (PES 128, 131) 

Powyższy tekst odwołuje się do 1 Listu św. Piotra 5, 8 z Nowego 
Testamentu. Lindgren przystosowała tekst biblijny do odbiorcy dziecięcego, 

                                                                                                                                  
och stundom bibeln. Almqvist (1962:145) „Żadne pismo nie przemawia jeszcze do ludności 
wiejskiej, poza Psałterzem, Katechizmem a niekiedy Biblią.” Tłum. SLN. 
257 Mitologia nordycka określana jest niekiedy mianem mitologii skandynawskiej. 
Przymiotnik skandynawski ogranicza się jedynie do trzech krajów: Szwecji, Norwegii i Danii 
(por. Półwysep Skandynawski). Nordycki natomiast wiąże się z określeniem skandynawski, 
ale ma szersze znaczenie. Obejmuje cały teren Europy Północnej czyli: Skandynawię wraz z 
Finlandią, Islandią oraz z terenami autonomicznymi: Grenlandią, Wyspami Owczymi i 
Wyspami Ålandzkimi. 
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ale złagodziła nieco jego wymowę258. Tłumaczka, Szuch-Wyszomirska 
poszła śladami Lindgren.  

Ostatni przykład referencji biblijnych jest szczególnie interesujący. W TO 
przywołuje jedynie konotacje do wydarzenia biblijnego. W TP natomiast 
wykracza poza tradycję biblijną i czytelnik może go rozumieć w wieloraki 
sposób. Widoczne jest tu zjawisko diametralnie różne od tego, z czym 
najczęściej spotykamy się w procesie przekładu, zwiększenie, a nie 
zmniejszenie, pola semantycznego259 przekładu w stosunku do oryginału 
poprzez nowy, niewpisany w tekst oryginału intertekst.  

4) [...] slagregnet träffade honom i nacken med full kraft. [...] Inget kunde emel-
lertid hejda Emils pappa, nu skulle han ut om så själva syndafloden var över 
honom. (ÄLEL 134) 

[...] ulewny deszcz uderzył go w kark z całą siłą. [...] Wszelako nic nie mogło 
powstrzymać tatusia Emila, musi zaraz stąd wyjść, choćby był potop. (PES 
134) 

Słowo potop w języku polskim naznaczone jest licznymi konotacjami. 
Słynna opowieść o potopie, ogromnej powodzi zesłanej przez Boga jako 
karze za grzechy, opisana jest w Piśmie Świętym w Księdze Rodzaju 7, 6–24. 
Opowieść biblijna oparta jest na znacznie starszej legendzie babilońskiej o 
Utnapisztimie, zawartej w akadyjskim Eposie o Gilgameszu. Mianem potopu 
określa się także wydarzenie niezwykle silnie zakorzenione w świadomości 
Polaków po dzień dzisiejszy, szwedzki najazd na Polskę w 1655 roku, w 
czasie II wojny północnej (1655–1660). Wojna, okupacja i potop szwedzki 
spowodowały ogromne zniszczenia materialne, wielkie straty dóbr 
kulturalnych i straty ludnościowe. Kolejną konotację słowa potop 
przywołują wydarzenia historyczne inwazji szwedzkiej, opisane przez 
polskiego powieściopisarza Henryka Sienkiewicza w drugim ogniwie 
powieści historycznej, Trylogii, zatytułowanej Potop. Utwór ten znajduje się 
na liście lektur obowiązkowych w I klasie liceum, czytany jest zatem przez 
młodzież polską. Określenie „potop szwedzki” może być nawet znane wśród 
młodszych Polaków, jako że temat jest wykorzystywany w literaturze 
dziecięcej260. Wzmianka o najeździe Polski przez Szwedów wchodzi nawet 

                                                        
258 Tekst biblijny brzmi: „[...] djävulen går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem 
han må uppsluka”. Bibeln eller Den Heliga Skrift (1971), [...] przeciwnik wasz diabeł jako 
lew ryczący krąży, szukając kogo by pożarł. Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 
1599r. (2000). 
259 Za pole semantyczne, inaczej pole znaczeniowe przyjmuję w pracy sumę znaczeń 
sformułowań leksykalnych, obejmujących ich denotacje i konotacje. 
260 Szwedzi w Warszawie to powieść historyczna Walerego Przyborowskiego, wydana w roku 
1901. Opisuje ona przygody trzech chłopców w okupowanej przez Szwedów Warszawie w 
roku 1656. 
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w treść jednej ze zwrotek Mazurka Dąbrowskiego, polskiego hymnu 
narodowego od roku 1927, a powstałego w 1797 roku261.  

Dodatkowo interesującym elementem w omawianym przykładzie jest 
fakt, że pisarką oryginału jest Szwedka, że akcja książki odbywa się w 
Szwecji i przekład jest tłumaczeniem właśnie z języka szwedzkiego. 
Sytuacja nagromadzenia się tylu elementów szwedzkich może wpływać na 
czytelnika przekładu, pobudzając jego fantazję i nadając TP nowy 
wydźwięk. 

Powstanie nowych wtórnych konotacji w przekładzie rekompensuje 
czytelnikowi przekładu ubytek części pola semantycznego w przykładzie 
odnoszącym się do mitologii nordyckiej; pola semantyczne oryginału zostały 
zrównoważone tak, że konotacje utracone w przekładzie odnośnika do 
mitologii nordyckiej odnalazły się w postaci nowych konotacji do 
rzeczywistości historycznej, która nie pojawia się w TO. Według Kristevej, 
napisany wcześniej TO, odnoszący się w tym przypadku do potopu stworzył 
nową mozaikę tekstową z później powstałym TP, a słowo wkroczyło w 
nowe przestrzenie intertekstualne. 

Analiza przykładów nawiązujących do wspólnego dla kultury szwedzkiej 
i polskiej dziedzictwa Pisma Świętego ukazuje, że poruszanie się w 
przestrzeni intertekstualnej należącej jednocześnie do kultury oryginału i 
przekładu nie sprawia większych trudności w tłumaczeniu i przywołaniu 
podobnych konotacji, co ułatwia rozumienie oryginału. Kiedy tekst 
oryginału wykracza poza wspólne dziedzictwo kulturowe i wchodzi w 
relacje współzależności z inną kulturą, wywołanie odpowiednich konotacji 
zanika. Utrudnione jest przywołanie efektów dodatkowych, np. komicznych. 
Interesujące jest także, że tekst przekładu ma niekiedy do zaoferowania 
konteksty wtórne, nowe, niewystępujące w TO. Ma to miejsce, kiedy 
tłumaczenie wywołuje u czytelnika konotacje związane z faktami znanymi w 
jego rodzimej kulturze. Mimo że fakty te odnoszą się do wspólnej historii 
Szwecji i Polski, przywołują różne konotacje w zależności od tego, z jakiej 
perspektywy kulturowej są odczytywane i interpretowane. Jest to jeden z 
dowodów na to, że jeden i ten sam tekst literacki może być wpisany w 
szeregi różnych kontekstów, które poszerzają, zmieniają lub ograniczają 
funkcjonowanie tekstu przekładu w jego własnej kulturze. 

                                                        
261 Oto treść zwrotki hymnu, nawiązującej do potopu szwedzkiego: 
„Jak Czarniecki do Poznania  
Po szwedzkim zaborze,  
Dla ojczyzny ratowania  
Wrócim się przez morze.” Sołtyk, Wierzba, Zaczek (2011:56). 
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5.3 Referencje do szwedzkich pieśni 

Najliczniejsze referencje w analizowanych książkach Astrid Lindgren 
pochodzą z tekstów zupełnie nieznanych w polskiej tradycji literackiej. 
Przykładem może być pieśń szeroko rozpowszechniona w tradycji 
szwedzkiej, należącej obecnie do klasyki piosenki dziecięcej Bä, bä, vita 
lamm (BRB 26). Przełożona ona została na „Biały baranku” (DzB 200)262. 
Lindgren nawiązuje do piosenki, znanej już od najmłodszych lat niemal 
wszystkim dzieciom żyjącym w kręgu szwedzkiej kultury. W utworze 
opisana jest scena, gdzie bohaterowie książki idą do szkoły z małym 
jagnięciem i śpiewają właśnie tę piosenkę, Lindgren podaje tylko jej tytuł. 
Jest to jednak wystarczające dla przywołania przez czytelnika rodzimego 
dalszych słów, melodii i licznych konotacji.  

Za kolejny przykład posłużą dwa pierwsze wersy popularnej piosenki 
Blinka lilla stjärna där hur jag undrar var du är (MBB 42), przetłumaczonej 
z angielskiego na szwedzki przez Betty Ehrenberg-Posse263. W tekście 
polskiego przekładu występuje: „Mrugaj, mrugaj, gwiazdko mała, Gdzie 
jesteś, wiedzieć bym chciała” (DzB 111). Również ten przekład jest kalką 
językową, która nie jest w stanie przywołać konotacji podobnych do tych, 
jakich doświadcza czytelnik TO, rozpoznający od razu melodię i tekst. 
Przeniesienie asocjacji związanych z pieśnią na grunt kultury przekładu nie 
jest możliwe.  

Nie wszystkie pieśni przytaczane w oryginale cieszą się tą samą 
popularnością wśród szwedzkich dzieci jak Bä, bä, vita lamm czy Blinka 
lilla stjärna där. Lindgren nawiązuje niekiedy do tekstów i piosenek mniej 
już znanych dzisiejszemu czytelnikowi. W miarę upływu czasu szwedzki 
kod kulturowy również poddany został zmianom i zatracił częściowo lub 
całkowicie punkt odniesienia do wiedzy i kompetencji kulturowej 
współczesnych czytelników oryginału, zwłaszcza dzieci. Przykładami mogą 
tu być pieśni:  

– I en sal på lasarettet264 (MJP 126), „W szpitalnej sali” (MBCW 110),  
– I drinkarens koja (MJP 126), „W chacie pijaka” (MBCW 110),  
– pieśń Zachariasa Topeliusa Och nu är det vinter (ABB 97), „Nadeszła 

zima” (DzB 76), 

                                                        
262 Pieśń napisana przez Alice Tegnér w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku opiera się na 
wzorze angielskiej pieśni Baa, baa, black sheep, wydrukowanej po raz pierwszy w 1744 roku. 
Den svenska sångboken (2003:22, 570). Autorem pierwszych szwedzkich słów pieśni był 
August Strindberg. Zmian w pierwotnym tekście szwedzkim dokonała w roku 1892 Alice 
Tegnér, która jest również skomponowała jej melodię. Brundin (1988:96–105). 
263 Autorkami angielskich słów z 1806 roku są Ann i Jane Taylor. Połączyły one własny tekst 
z muzyką do francuskiej melodii Ah! Vous dirais–je Maman z roku 1761.  
264 Pieśń znajduje się w zbiorze Barnramsor & danslekar & skillingtryck & sånger & visor 
Edler (1990:150–151). 
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– melodia ludowa Hallå dig ropar solens sken (ABB 27), „Hej, wzywa 
cię blask słońca” (DzB 20), 

– gotlandzka melodia ludowa, do muzyki Gunnara Eka Tänker du att jag 
förlorader är, fast jag din gunst ej har (ABB 27–28), „Czy myślisz, że jes-
tem zgubiony bez twej przychylności” (DzB 20), 

– Husaren han rider ifrån slagfältet hem (NHEL 40), „Huzar wraca kon-
no z pobojowiska do domu” (PES 89),  

– popularna w latach 40. piosenka napisana dialektem, traktująca o 
lokalnej bójce Samling vid pumpen (MBB 87) do słów Ulfa Pedera Olroga265, 
przetłumaczona na „piosenka strażacka” (DzB 145). Lindgren podaje tytuł 
pieśni w cudzysłowie, tłumaczenie polskie oddaje tylko charakter pieśni tzn. 
strażacka266, 

– Somnar jag in med blicken fäst (MJP 226) pieśń, której autorem tekstu 
jest finski poeta, piszący po szwedzku Jacob Tegengren, a kompozytorem 
Frans Oskar Merikanto, przetłumaczoną na „Zasypiam ze wzrokiem 
utkwionym” (MBCW 199), 

– Konvaljens avsked (MJP 187), „Pożegnanie konwalii” (MBCW 164). 
Słowa szwedzkie napisane zostały przez Olofa Davida Lindvalla, a muzyka 
przez jego syna, Otto Davida Lindvalla w 1904 roku, 

– Det blåser kallt kallt väder ifrån sjön (ÄLEL 148), „Zimny, zimny od 
jeziora duje wiatr” (PES 148). W szwedzkiej sferze kulturowej istnieją dwie 
pieśni o tym samym tytule. Lindgren podaje jedynie tytuł, dlatego nie 
wiadomo, do której z nich się odnosi. Jedną z nich jest ballada śpiewana 
niegdyś we wszystkich krajach nordyckich oraz w Anglii. Autorką 
szwedzkiego tekstu jest Lena Larsson267. Drugą jest pieśń ludowa z początku 
wieku XIX268. 

W jednym z rozdziałów MBB Lindgren wylicza po kolei pięć tytułów 
pieśni i jeden tytuł psalmu269. W przekładzie liczba przetłumaczonych 
tytułów została zredukowana do trzech: 

– Borgmästar Munte (MBB 122) do słów i muzyki Alice Tegnér270 
przetłumaczoną na „Burmistrza Munte” (DzB 171), 

– Så bister kall sveper nordanvinden (MBB 122, M 88) do słów Dana 
Anderssona i muzyki Tommyego Rådberga, przetłumaczona na „Jakże ostry, 
surowy dmie północny wiatr” (DzB, 171), 

– Ajöss, min far (MBB 122), „Żegnaj mi, ojcze” (DzB 171). 

                                                        
265 Den svenska sångboken (2003:222, 594). 
266 Zob. 6.3. 
267 www.visarkiv.se. 
268 Edler (1990:41). 
269 Psalm Lilla svarta Sara został omówiony w części traktującej o przekładzie psalmów. 
270 Pieśń ta była początkowo paszkwilem z końca Ery Wolności Frihetstiden (1719–1772) w 
Szwecji. Pieśń miała na celu ośmieszenie czterech warstw społecznych: mieszczaństwa, 
chłopów, księży i szlachty oraz ukazanie bezsilności młodego króla Gustawa III. Johan 
Lorentz Munthe był zaangażowanym w politykę kraju burmistrzem w Eksjö w latach 1756–
1785. 
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Dwa pozostałe tytuły przytoczone przez Lindgren – znana kołysanka Sov 
du lilla videung (MBB 122) „Śpij, kotku mały”271 do słów Zachariasa 
Topeliusa i muzyki Alice Tegnér oraz I låga fiskartorpet (MBB 122) „W 
niskiej chatce rybaka”272 nie zostały przetłumaczone w książce. Tłumaczka 
skróciła tekst podsumowaniem „i jeszcze kilka piosenek” (DzB 171). Taka 
strategia przekładu sprawia wrażenie niekonsekwentnej: nie ma powodów, 
dla których nie można by dokładnie przetłumaczyć wszystkich tytułów 
piosenek. Takie tłumaczenie może usprawiedliwiać jedynie fakt, że 
tłumaczka uznała, że użycie kolejnych, nieznanych odbiorcom tytułów i tak 
nie ułatwi im poruszania się w przestrzeni intertekstualnej utworu. 

Dotychczasowe przykłady były dokładnymi tłumaczeniami tytułów pieśni 
mniej lub bardziej znanych w kulturze szwedzkiej, dlatego warto zwrócić 
uwagę na referencję przetłumaczoną nieco odmiennie. Dla pełnego zrozumi-
enia tego problemu konieczny jest dłuższy cytat: 

5) „Fast nästa år i alla fall”, sa Lina obevekligt, och då suckade Alfred värre än 
Emil och sjöng om Lejonbruden. Emil hörde det också, där han satt, och han 
kom att tänka på hur roligt det ändå skulle vara att gå till sjön med Alfred. 
(NHEL 41) 

– W każdym razie w przyszłym roku – powiedziała Lina nieubłaganie, a 
wtedy Alfred westchnął jeszcze bardziej boleśnie niż Emil i zaczął śpiewać o 
pannie młodej, która wiła wianki i wrzucała je do wody. Emil także to 
słyszał, siedząc na stołku, i pomyślał, jak przyjemnie byłoby mimo wszystko 
pójść z Alfredem nad jezioro. (PES 90) 

Wymieniony przez pisarkę tekst szwedzkiej pieśni Lejonbruden oparty jest 
na niemieckiej melodii ludowej, wydanej w Szwecji w roku 1843 przez 
Wilhelminę Stålberg273. Utwór opowiada o młodej dziewczynie, która 
zmuszona jest poślubić nieznajomego i wyjechać razem z nim do dalekiego 
kraju. Przed wyjazdem dziewczyna, żegnając się z ulubionym lwem, ginie 
od kuli wystrzelonej przez jej narzeczonego.  

Nawet nie znając treści piosenki Lejonbruden i porównując tekst 
szwedzkiego oryginału z polskim przekładem, widać wyraźnie, że w TP 
zatracona została informacja znajdująca się w TO. Przekład nie zawiera 
jakichkolwiek konotacji o wydźwięku tragicznym, wręcz przeciwnie, 
tłumacz ukazuje czytelnikowi raczej sielankowy obraz zakochanej 
dziewczyny oraz wprowadza nowy element kultury przyjmującej utwór – 
rzucanie wianków na wodę.  

U niektórych polskich czytelników tekst wkracza w nową przestrzeń 
intertekstualną, przywołując dwojakie skojarzenia. Głównie z piosenką 

                                                        
271 Tłum. SLN. 
272 Tłum. SLN. 
273 Edström (2004:222). Szwedzkie słowa napisane zostały na podstawie niemieckiego 
oryginału wiersza Adalberta von Chamisso (1781–1838). Gustafsson (1996:127). 
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nieznanego autora, traktującej o dziewczynie, która „wiła wianki i rzucała je 
na falujące wody”. Dowiedziawszy się o zdradzie niewiernego 
narzeczonego, marynarza ginie ona później rzucając się w wody Wisły. 
Innym skojarzeniem pojawiającym się świadomości czytelnika przekładu 
jest znany w polskim kręgu kulturowym zwyczaj plecenia i rzucania 
wianków na wodę w Noc Świętojańską.  

Ciekawe spostrzeżenia nasuwają się także w trakcie lektury opisu zabaw 
dzieci w trakcie obchodów Midsommar, czyli nocy Świętego Jana lub 
Sobótki. Lindgren przedstawia radosne obchody na tle zabawy 
niepozbawionej akcentów komicznych. Manifestuje się to wyraźnie w 
trakcie komicznie zmienianego tekstu w czasie śpiewania powszechnie 
znanych piosenek. Pierwsza, którą zacytuję, mówi o malutkim chłopcu i jest 
trawestacją piosenki dla dzieci do słów Alice Tegnér pt. Gullvagnen (1923), 
której tytuł w języku polskim mógłby brzmieć „Złoty wóz”. Lindgren 
zastępuje tekst na temat chłopca słowami traktującymi o Kerstin oraz 
przystosowuje tekst piosenki do możliwości percepcyjnych czytelników i 
bohaterów 3B w tym przypadku – malutkiej Kerstin: 

6) Kerstin hade en liten vagn gullvagn, 
däruti skulle hon åka, 
en liten gullpiska hon hade i sin hand, 
hon hälsa så många hon råka. (BRB 86) 

Kerstin miała złoty wózeczek, 
w wózeczku tym jechała, 
złoty biczyk miała w rączce,  
wszystkim pięknie się kłaniała. (DzB 247) 

Wydźwięk komiczny tekstu wynikający z nawiązania do pierwowzoru, czyli 
pieśni pt. Gullvagnen ginie nieuchronnie w przekładzie. Czytelnik polski nie 
odczytuje tekstu jako parafrazy. Należy jednak podkreślić, że poddany 
działaniu czasu szwedzki dynamiczny kod kulturowy, który zawiera tekst 
oryginału, jest już dzisiaj nieczytelny nawet dla odbiorcy oryginału.  

Przywracając jednak słowa Barańczaka na temat tłumaczenia wierszy dla 
dzieci, nasuwa się uwaga: Barańczak podkreśla, iż funkcja poezji dla dzieci 
jako gry i zabawy jest istotniejsza niż jej funkcja poznawcza, a tłumacz 
popełniłby błąd gdyby przyznał prymat funkcji poznawczej wiersza274. 
Dlatego ważne jest głównie zachowanie środków stylistycznych utworu. 
Tłumaczka postarała się tutaj o odtworzenie rymu, a jednocześnie treści 
utworu, co nie jest łatwe w przypadku poezji. Udało jej się zatem nie tylko 
przekazać utwór jako grę i zabawę, ale również odtworzyć świat 
przedstawiony w oryginale. Nie zmieniając treści tekstu, zachowany został 

                                                        
274 Barańczak (2005:65–75). 
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komizm, rym i tytuł wierszyka, co umożliwia czytelnikowi przekładu 
przeżycie wrażeń doświadczonych przez czytelnika oryginału.  

Kolejną referencją tekstową jest smålandzka piosenka ludowa Nu är det 
sommar, w przekładzie „Teraz jest lato”. Piosenka ta śpiewana była w 
Szwecji w latach 30. i 40. w przeróżnych wariantach tekstowych, niekiedy 
na tyle nieprzyzwoitych, że nie nadawały się nawet do druku275. Pierwotny 
jej tekst brzmi: 

7) Nu är det sommar,  
nu är det sol, 
nu är det blommor och blader. (BRB 86) 

W czasie wspólnego śpiewu, do zabawy włącza się Lasse zmieniając ostatni 
wers: 

8) Nu är det sommar,  
nu är det sol, 
nu är det koskit i hagen. (BRB 86) 

A oto przekład polski pierwszej wersji tekstu: 

9) Teraz jest lato, 
teraz jest słońce, 
teraz są liście i kwiaty. (DzB 247) 

oraz wariant zmieniony przez Lassego: 

10) Teraz jest lato, 
teraz jest słońce, 
i krowie placki na łące. (DzB 247) 

Prosta ta przeróbka, podobnie jak wcześniejsza, nie jest pozbawiona 
komizmu. Komizm zwiększa się tym bardziej, że porusza nie do końca 
znane, niekiedy być może „zakazane”, a co za tym idzie szczególnie 
ciekawe, śmieszne i „fajne” dla dziecka obszary życia związane z 
fizjologią276. Lindgren używa mocniejszego i bardziej naturalistycznego 
określenia koskit „krowie gówno” a nie komockor „krowie placki” 
prawdopodobnie ze względu na możliwość zachowania rymu. W TP wyraz 
zastąpiony został eufemizmem „krowie placki”. Używając polskiego 
odpowiednika szwedzkiego skit „gówno”, przekład wierszyka zapewne 
byłby odebrany jako wulgarny, a jego użycie w tym miejscu nie byłoby 
odpowiednie w stosunku do oryginału. Słowo koskit nie wywołuje tak 
wulgarnych konotacji w języku szwedzkim, jak w dokładnym przekładzie na 

                                                        
275 Gustafsson (1996:134–135). 
276 Simonides (1975:54). 



 84 

polski. Zastosowane w przekładzie „krowie placki”, odpowiednik 
szwedzkiego komockor, przenosi do TP tematykę skatologiczną, a co za tym 
idzie przekazuje młodemu czytelnikowi przekładu także komizm utworu. 
Szuch-Wyszomirska zachowała zatem w tłumaczeniu zarówno element 
komiczny, jak i rym oraz rytm oryginału. 

Krótki komentarz należy się również piosenkom, z których w książkach 
Astrid Lindgren przytoczone zostały nie tylko tytuły, ale i całe zwrotki. 
Należą do nich: 

– pieśń z roku 1924, tzw. Amerikavisa „Piosenka amerykańska”277, 
śpiewana w czasie masowej emigracji za chlebem Szwedów do Stanów 
Zjednoczonych pod koniec XIX i na początku XX wieku, pt. Kom, Adolfina, 
(M 98, MJP 47), której autorem tekstu jest Göran Svenning278, w 
tłumaczeniu polskim „Chodź, Adolfino” (MCW 82, MBCW 39): 

11) Kom, Adolfina,  
kom, Adolfina,  
ta mej om halsen, 
kom, Adolfina,  
kom, Adolfina,  
följ mej i valsen... (M 98) 

Chodź, Adolfino, 
chodź, Adolfino, 
obejmij mnie, 
Chodź, Adolfino, 
chodź, Adolfino, 
i zatańczże... (MCW 98) 

Węgleńska starała się zachować tak rytm jak i rym wiersza. Sytuacja 
wygląda podobnie jak w poprzednich przykładach. Przekład oddał pod 
względem treściowym zawartość oryginału na poziomie językowym, ale 
osiągnięcie przekazu całości kodu i związanych z nim konotacji jest 
niemożliwe przy przekraczaniu granicy kultury. Głównym tego powodem 
jest brak wiedzy młodego czytelnika polskiego na temat okoliczności 
powstania piosenki. Zawarty tu kod kulturowy zatracił zapewne już swój 
punkt odniesienia nawet dla młodych czytelników oryginału. Obecnie już 
chyba tylko u dorosłego czytelnika szwedzkiego mogą powstawać konotacje 
związane z tą piosenką. 

Warto również zwrócić uwagę na tekst pochodzący z pierwszej części 
Emila. Psotliwy Emil został, jak zwykle, zamknięty za karę w drewutni. W 

                                                        
277 Tłum. SLN. 
278 Muzykę napisał akordeonista David Hellström. Właściwym tytułem piosenki jest 
Friarevalsen. Do jej popularności przyczynił się Olle ze Skratthult w osadach szwedzkich na 
terenie USA. Gustafsson (1996:135). 
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tajemniczy sposób jednak zniknął stamtąd i nikt nie był w stanie go znaleźć. 
Szczególnie zmartwiona jego zniknięciem była siostra Ida: 

12) Då föll Ida i gråt. Vad hade hänt med Emil? Lina brukade sjunga en visa som 
var så sorglig. Den handlade om en flicka som blev förvandlad till en vit duva 
och flög upp till himlen i stället för att sitta kvar i den otäcka spiketunnan, där 
de hade låst henne. (EL 71) 

Tłumaczenie Ireny Szuch-Wyszomirskiej: 

13) Wtedy mała Ida się rozpłakała. Co stało się z Emilem? A Lina tymczasem 
nuciła bardzo smutną piosenkę o dziewczynce, którą uwięziono w ohydnej 
beczce po kapuście, więc dziewczynka zamieniła się w gołębia i pofrunęła 
prosto do nieba. (EzS 27) 

Przekład Anny Węgleńskiej: 

14) Wtedy mała Ida zaczęła płakać. Co się stało z Emilem? Lina miała zwyczaj 
nucić bardzo smutną piosenkę o dziewczynce, którą uwięziono w ohydnej 
beczce po kapuście, więc dziewczynka zamieniła się w gołębia i pofrunęła 
prosto do nieba. (PES 40) 

Tekst oryginału nawiązuje do starej piosenki. Źródła różnie podają jej 
pochodzenie. Według Gustafssona279 to średniowieczna ballada, zapisana 
przez Levina Christiana Wiede (1804–1882) w roku 1843 w Vikbolandet we 
Wschodniej Götalandii, Östergötland. Według innych źródeł jest to piosenka 
ludowa pochodzącą z Zachodniej Götalandii, Västergötland280 – Liten Karin 
„Mała Karin”281, opowiadająca o zamkniętej w nabitej gwoździami beczce 
dziewczynie, ukaranej tak, ponieważ odmówiła poślubienia niedobrego 
króla. Przed straszną śmiercią uratowały ją dwa białe gołębie, które 
przyfrunęły z niebia, dokąd też odleciały z duszą dziewczyny282. 

Nasuwają się tutaj pewne spostrzeżenia odnoszące się do przekazu kodu 
kulturowego oraz znajomości szwedzkiej Księgi kultury przez tłumaczki. W 
obu wersjach przekładu opuszczono istniejący w oryginale przymiotnik vit 
„biały” określający gołębia. Skreślenie prowadzi do zaniku ważnej 
informacji i semantycznie zubaża TP. Biały kolor symbolizuje m.in. 
czystość, niewinność i uczciwość, istotne przymioty w kontekście referencji 
zawartych w piosence o torturowanej dziewczynie. Przypomnę, że gołąb w 

                                                        
279 Gustafsson (1996:116–117). 
280 Edler (1990:124). 
281 Tłum. SLN. 
282 Beczkę nabitą gwoździami używano, według wierzeń ludowych, jako narzędzie tortur. 
Wkładano do niej ofiarę a następnie tocząc beczkę po ziemi gwoździe wbijały się w ciało 
torturowanego. Piosenka o torturowanej dziewczynce ma zapewne źródło w historii o 
męczennicy chrześcijańskiej, dziewicy z IV wieku św. Katarzynie z Aleksandrii, skazanej na 
śmierć przez rozdarcie na kole zaopatrzonym w szpice. Kopaliński (2003:524). 
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sztuce chrześcijańskiej symbolizuje nie tylko miłość, pokój, Ducha 
Świętego, duszę wyfruwającą z ust świętych, ale także niewinną śmierć. 

Narzędzie tortur spiketunna, czyli beczkę naszpikowaną sterczącymi do 
wewnątrz gwoździami zastąpiono w TP „ohydną beczką po kapuście”, co 
przywołuje całkiem odmienne konotacje u czytelników przekładu. W TO 
okrutny ból, tortury cielesne, na które skazano dziewczynę, przybierają w TP 
raczej postać zabawy: umieszczenia dziewczyny w śmierdzącej beczce po 
kapuście. Tłumaczkom najwidoczniej nieznana była legenda o św. 
Katarzynie z Aleksandrii, jak również inne narzędzie tortur, którym można 
by zastąpić beczkę po kapuście, mianowicie tzw. „żelazna dziewica z 
Norymbergii”283. Być może jednak to narzędzie tortur było znane 
tłumaczkom, ale nie wprowadziły go do tekstu ze względu na budzące strach 
i przerażenie konotacje, które taki przyrząd mógłby wzbudzić u młodych 
czytelników. Świadome unikanie opisów wywołujących konotacje ze 
strasznymi narzędziami tortur zgodne jest z polskim kodem kulturowym, 
według którego dziecko należy otaczać opieką i chronić przed grozą i 
okropnościami świata. 

Nasuwa się jeszcze jedna uwaga, dotycząca historii dziewczyny. W TO 
jest ona stroną pasywną, blev förvandlad till en duva „została zamieniona w 
gołębia”, podczas gdy w TP jest aktywna i sama przeobraża się w gołębia 
„zamieniła się w gołębia”. Oryginał zachowuje więc wierność wobec 
pierwotnego tekstu legendy, gdzie pasywna Karin, po którą przylatują dwa 
gołębie zostaje przez nie zabrana do nieba. Przekład prawdopodobnie jest 
wyrazem niepełnej znajomości obcego kodu kulturowego wpisanego w tekst 
oryginału.  

Jak widzimy referencje do przytoczonych w rozdziale pieśni nie oddają w 
polskim przekładzie kodu kulturowego oryginału. Spowodowane jest to 
brakiem odpowiedników w kulturze przekładu. Na tym tle jedyny wyjątek 
stanowi tytuł pieśni śpiewanej w Szwecji z okazji urodzin Ja, må hon leva 
(MJP 80), w przekładzie którego tłumaczka posłużyła się istniejącym w 
języku polskim i rozpowszechnionym odpowiednikiem funkcjonalnym 
mianowicie pieśnią Sto lat (MBCW 69). Pieśni te istnieją i funkcjonują w 
obu sferach kulturowych w podobny sposób i prowadzą do powstania 
podobnych wrażeń u czytelnika w trakcie lektury. Również asocjacje 
związane z sytuacją, w której pieśń jest odśpiewywana, czyli przy okazji 
urodzin, są u czytelników oryginału i przekładu bardzo zbliżone. Nie są one 
jednak identyczne, z tego względu, że na polskim obszarze kulturowym 
obchodzone są również imieniny, czasami nawet częściej niż urodziny. W 
Szwecji natomiast tradycja obchodzenia imienin obecnie prawie nie istnieje.  

                                                        
283 Żelazna dziewica to XVII wieczne narzędzie tortur, żelazne pudło, którego wewnętrzne 
ścianki pokryte były żelaznymi kolcami. Ofiarę zamykano wewnątrz i torturowano. 
Kopaliński (2003:1501). 
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W analizie przekładów pieśni szwedzkich na język polski uderza fakt, jak 
trudne jest przeniesienie znaczeń i ich konotacji związanych ze 
zrozumieniem kodu kulturowego kultury źródłowej na grunt kultury 
przekładu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy w kulturze przyjmującej nowy tekst 
nie istnieją odpowiedniki, do których referuje tekst oryginału. Pomimo że 
kod kulturowy w znacznym stopniu zaginął w przekładzie, udało się 
niekiedy zachować pewne elementy komiczne oryginału. 

5.4 Referencje do literatury światowej  

W analizowanym materiale rozpoznałam 12 odnośników do tekstów 
literackich, istniejących w obiegu literatury światowej. W 3B – cztery, w 2M 
– sześć, a w 3E – dwa. Kilka z nich jest szczególnie interesujących w 
kontekście przekładu kodu kulturowego. Pierwszy z nich odwołuje się do 
tekstu Hansa Christiana Andersena, światowej sławy baśnio- i bajkopisarza: 

15) Madicken, vet du vad, säjer hon. Jon Blund, han kan flyga med bara ett 
paraply. (M 50) 

Madika, wiesz co? – mówi. – Jon Blund, on może latać tylko z parasolem. 
(MCW 40) 

Zrozumienie powyższego tekstu wymaga rozszyfrowania informacji, 
implicytnie w nim zawartej. Niezbędna do tego jest wiedza, dotycząca 
utworu Andersena z roku 1842, znajomość baśni, która w oryginale duńskim 
nosi tytuł Ole Lukøie284. Baśń Andersena w przekładzie na język polski nosi 
tytuł Ole Zmruż-oczko285. Polski tytuł baśni jest przetłumaczony jako kalka 
językowa duńskiego tytułu. W przekładzie zachowano pierwotne imię 
duńskiego bohatera; Ole, ale drugą część tytułu Lukøie zastąpiono przez 
Zmruż-oczko. 

Aluzja do Jona Blunda wywołuje skojarzenia tylko u tych odbiorców 
tekstu, którzy znają baśń Andersena. Czytelnicy TO mają możliwość 
rozpoznania referencji, kojarząc ją ze znanym bohaterem baśni, znanym w 

                                                        
284 Ole Lukøie – Ole jest imieniem duńskim, lukke w języku duńskim znaczy zamknąć, a øje – 
oko. Baśń napisana w roku 1841, po raz pierwszy wydana została w Eventyr, fortalte for 
Børn. Ny samling. Tredie Hefte. Eventyr, fortalte for Børn. Ny samling. Tredie Hefte. 
Andersen (1842). Kjøbenhavn. http://www.andersen.sdu.dk. 
Tytuł baśni pisany był dawniej øie, w obecnym języku duńskim pisownia została zmieniona 
na øje. http://www.andersen.sdu.dk/vaerk/register/info.html?vid=57. 
285 Ole Zmruż-Oczko istnieje w różnych wersjach, pierwszy przekład Fryderyka Henryka 
Lewestama pochodzi z 1859, tytuł baśni brzmiał wówczas Jędruś śpioszek. Suchodolska, 
Żydanowicz (1971:35). Baśń ukazała się po raz pierwszy po tytułem Ole Zmruż-Oczko w 
roku 1956 w tłumaczeniu Stefanii Beylin i Jarosława Iwaszkiewicza z języka niemieckiego. 
Andersen (1956). 
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szwedzkiej tradycji literackiej jako Jon Blund286. Postać Jona Blunda jest 
silniej wpisana w szwedzki kod kulturowy niż postać Ole Zmruż-oczko w 
polski. Wynika to zapewne z większego rozpowszechnienia tej właśnie baśni 
Andersena w szwedzkiej tradycji literackiej. Jon Blund występował także w 
wielu szwedzkich kołysankach z przełomu wieków XIX–XX m.in. 
autorstwa Zachariasa Topeliusa287. Ole Zmruż-oczko nigdy nie osiągnął aż 
takiej popularności w polskiej LD288.  

Wcześniej napisany tekst istniał już – jak to określa Kristeva – w 
tekstualnej przestrzeni pionowej289. Tłumaczka Anna Węgleńska nie 
skorzystała jednak z występującego w polskiej literaturze dziecięcej 
tłumaczenia Andersena Ole Zmruż-oczko i metodą egzotyzacji przeniosła do 
polskiego tekstu szwedzką nazwę Jon Blund, co młodemu czytelnikowi 
polskiemu uniemożliwiło zidentyfikowanie Jona Blunda z Ole Zmruż-oczko. 
Odbiorca zadaje sobie zapewne pytanie, kim właściwie jest Jon Blund. W 
trakcie lektury oryginału dzieci szwedzkie, napotykając na postać Jona 
Blunda, nie zdają sobie być może sprawy z nawiązania do baśni Andersena, 
ale kojarzą go zapewne z kołysankami szwedzkimi. Referencja ta utraciła 
całkowicie swą czytelność i zawartość informacyjną, szczególnie dla 
młodego odbiorcy przekładu, który nie jest w stanie rozszyfrować asocjacji 
do kultury duńskiej, trzeciej wobec kultury przekładu. 

Nierozpoznanie tego elementu kulturowego oryginału przez tłumaczkę, 
czyli niezidentyfikowanie postaci literackiej, częściowa egzotyzacja 
tłumaczenia i niewykorzystanie strategii udomowienia pozbawia czytelnika 
TP skojarzeń z baśnią Andersena i wrażeniani związanymi z napotkaniem 
znanej być może już sobie postaci literackiej w tekście. Nawet gdyby 
Węgleńska odnalazła się w labiryncie kodu kulturowego, to zapewne 
konotacje polskiego czytelnika związane z postacią Ole Zmruż-oczko nie 
odpowiadałyby całkowicie konotacjom czytelnika szwedzkiego ze względu 
na mniejszą popularność postaci bohatera na gruncie polskim.  

                                                        
286Jon jest imieniem szwedzkim, za którego odpowiednik w języku polskim można uważać 
Jana, szwedzki czasownik blunda znaczy „zamykać, mrużyć oczy”. 
Jon Blund może dzisiejszemu czytelnikowi szwedzkiemu kojarzyć się z filmową postacią 
Jona Blunda, który sypiąc dzieciom w oczy piaskiem sprowadzał na nie sen. Opowieść oparta 
jest na filmie Sandmann, którego emisję rozpoczęto w byłej NRD w roku 1959. Film ten 
znany jest w Polsce pod tytułem Piaskowy Dziadek. Polskiemu czytelnikowi nie kojarzy się 
jednak postać Piaskowego Dziadka z postacią Ole Zmruż-oczko, ani ze szwedzkim Jonem 
Blundem. Na polskim rynku księgarskim pojawiła się w roku 2003 książka dla dzieci pt. 
Nocna podróż Piaskowego Dziadka autorstwa Sigrid Lohse i Charlotte Panowsky, traktująca 
o Piaskowym Dziadku obdarowującym snami ludzi i zwięrzęta. 
287 Zetterholm (1969:87). 
288 Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej (2002) oraz Bohaterowie naszych książek. 
Leksykon. Przewodnik po literaturze dla dzieci i młodzieży (1999) nie umieszczają baśni Ole-
Zmruż-oczko w żadnym haśle odnoszącym się do Andersena lub jakimkolwiek spisie jego 
baśni. Podane są natomiast inne postacie, np.: Calineczka, Królowa śniegu, Brzydkie 
Kaczątko, Dziewczynka z zapałkami, co świadczy o braku popularności baśni Ole Zmruż-
Oczko. 
289 Kristeva (1969:144–145). 
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Referencja do Jona Blunda wywołuje jedynie asocjacje u tych odbiorców 
oryginału, którzy są w stanie znaleźć w pamięci powiązanie z baśnią 
Andersena. Należy jednak dodać, że wiedza dotycząca autorstwa baśni, nie 
jest konieczna do odczytania informacji zawartej w tekście oryginału. 
Wystarczy jedynie znajomość postaci baśniowej. 

Niezidentyfikowanie postaci Jona Blunda jako Ole Zmruż-oczko to 
znakomity przykład potwierdzający wagę, którą Barthes przypisuje 
konotacji, czyli rozpoznaniu relacji tekstu z innym tekstami. W aktualnym 
przypadku jest nim tekst istniejący w kulturze trzeciej w stosunku do kultury 
przekładu; tekst należący do kanonicznego zestawu bajek Andersena w 
kulturze duńskiej.  

Kolejnym interesującym przykładem, który przysporzył trudności w 
tłumaczeniu na język polski, jest fragment zabawy lalkami, którym 
dziewczynki nadały imiona referujące do postaci odgrywających znaczną 
rolę w kulturze dziecięcej nie tylko Szwecji i Polski, ale również i w 
światowej tradycji literackiej. Chodzi o imiona bohaterów, a zarazem o tytuł 
baśni o Jasiu i Małgosi. 

16) Den stora docksängen som Bella låg i satte jag i ett hörn alldeles intill min 
egen säng, och dockvagnen som Hans och Greta låg i satte jag i ett annat 
hörn. (ABB 20) 

Duże łóżeczko – to, w którym leżała Bella – postawiłam w kąciku, tuż obok 
mego własnego łóżka, a wózek dla lalek, w którym spali Hans i Greta, w 
drugim rogu pokoju. (DzB 16) 

Hans i Greta to szwedzkie imiona, tytułowych bohaterów baśni braci Jakuba 
Grimma (1785–1863) i Wilhelma Grimma (1786–1859)290 Hänsel und 
Gretel. Baśń ta funkcjonuje w polskim kręgu kulturowym pod tytułem Jaś i 
Małgosia. Opowiada ona o perypetiach dwojga dzieci, które pozostawione w 
lesie przez rodziców, trafiły do domu czarownicy – Baby Jagi291.  

Pomimo istnienia polskich odpowiedników imion bohaterów baśni, Irena 
Szuch-Wyszomirska zastosowała strategię egzotyzacji i pozostawiła 
szwedzkie imiona oryginału niezmienione. Egzotyzacja byłaby uzasadniona, 
gdyby chodziło o zachowanie kolorytu lokalnego utworu i tekst nie 
nawiązywałby do istniejącej już w znanej przestrzeni intertekstualnej baśni 
Grimmów. Tymczasem w tłumaczeniu tytułu popularnej baśni sytuacja 

                                                        
290 Bracia Grimm – niemieccy pisarze, uczeni i językoznawcy, którzy na podstawie 
wieloletnich badań podań, mitów i opowieści ludowych opracowali zbiór baśni, które stały się 
klasyczną pozycją, przetłumaczoną na wiele języków świata. 
291 Baba Jaga oznacza czarownicę, wiedźmę, zmorę, żeńską odmianę diabła. Postać ze starych 
ludowych bajek, którą straszono nieposłuszne dzieci. Pierwsi o Babie Jadze zanotowali bracia 
Grimm w baśni Jaś i Małgosia. Postać Baba Jagi, czarownicy jest pozostałym świadectwem 
prymitywnych wierzeń, dawnych obyczajów i należy do historii kultury. Tylicka (1999:18–
19). Babę Jagę, o której pisali bracia Grimm, nazywa się w języku niemieckim hexe.  
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wygląda inaczej. Nierozpoznanie kodu, przytoczenie szwedzkich imion 
bohaterów oraz odejście od zastąpienia ich polskimi odpowiednikami nie 
prowadzi do tych samych konotacji u czytelników przekładu, co u 
odbiorców oryginału. Czytelnicy TO rozpoznają kod kulturowy i odnoszą 
tekst bezpośrednio do znanej im baśni. Przekład stanowi jednak w tym 
miejscu trudną do pokonania barierę; imiona Hans i Greta, nie kojarzą się 
polskiemu dziecku z niczym, a już na pewno nie ze znanymi postaciami 
Jasia i Małgosi. W przekładzie umykają zatem konotacje związane z zabawą 
w baśnie, co zapewne może inspirować czytelników oryginału do podjęcia 
podobnej zabawy w ich rzeczywistym życiu. Dialog tekstu i czytelnika 
przekładu z baśnią urywa się jednak i nie daje już natchnienia do dalszych 
zabaw, rozmyślań i do kontynuacji istnienia baśni w formie zabawy. 

Przykład ten ukazuje wyraźnie wagę dynamicznego dialogu między 
tekstami w procesie tłumaczenia oraz zakotwiczenia kulturowego tłumacza 
w kulturze tekstu oryginału. Tłumaczka najwyraźniej nie rozpoznała kodu 
kulturowego i intertekstualnej referencji do baśni Jaś i Małgosia w tekście 
szwedzkim. A winna ona znać i rozumieć aluzje, sytuacje i konteksty z 
niego zaczerpnięte ponieważ Lindgren – autorka oryginału oraz Szuch-
Wyszomirska – autorka przekładu pozostają w tym samym, europejskim 
kręgu kulturowym i czerpią inspirację z europejskiego skarbca baśni. 
Nieodkodowanie referencji do kultury źródłowej oraz kultury trzeciej w 
przekładzie uniemożliwiło w konsekwencji odczytanie przez polskich 
czytelników konotacji związanych z szeroko rozpowszechnioną baśnią o 
Jasiu i Małgosi.  

Powyższe przykłady pokazują, jak trudne może być dotarcie tłumacza do 
intertekstualnego osadzenia tekstu oryginału, kiedy pośredniczy w nim 
jeszcze inna, trzecia kultura. W omówionych przykładach kulturą trzecią jest 
kultura duńska i niemiecka. Wszystkie te kultury – szwedzka, niemiecka, 
duńska i polska – wchodzą ze sobą w tłumaczeniu w szerszy dialog 
kulturowy. 

Istnieć może jednak jeszcze inna przyczyna zastosowania procedury 
egzotyzacji tytułu baśni. Szuch-Wyszomirska mogła rozpoznać postaci 
kryjące się za szwedzkimi imionami Hans oraz Greta i pełna świadomość o 
tym, że chodzi o Jasia oraz Małgosię z baśni braci Grimmów nakazała 
tłumaczce pozostawić je szwedzkie w przekładzie i nie wzbudzać 
bezpośrednich konotacji u czytelnika. W okresie po II wojnie światowej 
komentowano szeroko w polskiej prasie przykłady „hitlerowskiego 
barbarzyństwa”292. Napastliwe wystąpienia nie pominęły nawet tradycyjnej 
kultury niemieckiej, w tym oczywiście utworów braci Grimmów. Na łamach 
„Przekroju”, w roku 1945 pojawił się artykuł Marii Szczepańskiej 
krytykujący Jasia i Małgosię Grimmów, i uznający utwór za „emanację 

                                                        
292 Waksmund (2000:174–180). 



 91 

zbrodniczego ducha niemieckiego”293. W różnych gazetach ukazywały się 
artykuły o podobnym wydźwięku, niekiedy o szczególnie znamiennych 
tytułach, jak na przykład Kryminalistyka i bajki Grimma na łamach 
„Odrodzenia” autorstwa Wiesława Osterloffa294 czy tekst Ireny Tomskiej w 
„Kurierze Porannym” zatytułowanym Hitler i Grimm. Tomska wskazywała 
na rolę niemieckiej mitologii w kształtowaniu podświadomości większości 
Niemców i zdecydowanie odradzała lekturę Jasia i Małgosi „nie tylko 
dzieciom, ale i dorosłym Polakom”295. Zdarzały się oczywiście głosy, np. 
Krystyny Kuliczkowskiej, w roku 1946, w obronie twórczości Grimmów296, 
jednak atmosfera wrogości wobec ich bajek i baśni była wciąż żywa.  

Głosy przeciwko twórczości Grimmów wyłaniały się do lat 50. 
Tłumaczenie Dzieci z Bulllerbyn ujrzało światło dzienne w roku 1957. Echa 
nieprzyjaznych opinii mogły w dalszym ciągu jeszcze pobrzmiewać i budzić 
emocje w społeczeństwie. Wydaje się wobec tego niewykluczone, że w celu 
uniknięcia konotacji z „przedszkolem okrucieństwa”297, odejście od 
polonizacji imion postaci bohaterów mogło jawić się jako jedyne i słuszne 
wyjście. 

Powrócę teraz do odnośników intertekstualnych niebudzących tak 
ambiwalentnych uczuć jak utwór niemieckich braci, mianowicie do innych 
tekstów literackich, jak powieści Daniela Defoe (1660–1731) Robinson 
Kruzoe (M 123), opowiadającej o rozbiciu statku na bezludnej wyspie i 
późniejszych przygodach rozbitka czy również referencji do europejskiej 
baśni ludowej Charlesa Perraulta (1628–1703), opublikowanej w 1697 roku 
pod tytułem Le Chat botté „Kot w butach”. Powyższe tytuły przekazane 
zostały w sposób zgodny z istniejącymi w polskiej tradycji literackiej 
odpowiednikami, aczkolwiek tłumaczenie ostatniego tytułu zasługuje na 
krótki komentarz.  

17) Men då började det fnissa inne i rocken, och så klev Britta fram klädd i pap-
pas stora stövlar. Hon ville att vi skulle leka att hon var Mästerkatten i stövlar, 
[...] (MBB 65) 

Wówczas coś zachichotało w burce i wyszła stamtąd Britta w wielkich 
butach tatusia. Chciała, żebyśmy się bawili w kota w butach, [...] (DzB 129) 

Uwagę zwraca forma zapisu proponowanej zabawy w oryginale i 
przekładzie. Analizując jedynie znaczenie słów Mästerkatten i stövlar „Kot 
w butach”, i nie koncentrując uwagi na graficznym sposobie oddania tekstu, 

                                                        
293 Tamże, s. 176. 
294 Tamże, s. 176–177. 
295 Tamże, s. 176. Baśnie Grimmów wzbudzały negatywne emocje nie tylko w Polsce. 
Wydawanie ich zostało zabronione przez aliantów okupujących strefę niemiecką, ze względu 
na zbyt bliską obecność „duchu hitleryzmu”. Tamże, s. 177. 
296 Tamże, s. 177–178. 
297 Tamże, s. 178. 
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mamy do czynienia z funkcjonalnym odpowiednikiem leksykalnym zarówno 
tytułu baśni, jak i jej głównego bohatera. Przyglądając się natomiast 
typografii tekstu, problem wygląda inaczej. Tekst oryginału kieruje uwagę 
czytelnika na tytuł baśni. Co prawda, autorka nie pisze tytułu kursywą ani w 
cudzysłowie, ale Mästerkatten i stövlar – zapisany jest z dużej litery. Taką 
formę zapisu stosuje Lindgren dość często w swoich książkach. Przekład 
natomiast koncentruje uwagę na postaci głównego bohatera, nie na tytule; 
użyta została mała litera. Mimo że z graficznego sposobu zapisu u Lindgren 
uwaga czytelnika skierowana jest na tytuł utworu, z kontekstu wynika, że 
celem autorki było zwrócenie uwagi na postać kota, a nie na tytuł baśni. 
Przykład ukazuje, jak ogromną wagę ma każdy, nawet najmniejszy szczegół 
przy rozszyfrowywaniu kodu kulturowego. Zapis dużą lub małą literą czy 
też kursywą może oferować zdecydowanie odmienne znaczenia i 
wywoływać zupełnie różne konotacje.  

Kolejny przykład referencji do dziedzictwa światowej literatury dla dzieci 
odnosi się do zbioru baśni wschodnich – Baśni z tysiąca i jednej nocy. 
Zrekonstruowany został w tłumaczeniu zgodnie z istniejącym w polskiej 
tradycji literackiej odpowiednikiem, co umożliwia czytelnikowi uzyskanie 
podobnych skojarzeń, których doświadcza czytelnik oryginału. Na uwagę 
zasługuje jednak nie przekład samego tytułu, ile dodatkowa informacja 
uzupełniająca, przeniesiona do paratekstu. Szuch-Wyszomirska wzbogaciła 
tekst przypisem, który stał się źródłem informacji, wprowadzającej 
częściowo w błąd czytelnika298: 

18) Men dan därpå skulle jag fråga Olle om jag kunde få låna Tusen och en natt 
av honom, för det regnade och jag ville vara inne och läsa. (ABB 59) 

Następnego dnia miałam się spytać Ollego, czy może mi pożyczyć „Tysiąc i 
jedną noc”*, bo padał deszcz i chciałam posiedzieć w domu i poczytać. (DzB 
46) 

*„Baśnie z tysiąca i jednej nocy” – tytuł zbioru baśni z Dalekiego Wschodu. 
(DzB 46)  

*„Baśnie z tysiąca i jednej nocy” – tytuł zbioru baśni wschodnich. (1DzB 55)  

Pomijając fakt, że przypisy jako źródło informacji uzupełniającej tekst 
główny nie są najkorzystniejszym rozwiązaniem w przypadku literatury dla 
dzieci i wskazane byłoby, jeśli istnieje taka możliwość, ich unikanie, to 
zapewne nie powinny być miejscem, w którym informacja ta jest raz jeszcze 
zbytecznie powtarzana i oprócz tego częściowo błędna. W przypisie 

                                                        
298 Zagadnienie to omawiam także w rozdziale 10.3. 
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powtórzony został tytuł, występujący wcześniej w tekście głównym, i 
dodana została informacja „tytuł zbioru baśni z Dalekiego Wschodu”299. 

Można by przypuszczać, że wprowadzając przypis Węgleńska kierowała 
się przesadnymi względami dydaktycznymi w stosunku do przyszłych 
czytelników i zamierzała wzbogacić ich wiedzę dotyczącą pochodzenia 
baśni. Niefortunny jednak jest fakt, że dodatkowe wyjaśnienie nie 
wzbogaciło informacyjnie tekstu głównego. 

Interesująco przedstawiają się przykłady dwóch postaci zbójników 
grabiących bogatych i rozdającym dobra ubogim: Robina Hooda i Rinalda 
Rinaldiniego. Robin Hood to powszechnie znana postać legendarnego, 
średniowiecznego łucznika, zamieszkującego las Sherwood w 
średniowiecznej Anglii. Postać nieustraszonego rozbójnika stała się 
przedmiotem zainteresowań wielu poetów i pisarzy. Obecnie na świecie 
istnieje ogromna ilość pozycji, tak literatury pięknej jak i naukowej, 
dotyczącej Robin Hooda. Znacznie mniej znana postać szlachetnego 
rozbójnika średniowiecznego Rinalda Rinaldiniego została stworzona przez 
niemieckiego autora Christiana Augusta Vulpiusa (1762–1827) w roku 
1799300. Oto przykłady tłumaczeń i przypisów: 

19) Lasse blev rövarhövding förstås. Han sa att hette Robin Hood. Bosse var un-
derhövding och hette Rinaldo Rinaldini. Lasse sa att vi skulle röva från dom 
rika och ge åt de fattiga. (MBB 112) 

Lasse został oczywiście hersztem. Powiedział, że nazywa się Robin Hood*. 
Bosse był drugim herszten i nazywał się Rinaldo Rinaldini**. Lasse 
powiedział, że będziemy brać łup od bogatych i dawać go ubogim. (DzB 
163) 

                                                        
299 Pod hasłem Księga tysiąca i jednej nocy w Słowniku literatury dziecięcej i młodzieżowej 
(2002:206–207) czytamy, że osnute są one na dawnych opowieściach pochodzących z Arabii, 
Mezopotamii, Syrii, Egiptu, Indii i Persji. Zob. Księga tysiąca i jednej nocy (1982:5–12). 
Pochodzenie tekstów jest zatem raczej bliskowschodnie. Mianem Dalekiego Wschodu 
określana jest Azja Wschodnia, czyli obszar ciągnący się wzdłuż wybrzeży Pacyfiku. 
Najczęściej do regionu tego zalicza się Japonię, Koreę Południową, Koreę Północną, 
Republikę Chińską (Tajwan) oraz wschodnie tereny Chińskiej Republiki Ludowej. Niekiedy 
włącza się również Mongolię, kraje Azji południowo-wschodniej położone na Archipelagu 
Malajskim i Półwyspie Indochińskim oraz wschodnie obszary Rosji. 
Nazwa Bliskiego Wschodu natomiast stosowana jest dla określenia obszaru geograficznego 
leżącego na styku trzech kontynentów Europy, Azji i Afryki. Obejmuje on państwa położone 
w południowo-zachodniej Azji i północno-wschodniej Afryce. Najczęściej do krajów 
Bliskiego Wschodu zalicza się: Arabię Saudyjską, Bahrajn, Irak, Iran, Izrael z Autonomią 
Palestyńską, Jemen, Jordanię, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Syrię, Turcję i Zjednoczone 
Emiraty Arabskie. 
300 Vulpius (1799). Opowieść Vulpiusa zainspirowała szwedzkojęzycznego pisarza fińskiego 
Zachariasa Topeliusa do napisania sztuki dla dzieci Rinaldo Rinaldini eller Rövarbandet. 
Topelius (1945). C. J. L. Almqvist określa Rinaldo Rinaldiniego jako söderns ståtlige rövare 
„dorodny zbój południa”. Almqvist (1962:166). 
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* Robin Hood – bohater wielu angielskich baśni i ballad. Walczył przeciw 
bogaczom, a pomagał ubogim. (1DzB 207, DzB 163) 

** Rinaldo Rinaldini – fantastyczna postać rozbójnika znanego z odwagi i 
zręczności. (1DzB 207) 

** Rinaldo Rinaldini – herszt rozbójników, szlachetny zbójca; postać z 
popularnej powieści niemieckiej. (DzB 163) 

Przykład pochodzi z tłumaczenia Ireny Szuch-Wyszomirskiej (przypis do 
Ronalda Rinaldiniego został w późniejszych wydaniach zweryfikowany 
przez redakcję), w którym wydawnictwo lub autorka przekładu nie zaufali 
wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz ich zdolności do podjęcia 
dynamicznego dialogu z tekstem. Dlatego sięgnięto do przypisów. Jeden z 
nich dotyczy Robin Hooda, drugi Rinalda Rinaldiniego. Znajduje się w nich 
informacja z jakich tradycji kulturowych pochodzą bohaterowie (angielska i 
niemiecka) oraz o zakresie działań postaci, czyli szlachetnym rozbójnictwie. 
Warto odnotować, że przypis dotyczący Rinalda Rinaldiniego w 1DzB 
odwołuje się do „postaci fantastycznej”. Po latach nastąpiła jednak korekta 
redakcyjna i przymiotnik fantastyczna usunięto, powracając poniekąd do 
świata rzeczywistego i odnosząc się do postaci z powieści. 

Lindgren nawiązuje do Robin Hooda także w M: Då får hon hellre ge sig 
ut i Hultaskogen och leva fredlös som Robin Hood. (M 176) „To już lepiej 
iść do Leśnego Gaju i żyć jak wyjęty spod prawa Robin Hood.” (MCW 151). 
Autorka przekładu, Węgleńska wykazała wierność wobec oryginału, nie 
wzbogaciła tekstu przypisem i przełożyła referencję intertekstualną, stosując 
wyłącznie strategię ekwiwalencji leksykalnej.  

Tekstu oryginału nie opatrzono przypisami. Lindgren zawierzyła fantazji 
oraz inwencji twórczej czytelników. Tłem opisywanej sceny, z której 
pochodzi przykład, jest zabawa dzieci w rozbójników a w samym tekście 
książki występuje już wystarczająca informacja o sylwetkach Robina Hooda 
i Rinalda Rinaldiniego. Postać Robin Hooda nie budzi wątpliwości, jest ona 
szeroko znana wśród młodych czytelników, tak oryginału jak i przekładu. 
Sylwetka Rinalda Rinaldiniego nie jest jednak w jednakowym stopniu 
rozpowszechniona i wiedza na jego temat zarówno wśród dzieci polskich jak 
i szwedzkich jest znikoma. Trzeba jednak założyć, że w procesie lektury 
wyobraźnia czytelnika działa na zasadzie kojarzenia faktów i nawet młody 
czytelnik byłby w stanie domyśleć się, że Rinaldo Rinaldini jest postacią o 
podobnych zaletach co Robin Hood. W tekście głównym oryginału 
występuje ponadto informacja o Robin Hoodzie jako rövarhövdning – 
„herszcie” i o Rinaldo Rinaldinim jako underhövdning – „herszcie 
rozbójników”. 

Referencje do postaci szlachetnych rozbójników stanowią część akcji, 
której tłem jest zabawa w poszukiwanie skarbu. Opis zajmuje cały rozdział 
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zatytułowany Vi letar efter skatten „Szukamy skarbu”. Czytelnik ma zatem 
w trakcie lektury możliwość zapoznania się z postaciami Robin Hooda i 
Rinalda Rinaldiniego, jeśli ich wcześniej nie znał oraz na przeprowadzenie 
niezbędnego dynamicznego dialogu z tekstem, by wyciągnąć odpowiednie 
wnioski, dotyczące obu sylwetek. Opatrzenie tekstu przekładu dwoma 
przypisami zdaje się być nieuzasadnione i nadmiernie dydaktyczne. 

Nim zamknę analizę referencji intertekstualnych do tekstów dziedzictwa 
światowej literatury dla dzieci, powrócę do myśli Barthes’a. Analiza 
powyższych przykładów ukazała niezwykłą wagę umiejętnego czerpania z 
zasobów Księgi kultury i właściwego odczytywania „cytatów z nauki i 
mądrości”. Konieczne jest przy tym jednocześnie zręczne poruszanie się 
tłumacza w przestrzeni pomiędzy tekstami zewnętrznymi w stosunku do 
tekstu oryginału, w szczególności wtedy, kiedy odwołuje się do kultury 
trzeciej.  

5.5 Referencje do pozostałych źródeł 

W podrozdziale „pozostałe źródła” zebrałam pojedyncze referencje, które 
trudno było umieścić w którejkolwiek z poprzednich kategorii. Dlatego 
ujęłam je w osobną, raczej niehomogeniczną grupę. 

Zacznę od przykładu pochodzącego z ABB, w którym znaczenie pewnych 
elementów w tekście źródłowym jest ukryte. Tłumaczka czuła się zmuszona 
umieścić wyjaśnienie w paratekście. Przykład dotyczy ilustrowanego 
tygodnika dla dzieci, ukazującego się w Szwecji w latach 1907–1970:  

20) När jag ville ligga och läsa Sveriges Vår, så ville Lasse att vi skulle släcka 
och berätta spökhistorier. (ABB 12) 

Gdy chciałam poczytać w łóżku „Wiosnę Szwecji”*, Lasse chciał, żebyśmy 
właśnie zgasili i opowiadali sobie historię o duchach. (DzB 9)  

* „Wiosna Szwecji” – pismo dla dzieci, takie jak nasz „Płomyczek” (1DzB 
13) 

* „Wiosna Szwecji” – czasopismo dla dzieci (DzB 9) 

Tytuł czasopisma Sveriges Vår przełożony został dosłownie i Wiosna 
Szwecji odpowiada szwedzkiemu tytułowi na poziomie leksykalnym. 
Tłumaczenie takie nie przekazuje jednak konotacji znajdujących się z 
szwedzkiej nazwie. Szwedzki tytuł zawiera ukryte informacje, zrozumiałe 
jedynie dla czytelnika tekstu źródłowego. Sveriges Vår – czasopismo dla 
dzieci do dziesiątego roku życia, wydawane od 1907 roku, przez pierwsze 
lata swojego istnienia ściśle związane było z dziecięcym Stowarzyszeniem 
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do walki z alkoholizmem Barnens nykterhetsförbund. Dane te, wymagające 
wnikliwej wiedzy tłumacza, nie przedostały się do tekstu przekładu301.  

W dzisiejszych czasach ten element szwedzkiego kodu kulturowego 
zatracił już swoją czytelność nawet w TO. Intertekstualna referencja do 
czasopisma Sveriges Vår była oczywista w 1947 roku, kiedy wydawano 
oryginał. Dzisiaj jedynie doświadczony, posiadający szeroką wiedzę 
dotyczącą historii czasopiśmiennictwa w Szwecji, dorosły czytelnik zdoła 
odczytać ukrytą w nim pełną informację, jako że czasopismo nie ukazuje się 
już od 1970 roku.  

Przykład pokazuje wyraźny wpływ czasu na dezaktualizowanie się 
referencji kulturowych, nawet w kulturze rodzimej autora i dowodzi, jak 
odniesienie do kodu kulturowego i Księgi kultury, tego, co było „już 
przeczytane, zobaczone, zrobione, przeżyte”, zatraca swoje znaczenie dla 
współczesnych czytelników oryginału. Pod wpływem czasu kod kulturowy 
poddawany jest bowiem nieustannym zmianom. Czytelnik interpretuje tekst 
w różny sposób, zależnie od własnych doświadczeń i kompetencji; w 
zależności od epoki i okoliczności historycznych, w których żyje. Kod 
kulturowy nie zawsze jest dostępny czytelnikom jako ten sam układ 
odniesień intertekstualnych. Specyfika tekstu jako odnośnika do kodu 
kulturowego zmienia się do tego stopnia, że może nawet całkowicie 
zaniknąć. Zjawisko to nie ogranicza się wyłącznie do literatury dla dzieci, 
ale występuje także szeroko w literaturze dla dorosłych. Idąc tropem myśli 
Bachtina, słowo istniejące w dialogu, czyli w tym przypadku tytuł Sveriges 
Vår, w momencie powstawania tekstu usytuowane było w określonym 
kontekście, czasie i miejscu. W miarę upływu czasu oderwało się jednak od 
swego kontekstu i stało się „puste”. W trakcie czytania nie powstaje już 
dialog tekstu z czytelnikiem i nie nadaje określeniu Sveriges Vår znaczeń 
konotacyjnych. 

Zastanawiający wydaje się jednak komentarz Szuch-Wyszomirskiej do 
1DzB. Porównanie Sveriges Vår z polskim Płomyczkiem świadczy o jej 
znajomości szwedzkiego rynku czasopism dla dzieci. Informacja o tym, że 
mamy do czynienia z czasopismem dla dzieci pojawia się poza tekstem, w 
paratekście jako przypis. Biorąc pod uwagę fakt, że książka Dzieci z 
Bullerbyn została napisana z myślą o czytelnikach od lat 8 do 10, decyzja 
przeniesienia dodatkowego komentarza poza tekst właściwy nie wydaje się 
w pełni stosownym rozwiązaniem. Dziecko w tym wieku nie zawsze zdaje 
sobie sprawę, że słowa oznaczone gwiazdką wyjaśnione są poniżej tekstu 
właściwego, na dole strony. Nawet jeśli dziecko posiada już taką wiedzę, 
samo przerwanie lektury w celu odczytania przypisu, a następnie 
powrócenie do tekstu głównego, może rozpraszać koncentrację w czasie 
lektury. Z tego powodu stosowniejszym rozwiązaniem byłoby uniknięcie 
wyjaśnienia i włączenie dodatkowej uwagi w tekst właściwy. Poza tym, jeśli 

                                                        
301 Palme (1963:27), Westin (1971:53–54), Liseling-Nilsson (2006a:73–74). 
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dziecku czyta książkę dorosły TP, może wkroczyć w dialog z czytelnikiem 
przekładu, chociaż ten poprzez dezaktualizację zanikł już w TO. Tekst 
oryginału zatracił ramy referencyjne, ale paratekst przekładu proponuje 
czytelnikowi nowe rozwiązanie, oferując dodatkowe informacje sięgające do 
własnej, rodzimej kultury. Faktem jednak jest, że Płomyczek nigdy nie był 
pismem wykorzystywanym do walki z alkoholizmem. 

W książkach Astrid Lindgren znajduje się wiele referencji do codziennej 
prasy lokalnej w Smålandii. W 3E autorka nawiązuje do trzech różnych ga-
zet: Smålands-Tidningen (EL 110, 114, ÄLEL 47, 120), Hultsfreds-Posten 
(EL 110, 114), i Vimmerbytidningen (NHEL 6, 50, 68, 69, 93). Ponieważ 
prasa ta nie jest znana w Polsce, tłumaczka stworzyła na zasadzie 
egzotyzacji bliski odpowiednik w języku polskim. Wybór padł na Dziennik 
Smalandzki (EzS 45, 47) i Kurier Hultfredzki (EzS 45, 47). Nie ma tu 
podstaw do krytyki decyzji Szuch-Wyszomirskiej. Węgleńska, redagując 
pierwszą wersję przekładu, pozostawiła tytuły wprowadzone przez swoją 
poprzedniczkę (PES 61, 64).  

Intrygująca jest natomiast decyzja Węgleńskiej dotycząca przekładu 
Smålands-Tidningen (ÄLEL 47, 120, PES 184, 226). Referencja do źródła 
występuje ponadto w dwóch różnych miejscach tekstu, ale przekładu tytułu 
gazety dokonała tłumaczka na dwa odmienne sposoby. Najpierw jako 
Dziennik Smalandzki potem odbiega od przekładu występującego wcześniej 
i zmienia tytuł na Gazeta Smalandzka (PES 184) i kolejno jako znowu 
Dziennik Smalandzki (PES 226). Przyczyny niekonsekwencji nie wynikają z 
trudności natury językowej, tym bardziej, że tytuł pojawił się już wcześniej 
w przekładzie pod nazwą Dziennik Smalandzki. Powodem zmiany mógł być 
brak weryfikacji końcowej wersji tłumaczenia.  

Kolejny tytuł prasy codziennej stanowi Vimmerbytidningen (NHEL 6, 
50)302. Gazeta zajmowała szczególne miejsce w sercu autorki, gdyż Lindgren 
pracowała w jej redakcji w latach swojej młodości. W wyborze tłumaczenia 
Węgleńska decyduje się raz na Gazetę Vimmerby (PES 71), a po raz drugi na 
Dziennik Vimmerby (PES 94). Podobnie jak wcześniej, pojawia się 
analogiczny, trudny do wytłumaczenia, brak konsekwencji w wyborze 
tłumaczenia szwedzkiego rzeczownika tidning raz jako „gazeta”, innym 
razem „dziennik”. Różnicą w stosunku do poprzednich tłumaczeń nazw 
gazet jest decyzja pozostawienia nazwy Vimmerby nieodmienionej, co 
uwarunkowane jest trudnościami związanymi z włączeniem jej w 
paradygmat polskiej odmiany fleksyjnej, gdzie z powodów językowych 
ewentualna forma vimmerbedzki303 stanowiłaby niezręczne rozwiązanie.  

                                                        
302 Referencje do Vimmerbytidning występują również w M (70–71) oraz MJP (197), 
aczkolwiek Lindgren nie podaje eksplicytnie tytułu źródła.  
303 Nazwa Vimmerby kończy się na samogłoskę -y i musiała pozostać nieodmieniona.  
Anna Węgleńska tłumaczyła również książkę Astrid Lindgren; En levnadsteckning Margarety 
Strömstedt, w której mowa jest o Wimmerby Tidning. W książce tej jednak tłumaczy ona tytuł 
szwedzki na Gazetę Wimmerby, a nie jak w NHEL na Dziennik Vimmerby. Strömstedt 
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Następne referencje dotyczą postaci, które występują w szwedzkich 
komiksach dla dzieci. Odnoszą się one do bohaterów raczej nieznanych 
czytelnikowi polskiemu; Kronbloma304 oraz Knolla i Totta. 

21) Och Lasse, han klipper ut Kronblom och Knoll och Tott och alla möjliga såna 
där gubbar ur veckotidningarna och klistrar in bilderna i sin geografibok. [...] 
För om det står under en bild ”Kinesisk bonde planterar ris”, så är han bara 
kines neromkring, men ansiktet är Kronbloms. (ABB 87–88) 

Lasse wycina różne śmieszne ilustracje i rozmaite postacie z tygodników i 
dokleja je na obrazkach w swoim podręczniku geografii. [...] Bo jeśli pod 
rysunkiem napisane jest: „Chłop chiński sadzi ryż”, to Lasse zostawia 
Chińczykowi tylko nogi, a dokleja twarz Śpiącej Królewny. (DzB 68–69) 

Nazwy Kronblom, Knoll i Tott oraz alla möjliga såna där gubbar 
„wszystkich możliwych takich facetów/gości”305 usunięto z przekładu. W TP 
wszystkie cztery elementy: Kronblom, Knoll, Tott i alla möjliga såna där 
gubbar zebrano w krótki opis „różne śmieszne ilustracje i rozmaite 
postacie”. 

Rozpocznę analizę od kwestii przekładu pozornie prostego szwedzkiego 
leksemu gubbar. Słowo to może być, w zależności od kontekstu, 
nienacechowane, ale może także przybierać formę nacechowaną o znaczeniu 
pejoratywnym lub lekceważącym, ale także posiadać odcień familijny i 
poufały. Znalezienie polskiego ekwiwalentu natrafia na pewne trudności. 
Użycie istniejących, najbliższych odpowiedników – facet, staruszek, pan, 
wyrazów, w zależności od kontekstu o zabarwieniu emocjonalnym ujemnym 
lub dodatnim – nie oddaje konotacji zawartych w oryginale. Być może 
właśnie brak ich w języku polskim i świadomość, że wprowadzenie w tym 
miejscu innego sformułowania doprowadziłoby do zbyt dużego przesunięcia 
semantycznego w stosunku do oryginału, zmusił Szuch-Wyszomirską do 
wyboru neutralnego, zbiorowego określenia rozmaite postacie. 

Przekład, a raczej brak przekładu, nazw Knoll och Tott stanowi jednak 
bardziej złożone zagadnienie i wymaga głębszej kwerendy. Jest 
prawdopodobne, że tłumaczka nie zdołała odczytać aluzji intertekstualnej 
zawartej w oryginale. Możliwe jest jednak, że wpłynęły na to także inne 

                                                                                                                                  
(2000:138, 155). Różnica w ortografii nazwy Vimmerby/Wimmerby wynika z pisowni autorek 
(Lindgren i Strömstedt), którą Anna Węgleńska konsekwentnie odtwarza. W roku 1942 
zmieniono pisownię nazwę gazety z Wimmerby Tidning na Vimmerby Tidning. W książce 
Strömstedt opisywane są wydarzenia, związane z Wimmerby Tidning przed zmianą pisowni, 
Lindgren natomiast uwzględnia już zmienioną pisownię Vimmerby Tidning w NHEL, utworze 
napisanym w roku 1966. 
304 Kronblom jest najstarszą postacią komiksową istniejącą w Szwecji. Stworzona została w 
roku 1927 przez Elova Perssona, a obecnie tworzona przez jego syna, Gunnara Perssona. 
Główny bohater komiksu, Kronblom, to niezwykle leniwy mężczyzna w wieku około 60 lat, 
który większość czasu spędza wylegując się na kuchennej kanapie, usiłując za wszelką cenę 
uniknąć spotkania ze swoją teściową. 
305 Tłum. SLN. 
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czynniki. Komiks pt. Knoll och Tott306 ukazał się w Szwecji po raz pierwszy 
w roku 1928. Jest on szwedzką wersją amerykańskiego komiksu Rudolpha 
Dirksa z roku 1897 The Katzenjammer Kids, który z kolei powstał pod 
wpływem niemieckiej historyjki obrazkowej Max und Moritz, Eine 
Bubengeschichte in sieben Streichen z roku 1865, Wilhelma Buscha. 
Historyjka o dwóch niesfornych chłopcach ukazała się po raz pierwszy po 
polsku w roku 1905, a jej bohaterowie w przekładzie Ludwika Halskiego 
(pseud. Ludwik Ludwikowski) uzyskali swojskie imiona Wiś i Wacek. Polski 
tytuł komiksu to Wiś i Wacek, Historya w siedmiu figlach307.  

Po niespełna dziesięciu latach, w roku 1924, na polskim rynku 
wydawniczym pojawił się ponownie przekład książeczki Buscha, tym razem 
jednak pod tytułem Maks i Moryc, najwięksi figlarze świata308. Do 
intertekstualnego dialogu z utworem Lindgren, czy też mozaiki tekstów – 
używając słów Kristevej – wkracza również tekst polskiego 
powieściopisarza Władysława Reymonta Ziemia obiecana (1899). Wśród 
wielu postaci społeczności łódzkiej w utworze Reymonta czytelnik napotyka 
na dwóch bohaterów, których imiona zawarte są w tytule historyjki 
rysunkowej dla dzieci. Są to postaci niemieckiego rzemieślnika i fabrykanta 
Maksa Bauma i nieuczciwego, żydowskiego kupca, Moryca Welta. W 
powieści pojawia się także drugoplanowy bohater, dumny, wyzyskujący, 
bogaty dorobkiewicz o nazwisku Knoll, wzorowany na rzeczywistej postaci 
polskiego przemysłowca łódzkiego Edwarda Herbsta. Ziemia obiecana 
przedstawia trzy grupy ludności: Niemców, Polaków i Żydów, 
współistniejące ze sobą bez podziału ludzi i świata na Swój i Obcy. 
Zachowanie kapitalistów, przemysłowców i spekulantów w utworze, 
niezależnie od tego, czy są Żydami, Polakami bądź Niemcami, jest 
przepełnione okrucieństwem, zachłannością, bezwzględnością i 
przekonaniem, że pieniądz i dążenie do niego to wystarczająca moralnie 
racja życia i działania. 

W momencie przekładu 1DzB panowała w Polsce szczególna atmosfera. 
Reminiscencje II wojny światowej w społeczeństwie polskim niewątpliwie 
wiązały się z nieprzyjaznym nastawieniem do społeczności niemieckiej, a 
także czasami ambiwalentnym stosunkiem do Żydów309, co mogło wpłynąć 
na decyzję wyboru neutralnego zwrotu rozmaite postacie. Konotacje w 
kierunku świata, w którym kapitalizm i pieniądz uważane są za najwyższe 

                                                        
306 Knoll och Tott jest pierwszym regularnie wychodzącym komiksem, w którym wypowiedzi 
postaci pojawiają się wyłącznie w dymkach. Komiks ten wciąż jeszcze wychodzi i uchodzi za 
najstarszy na świecie. 
307 Dunin (1974:235), Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej (2002:188–189). Przekład 
fragmentów opublikował Przekrój w roku 1982, Busch (1985), Buras (1996:95–96). 
308 Nie wiadomo czy był to nowy przekład utworu Buscha czy też wznowienie Wisia i Wacka 
pod nowym tytułem. W roku 1985 ukazał się kolejny, tym razem swobodny przekład utworu, 
pod tytułem Maks i Moryc: Dzieje figlarzy w siedmiu psotach, autorem przekładu jest Lech 
Konopiński. 
309 Johnson (1993:546–548), Żbikowski (1997:242–285). 
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dobro, nie wpływały zapewne pozytywnie na wybór imion Maksa i Moryca 
w literaturze dla dzieci.  

Były jednak ku temu i inne powody natury kulturowej. Komiks, gatunek 
operujący galerią typów, jako znaków cech charakterystycznych bohaterów, 
postrzegany był przez ówczesne władze PRL-u jako niepoważne i 
niepożądane medium, wymysł imperialistów, których ekspansja polityczna i 
gospodarcza zagrażała tożsamości państwa polskiego. Tłumaczka chciała 
odejść od skojarzeń z formą kultury popularnej, jaką reprezentował komiks i 
dlatego nie wprowadziła istniejących i funkcjonujących wtedy w polskiej 
kulturze nazw własnych. Już sama spolszczona nazwa komiks, pochodząca z 
angielskiego comic stripe, utożsamiałaby ten rodzaj publikacji z prymitywną 
popularną rozrywką, na dodatek identyfikowaną z kulturą amerykańską, co 
wzbudzało pogardę i jawiło się jako wrogie oraz kulturowo obce zjawisko. 
Szeroko krytykowano wtedy kulturę popularną, kulturę amerykańską oraz 
podkreślano jej destrukcyjne i negatywne następstwa dla społeczeństwa 
polskiego, widząc w niej zagrożenie dla kultury wyższej, pobudzającej do 
myślenia i duchowego rozwoju. Taki stosunek do komiksów utrzymywał się 
w kulturze polskiej do lat 90. poprzedniego wieku310. 

Na tym tle wyjątek stanowi historyjka obrazkowa, przez niektórych 
nazywana „literaturą zbliżoną do komiksu”311 o przygodach wędrującego po 
świecie Koziołka Matołka stworzona przez Kornela Makuszyńskiego z 
ilustracjami Mariana Walentynowicza w roku 1933312. Koziołek Matołek jest 
postacią kultową, a książeczki o jego przygodach należą do kanonu polskiej 
literatury dziecięcej. Do klasyki polskiego komiksu należy także Tytus, 
Romek i A’Tomek, ukazujący się od roku 1957. Autorem tekstu i rysunków 
jest Henryk Jerzy Chmielewski. Bohaterami komiksu są dwaj chłopcy 
Romek i A’Tomek oraz szympans Tytus.  

Przyjrzę się teraz bliżej przekształceniu elementu kultury szwedzkiej oraz 
sposobowi włączenia tegoż elementu do przekładu polskiego. Analizując 
drugie zdanie w cytowanym wyżej przykładzie, zwraca uwagę wybór 
tłumaczenia Kronblom, jako Śpiąca Królewna. Całkowity brak znajomości 
postaci Kronbloma w polskim obrębie kulturowym wymaga od tłumacza 
wyboru strategii przekładu, która prowadziłaby do możliwie jak najbardziej 
podobnych konotacji tak u czytelnika przekładu, jak u czytelnika oryginału. 
Stanowi to dla tłumacza trudny orzech do zgryzienia, wręcz przedsięwzięcie 
prawie niemożliwe, na co wskazuje powyższy przykład. Decyzja zastąpienia 
Kronbloma postacią innej płci, aczkolwiek szeroko znaną, pochodzącą z 
innego kontekstu kulturowego i reprezentującą dziedzictwo literatury 
europejskiej, nawet światowej, czyli Śpiącą Królewną, może wydawać się 

                                                        
310 Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży (1999:164), Słownik literatury dziecięcej i 
młodzieżowej (2002:188–189). 
311 Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży (1999:164). 
312 Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej (2002:188–189, 197–198). 



 101 

niefortunna. Śpiąca Królewna, jako postać znana i stanowiąca element 
rzeczywistości młodego czytelnika kultury docelowej, wzbudza u niego 
pewne wrażenia, uczucia i reakcje. Strategia zastępowania jednego elementu 
kulturowego innym stanowi zapewne pomyślniejsze rozwiązanie niż 
ewentualna puryfikacja czy też egzotyzacja przekładu.  

Przypomnę tutaj raz jeszcze jakże trafną myśl Barańczaka dotyczącą 
przekładu dla dzieci, zgodnie z którą najważniejsze jest zachowanie 
elementów komicznych i funkcji literatury dla dzieci jako gry i zabawy, 
natomiast funkcja poznawcza przy takim wyborze schodzi na drugi plan. 
Przekształcając Kronbloma, element szwedzkiego kodu kulturowego, i 
zastępując go Śpiącą Królewną, Szuch-Wyszomirska skierowała, co prawda, 
konotacje czytelnika w innym kierunku, ale zachowała komizm i umożliwiła 
tym samym czytelnikowi przekładu przeżycie podobnych doznań, jakich 
doświadczali młodzi czytelnicy oryginału. 

W badanym materiale jedyną referencją do źródeł popularno-naukowych 
jest wzmianka o tłumaczonym na wiele języków, wielotomowym dziele 
niemieckiego zoologa, podróżnika i popularyzatora wiedzy przyrodniczej 
Alfreda Edmunda Brehma (1829–1884) Djurens liv313. Nawiązuje do niego 
Emil (ÄLEL 61), malując twarz siostry, Idy, na niebiesko i konfrontując jej 
wygląd z ilustracją, którą wcześniej widział w książce Djurens Liv. Emil 
porównuje Idę do spökapa, czyli do przypominającej wyglądem ducha 
małpiatki. Spöke w języku szwedzkim znaczy „upiór, duch”, a apa – 
„małpa”314.  

22) ”Knip ihop ögona så det inte kommer bläck i dom”, sa Emil, och så målade 
han lilla Ida vackert blå i hela ansiktet, men omtänksam som han var, målade 
han inte närmast ögonen, där sparade han ut Idas egen färg i ett par stora, vita 
gluggar, och de där vita gluggarna mitt i det blåa gav Ida ett så fruktansvärt 
sjukt utseende att Emil blev rädd, hon liknade ju nästan en sådan där liten 
spökapa som han hade sett en bild av i Djurens Liv hos prostens. (ÄLEL 60–
61) 

– Zamknij oczy, żeby nie dostał się do nich atrament – poradził jej Emil i 
pomalował Idzie bardzo pięknie na niebiesko całą buzię, ale troskliwy jak 

                                                        
313 Oryginał niemiecki ukazał się pt. Tierleben. W Polsce dzieło to wydane zostało pt. Życie i 
obyczaje zwierząt w 1873. Kolejne polskie wydania dzieła ukazały się pt. Życie zwierząt. 
Brehm (1963). 
314 Nazwa spökapa denotuje w tekście Lindgren autentycznie istniejący gatunek małpy, której 
właściwa szwedzka nazwa brzmi spökdjur, po polsku tarsjusz, po łacinie tarsius tarsius. 
Spökapa to mała małpiatka, ssak z podrzędu naczelnych. Długość głowy i tułowia, 15–18 cm, 
głowa duża z dużymi (średnica 16 mm), osadzonymi blisko siebie oczami, w stosunku do 
budowy ciała największe wśród wszystkich ssaków na świecie. Tamże, s. 443–446. Ilustracja 
zwierzęcia znajduje się w szwedzkiej książce, do której referuje Lindgren, Djurens Liv Brehm 
(1956:180). Ilustracja występuje również w oryginale niemieckim, Brehm (1893:307) oraz w 
jego polskim tłumaczeniu, Brehm (1963:445). Szwedzkie pochodzenie nazwy zwierzęcia, 
zawierające w sobie człon spök „duch” ma prawdopodobnie początek w swoim niemieckim 
odpowiedniku Gespensttier, gdzie Gespenst znaczy „duch”, a tier „zwierzę”. 
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zawsze, pominął okolice oczu, pozostawił je nietknięte. Te dwa duże białe 
koła wśród błękitu nadały Idzie wygląd tak straszliwie chorej, że aż Emil się 
przestraszył; teraz była podobna do małego ducha małpy, którego kiedyś 
widział na obrazku w „Życiu zwierząt” u pastora. (PES 192) 

Uderzające jest w przekładzie przesunięcie uwagi czytelnika. W TO skupia 
się ona na porównaniu Idy do wizerunku małpy, przypominającej swym 
wyglądem ducha. Polski tekst skierowuje uwagę z rzeczywistego przedmiotu 
opisu istniejącego zwierzęcia na porównanie wyglądu dziewczynki z małym 
duchem małpy, co wykracza poza rzeczywistość i wkracza w wymiar 
wierzeń, przywołując obraz ducha małpy. Przy tłumaczeniu spökbarn 
zauważyłam podobny problem translacyjny315. Być może jednak, przyczyny 
błędu należy doszukiwać się w trudnościach związanych z tłumaczeniem na 
język polski szwedzkich rzeczowników złożonych, jakim jest właśnie wyraz 
spökapa. Oryginał pozostaje w rzeczywistym świecie, przekład natomiast 
wykracza poza jego ramy i wchodzi w świat wierzeń. W przekładzie uwaga 
zostaje przesunięta z rzeczywistego obrazu małpy na jej ducha. Przesunięcie 
semantyczne tłumaczki ma zapewne swoje źródło w nierozpoznaniu gatunku 
opisanego zwierzęcia.  

Jedna z pozostałych referencji nawiązuje do tekstu wybitego na monecie 
jednokoronowej, którą Madika otrzymała od przyjaciela Abbego. Wyryty 
jest na niej portret króla Szwecji Gustawa V (1858–1950) wraz z maksymą 
Med folket för forsterlandet „Z narodem dla ojczyzny”316. 

23) „Med folket för fosterlandet” står det på den. Och så Gustaf V:s bild, ja, den 
ser ut precis som en peng ska göra. (M 119) 

„Z narodem i ojczyzną” jest na nim napisane. No i ma wizerunek Gustawa V, 
wygląda dokładnie tak, jak pieniądz powinien wyglądać. (MCW 100) 

Wyryta na monecie dewiza, odczytana przez bohaterkę, wprowadza do 
opisanej sceny podniosłą atmosferę i dodaje jej wzniosłości. Madika 
otrzymuje od przyjaciela, wobec którego dziewczynka żywi gorące uczucia, 
rzekomo ponad stuletnią monetę. Moneta pełni funkcję talizmanu, o który 
należy czcigodnie dbać i pieczołowicie przechowywać.  

Tradycja przyjmowania maksym w związku z koronacją szwedzkich 
monarchów317 jest zapewne nieznana wśród młodych polskich czytelników 
dziecięcych. Znany jest im jednak fakt występowania tekstów wybitych na 

                                                        
315 Zob. 6.2. 
316 Tłum. SLN. 
317 Istniejąca w Szwecji tradycja przyjmowania w związku z koronacją maksym przez 
kolejnych monarchów ma wielowiekową tradycję. Maksyma królewska została po raz 
pierwszy zastosowana w Szwecji przez Gustawa I Wazę (1496–1560). Po dzień dzisiejszy 
każdy kolejny regent szwedzki przyjmuje na czas swego panowania maksymę wyrytą na 
monetach o wartości jednej korony. 



 103 

monetach, ponieważ figurują one również na monetach polskich. Zastanawia 
jednak przekład treści maksymy. W miejsce przyimka för wprowadziła 
Węgleńska zamiast odpowiadającego mu w języku polskim przyimka dla, 
spójnik i, zmieniając w ten sposób sens tekstu. Maksyma Med folket för 
fosterlandet, której treść w tłumaczeniu powinna brzmieć: Z narodem dla 
ojczyzny, przełożona została na: Z narodem i ojczyzną, czyli po szwedzku 
Med folket och fosterlandet. Zmienia to znacznie treść maksymy. Punkt 
ciężkości przesuwa się ze wspólnoty i jedności monarchy z narodem, z ich 
wspólnej, dynamicznej, zespołowej siły, na rzecz ojczyzny. W TP brakuje 
dynamiki, siły wspólnoty i jedności króla z narodem. Odczytuję tu jedynie 
statyczny obraz monarchy, który pozostaje tylko pasywnie u boku narodu, a 
nie dostrzegam tu obrazu wodza prowadzącego swój naród. 

5.6 Podsumowanie 

Przekład referencji intertekstualnych, czyli, za Kristevą, tekstów już 
istniejących w „tekstualnej przestrzeni pionowej”, różni się w zależności od 
tekstów, do których TO się odnosi. Rekonstrukcja związków i relacji 
intertekstualnych w TP została osiągnięta w referencjach do tekstów 
kanonicznych znanych obu kulturom, np. do szwedzkiego i polskiego 
tłumaczenia Biblii. Kod kulturowy uwikłany w sferę referencji 
intertekstualnych oryginału nie zawsze ma jednak możliwość kontynuacji 
swojej obecności w tekście przekładu, szczególnie kiedy odnosi się do 
referencji intertekstualnych rozpowszechnionych w obcej sferze kulturowej i 
niemających odniesień do wspólnego dziedzictwa kulturowego.  

Całkowite przekazanie kodu kulturowego nie było możliwe w momencie 
wykroczenia referencji poza wspólne dziedzictwo kulturowe i wkroczenia w 
inną tradycję kulturową – mitologię nordycką. Przekroczenie granicy 
pomiędzy tradycją chrześcijańską a pogańską miało u Lindgren na celu 
wywołanie komizmu, który został „utracony” w przekładzie. Referencje do 
psalmów zostały odtworzone strategią kalk językowych, co doprowadziło do 
poprawnego tłumaczenia na poziomie językowym przy czym rekonstrukcja 
kodu kulturowego nie była możliwa. Ten sam wniosek odnosi się do 
referencji w stosunku do szwedzkich pieśni ludowych i dziecięcych oraz do 
tytułów gazet, które nie stanowią wspólnego polsko-szwedzkiego, lub 
ogólnoeuropejskiego dziedzictwa kulturowego. Powołać się więc można na 
stwierdzenie Barthes’a, że „kod kulturowy nie zostanie nigdy w pełni 
zrekonstruowany”, a słowa te nabierają szczególnej aktualności w przypadku 
przekładu psalmów i pieśni w książkach Astrid Lindgren.  

Rekonstrukcja intertekstualności w polskim przekładzie referencji do 
tekstów będących wspólnym dziedzictwem literackim, jakim jest światowa 
literatura dla dzieci, została osiągnięta tylko częściowo. Prawdopodobną 
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przyczyną trudności w oddaniu intertekstualnych referencji w TP była 
złożoność kodu kulturowego oryginału, który osadzony był czasami także w 
trzeciej kulturze. Tłumaczkom, Irenie Szuch-Wyszomirskiej i Annie 
Węgleńskiej, z całą pewnością znane były tłumaczenia baśni Andersena i 
braci Grimmów na język polski. Nierozpoznanie aluzji do trzeciej kultury i 
zastosowanie egzotyzacji uniemożliwia pełne zrozumienie lektury i doznania 
przyjemności, jaką sprawić by dziecku mogło skojarzenie ze znanymi 
postaciami literackimi w trakcie czytania. W przypadku referencji do kultury 
niemieckiej w grę mogły także wchodzić echa powojennej atmosfery 
wrogości wobec baśni Grimmów. Szczególnie tłumaczenie Szuch-
Wyszomirskiej cechuje czasami nadmierna dydaktyka w posługiwaniu się 
przypisami, które jednak nic nowego nie wnoszą.  

Trzeba tutaj jeszcze raz podkreślić niezmiernie ważną rolę tłumacza, 
który w procesie odczytywania referencji czerpie i przetwarza z kodu 
kulturowego. Nieumiejętne korzystanie z Księgi kultury Barthes’a, czy też 
mozaiki cytatów Kristevej niesie za sobą konsekwencje w postaci stworzenia 
TP, który nie „rekonstruuje” tego, co zostało zapisane i ukazane w TO. 
Korzystanie z Księgi kultury i dynamicznego dialogu między tekstami jest 
aktualne w całym procesie przekładu i nie wolno go ani na chwilę 
zignorować. 
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6 Postaci z wierzeń i folkloru 

6.1 Dziecięca fascynacja folklorem i wybór postaci 

Folklor i wiara w różnego rodzaju istoty nadprzyrodzone oraz przekonania o 
występowaniu w przyrodzie i życiu ludzkim zjawisk oraz bytów 
niesprawdzalnych empirycznie istnieją od wieków we wszystkich 
kontekstach historycznych, kulturowych i społecznych318. Folklor ma długą 
historię, a ustalenie kiedy powstał, stanowi niezwykle trudne zadanie. Samo 
pojęcie folklor (z angielskiego folk lore, czyli „tradycja ludu”, „wiara 
ludowa”) wprowadzone zostało dopiero w roku 1846 przez brytyjskiego 
pisarza Williama Thomsa (1803–1885)319 w momencie, kiedy wykształcone 
warstwy społeczne zaczęły interesować się kulturą i tradycją słowną 
społeczności wiejskiej. Folklor, który obejmuje kulturę umysłową, a raczej 
umysłowo-artystyczną, składa się z wielu zjawisk. Tradycja wiary w istoty 
nadprzyrodzone zajmuje w nim miejsce szczególne.  

Uważam za konieczne zasygnalizowanie odmienności następujących 
pojęć: folklor ludowy i folklor dziecięcy. Folklor dziecięcy powstaje i 
rozwija się na ogół poza kontrolą i wiedzą dorosłych320. Dlatego nie należy 
utożsamiać go z tradycjami dorosłych, powstałymi niekiedy z myślą o 
dzieciach, ale wykorzystywanymi często w celach pedagogicznych i 
wychowawczych. Chodzi tu o bajki i piosenki dla dzieci oraz historie o 
strasznych istotach, które wymyślano w celu straszenia dzieci i zmuszania 
ich tym sposobem do posłuszeństwa321.  

Dzisiaj dzieci interesują się sferą wierzeń, w których doszukują się 
szczególnie tajemniczości i grozy. Świadomość dziecka charakteryzuje się 
mitycznością i tym samym okazuje zainteresowanie tego typu 
opowieściami322. Strach dzieci przed istotami nadprzyrodzonymi wiąże się z 
ciekawością i dreszczykiem emocji. Obawa przed groźnym i nieznanym, 
niczym nie pomniejsza chęci dzieci do ujrzenia groźnych istot, pragnienia 
zabawy w duchy czy zdobycia wiedzy na ich temat. Młody czytelnik chętnie 
podejmuje grę ze strachem, który stanowi składnik budujący napięcie w 

                                                        
318 Krzyżanowski (1965:436). 
319 Arvidsson (1999:11). 
320 Lövkrona, Peterson (1991:163). 
321 Tamże, s. 163, 178, Cieślikowski (1967:98–105). 
322 Żurakowski (1999:84). 
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utworze literackim. Dzieci odczuwają potrzebę opowiadania rzeczy 
niezwykłych, nieprzeciętnych i uwielbiają straszyć się wzajemnie, ponieważ 
doznają pewnego – jak to określa Cieślikowski – „dreszczu masochistycznej 
rozkoszy”323. Strach, obawa i niepokój przed nieznanym światem 
nadprzyrodzonym oraz wiara w związane z nim grożące niebezpieczeństwo 
stanowi częsty element dziecięcej zabawy, a także lubiany i chętnie 
wykorzystywany motyw w LD.  

Wiara w istoty nadprzyrodzone funkcjonuje wśród dzieci na kilku 
poziomach. Najczęściej przypisuje się jej funkcję psychologiczną, jako że 
wiara jest środkiem, który pomaga w zetknięciu się i obcowaniu z groźnym, 
często trudnym do pojęcia światem. Oprócz tego w grupach dziecięcych 
znaczną rolę324 odgrywa funkcja społeczna. Po pierwsze, ma ona na celu 
umocnienie różnic wiekowych, różnic płci oraz przynależności grupowej. 
Starsze dzieci straszą młodsze lub chłopcy straszą dziewczynki, jak to ma 
miejsce w jednym z rozdziałów Madicken, gdzie Abbe straszy młodszą od 
siebie Madikę duchem swojego dziadka (M 96–119). Po drugie, jest to także 
sposób podkreślający odróżnienie się dzieci od świata dorosłych. 

Posiadanie informacji na temat istot nadprzyrodzonych lub możliwość 
jakiegokolwiek z nimi związku powoduje u dzieci poczucie wyższości 
wśród rówieśników. Dlatego same dzieci podają często siebie za źródło 
opowieści, a nawet prześcigają się wzajemnie w tym, kto widział lub słyszał 
daną istotę nadprzyrodzoną (M 96–119). 

Postaci nadprzyrodzone, którymi się zajmę w tym rozdziale, wywołują 
często strach u młodych czytelników. Materiał książkowy podyktował 
wybór następujących postaci z folkloru szwedzkiego: spöken „duchy” i 
Näcken „wodnik”. Strach przez nie wywoływany wiąże się niejednokrotnie z 
ciemnością towarzyszącą często ich występowaniu. Wynika to niewątpliwie 
z powszechnego u dzieci pavor nocturnus – strachu przed ciemnością325. 
Oprócz tych postaci włączę do analizy także takie postaci nadprzyrodzone, 
które nie kojarzą się bezpośrednio ze strachem, ale wywołują wrażenie 
pewnego rodzaju cudowności, tajemniczości czy też lekko wyczuwalnego 
lęku, np. tomte „troll, krasnoludek”, troll „troll” i jultomte „święty Mikołaj”. 

6.2 Spöken czyli duchy 

Wśród istot nadprzyrodzonych występujących w analizowanym materiale 
zdecydowaną większość reprezentuje spöke, w języku polskim „duch”. W 
szwedzkiej tradycji ludowej nazwa spöke odnosi się głównie do formy 
zewnętrznej istoty martwej, czyli bezgłowej, białawej postaci czy też do 

                                                        
323 Tamże, s. 84, Cieślikowski (1967:98).  
324 Lövkrona, Peterson (1991:178–179). 
325 Cieślikowski (1967:98). 
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szkieletu. Słowo spöke używane jest niemal synonimicznie z wyrazami gast 
„zjawa”, „widmo” i gengångare „upiór”, „widmo”, „duch”326. Początkowo 
polskie słowo duch oznaczało (od)dech, tchnienie, czyli właściwość 
odróżniającą człowieka żywego od trupa327. Spoglądając na tę koncepcję 
nieco bliżej, można by uznać słowo duch za synonim duszy, co rozszerza 
polskie znaczenie ducha i tworzy obszerniejsze pole semantyczne w 
porównaniu ze szwedzkim słowem spöke, gdzie element duszy, po szwedzku 
själ, ande, nie zawiera się w znaczeniu wyrazu spöke. Konotacje te jednak 
mogą być wywoływane raczej u czytelnika dorosłego. Duch, według 
polskiego folkloru ludowego, to istota bezcielesna, niewidzialna i 
wszechobecna, żyjąca w świecie pozamaterialnym i posiadająca zdolność 
komunikowania się z ludźmi. 

Zarówno w polskiej, jak i szwedzkiej tradycji ludowej z opowieściami o 
spöken „duchach” związane są często ciemne, nastrojowe, ustronne miejsca: 
duchy pojawiają się pod osłoną nocy, w ciemnych pokojach, przy mrocznej 
scenerii budzących strach cmentarzy, lochów, lasów, opustoszałych domów, 
zamków i szaf: spöken i gamla slott (MJP 234) „duch w starym zamku” 
(MBCW 207), det sitter ett spöke i garderoben (MJP 159) „w garderobie jest 
duch” (MBCW 140). Opowieściom tym towarzyszą niewytłumaczalne 
dźwięki; szum, pukanie, kroki. Ett hemskt, förskräckligt tjut! Det lät som om 
tusen spöken hade tjutit på en gång (ABB 66), „Straszne, przeraźliwe wycie! 
Jak gdyby tysiąc duchów zawyło naraz.” (DzB 52). Historie o duchach 
opowiadane są przez dzieci w tradycji szwedzkiej i polskiej zazwyczaj w 
ciemności, wieczorem, przed snem: 

24) En kväll, när Lasse hade berättat en sån ruskig spökhistoria om ett spöke som 
gick omkring och flyttade på möblerna i ett hus, så blev jag så rädd så jag 
trodde jag skulle dö. Det var nästan alldeles mörkt i rummet, [...]. (ABB 10–
11)  

Pewnego wieczoru, gdy Lasse opowiadał przerażającą historię o duchu, który 
krążył po domu i przestawiał wszystkie meble, ogarnął mnie taki strach, iż 
myślałam, że umrę. W pokoju było niemal zupełnie ciemno, [...]. (1DzB 12)  

W TO leksem spöke występuje najczęściej samodzielnie, ale w niektórych 
przypadkach stanowi część rzeczownika złożonego, tworząc tym samym 
określenie innego rzeczownika, np.: spökbarn „dzieci duszki”328 czy także 
spökhistorier „historie o duchach”. Leksem spöke, występujący 
samodzielnie, przekładany jest zawsze w materiale za pomocą polskiego 
duch, czyli ze strategią ekwiwalencji funkcjonalnej. Kiedy jednak spöke 
stanowi część rzeczownika złożonego, tłumaczony jest w różny sposób, co 

                                                        
326 Schön (2005:253), af Klintberg (2006:36). 
327 Kopaliński (2003:250). 
328 Tłum. SLN. 
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powoduje niekiedy znaczne przesunięcia semantyczne, np.: spökbarn „duchy 
małych dzieci”, czy także spökapa. 

Rzeczownik złożony spökbarn (NHEL 44) w TP został oddany jako 
„duchy małych dzieci” (PES 91) zamiast „dzieci duszki”. Czy trudności z 
przekładem rzeczowników złożonych mogły wpłynąć na ten błąd? Chodzi 
chyba raczej o roztargnienie w trakcie pracy tłumaczki, które mogło 
spowodować, że ten element szwedzkiego kodu kulturowego nie przedostał 
się na grunt kultury przekładu. Obserwuję tutaj podobny problem jak w 
przekładzie rzeczownika złożonego spökapa329. W oryginale mowa jest o 
małych, niedorosłych, dzieciach duchach, podczas gdy w tłumaczeniu 
nastąpiło przesunięcie uwagi z dzieci duchów na duchy małych dzieci. W TP 
element strachu i przerażenia wzmacnia się przez wyobrażenie biednych, 
małych, przedwcześnie zmarłych dzieci, podczas gdy TO mówi o 
niedorosłych duszkach, tworkach, które wywołują raczej efekt komiczny, 
zważywszy na fakt, że nawet aż tak małe istotki wzbudzały strach wśród 
ludności. Humor odczuwany przez czytelników oryginału i śmiech 
powodowany strachem dorosłych przed niedorosłymi duszkami przerodził 
się w przekładzie w przerażające duchy martwych, niewinnych istot, siejące 
strach wśród ludzi. 

Temat duchów zarówno w szwedzkiej, jak i polskiej tradycji ludowej 
posiada wiele cech wspólnych. Historie o duchach, jakie opowiadają sobie 
dzieci w obu krajach, mają zbliżoną scenerię, łączą się z nimi podobne 
osoby i przedmioty. Kod kulturowy obejmujący wiarę w duchy w polskiej i 
szwedzkiej sferze kulturowej pokrywa się zatem wzajemnie. TP stanowi 
zwierciadło szwedzkiego świata duchów w kulturze polskiej. Przesunięcia 
semantyczne, które obserwuję w tłumaczeniu niektórych rzeczowników 
złożonych wynikają raczej z błędów translacyjnych, niż z samej 
nieprzystawalności kodów kulturowych. 

6.3 Näcken – wodnik w krzywym zwierciadle 

Wśród wierzeń ludowych rozpowszechnionych szczególnie w Szwecji 
południowej wyróżnić można wiarę w tajemniczą postać młodego, nagiego 
mężczyzny, pięknie grającego na skrzypcach lub harfie, mieszkającego w 
strumykach, rzeczkach, jeziorach, stawach a nawet nad morzem. Nazywany 
on jest po szwedzku Näcken330. Tą budzącą przeraźliwy strach, a 
jednocześnie w pewnym sensie zwodniczą, pociągającą postacią straszono 
dzieci w celu powstrzymania ich przed zabawą w pobliżu studni i cieków 

                                                        
329 Zob. 5.5. 
330 Schön (2005:197), af Klintberg (2006:25–26). 
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wodnych. Według podań Näcken swoją przepiękną grą wabił ludzi do wody 
i topił.  

W wierzeniach słowiańskich trudno znaleźć całkowity ekwiwalent 
określenia Näcken. Näcken można by przełożyć na język polski jako wodnik 
lub duch wód. Wodnik to istota znana w wierzeniach ludowych w całej 
Europie331. Według polskiej tradycji jest na ogół złośliwa i niebezpieczna. 
Uważana jest także niekiedy za pokutującą duszę samobójców lub 
topielców. Wodnik – w polskiej kulturze inaczej topielec, utopiec – straszy 
przechodniów, topi ich i dusi, jako że topić znaczyło pierwotnie dusić332. 
Określenie topielec konotuje postać o większym ładunku demoniczności niż 
wodnik ze względu na silniejsze asocjacje związane z topieniem, zawarte w 
nazwie tej istoty.  

Przekład słowa może się tu wydawać pozornie prosty. Podobnie jak w 
tłumaczeniu leksemu duch, następuje rozszerzenie pola semantycznego 
wyrazu w porównaniu z tekstem oryginału. Leksem wodnik oznacza nie 
tylko mityczną postać wodnika, który pisany jest minuskułą, ale desygnuje 
także znak zodiaku, a co za tym idzie także – osobę urodzoną pod tym 
znakiem – Wodnikiem, pisanym majuskułą333. W języku szwedzkim brakuje 
konotacji do znaku zodiaku334, wyraz Näcken pisany jest poza tym w tekście 
Astrid Lindgren z dużej litery.  

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku szwedzkiego Näcken, 
obejmującego także konotację nagości – näck „goły”, „nagi”, której brak w 
polskim wodniku, jako że nosi on w polskich przekazach ludowych mokrą 
odzież. Polski wodnik utożsamiany jest raczej z wodą, podczas gdy szwedzki 
Näcken z nagością i ładunkiem erotycznym oraz specyficzną atmosferą 
wabienia przy tonach muzyki. Mamy tutaj do czynienia z 
nieprzystawalnością znaczeń i wyobrażeń. Pewien element oryginału ginie w 
tłumaczeniu. Przekład wprowadza za to nowy składnik znaczeniowy, który 
nie występuje w kulturze oryginału. Niemożność przeniesienia całego 
znaczenia wyrazu zrekompensowana została w pewnym sensie 
wprowadzeniem nowego, a raczej zmodyfikowanego znaczenia w kulturze 
przekładu. 

W 3B Astrid Lindgren poświęca postaci Näcken cały rozdział 
zatytułowany Vi tittar på Näcken (MBB 77–87) „Patrzymy na Wodnika” 
(DzB 137–145)335. Rozdział ten należy rozpatrywać w szerszym kontekście. 

                                                        
331 Kopaliński (2003:1444). 
332 Brückner (1985:309). 
333 Nowy słownik poprawnej polszczyzny (2003:1168), Słownik języka polskiego (2003:1140). 
334 W języku szwedzkim znak zodiaku odpowiadający polskiemu Wodnikowi nosi nazwę 
Vattumannen.  
335 Chłopcy dowiadując się z opowieści staruszka, pustelnika samotnie mieszkającego w lesie 
przy strumyku, że w nocy widział wodnika, zapałali od razu chęcią ujrzenia tej mitycznej 
istoty. Dziewczynki, mimo pewnych obaw, nie chcąc być gorszymi, dają się w końcu 
namówić na nocną wyprawę w głąb lasu w celu ujrzenia wodnika. Bohaterowie książki są 
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Trzeba pamiętać, że w momencie wydania książki MBB w roku 1949 zabieg 
adaptacyjny na historii o Näcken, którego dopuściła się autorka, był 
wyrazem niezwykłej odwagi. Zbiorowy bohater książki, sześcioro dzieci, 
pozwala na inscenizację opowieści o Näcken, wpisując ją w całkowicie 
nowy kontekst, kontekst zabawy.  

W szczególną atmosferę wokół postaci Näcken wprowadza autorka 
czytelnika już w pierwszych słowach rozdziału:  

25) Egentligen tar landsvägen slut i Bullerbyn. Fast det fortsätter en liten smal 
och dålig väg över skogen bort till Johan i Kvarnen. (MBB 77) 

Właściwie szosa kończy się w Bullerbyn. Dalej wyboista, wąska droga 
prowadzi do Jana z Młyna. (DzB 137) 

W miarę postępowania narracji Lindgren stopniowo buduje napięcie wokół 
postaci Näcken.  

26) Och då berättade Johan att han hade sett Näcken. [...], att Näcken hade suttit 
på en sten i vattnet alldeles nedanför kvarndammen och spelat på sin fiol så 
vackert, så att Johan inte hade kunnat låta bli att gråta. (MBB 80–81) 

Wówczas Jan powiedział nam, że widział Wodnika. [...], że widział Wodnika 
na kamieniu w wodzie tuż przy zaporze młyńskiej i że grał on na skrzypcach 
tak pięknie, że Jan nie mógł powstrzymać się od płaczu. (DzB 140) 

Autorka wzbogaca fabułę wciąż dodając nowe elementy tworzące pełną 
grozy scenerię akcji. Mistyka postaci Näcken zostaje jednak u Lindgren 
nagle zaburzona. Następuje to po raz pierwszy w chwili wprowadzenia 
zmian w pisowni. Trzy razy, w trzech po sobie następujących zdaniach 
Lindgren poddaje demistyfikacji postać Näcken, ingerując w szwedzką 
ortografię, stosując pisownię minuskułą – näcken. W TP Irena Szuch-
Wyszomirska nie poszła śladem Lindgren, pozostawiając pisownię z dużej 
litery i tłumacząc näcken na Wodnika. Śmiem przypuszczać, że postać 
szwedzkiego Näcken nie była polskiej tłumaczce do końca znana. Dlatego 
nie rozpoznała ona łamania tabu i zabawy Lindgren z podaniami ludowymi i 
nordycką mitologią. Jeśli nawet postać ta była znana Szuch-Wyszomirskiej, 
to albo nie rozpoznała tajników pisowni Lindgren, albo zdając sobie sprawę 
z semantycznej funkcji wielkiej i małej litery i z trudności translacyjnych, 
pozostawiła dużą literę. Rozpoczęcie rozdziału majuskułą w Näcken, a 
dopiero późniejsze przejście na minuskułę w näcken poddaje postać 
demistyfikacji i wzbudza komizm u dorosłego czytelnika. Zmiana taka w 
polskim przekładzie doprowadziłaby do przesunięcia semantycznego z 
pochodzącego z wierzeń wodnika na osobę spod znaku Wodnika lub sam 

                                                                                                                                  
świadomi grożącego im niebezpieczeństwa. Nie umniejsza to jednak w żadnym stopniu ich 
chęci ujrzenia tej tajemniczej postaci. 
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znak zodiaku, co zmieniłoby znaczenie wyrazu i całej sytuacji opisanej w 
tekście. 

Ludyczna wypowiedź w TO jest swego rodzaju sygnałem skierowanym 
do dorosłego adresata, który czyta dziecku książkę na głos i odnotowuje 
naruszenie oficjalnych zasad pisowni. Wykroczenie przeciwko normie 
językowej nie zostało przeniesione do przekładu, co przyczyniło się do 
zmiany świata przedstawionego w TP (i uczyniło przekład nieczytelnym). 
Dialog autorki oryginału z czytelnikiem przekładu nie został przekazany do 
TP. Stosując pisownię z małej litery, nadała Lindgren słowu näcken nowe 
znaczenie, obniżyła jego znaczenie. Dystans wobec postaci tajemniczego, 
podstępnie wabiącego skrzypcową muzyką Näcken automatycznie zmniejsza 
się przez wprowadzenie zmiany łamiącej zasady ortografii. Näcken, „TEN 
jeden Wodnik”336 staje się po prostu zwykłym, niewiele znaczącym näcken, 
jakimś tam wodnikiem.  

Na tym jednak nie kończy się dialog Lindgren z folklorem i tradycją, ani 
też i jej rozmowa z czytelnikiem. Śmiertelnie przerażonym i otoczonym 
ciemnością lasu bohaterkom książki ukazują się w końcu niewyraźne 
kontury postaci groźnego, przepięknie grającego na skrzypcach, nagiego – 
jak podają wierzenia ludowe Näcken, czyli wodnika. Kiedy to następuje, 
Lindgren poddaje demistyfikacji jego postać zupełnie, burząc ponownie 
zasady ortografii, stosując minuskułę, a oprócz tego detronizując wabiącą, a 
jednocześnie wywołującą ogromny strach, tajemniczą postać, która okazała 
się po prostu jednym z chłopców. Do tego jeszcze gra on prozaiczną, 
popularną w latach 40. piosenkę strażacką opiewającą lokalną bójkę Samling 
vid pumpen337 „Zebranie/zbiórka przy pompie”338 nie na skrzypcach, ale na... 
grzebieniu! 

Podobnie jak wcześniej, również pod koniec rozdziału o Näcken, w 
chwili całkowitego odprężenia fabularnego, tłumaczka tekstu polskiego nie 
była w stanie podjąć do końca dialogu z oryginałem. Nie poprowadziła też 
dalej dialogu z polskim czytelnikiem, ponieważ nie miała możliwości 
zamiany majuskuły na minuskułę. Pozostawiła jednak inscenizacyjne 
elementy detronizacji mitycznej postaci oraz demistyfikację Wodnika jako 
nagiego Lassego, udającego jedynie mityczną postać.  

27) Jo minsann, han spelade ”Samling vid pumpen”. Det var mej en rolig näck. 
Och näcken var ingen annan än Lasse som satt på stenen och blåste på kam. 
Spritt naken. (MBB 87) 

Tak, grał rzeczywiście piosenkę strażacką. A to ci dopiero dziwny Wodnik! 
Lecz był nim nie kto inny, tylko właśnie Lasse. Siedział na wielkim głazie i 
wygrywał na grzebieniu. Zupełnie nagi. (DzB 145) 

                                                        
336 Tłum. SLN. 
337 Zob. 5.3. 
338 Tłum. SLN. 
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Detronizacja postaci Wodnika nie ujawnia się w pełni w przekładzie. Dwa 
razy występujący wyraz näck w TO pisany jest z małej litery. Po raz 
pierwszy konotuje głównie zwykłą nagość chłopca w słowach Det var mej 
en rolig näck „Ale z niego fajny golas”339, co umyka zupełnie w TP. Po raz 
drugi przekład näcken pisany małą literą został poddany zabiegowi redukcji 
i zastąpiony zaimkiem osobowym nim. Strategia taka umożliwiła tłumaczce 
ominięcie przesunięć semantycznych i wkroczenie w ludyczną atmosferę 
rozdziału.  

Dialog Lindgren z dorosłym czytelnikiem TP wtajemniczonym w zasady 
ortografii, i który umiałby odczytać zmiany w pisowni, nie przekroczył 
granicy kultur. Jak wielką barierą kulturową może okazać się tłumaczenie 
rozdziału o wodniku, świadczy przykładowo fakt, że w amerykańskim 
przekładzie tłumacz zdecydował się na całkowite ominięcie tego fragmentu 
książki. Barierą mógł być także poruszony temat nagości w LD340.  

6.4 Między światem wierzeń a rzeczywistością 

Do szwedzkich wyobrażeń na temat istot swym wyglądem 
przypominających ludzi, należy wiara w trolle – ciemne, brzydkie i złośliwe 
stworzenia z wierzeń ludowych, wywodzących się z mitologii nordyckiej. 
Największą różnicę między trollami a ludźmi stanowi fakt, że pozostają one 
poza wspólnotą chrześcijańską. Wiara w Chrystusa jest zatem najsilniejszą 
ochroną ludzi przed trollami. Trolle uważano za istoty żyjące w grupach, 
zamieszkujące lasy, góry i jaskinie. Prowadziły one życie przypominające w 
dużym stopniu byt ludzki. Podobnie jak ludzie trolle zajmowały się 
wypiekiem pieczywa, warzeniem piwa, hodowały bydło, urządzały wesela i 
obchodziły inne uroczystości. Mimo że wiele szwedzkich opowieści mówi o 
pokojowym współżyciu ludzi i trolli, stosunek do nich cechuje strach i 
podejrzliwość. Spowodowane jest to wiarą w trolle, jako stworzenia 
złośliwe, chytre, złodziejskie, zajmujące się nie tylko kradzieżą zwierząt i 
przedmiotów, ale również kradzieżą i podmianą nowonarodzonych, 
nieochrzczonych jeszcze dzieci. Przypadki urodzenia dzieci 
niedorozwiniętych i chorych tłumaczono nierzadko podmianą noworodka 
przez trolla341. Niebezpieczeństwa grożące ze strony trolli na tym się jednak 
nie kończyły. Trolle powodowały omotanie i zauroczenie ludzi, do którego 
dochodziło najczęściej podczas ich wędrówek po lasach. Również choroby 
psychiczne uważano za wynik omotania i zauroczenia przez trolle342.  

                                                        
339 Tłum. SLN. 
340 Metcalf (1995:32). 
341 Stattin (1991:63), af Klintberg (2006:29–30). 
342 Schön (1991:124), af Klintberg (2006:30). 
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Polskie słowniki343 przy opisie hasła troll zwracają szczególnie uwagę na 
kształt i wygląd zewnętrzny tej postaci; przedstawiają ją jako 
nieprzychylnego ludziom, niekształtnego, garbatego olbrzyma lub karła, 
zamieszkującego górskie pieczary. Taki rodzaj opisu nie idzie całkiem w 
parze ze szwedzkim, głównie dlatego, że olbrzymy w mitologii polskiej i 
słowiańskiej występują na ogół jako Waligóra i Wyrwidąb, czyli stworzenia 
o nadludzkiej sile, co wyrażone jest również w znaczeniu ich imion: potrafią 
walić góry i wyrywać dęby. Bardziej jednak personifikują one braterską 
zgodę i obopólną korzyść wynikającą ze wzajemnej współpracy, niż 
zagrożenie dla ludzi.  

W analizowanym materiale nazwa troll pojawia się w 3B i 2M, w 3E nie 
występuje wcale. W BRB pisze autorka:  

28) – Jag hör hur trollen tassar omkring därinne mellan träden. (BRB 127) 

– Słyszę jak chochlik skrada się na palcach tam w głębi, pomiędzy drzewami. 
(DzB 281) 

Istota określona mianem trolla w TO nazywana jest przez Szuch-
Wyszomirską czasami jako troll, np. [...] det är fullt av troll, [...] (ABB 90–
91) [...] „pełno w nim jest trolli”, [...] (DzB 72), a niekiedy jako chochlik. 

Chochlik w podaniach ludowych to złośliwy lub psotny duszek344. Wybór 
tych nazw w TP, desygnujących jedną i tę samą istotę z TO, należy 
analizować w nieco szerszym kontekście. Rozpocznę od tłumaczenia 
rzeczownika złożonego trollkarl, którego pierwszym członem jest troll-. 

29) Det var ett så fint rum, så jag trodde att det måste ha varit en trollkarl där. 
Mamma sa, att det hade varit en trollkarl där, och det var pappa, och han hade 
trollat fram ett rum åt mej, [...]. (ABB 19) 

Teraz pokój był tak piękny, że myślałam, że stało się to chyba za sprawą 
jakiegoś dobrego trolla*. Mama powiedziała, że tak, przychodził tu troll. 
Trollem tym był tatuś, który wyczarował dla mnie ten pokoik. (DzB 13) 

W powyższym fragmencie z TO rzeczownik trollkarl pojawia się 
dwukrotnie w zdaniach po sobie następujących i podany jest bez 
dodatkowych określeń cechy czy właściwości desygnatu. Tłumaczenie stało 
się jednak bardziej kompleksowe; Szuch-Wyszomirska dodaje dobrego.  

                                                        
343 Słownik języka polskiego, Suplement Doroszewski (1969:504), Słownik języka polskiego 
(1989:533), Kopaliński (2003:1337), Uniwersalny słownik języka polskiego (2003:869). 
344 Słownik języka polskiego (1988:268). Hasło chochlik nie figuruje w Słowniku mitów i 
tradycji kultury, Kopalińskiego (2003). 
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Szwedzki wyraz trollkarl i jego polski odpowiednik czarodziej lub magik 
określa człowieka praktykującego białą magię345. Użycie rzeczownika 
złożonego trollkarl, a nie tylko pierwszego członu troll powoduje, że świat 
przedstawiony w TO nie wykracza poza świat rzeczywisty, ziemski, świat 
ludzi. Podkreślone jest to także w tekście, gdzie autorka informuje, że to 
właśnie ojciec Lisy pełni rolę czarodzieja i wyczarowuje dla niej nowy 
pokój. Pozostaje to w zgodzie z funkcją czarodzieja praktykującego białą 
magię, czyli działanie na korzyść innych, mające na celu pomoc ludziom. 

W przypisie ponadto znajduje się informacja o trollu jako istocie 
fantastycznej [...] podobnej do krasnoludka [...]346 (1DzB 19). W przekładzie 
tekst zmienił przestrzeń. Poprzez przeniesienie do TP jedynie pierwszego 
członu wyrazu, a nie całego rzeczownika złożonego, obraz otrzymany w 
tłumaczeniu wykroczył poza świat rzeczywisty i tekst wszedł w magiczny 
świat folkloru i wierzeń, zamieszkiwany przez istoty nadnaturalne – trolle. 

Zastanawiający może wydawać się fakt, że w TP Szuch-Wyszomirska 
chce jakby podkreślić pozostawanie w świecie rzeczywistym poprzez 
dodanie wyjaśnienia „Trollem tym był tatuś”, w rezultacie czego troll i tatuś, 
świat pozazmysłowy i rzeczywisty, mieszają się. W TO natomiast mamy 
tylko och det var pappa „i to był tato”347. Czytelnik TO ma zatem przed sobą 
jedynie konkretną rzeczywistość.  

Zabiegi translacyjne, którym poddany został wyraz troll powodują pewne 
zawiłości w obrazie świata przedstawionego w TP. Sytuacja ta poprzez 
chwilowe wkroczenie w świat wierzeń zostaje jednak na koniec 
uporządkowana dzięki powrotowi do świata rzeczywistości, gdzie rolę 
rzekomego trolla odgrywa ojciec Lisy. 

Oto jak wygląda przekład wyrazu troll w tłumaczeniu 2M, dokonany 
przez Węgleńską niespełna 40 lat później: 

30) Fast just nu rynkar ihop han ansiktet och ser ut som ett troll, då är han inte 
vacker men rolig [...]. (M 47) 

Chociaż gdy marszczy twarz, jak akurat w tym momencie, wygląda jak troll i 
wcale nie jest ładny, ale za to taki śmieszny [...]. (MCW 37) 

Powyższy przykład, podobnie jak i inne w tłumaczeniu Węgleńskiej, 
ukazuje już konsekwentne zachowanie w przekładach szwedzkiego troll 
polskim wyrazem troll. O czym świadczy różnica w przekładzie trolla na 
język polski obydwu tłumaczek? W pierwszym przypadku o całkowitym 
niezrozumieniu i zagubieniu przekładu wśród określeń chochlik, troll, dobry 

                                                        
345 Krzyżanowski (1965:72–74), Baranowski (1981:210–240, 252–259), Kopaliński 
(2003:196–197, 706), Schön (2005:284–285), af Klintberg (2006:40–42). 
346 Zob. 10.2. 
347 Tłum. SLN. 
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troll, troll podobny do krasnoludka, ale który jest złośliwy i brzydki348, w 
drugim o zdecydowanej konsekwencji w użyciu wyrazu troll przy 
zastosowaniu strategii egzotyzacji. 

Należy pamiętać, że od czasu przekładu 1DzB w roku 1957 upłynęły 
prawie cztery dekady349 zanim 2M zostały przetłumaczone na polski. Na 
przestrzeni tych lat zapożyczony ze szwedzkiego folkloru troll miał wiele 
czasu, aby na stałe zadomowić się w kulturze polskiej, co wpłynęło 
naturalnie na zmniejszenie trudności w procesie przekładu. Przekaz świata 
wierzeń, związanego z postacią trolla, swobodnie zaczął przekraczać 
szwedzko-polską granicę kultur.  

W Słowniku języka polskiego pod redakcją Samuela Lindego z roku 1951 
hasło troll nie występuje, nie ma go także w Słowniku języka polskiego pod 
redakcją Witolda Doroszewskiego z roku 1967. Ukazał się jednak w 
suplemencie do tego słownika w roku 1969, z wyjaśnieniem: „troll – w 
ludowych wierzeniach germańskich i skandynawskich: istota 
nadprzyrodzona (karzeł albo olbrzym), zamieszkująca jaskinie lub wzgórza 
szw. troll” .350 

Trolle stały się postaciami, które zdobyły w Polsce dużą popularność 
także dzięki filmom i książkom fantasy. Można by nawet pokusić się o 
stwierdzenie, że trolle w kulturze polskiej wyglądają dziś podobnie jak w 
kulturze szwedzkiej. Natomiast sfera konotacyjna, dotycząca ich życia i 
niebezpieczeństw grożących z ich strony nie przedostała się jeszcze w pełni 
do polskiej kultury. 

Proces wkraczania nowego wyrazu i postaci z folkloru do polskiej 
kultury, któremu poddany został troll jest znakomitym przykładem na 
dynamiczność i zmianę kodu kulturowego. Mitologiczna postać, początkowo 
nieznana w kulturze przyjmującej przekład i sprawiająca kłopoty w procesie 
przekazu kodu kulturowego, staje się z biegiem czasu postacią wywołującą 
skojarzenia, które utarły się w Szwecji, postacią doskonale znaną i już 
zakorzenioną w kulturze przekładu, a nawet uznawaną za stałego 
reprezentanta kultury polskiej, o czym świadczy, np. chętne używanie tego 
wyrazu w reklamie. Na polskim rynku księgarskim pojawiły się nawet 
podręczniki do nauki języka szwedzkiego i norweskiego zatytułowane 
Troll351. Używając terminologii Wojtasiewicza, troll stanowi ten element 
szwedzkiego kodu kulturowego, który się dzisiaj umiędzynarodowił352. 

Granica kultur, na której spotkały się wcześniej nieznane sobie elementy 
kultur szwedzkiej i polskiej, stała się strefą sprzyjającą wzbogaceniu kultury 
przyjmującej przekład o nowy element: o postać trolla i wyraz troll. Istota 

                                                        
348 Zob. 10.2. 
349 Polskie tłumaczenie Dzieci z Bullerbyn ukazało się w 1957 roku, a tłumaczenia dylogii o 
Madice ukazały się w roku 1994. 
350 Słownik języka polskiego, Suplement, Doroszewski (1969:504). 
351 Mrozek-Sadowska, Dymel-Trzebiatowska (2007), Garczyńska (2008). 
352 Wojtasiewicz (1957:89). 
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trolla została częściowo spolonizowana i weszła do kultury przekładu. 
Polonizacja jednak nie objęła ortografii. Do języka polskiego słowo to 
przedostało się strategią egzotyzacji i zachowało swoją pisownię oryginalną 
– która tym samym stała się akceptowaną w języku polskim. Nastąpiło też 
całkowite zaadaptowanie trolla do polskiego systemu fleksyjnego. 

6.5 Tomte i niejasny świat trolla 

W poniższym podrozdziale wyraz troll będzie wyrazem, który stanowi 
polski przekład, a nie jak wcześniej tekst oryginału. W oryginale postać ta 
reprezentowana jest przez inne, ważne w szwedzkich wierzeniach 
stworzenie, mianowicie szwedzkiego tomte. Tomte żyje zwykle samotnie, 
zamieszkuje gospodarstwa, zagrody chłopskie, młyny, kuźnie i pokłady 
statków. Charakteryzuje się zmiennością humoru i nastroju jest pomocny w 
pracach gospodarczych, jeśli ludzie mu dogadzają, w przeciwnym razie staje 
się kapryśny, obrażalski i drażliwy353. 

Za najbliższy odpowiednik szwedzkiego tomte w kulturze i języku 
polskim można uważać krasnala, skrzata czy chochlika, który wyglądem 
zewnętrznym i pewnymi cechami charakteru przypomina szwedzkiego 
tomte. Kompleksowość procesu przekazu kodu kulturowego i trudności, do 
jakich może prowadzić przekaz świata wierzeń szwedzkich, zobrazują 
wybrane cytaty: 

31) Johan säjer att det bor en liten tomte inne i kvarnen. [...] Tomten är snäll för 
det mesta, men ibland gör han rackartyg. (MBB 79) 

Jan mówi, że w młynie mieszka mały troll. [...] Troll jest przeważnie 
grzeczny, lecz czasem płata różne złośliwe figle. (DzB 139) 

32) Kanske det finns några tomtar som hör vad man önskar och går och strör ut 
kronor på vägen. (BRB 31) 

Może istnieją trolle, które słyszą, czego kto sobie życzy, i rozsypują korony 
na drodze. (DzB 203) 

Przykłady zdają się ponownie świadczyć o zagubieniu tłumaczki w świecie 
szwedzkiego folkloru.  

Ukazałam wcześniej, jakie trudności miała Szuch-Wyszomirska 
przekładając szwedzkie słowo troll354. W przykładach teraz analizowanych 

                                                        
353 Schön (2005:271). 
354 Tomte nie stanowi jednak szwedzkiego odpowiednika trolla, co przedstawiłam wcześniej 
w 6.4. Niezgodność dotyczy szczególnie jego wyglądu zewnętrznego, wielkości i cech 
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szwedzki wyraz tomte przybiera w polskim tekście szaty trolla. Irena Szuch-
Wyszomirska waha się w wyborze odpowiedniego wyrazu w języku 
polskim, błądząc wśród pojęć określających różne stworzenia ze 
szwedzkiego folkloru. Z czego wynika brak logicznej ciągłości, prowadzący 
do zagubienia się postaci trolla w przekładzie?  

Szwedzki troll nie był jeszcze całkowicie zakorzeniony na terenie 
polskiej kultury w czasie, kiedy Szuch-Wyszomirska tłumaczyła TO (pod 
koniec lat 50). Przykłady dowodzą jednak, że nie tylko troll w TO, ale także 
tomte musiał stanowić dla niej ogromny problem w przekładzie.  

Mimo niepewności tłumaczki, przykłady, w których tomte zastąpiony 
został trollem, zawierają informację, która pozwalała czytelnikowi 
polskiemu uzmysłowić sobie w pewnym stopniu scenerię ukazaną w 
oryginale. Przekazują one w TP magię świata przedstawionego w TO 
odpowiednio z jego charakterem i atmosferą. Zgadza się to całkowicie z 
postulatami wysuniętymi przez Barańczaka i Oittinen dotyczącymi 
przekładu LD. Mimo pewnego odstępstwa od realiów oryginału, obraz 
świata przedstawionego w TO zbytnio się nie zmienił w TP. Dla czytelnika 
przekładu troll stanowi podobnie jak krasnal małą istotę nadprzyrodzoną, na 
przemian grzeczną i płatającą figle. Jest tak tylko wtedy, kiedy czytelnik TP 
nie zachował całkowicie w pamięci treści przypisu, w którym znajdowała się 
informacja o trollu, jako istocie złośliwej i brzydkiej. Mając jednak w 
pamięci ów przypis, znaczenie nazwy troll i tomte wydaje się być 
pozbawionym wyraźnych konturów w tłumaczeniu. 

W tłumaczeniu pióra Węgleńskiej występuje przykład, w którym 
szwedzki wyraz tomte w liczbie mnogiej tomtarna przełożony został na 
język polski jako krasnoludki: 

33) Men […] tomtarna och trollen tror hon på, och dem berättar hon om. (MJP 
154) 

Ale w [...] krasnoludki i trolle wierzy i opowiada o nich. (MBCW 136) 

Wybór ten jest całkowicie zasadny. TO desygnuje w powyższym 
przykładzie postaci krasnali, małych stworzeń w czerwonych czapeczkach i 
siwych brodach. Krasnale w TP desygnują tą samą postać w TO.  

6.6 Od nieznanego Jultomte do świętego Mikołaja 

Pozostajemy wciąż w kręgu wyrazu tomte, aczkolwiek mamy teraz do 
czynienia z innym desygnatem oraz całkowicie odmiennym kontekstem 

                                                                                                                                  
charakteru. Mimo tych odchyleń Szuch-Wyszomirska zdecydowała się czasami w TP na 
tłumaczenie tomte wyrazem troll. 
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sytuacyjnym. Chodzi tu o postać znaną w kulturze szwedzkiej jako jultomte 
lub tomte, czyli świętego Mikołaja obdarowującego dzieci prezentami w 
wigilijny wieczór. Wyraz ten w języku szwedzkim jest rzeczownikiem 
złożonym ze słów jul „Boże Narodzenie” i omawianym w podrozdziale 6.5 
tomte. Postać jultomte występuje w utworach o dzieciach z Bullerbyn i o 
przygodach Madiki, co umożliwia analizę z punktu widzenia perspektywy 
czasu. Rozpocznę od przykładów tłumaczeń wcześniejszych, czyli z roku 
1957: 

34) Lasse och Bosse och jag tog på oss våra röda tomteluvor, och Lasse tog för-
stås tomteansiktet som han skulle ha när han skulle vara jultomte senare på 
kvällen. (Det är Lasse, som är tomte hos oss nu för tiden. När jag var liten, 
trodde jag att det fanns en riktig jultomte, men det tror jag inte längre.) [...] 
När jag tittade bort emot skogen, som låg där så mörk, tänkte jag att det kan-
ske i alla fall bodde en riktig tomte där, som snart skulle komma dragande 
med en massa julklappar på en kälke. (MBB 15) 

Lasse, Bosse i ja włożyliśmy czerwone czapeczki krasnoludków, a Lasse 
włożył oczywiście maskę krasnoludka. Miał ją włożyć później wieczorem 
przy wigilii. (Ostatnio Lasse jest u nas Jultomte – krasnoludkiem wigilijnym. 
Kiedy byłam mała, wierzyłam w to, że takie krasnoludki istnieją naprawdę, 
lecz teraz już w to nie wierzę). [...] Gdy spojrzałam w stronę ciemnego lasu, 
pomyślałam sobie, że może jednak mieszka tam prawdziwy Jultomte, który 
wkrótce zajedzie saneczkami z całą masą prezentów. (1DzB 113) 

Cytat ten stanowi część rozdziału traktującego o przygotowaniach do 
odchodów szczególnie oczekiwanego przez dzieci wieczoru wigilijnego, 
Gwiazdki. Lindgren stosuje tam głównie wyraz tomte, ale dwukrotnie 
wprowadza też jultomte. W przekładzie nastąpiła interesująca transformacja 
tej postaci. Po pierwsze staje się on krasnoludkiem355, postacią, która nie 
przywołuje skojarzeń z rosłym, tęgim mężczyzną o głębokim głosie 
roznoszącym dzieciom prezenty, świętym Mikołajem, a skierowuje raczej 
uwagę polskiego czytelnika na małą istotę płatającą figle356. Po drugie 
Szuch-Wyszomirska egzotyzuje swój tekst, wprowadzając do niego 
trzykrotnie Jultomte, wyraz pisany w przekładzie z majuskułą. To obce dla 
polskiego czytelnika słowo pozbawione jest dla niego jakichkolwiek 
znaczeń i nie przywołuje żadnych konotacji. Zastosowanie dużej litery może 
poza tym budzić asocjacje związane z pisownią imion własnych, w związku 
z czym czytelnik TP może błędnie założyć, że ów krasnoludek wigilijny nosi 
właśnie imię Jultomte.  

Problematyka przekładu jultomte nadmieniona jest pokrótce w artykule, 
Dymel-Trzebiatowskiej, która powołując się na pełną kompetencję językową 

                                                        
355 Por. 6.4, 6.5 oraz 10.2. 
356 Por. 6.5. 
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tłumaczki, uzasadnia tłumaczenie wyrazu jedynie ówczesną cenzurą357. 
Uważam jednak, że powody tego rodzaju strategii translatorskiej mogą być 
inne. Nie podważając absolutnie kompetencji językowych Szuch-
Wyszomirskiej, ukazałam już wcześniej w obecnym rozdziale, że to nie 
język, tylko kultura była przeszkodą w tłumaczeniu. Pokazałam też, w jakim 
stopniu autorka przekładu była zagubiona i z jakiego rodzaju trudnościami 
borykała się w przekładzie innych postaci zaczerpniętych ze świata 
szwedzkiego folkloru. Opisy oraz kontekst sytuacyjny towarzyszący 
występowaniu tomte w oryginale skierowywał uwagę tłumaczki na istoty 
małe, które wcześniej tłumaczyła na troll. Zmagania tłumaczki wynikały 
więc z braku szwedzkiej kompetencji kulturowej. Gdyby Szuch-
Wyszomirska miała na celu ominięcie religijnych konotacji i odejście od 
postaci świętego358, prostym wyjściem z takiej sytuacji byłoby zastąpienie 
postaci Jultomte w przekładzie znanym w polskiej sferze kulturowej, 
funkcjonującym obok świętego Mikołaja Gwiazdorem, który w niektórych 
regionach Polski, np.: na Kujawach, Kaszubach, Opolszczyźnie i w 
Wielkopolsce obdarza dzieci prezentami wigilijnymi. W ten sposób 
wprowadziłaby do tłumaczenia szeroko znaną postać, pozwoliłaby 
czytelnikom odnaleźć się w świecie wierzeń, a jednocześnie, nie 
komplikując przekładu pozostałaby w zgodzie z wymaganiami ówczesnej 
cenzury.  

Kolejnymi argumentami przemawiającymi przeciwko tendencji laicyzacji 
przekładu i świadomego unikania konotacji religijnych jest fakt, że Szuch-
Wyszomirska wiernie odtwarza tekst traktujący o Dzieciątku Jezus z Biblii 
(1DzB 115). Nie tylko oddaje ona tekst Lindgren, ale stosuje nawet 
słownictwo ekspresywne, formę deminutywną359 – Jezusku, pozytywnie 
nacechowując tekst i wyrażając w ten sposób dodatni stosunek emocjonalny 
do opisywaniej postaci Jezusa. Tłumaczka nie laicyzuje też innych symboli 
religijnych, np. aniołki na choince (1DzB 112). Oprócz tego świadomie 
wprowadza wyjaśnienie o jaki wieczór chodzi i implicytnie dodaje, że 
chodzi właśnie o wieczór wigilijny, a nie o inny, zwykły kvällen „wieczór”, 
jak w TO, (przykład 34). 

Inaczej wygląda tłumaczenie szwedzkiego jultomte w przekładzie 
Węgleńskiej, powstałym niespełna 40 lat później. Gdy wyraz jultomte 
pojawia się w TO, zostaje on systematycznie zastępowany świętym 
Mikołajem w TP, jak ma to miejsce w poniższym przykładzie: 

35) Och hur ska det bli i kväll, när jultomten kommer och julklapparna ska delas 
ut? (MJP 217) 

                                                        
357 Dymel-Trzebiatowska (2004:26). 
358 Kościół Katolicki zdjął świętego Mikołaja z oficjalnego spisu świętych w roku 1969, nie 
mogąc go uznać za postać autentyczną. Kopaliński (2003:767). 
359 Por. 7.2, 7.5. 
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I jak to będzie wieczorem, kiedy przyjedzie święty Mikołaj i rozda 
gwiazdkowe prezenty? (MBCW 192) 

Przyczyn konsekwentnego zastępowania szwedzkiego słowa jultomte 
polskim świętym Mikołajem należy doszukiwać się w gruntowniejszym 
osadzeniu kulturowym Węgleńskiej w świecie kultury oryginału. Jeśli 
jednak przyjęlibyśmy tezę o laicyzacji, to w latach 90., czyli w chwili 
ukazania się przekładów książek o Madice, sytuacja polityczna w Polsce 
była inna i nie trzeba już było sięgać do zabiegu laicyzacji, neutralizującego 
świat wierzeń religijnych w postaci świętego Mikołaja i zastępowania go 
neutralnym krasnoludkiem, wywodzącym się nie z wierzeń religijnych, ale z 
folkloru, jak to miało miejsce niespełna 40 lat wcześniej w przekładzie 
Dzieci z Bullerbyn. 

6.7 Podsumowanie 

Przekaz szwedzkiego kodu kulturowego w zakresie wierzeń ludowych 
odnoszących się do literatury dla dzieci na teren kultury polskiej plasuje się 
na dwóch skrajnych biegunach. W niektórych przypadkach wiąże się to 
ściśle z usytuowaniem go na osi czasu, w którym dokonano przekładu. Kod 
kulturowy obejmujący wierzenia w spöken – „duchy” przekroczył bez 
najmniejszych problemów granicę kultury, ponieważ zarówno wiedza 
dotycząca tych istot nadprzyrodzonych jak i sceneria strachu w obrębie 
polskiej i szwedzkiej kultury są wspólne. Przekaz elementów kodu 
kulturowego został w jednakowym stopniu odzwierciedlony w przekładzie 
utworów z roku 1957, jak i w tłumaczeniach dokonanych po niespełna 40. 
latach.  

Szeroko rozpowszechniona w folklorze szwedzkim postać Näcken 
„wodnika”, a zwłaszcza dialog Lindgren z czytelnikiem, głównie dorosłym, 
nie przekroczył w pełni granicy kultury. W tłumaczeniu Dzieci z Bullerbyn z 
roku 1957 problematyczny okazał się przekaz postaci trolla, który przybiera 
formę tak „trolla”, jak i „chochlika”. Należy jednak zdecydowanie 
stwierdzić, że mimo zagubienia i mylenia desygnatów w procesie przekładu, 
świat trolli przedstawiony w TO zbliżony jest do świata przedstawionego w 
TP. W tłumaczeniu wyrazu trollkarl TP wkracza w świat pozazmysłowy, 
świat wierzeń, czego nie da się zaobserwować w TO, gdzie tekst nie 
wychodzi poza wymiar rzeczywistości.  

Wyraźny kontrast dla przekładu nazwy troll przez Szuch-Wyszomirską 
stanowi późniejszy przekład Węgleńskiej. Podczas gdy tłumaczka Dzieci z 
Bullerbyn wydawała się być zagubiona w świecie folkloru i jej tekst jest 
„krzywym zwierciadłem” świata przedstawionego w TO, dla Węgleńskiej 
nie przedstawia to problemu, a jej przekład „odbija” świat przedstawiony w 
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TO. Od czasu pierwszych przekładów Astrid Lindgren troll zadomowił się 
bowiem w polskiej kulturze i stał się jej integralną częścią. Węgleńska 
mogła wobec tego już swobodnie poruszać się po szwedzkim kodzie 
kulturowym znanym polskiemu czytelnikowi, w związku z czym nie 
nastąpiły trudności w odtworzeniu świata przedstawionego w TO. 

Problem w tekstach z roku 1957 sprawiał także przekład i egzotyzacja 
postaci jultomte. Spowodowane było to prawdopodobnie faktem braku 
dobrej znajomości kultury oryginału. Przekłady z roku 1994 w pełni 
oddawały tę postać w polskich tekstach, w których została spolonizowana i 
przybrała szaty świętego Mikołaja. 

Aspekt czasowy wydaje się zatem odgrywać szczególną rolę w procesie 
przekładu. Duchy zadomowione były w polskiej kulturze od wieków. Troll 
natomiast wkraczał do niej stopniowo jako emigrant z kultury nordyckiej 
dopiero w drugiej połowie XX tego wieku. Podobnie obcy był tłumaczce w 
latach 50. poprzedniego wieku jultomte. Stał się on postacią rozpoznawalną 
dopiero w latach 90. 
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7 Deminutywy a konwencja językowo-
kulturowa w przekładzie 

7.1 Konwencja językowo-kulturowa 

Skrystalizowane w tradycji, utrwalone w praktyce i świadomości literackiej 
danej epoki zbiory norm, zasad i zwyczajów, określających charakter 
poszczególnych składników utworu, sterujących wypowiedzią czy formą 
dzieła literackiego, tworzą konwencję literacką. O konwencjonalizacji 
można mówić w stosunku do różnych składników utworu. Dotyczy ona 
gatunków, stylów, ogólnych schematów budowy i kompozycji utworu, jak 
również bardziej szczegółowych elementów, takich jak dobór tematów, 
motywów, bohaterów, słownictwa lub zwrotów, czy metod stylizacji 
językowej360. Wielu autorów odczuwało ograniczenia narzucane im przez 
reguły rządzące w danych epokach. Klasycyzm wymagał rygorystycznego 
przestrzegania konwencji, podczas gdy awangarda skłaniała się ku jej 
przeciwieństwu – oryginalności. Żądanie podporządkowania się czy 
odstępstwa od konwencji bywało również narzucane przez klimat społeczno-
polityczny panujący na danym obszarze geograficznym w danym okresie 
czasu.  

Konwencja to niewątpliwie wynik przyzwyczajeń zarówno odbiorców, 
jak i nadawców utworu literackiego do norm, charakterystycznych dla 
określonej epoki literackiej. Znajomość konwencji ułatwia odbiór, 
zrozumienie lektury oraz ułatwia kontakt między autorem a odbiorcą. 
Tradycja literacka nie jest jednak statyczna i, tak jak wszystko inne, podlega 
zarówno w przestrzeni czasowej jak i geograficznej zmianom. Nawet 
najsilniej zakorzenione jej elementy ulegają zmianom. Przekształcanie i 
wypieranie jednych konwencji przez inne zapewnia dynamiczność procesu 
historyczno-literackiego, który wzbogacany przez tworzące się i zmieniające 
nowe normy tworzy oryginalność i innowacje361. 

                                                        
360 Głowiński (1962:17–26), Głowiński (1988:239–240). 
361 Tamże, Sawicka (2006:23–31,129–144). 
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7.2 Deminutywy w języku polskim 

Język służy do wyrażania uczuć, myśli, oceny oraz opisu rzeczywistości i 
stosunku do świata, rzeczy, zjawisk i ludzi. Odbywa się to dzięki słownictwu 
oznaczającemu nie tylko desygnaty (osoby, rzeczy, zjawiska, stany), ale 
także wyrażającemu do nich stosunek emocjonalny. Słownictwo to 
nazywane jest w językoznawstwie ekspresywizmami i jako że są one 
nośnikami emocji, mają dużą siłę wyrazu. Barwa ekspresywna może mieć 
charakter dodatni, np. określenia deminutywne i hipokorystyka, czyli wyrazy 
pieszczotliwe lub ujemny, np. określenia augmentatywne i w niektórych 
przypadkach także deminutywne. Potencjał słowotwórczy języków 
słowiańskich umożliwia tworzenie za pomocą odpowiednich formantów, 
sufiksów, niemal bezgranicznej ilości form deminutywnych, co wynika 
głównie z emocjonalnego charakteru komunikacji interpersonalnej w 
kulturze słowiańskiej362. Polszczyzna wyróżnia się wśród języków 
zachodniosłowiańskich wyjątkowym bogactwem sufiksów nacechowanych 
emocjonalnie363 oraz możliwościami ich stosowania. 

Polski system językowy, według Bartmińskiego, pozwala na 
kumulację/stopniowanie sufiksów zdrabniających, np. dom → domek → 
domeczek → domuleczek, mały → maleńki → malusieńki → malusienieńki, 
z czego w szerokim zakresie korzysta język poezji ludowej364. Zdrobnieniom 
w języku polskim ulegają różne części mowy: rzeczownik, przymiotnik, 
zaimek, przysłówek, nawet czasownik. Formy czasownikowe zdrabnia się 
jednak bardzo rzadko i ograniczony jest ich zasięg występowania, ponieważ 
używane są głównie w stosunku do zachowań dzieci, np. płakuniać, 
płakusiać.  

Ogromna częstotliwość występowania form deminutywnych w języku 
polskim wynika również z natury polskiego kodu kulturowego. W polskiej 
normie zachowań językowych deminutywy mają funkcję grzecznościową365. 
Szczególnie silna w kulturze polskiej potrzeba bliskości, życzliwości i 
emocjonalności kontaktu między ludźmi znajduje swój wyraz właśnie w 
ekspresywności mowy oraz sposobie wyrażania emocji, poprzez stosowanie 
deminutywów366.  

Zdrobnienia należą do słowotwórczych środków stylistycznych często 
stosowanych w literaturze dla dzieci. Formy te, zwykle nacechowane 
dodatnio, charakteryzują także sposób zwracania się do osób darzonych 
sympatią oraz sposób, w jaki dorośli zwracają się do dzieci. Poprzez 
deminutywy, które budzą w odbiorcy pozytywne odczucia, można wyrazić 

                                                        
362 Wierzbicka (1992:269–286), por. 9.3.2. 
363 Siatkowska (1967:169). 
364 Bartmiński (2001:228). 
365 Marcjanik (2007:22–26). 
366 Wierzbicka (1992:270–286, 2007:184–188). 
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sympatię, aprobatę oraz życzliwość w stosunku do opisywanych osób, 
zwierząt, przedmiotów i zjawisk. Nie zawsze jednak tak jest. W zależności 
od kontekstu użycie form zdrobniałych ujawniać może pogardę, obniżenie 
wartości, żartobliwy lub lekceważący stosunek. Słownictwo ekspresywne w 
języku polskim stanowi element kodu kulturowego, a komunikacja werbalna 
nie jest w pełni możliwa z pominięciem ekspresywizmów. Deminutywy 
tworzą kameralność przekazu językowego oraz cechują język potoczny. W 
języku potocznym występują często w dialogach grzecznościowych, a w 
stylu artystycznym są nośnikiem emocji lub służą do stylizacji na język 
dziecięcy, gwarę ludową czy język potoczny367.  

Wśród deminutywów wyróżniają się hipokorystyka, szczególnie liczne w 
języku polskim368. Zwłaszcza imiona własne posiadają duże możliwości 
tworzenia form hipokorystycznych. W mowie potocznej imiona oficjalne 
(metrykalne) zastępowane są przez nieoficjalne w formie zdrobniałej lub 
hipokorystycznej. Zawierają one w porównaniu z metrykalnymi pewien 
naddatek informacyjny, przypisujący im określoną wartość emocjonalną369.  

Za pomocą wyrazów zdrobniałych określa się przedmioty małe, drobne, 
także istoty niedorosłe, młode lub dopiero co urodzone. Podstawową ich 
funkcją jest funkcja deminutywno-hipokorystyczna, czyli komunikowanie 
małości przedmiotu i pozytywnego stosunku do niego370. Językoznawca Ewa 
Siatkowska, zajmująca się m. in. badaniami deminutywów dzieli je na dwie 
grupy371: deminutywy właściwe, oznaczające przedmioty lub istoty małe, 
np.: drzewko w stosunku do drzewo, piesek w stosunku do pies, 
przeciwstawiając im deminutywy emfatyczne, które są głównie przejawem 
treści emocjonalnych. Omawiając podział deminutywów, Siatkowska 
twierdzi, że precyzyjne wytyczenie granic między deminutywami 
właściwymi i emfatycznymi nie jest w pełni możliwe, bowiem niektóre 
zdrobnienia, np. dzieciątko, należą jednocześnie do dwu działów, gdyż 
wyobrażenie przedmiotu mniejszego nadaje często wyrazowi szczególny 
odcień emocjonalny.  

W pracy zatytułowanej O ekspresywności języka (1981), Stanisław 
Grabias analizuje liczne formanty ekspresywne372. Z uwagi na ich funkcję 
dzieli je na trzy grupy główne: strukturalne, semantyczne i pragmatyczne 
funkcje formantu. Grupy główne dzieli dalej na wiele podgrup. Dla potrzeb 
obecnej pracy interesujące są trzy podgrupy: formanty intensyfikujące 
(zmniejszające), wiekowe (dziecięce) oraz emocjonalne wskazujące na 

                                                        
367 Przybylska (2003:146). 
368 Tamże, s. 186–187. 
369 Kosyl (2001:437). Imiona używane w obiegu nieoficjalnym, czyli w języku potocznym, w 
środowiskach rodzinnych czy przyjacielskich tym różnią się od nazwisk, że występują często 
w formach deminutywnych, hipokorystycznych lub skróconych. Nazwiska z zasady używane 
są w tej samej formie językowej, co w obiegu oficjalnym. Rymut (1998:143–144). 
370 Grzegorczykowa (1982:53–55), Bartmiński (2001:229). 
371 Siatkowska (1967:157–170). 
372 Grabias (1981:44–75). 
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aprobatę, tzw. melioratywne, i dlatego tylko deminutywy z tymi formantami 
poddane zostaną analizie. 

7.3 Deminutywy w języku szwedzkim 

W przeciwieństwie do polszczyzny język szwedzki nie posiada tak licznych 
możliwości tworzenia deminutywów, w związku z czym używa ich rzadko. 
Wynika to nie tylko z faktu, iż język szwedzki stanowi element innego typu 
kodu kulturowego niż polski, kultury bardziej zdystansowanej, gdzie emocje 
wyrażane są w sposób bardziej powściągliwy373. Zasady słowotwórstwa w 
języku szwedzkim nie dają możności budowania aż takiej mnogości form 
deminutywnych jak w języku polskim, dlatego z punktu widzenia 
tłumaczenia z języka szwedzkiego na polski konieczne jest interpretowanie 
odcieni znaczeniowo-uczuciowych oryginału przez tłumacza. 

Język szwedzki dysponuje formą przymiotnika liten dodawaną jako 
prefiks do rzeczowników, rzadziej do przymiotników i czasowników374, np.: 
lill- „mały, -a, -e” i små- „małe, mali”, porównaj: mamma „mama”, lilla 
mamma „mamusia”, by „wieś”, småby „mała wioska”, le „uśmiechać się”, 
småle „uśmiechać się lekko”, oraz sufiksami: -ing, np.: fot „stopa”, fosing 
„stópka”, mamsing „mamusia”, -ling dla zdrobnień osób, zwierząt i 
przedmiotów: gässling „gąska”, killing „kózka”, hämpling „makolągwa 
zwyczajna”375, -is przy zdrobniałych formach imion żeńskich Ulrika, Ullis, -
le przy zdrobniałych formach imion męskich: Karl – Kalle, Per – Pelle, Olof 
– Olle oraz niezwykle rzadko w zdrobnieniach przymiotników określających 
zwierzęta, np.: grå „szary”, grål-le376 „szary koń”, -sa, przy zdrobnieniach 
nielicznych imion żeńskich i nazw zwierząt377: Katarina – Kajsa, ko 
„krowa”, kossa „krówka”, -se, przy zdrobnieniach imion i nazw zwierząt378: 
Bo, Bosse, kat „kot”, kisse „kotuś”, fölse, „źrebaczek”, oraz gasse, gåskarl, 
gås379 „gęś”, -tje w słownictwie marynistycznym380: kultje „wicher”, stiltje 
„sztil”, czyli pogoda bezwietrzna na morzu381. 

                                                        
373 Wykład prof. Ewy Sławek na Uniwersytecie Sztokholmskim 3 maja 2010, pt. O polskim 
kodzie kulturowym: świadectwa leksykalne i gramatyczne. 
374 Ordbok öfver svenska språket (1925:1396). 
375 Tamm (1897:67–68). 
376 Tamże, s. 67. 
377 Tamże, s. 78. 
378 Tamże, s. 78. 
379 Møller (1943:34), Olson (1916:122). 
380 Tamm (1897:90). 
381 Kultje i stiltje zapożyczone zostały z języka niderlandzkiego, w którym sufiks -tje pełni 
rolę sufiksu zdrabniającego. 
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Ponadto istnieją formy deminutywne, stosowane w mowie i książkach dla 
najmłodszych, należące także do form poufałych, używanych głównie w 
kręgu rodzinnym, jak: bissing „ząbek” czy vovve „piesio, piesek”.  

7.4 Deminutywy a literatura dla dzieci 

Badacz dzieciństwa i twórczości dla dzieci Jerzy Cieślikowski twierdzi, że 
dziecko pociągają „ekstrema wielkości” i jeśli słowotwórstwo polskie daje 
bogate możliwości ukazania wielkości lub małości, należy je stosować, 
zwracając się do dziecka. Zagęszczenie zdrobnień w polskiej LD może być 
właśnie wyrazem zainteresowania dziecka „ekstremami wielkości”382. 

W jednym z rozdziałów książki Literatura i wychowanie (1973) Halina 
Skrobiszewska383 omawia problematykę budzenia wrażliwości i instynktów 
opiekuńczych u małego czytelnika przy pomocy literatury w stosunku do 
wszystkiego, co żyje. Autorka staje w obronie stosowania zdrobnień w 
literaturze dla dzieci twierdząc, że zdrobnienia i eufemizmy mają znaczenie 
wychowawcze, gdyż apelując do instynktów opiekuńczych dziecka 
wywołują wrażenie, że ma się do czynienia z czymś drobnym czy słabszym, 
co szczególnie zobowiązuje do manifestowania czułości. Trzydzieści lat 
później podobnie Anna Łobos w książce Język czasopism i programów 
telewizyjnych dla dzieci (2003) jest zdania, że duży udział zdrobnień w 
mediach skierowanych do dzieci motywowany jest poruszaniem tematów w 
ten sposób, aby kształtowały ich wrażliwość384 na otoczenie. 

Według Janiny Papuzińskiej385 deminutywy są często nadużywane w 
literaturze dla dzieci i mylnie traktowane jako synonim przystosowania się 
do dziecięcego odbiorcy. Świadectwem tego może być, jej zdaniem, 
twórczość Jana Brzechwy (1898–1956), która odnowiła słownictwo poezji 
dla dzieci, walcząc z „milusińskością” i „przesłodzeniem” wierszy dla 
dzieci. Zdrobnienia nie pojawiają się w jego poezji prawie zupełnie, a jeśli 
już to w znaczeniu parodystycznym. Zamiast kotków, kurczaczków, piesków 
i króliczków spotykamy w jego poezji wyrażenia „niepoetyczne” jak szpak, 
świnia, sroka, żółw i wieprz386. 

Liczne stosowanie deminutywów wypływa także, jak twierdzi 
Adamczyk-Garbowska387, z konwencji polskiej literatury dziecięcej. Kierując 
się konwencją „pisania dla dzieci” tłumacze, nie zawsze świadomie usiłują 
przybliżyć tekst czytelnikowi, infantylizując i nasączając utwór 

                                                        
382 Cieślikowski (1967:262–263). 
383 Skrobiszewska (1973:175–180). 
384 Łobos (2003:64–66). 
385 Papuzińska (1978b:84–85). 
386 Tamże, Skrobiszewska (1965:41–42). 
387 Adamczyk-Garbowska (1988:151–152). 
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ekspresywnymi deminutywami. Tendencja infantylizacji tekstu dla dzieci 
była w przekładach LD wyraźnie zauważalna do końca lat 80388. Także 
późniejsze badania Łobos nad słownictwem niektórych polskich czasopism i 
programów telewizyjnych dla dzieci wykazały, że zdrobnienia i wyrazy 
spieszczone cechują nie tyle język dzieci, co przede wszystkim język 
dorosłych skierowany do dzieci389. Wynika to z zakorzenionych w Polsce 
przekonań, że do dzieci należy mówić w sposób uproszczony i 
pieszczotliwy390, jakimś „specjalnym, stworzonym do tego językiem”391. 
Powiedziałabym nawet, że stosowanie deminutywów jest zakodowane w 
świadomości osób dorosłych mówiących czy piszących dla dzieci. 
Niekoniecznie zgodzę się jednak z tezą, że formy deminutywne są formami 
uproszczonymi. Jak ukażę na przykładach zaczerpniętych z analizowanych 
tekstów, są one często formami dłuższymi od podstawowej, co może 
stanowić przeszkodę w poprawnym zastosowaniu odmian deklinacyjnych, a 
zarazem sprawiać większe trudności w czytaniu i wymowie dzieci. 

7.5 Deminutywy w przekładzie 

Przekład deminutywów stanowi rzadko analizowane pole badawcze. Dotąd 
pojawiły się tylko pojedyncze głosy na ten temat. Olgierd Wojtasiewicz w 
swoim dziele Wstęp do teorii tłumaczenia zaznaczył, jakie wyzwanie dla 
tłumacza przedstawia słowotwórstwo, a szczególnie przekład form 
deminutywnych oraz rubasznych rzeczowników i przymiotników, 
kategoryzując je jako nieprzetłumaczalne392. Zacytuję uwagi Wojtasiewicza 
dotyczące przekładu polskich form deminutywnych:  

Sama forma rzeczownika określa nasz stosunek uczuciowy lub precyzuje 
znaczenie, zmuszając w tłumaczeniu na języki, które formy takie znają w 
bardzo ograniczonym zakresie, do puszczania się na niepewne wody 
interpretacji przez dodawanie przymiotników. [...] W najlepszym razie 
zubaża ona i upraszcza sprawy bardzo zróżnicowane w oryginale, a ponadto 
w wielu przypadkach zawodzi całkowicie393.  

Niekiedy napotykamy na sytuacje odwrotne, szczególnie w przekładach z 
języków germańskich. Przykładem mogą posłużyć polskie tłumaczenia 
Goethego dokonane przez Mickiewicza wzbogacone wielokrotnie o 

                                                        
388 Tamże, s. 114. 
389 Łobos (2003). 
390 Adamczyk-Garbowska (1988:152). 
391 Skrobiszewska (1968:66). 
392 Wojtasiewicz (1957:29–60). 
393 Tamże, s. 41. 
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deminutywy, których brak w oryginale, np. Du Schelm (ty szelmo) w 
polskim przekładzie pojawiło się w formie ty błazenku394. 

Analogicznie przedstawia się sytuacja w polskich tłumaczeniach 
angielskiej literatury dziecięcej395, gdzie Krzysztof Hejwowski 
zaobserwował częstsze występowanie zdrobnień w przekładach. 
Wcześniejsze badania autorki pracy wykazały taką samą tendencję w 
polskich przekładach Astrid Lindgren396. Również Adamczyk-Garbowska 
doszła do podobnych wniosków, porównując polskie i rosyjskie przekłady 
angielskiej literatury dla dzieci. Warto dodać, że tendencja do nasycania 
tłumaczeń zdrobnieniami, zwana przez niektórych infantylizacją, w 
niemieckich tłumaczeniach z literatur słowiańskich jest dużo mniejsza397.  

W trakcie badania przekładu deminutywów i hipokorystyków w utworach 
Henryka Sienkiewicza na język szwedzki Ewa Gruszczyńska ukazała, że 
szwedzkie przekłady Sienkiewicza tracą wiele na ekspresywności i 
emocjonalności. Niektóre nazwy własne w szwedzkim przekładzie 
zachowują polską strukturę z sufiksem deminutywnym, ale tracą na 
emocjonalności z powodu braku występowania odpowiedniej formy w 
języku szwedzkim, a co za tym idzie, ich niezrozumiałości w szwedzkim 
tłumaczeniu. Przekład, np. deminutywnych nazw części ciała uzyskuje w 
języku szwedzkim formy neutralne, nienacechowane emocjonalnie398.  

Jak silnym elementen polskiego kodu kulturowego są zdrobnienia 
niektórych nazw własnych świadczyć może fakt, że zachowane one zostały 
w niektórych szwedzkich przekładach Sienkiewicza. Tłumacz zdawał sobie 
najprawdopodobniej sprawę z ładunku uczuciowego zawartego w formach 
deminutywnych polskich imion, np.: Anusia, Marysia, Janko399 oraz jak 
mocno zdrobnienia te związane są z polską kulturą. Starał się w ten sposób 
przenieść je na grunt kultury szwedzkiej prawdopodobnie w nadziei, że 
przekażą one chociaż namiastkę polskiej emocjonalności zawartej w 
zdrobnieniach. Odwrotnie jednak sytuacja wygląda w polskich przekładach 
analizowanych utworów Lindgren. Tłumaczki przenoszą do swoich tekstów 
wszystkie szwedzkie imiona w formie podstawowej. Dotyczy to zarówno 
imion typowo szwedzkich, które nie wpisują się łatwo w polski paradygmat 
fleksyjny, jak Olle, Bosse czy Kerstin, ale także imion istniejących w języku 
polskim, niesprawiających trudności w odmianie, nawet w formie 
zdrobniałej, jak Anna, Ida czy Emil. Imiona te, biorąc pod uwagę, że noszą 
je w utworach dzieci, byłyby bez wątpienia zdrobnione w polskich utworach 
oryginalnych. Tłumaczki czuły zapewne dystans wobec imion bohaterów 

                                                        
394 Szmydtowa (1955:85–89). 
395 Hejwowski (2004:121). 
396 Liseling-Nilsson (2006b:209–219). 
397 Adamczyk-Garbowska (1988:114, 143–152). 
398 Gruszczyńska (2001:81–120). 
399 Tamże, s. 85–96. 
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szwedzkich utworów, a znając szwedzki język i kulturę były świadome, że 
formy deminutywne nie są w nich stosowane. 

W świetle tych badań oraz w świetle asymetrii w tworzeniu 
deminutywów i hipokorystyków między językami polskim a szwedzkim 
należy przyjrzeć się, jak różnice te wpływają na przekład form 
deminutywnych. Punktem wyjścia analizy z języka szwedzkiego na polski 
powinien być język szwedzki TO. Tak będzie w większości przypadków. 
Jednak różnice strukturalne między obydwoma językami nie pozwalają w 
pełni na to ograniczenie. Dlatego niekiedy konieczne będzie także za 
pozycję wyjściową obrać TP, w którym zaobserwowano znaczny udział 
deminutywów i porównać go z TO. Dopiero to dwukierunkowe podejście do 
analizy pozwoli wskazać na różnice między oryginałem a przekładem w 
konwencjach rządzących przekładami szwedzkich utworów dla dzieci na 
język polski. Bliższa analiza pozwoli również odczytać, jakie tendencje 
zauważamy w przekładzie szwedzkiej LD na język polski. 

7.6 Terminologia i podział analizowanych 
deminutywów 

W TO 3B wyodrębniłam dwie grupy deminutywów. Dla uproszczenia w 
dalszej części pracy stosować będę następujące terminy: D1° – dla 
deminutywów pierwszego stopnia i D2° – dla deminutywów drugiego 
stopnia. Grupa D1° to formy zbudowane z przymiotnika lilla lub små + 
rzeczownik. W grupie D2° występują deminutywy tworzone przez 
reduplikację przymiotnika lilla, lilla lub små, små + rzeczownik. Zaznaczyć 
należy, że nazewnictwo D1° oraz D2°, którego używam w pracy stosuję 
wyłącznie w stosunku do deminutywów w języku szwedzkim. Postępuję w 
ten sposób dlatego, że w polskim mechanizmy ich tworzenia są odmienne400.  

Oprócz grup D1° i D2° omówię grupę trzecią, powstałą w wyniku analizy 
odwrotnej, gdzie punktem wyjścia jest TP. Umieściłam w niej formy 
deminutywne rzeczowników występujące w TP, których wersja oryginalna 
użyta jest w formie podstawowej a nie zdrobniałej. Kolejne dwie 
wyodrębnione w TP grupy to deminutywne formy przymiotników i 
przysłówków. 

Co do deminutywów w TP, dla ułatwienia konieczne będzie zastosowanie 
w pracy następującej terminologii: deminutywy proste dla deminutywów 
składających się z jednego wyrazu zdrobniałego, np.: ząbki DzB 231, 
jajeczka DzB 209 i deminutywy złożone dla deminutywów składających się z 

                                                        
400 W języku polskim stosuje się podobne nazewnictwo. Deminutywa pierwszego stopnia dla 
zdrobnień typu dom-ek oraz deminutywa drugiego stopnia dla zdrobnień typu dom-ecz-ek. 
Siatkowska (1967:161). Nie należy zatem w żaden sposób mylić nazewnictwa polskich 
deminutywów z terminologią D1° i D2° stosowaną w obecnej pracy. 
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wyrazu zdrobniałego poprzedzonego przymiotnikiem mały w formie 
podstawowej lub deminutywnej, np.: małe laleczki DzB 15, małe mebelki 
DzB 16, mały cielaczek DzB 113, maleńka żabka DzB 220, małe prosiaczki 
DzB 187. 

7.7 Analiza przekładu deminutywów w trylogii  
o Bullerbyn 

7.7.1 Przekład deminutywów pierwszego stopnia  

Dla przejrzystego zobrazowania analizowanego zagadnienia wyniki badań 
przedstawiam w formie tabeli.  

Tabela 2. Liczba D1° w 3B i liczba ich przekładu na deminutywy proste i złożone. 

3B TP TP 

D1° Deminutywy proste Deminutywy złożone 
81 28 53 

Pierwsza kolumna w tabeli nr 2 przedstawia ilościowe zestawienie D1° w 
3B. Pozostałe dwie ukazują ich liczbę w polskim przekładzie, wyodrębnione 
ze względu na strategię przekładu. W drugiej kolumnie liczba tłumaczeń na 
deminutywy proste, a w trzeciej ilość tłumaczeń na deminutywy złożone. 

W TO przeanalizowałam 81 D1°. W TP 28 z nich, czyli w sumie 35% 
przełożono na deminutywy proste, a 53 (65%) na deminutywy złożone. 
Powyższa tabela przedstawia deminutywy w TO w jednej formie D1°, 
można by zatem przypuszczać, że tłumaczka posłuży się również jedną 
formą. Tak się jednak nie stało. Jak już wcześniej zauważyłam, możliwości 
języka polskiego dopuszczają tu znaczną swobodę i pozwalają na dość duże 
zmiany strategii. Ciekawy w powyższym zestawieniu wyników jest jednak 
stosunek procentowy deminutywów prostych 35% i złożonych 65%. 

Forma złożona deminutywu staje się formą o większej sile intensywności 
ekspresywnej w porównaniu z deminutywem prostym. Na tym jednak nie 
koniec. Przymiotnik mały określający deminutywy złożone występuje 
czasami w formie deminutywnej z zastosowaniem różnych 
intensyfikujących sufiksów melioratywnych malutki, maleńki, itp., co 
wprowadza kolejne poziomy intensywności ekspresywnej. Sprawia to, że TP 
osiąga znacznie więcej poziomów intensywności ekspresji niż tekst 
oryginału, w którym zachowany jest tylko jeden poziom – D1°. 
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7.7.2 Przekład deminutywów drugiego stopnia 

W tekście 3B znalazłam siedem przykładów na D2°. Ze względu na 
niewielką objętość materiału pozwolę sobie na ich zacytowanie: små, små 
barn ABB 13 „małe malutkie dzieci” DzB 9, små, små blombuketter ABB 
19 „małe, malutkie bukieciki” DzB 13, en liten, liten plätt hö ABB 56 „mała, 
malutka kupka siana” DzB 41, små, små dockbullar ABB 78 „małe malutkie 
bułeczki dla lalek” DzB 61, en liten, liten bit ABB 104 „mały, malusieńki 
kawałek” DzB 82, en liten, liten människa MBB 8 „mały, malutki 
człowieczek” DzB 86, en liten, liten gran MBB 12 „mały, maluśki 
świerczek” DzB 89.  

W porównaniu z przekładem D1° (tabela 2) przekład D2° odbył się już 
wyłącznie przy pomocy jednej strategii. We wszystkich przypadkach w TP 
powtórzono za TO reduplikację przymiotnika określającego zdrabniany 
rzeczownik. Mniejsza swoboda w stosowaniu strategii mogła być 
podyktowana tym, iż D2° stanowią formę rzadziej stosowaną i, co za tym 
idzie, bardziej nacechowaną w języku szwedzkim odmianą od „zwykłego” 
języka. Poprzez reduplikację liten Lindgren wyodrębniła te wyrazy wśród 
innych, nadając im piętno oryginalności, co wzmocniło ekspresję ich 
wyrazu. Pracując nad przekładem 3B, Szuch-Wyszomirska zwróciła większą 
uwagę na tę właśnie formę. Założyła prawdopodobnie, że intencją Lindgren 
było większe uwypuklenie ekspresywne opisywanego desygnatu i dlatego 
też pozostała wierna oryginałowi i zamierzeniom autorki w przekazie D2°.  

Zachowując we wszystkich tłumaczeniach reduplikację, tłumaczka 
posłużyła się, podobnie jak wcześniej, swobodą w doborze zróżnicowanych 
form podwojonych przymiotników. Przy użyciu intensyfikujących sufiksów 
melioratywnych zastosowała rozmaite formy deminutywne: malutki, 
malusieńki, maluśki. Doprowadziło to, podobnie jak w przypadku D1°, do 
osiągnięcia kilku poziomów intensywności ekspresywnej deminutywów w 
TP w porównaniu z TO.  

Jak wcześniej ukazałam, możliwość szerokiego wyboru różnych form 
zdrobniałych pozwala na częste ich zmiany. Ugruntowało to zapewne pewne 
normy w polskiej tradycji i konwencji językowej. Polska norma stylistyczna 
nie dopuszcza powtórek wyrazowych i uważa je za błąd stylistyczny401. 
Pracując nad formą polskiego TP, tłumaczka korzystała więc z możliwości, 
jakie przedstawia język i polonizowała swój styl, dostosowując go do 
konwencji językowej panującej w LD. Zapewne ważną rolę w procesie 
przekładu odegrał również zakodowany w świadomości tłumaczki kod 
kulturowy wpisany w język. 

                                                        
401 Dubisz (1999:108), Przybylska (2003:125). 
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7.7.3 Analiza odwrotna przekładu deminutywów:  

tekst przekładu → tekst oryginału 

7.7.3.1 Przekład deminutywów rzeczownikowych 

W analizie odwrotnej punkt wyjścia stanowić będą deminutywy 
rzeczownikowe w TP, które w TO występują w formie podstawowej, a nie 
deminutywnej. W TP zaobserwowałam częste występowanie deminutywów 
rzeczownikowych. Grupa ta stanowi największą liczbę, aż 214 przypadków. 
Dla porównania przypomnę, że wcześniej w TO wyróżniłam w sumie 88 
form deminutywnych (81 D1° oraz 7 D2°), zatem blisko 2,5 raza więcej niż 
w dwóch poprzednich grupach. Jak ustaliłam, w grupie D1° i D2° 
tłumaczka pozostawała wierna TO, stosując deminutywy w swoim tekście. 
Wierność należy tutaj rozumieć w tym znaczeniu, że formy deminutywne w 
TO przełożone zostały na formy deminutywne w TP. W przekładzie 
pojawiły się one jednak w zróżnicowanych formalnie wariantach, np.: 
„małe, malutkie bukieciki” DzB 13, ale små, små blombuketter ABB 19, 
„mały, maluśki świerczek” DzB 89, ale en liten, liten gran MBB 12.  

Tym razem tłumaczka pozwoliła sobie na pewną swobodę, wprowadzając 
deminutywy w TP, które nie posiadają formalnego odpowiednika w TO, np.: 
täcke ABB 13 „kołderka” DzB 9, matta, hörn ABB 20 „dywanik, kącik” 
DzB 16, kaka ABB 23 „torcik” DzB 17, fat, tunga, korg ABB 39, 40 
„spodeczek, języczek, koszyczek” DzB 31, pall, glas ABB 78 „stołeczek, 
szklaneczki” DzB 61, sängen, lakanet MBB 95, 96 „łóżeczko, 
prześcieradełko” DzB 150, grisen MBB 50 „prosiaczek” DzB 117, kyckling 
MBB 64 „kurczaczek” DzB 128, fågelbo BRR 39 „gniazdko” DzB 209.  

Tak wysoka frekwencja deminutywów w TP uwarunkowana jest nie tylko 
konwencją stosowania tych form w LD. Nie wszystkie formy rzeczowników 
zostały świadomie zmienione na deminutywy, niektóre z nich są tzw. 
deminutywami właściwymi, np.: dziewczynka DzB 6, podwieczorek DzB 17, 
grządka DzB 26, krasnoludek DzB 93, dzwonek DzB 61, kominek DzB 103, 
Gwiazdka DzB 146, skórka cytrynowa DzB 154, chusteczka DzB 155, 
wędzonka DzB 164, kulka DzB 232, złotko DzB 235, żyłka, ciężarek DzB 
246, chochlik DzB 282. 

7.7.3.2 Przekład deminutywów przymiotnikowych i przysłówkowych  

Kolejną grupą deminutywów w TP, która nie ma odpowiednika w 
szwedzkim oryginale są deminutywy przymiotnikowe i przysłówkowe. 
Najczęściej pojawiającymi się w TP przymiotnikami i ich derywatami w 
deminutywie są: mały, (malutki DzB 9, 41, 61, 86, 184, 189, maleńka DzB 
220, malusieńki DzB 82, maluśki DzB 89, malusińska DzB 153), cienki 
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(cieniutki DzB 77, 192, 212), miękkie (mięciutkie DzB 31), miły (milutki 
DzB 69, 115, 147, 184), prosta (prościutka DzB 260) i wąska (wąziutka DzB 
236). Przysłówki wraz z ich derywatami, deminutywami przysłówkowymi 
reprezentowane są przez: cicho (cichutko DzB 64, 114, 176, 215, 228, 281), 
gładko (gładziutko DzB 80), ostrożnie (ostrożniuteńko DzB 150), spokojnie 
(spokojniutko DzB 200), wolno (wolniutko DzB 233) i trochę (troszkę DzB 
64, 189, 192, troszeczkę DzB 56, 165).  

Obecność przymiotników charakteryzujących rzeczowniki oraz 
przysłówków określających czynności sprawia, że TP staje się znacznie 
bardziej nacechowany emocjonalnie. Deminutywy przymiotnikowe 
występują często bezpośrednio przed zdrobniałym rzeczownikiem, np.: 
cieniutkie pasemko DzB 212, mała, milutka kuchenka DzB 69, mały, maluśki 
świerczek DzB 89, milutka siostrzyczka DzB 184, malutka zakładeczka DzB 
271, maleńka gałązka DzB 247. Deminutywy przysłówkowe pojawiają się 
przy określaniu czynności wykonywanych najczęściej przez dzieci lub przy 
nowonarodzonych zwierzętach i bardzo małych dzieciach. Bezpośrednia 
bliskość małych stworzeń w tekście sprawia, że deminutywy przysłówkowe 
sąsiadują prawie zawsze z deminutywami rzeczownikowymi i 
przymiotnikowymi, co powoduje szczególną koncentrację deminutywów, 
np.: troszkę śmietanki DzB 189. Kumulacja tak wielu deminutywów 
przyczynia się do znacznego „spieszczenia” i „udziecinnienia” tekstu 
przekładu w porównaniu z tekstem oryginału, ale jest to w pewnym stopniu 
uwarunkowane konwencją językową.  

Deminutywy przymiotnikowe i przysłówkowe nie mają formalnego 
odpowiednika w języku szwedzkim, stąd ich brak w TO. Należy jednak 
zasygnalizować, że w rzadkich przypadkach TO wskazuje na to, że Lindgren 
starała się niekiedy zbliżyć do młodego czytelnika, intensyfikując 
przysłówki w swoim tekście w ramach możliwości języka szwedzkiego. Dla 
zilustrowania zabiegów stosowanych przez autorkę podam następujące 
przykłady: „cichutko” DzB 64 alldeles tysta ABB 64, „cichutko” DzB 228 
alldeles, alldeles tysta BRB 60, „ostrożniuteńko” DzB 150 så försiktigt 
MBB 96, „spokojniutko” DzB 200 så stilla BRB 27, „troszeczkę” DzB 56, 
165 lite grann ABB 71, MBB 115.  

Lindgren używa, jak widać, przysłówków så „tak” i alldeles „zupełnie, 
całkiem” przed przysłówkami określającymi daną czynność w celu 
podkreślenia jej intensywności. W TO zabiegi te stosowane są rzadko, 
aczkolwiek jeżeli są stosowane, to w TP pojawiają się w formie 
deminutywów przysłówkowych. Nie zauważyłam natomiast stosowania 
podobnego zabiegu wobec przymiotników występujących w TO. 
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7.7.4 Przekład deminutywnych form adresatywnych  

Interesujący aspekt problematyki przekładu deminutywów stanowią formy 
zwracania się do najbliższych krewnych, które w TO reprezentowane są 
przez formę podstawową. Poniższa tabela przedstawia frekwencję 
występowania rzeczowników mamma „mama”, pappa „tata” oraz farfar 
„dziadek”402 w TO oraz liczbę ich przekładów na język polski w formie 
podstawowej i deminutywnej. 

Tabela 3. Liczba przekładu form adresatywnych mamma, pappa i farfar na formę 
podstawową i deminutywną w 3B. 

3B TP forma podstawowa TP forma deminutywna 
mamma 125 mama 80 (65%) mamusia 45 (35%) 
pappa 91 – tatuś 91 (100%) 
farfar 155 – dziadziuś 155 (100%) 

Pierwsza kolumna przedstawia liczbę poszczególnych wyrazów w TO, 
kolumna druga liczbę przekładów na wyraz w formie podstawowej, a 
kolumna ostatnia liczbę przekładów w formie deminutywnej. 

7.7.4.1 Przekład formy adresatywnej farfar  

Desygnatem wyrazu farfar w książce jest osiemdziesięcioletni mężczyzna, 
czyli w podeszłym wieku. Farfar – dziadek dwojga dzieci z Bullerbyn 
(aczkolwiek wszystkie dzieci w TO nazywają go farfar) – darzony jest przez 
wszystkich bohaterów ogromną miłością i poważaniem. Z racji na podeszły 
wiek dziadek nie uczestniczy aktywnie w zabawach, pozostaje jednak 
bacznym obserwatorem, służącym radą i wsparciem duchowym. W 
szwedzkim oryginale farfar pojawia się wyłącznie w formie 
nienacechowanej, podstawowej.  

Szuch-Wyszomirska zdecydowała się konsekwentnie na stosowanie 
formy zdrobniałej – dziadziuś, poprzez dodanie zabarwionego uczuciowo 
sufiksu melioratywnego -uś. Mogła kierować się oczekiwaniami dorosłych 
odbiorców utworu, wobec których dzieci często stosują deminutywy, co 
uważane było, szczególnie przez osoby starszego pokolenia, za konwencję 
grzecznościową i przejaw dobrego wychowania. Przypuszczać również 
należy, że interpretując utwór, tłumaczka odczytała uczucia szacunku i 
miłości, jakie dla dziadka żywią mieszkańcy Bullerbyn. Chcąc przekazać te 
same asocjacje uczuciowe oraz zdobyć sympatię odbiorcy dla przekładu 

                                                        
402 Szczegółowa informacja dotycząca zależności pokrewieństwa w wyrazie farfar (ojciec 
ojca), pozostaje bez znaczenia dla obecnej analizy, w pracy używam istniejącego w języku 
polskim i TP hiperonimu dziadek. 
Wyrazu farmor – „babcia” nie analizuję w pracy, ponieważ występuje w TO tylko dwa razy. 
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zdecydowała się na polonizację tych leksemów i wybrała formy bardziej 
zabarwione emocjonalnie.  

Ogromny udział deminutywów spowodował jednak, że konotacje 
związane z odbiorem postaci dziadziusia w TP znacznie odbiegają od 
konotacji postaci przedstawionej w TO. Wizerunek dziadziusia został 
wyraźnie pozbawiony autorytetu i powagi. Jawi się jako niedojrzała, krucha 
duchowo, wzbudzająca politowanie postać, pozbawiona własnej woli w 
przeciwieństwie do świadomego otaczających go wydarzeń farfara – 
dziadka w TO. 

Podobnie jak w TO farfar, tak i w TP wyraz dziadziuś i jego warianty 
wykazuje dużą frekwencję występowania, nawet dziesięciokrotnie na jednej 
stronie. W TP reprezentowany jest przez wiele form fleksyjnych, np.: 
dziadziuś, dziadziusia, dziadziusiem, dziadziusiowi. Duży udział 
deminutywów z wieloma spółgłoskami miękkimi i zróżnicowaniem 
intensyfikujących sufiksów melioratywnych wzmaga „pieszczotliwy” 
charakter TP, nadmiernie go umila i przesadnie udziecinnia w porównaniu w 
TO. Jeśli dziecko czyta utwór bez pomocy osoby dorosłej, zróżnicowanie 
form fleksyjnych, kumulacja dodatkowych sufiksów, a co za tym idzie, 
dłuższe formy wyrazowe mogą stanowić jednocześnie przeszkodę w 
odczytywaniu wyrazów403, co z kolei może negatywnie wpływać na 
rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

7.7.4.2 Przekład form adresatywnych mamma i pappa 

Przekład wyrazów mamma „mama” i pappa „tato” stanowi nieco inne 
zagadnienie. Jeśli weźmie się pod uwagę ich budowę słowotwórczą, to 
leksem mama można interpretować jako zdrobnienie od matka: matk-a → 
ma-ma, z ucięciem infiksu -tk- i jednostkowym sufiksem -ma. Dalszą formą 
deminutywną będzie mam-a → mam-usia. Natomiast nie da się tej 
interpretacji zastosować do relacji ojciec – tata, ponieważ są to formy 
całkowicie różne fonologicznie. Słowotwórczy związek istnieje dopiero 
między tata – tatuś. Ponieważ w TO Lindgren posługuje się formami 
mamma i pappa, których odpowiednikami w języku polskim są mama i tata, 
leksemy, od których tworzone są deminutywy w TP, dlatego za formę 
podstawową w analizowaniu deminutywów będę uważać formy mama i tata. 

W oryginale 3B znalazłam wyraz mamma 125 razy, a wyraz pappa 91 
razy404. W TP mamma przetłumaczono w dwóch formach: mama 80 razy, co 

                                                        
403 Długość wyrazów ma bezpośredni wpływ na wskaźnik czytelności (dostępności) tekstu 
läsbarhetsindex (LIX), czyli miarę stopnia trudności leksykalnej i gramatycznej tekstu, 
stosowanej w celu określenia stopnia, w jakim będzie on dostępny. LIX rozwinięty został 
przez pedagoga szwedzkiego Carla-Hugo Björnssona. http://www.standards-
schmandards.com/exhibits/rix/, http://www.lix.se/ . 
404 Rzeczowniki mama i tata są jednymi z najczęściej występujących rzeczowników w 
tekstach dla dzieci. Łobos (2003:62). 
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stanowi 65% i mamusia 45 razy, 35%. Pappa w 100% przypadków 
przetłumaczony jest w formie zdrobniałej tatuś. Matki i ojcowie 
występujący w utworze traktowani są z jednakowym uczuciem miłości i 
szacunku w TO. Nieuzasadnione jest zatem w TP zróżnicowanie form w 
odniesieniu do rodziców. Stosowanie wyłącznie form zdrobniałych tatuś 
powoduje, że postaci tatusiów w TP jawią się jako otoczone większym 
sentymentem i respektem w porównaniu z postaciami mam. Można by 
twierdzić, że uczucia, wyrażone formą adresatywną, względem postaci mam 
zostały bezpodstawnie zredukowane o 65%. 

Na myśl przychodzi również inna kwestia. Postać taty, ojca i mężczyzny, 
jako głowy rodziny, osoby mniej obecnej w domu, mogła wzbudzać 
specjalny szacunek. Anna Landau-Czajka ukazała, że życie codzienne 
opisane w polskich czytankach, bajeczkach i opowiadaniach dla dzieci od 
roku 1785, wskazuje na wyraźne różnice w przedstawieniu postaci matki i 
ojca w literaturze405. Aż do okresu po II wojnie światowej role rodziców są 
podzielone. Matka pozostaje bezustannie w bezpośrednej bliskości dzieci. 
Do jej obowiązków należy zaspokajanie potrzeb rodziny, troska o dzieci i 
ich ojca, zachowanie porządku w domu i gospodarstwie domowym. Ojciec 
natomiast pracuje na utrzymanie i wszyscy w rodzinie są mu posłuszni. 
Dzieci wyłączone są z bezpośredniego kręgu zainteresowania ojców, 
czytamy u Landau-Czajki406.  

W latach 1948–1956 zmienia się obraz rodziny w polskiej LD i praca 
zarobkowa matek traktowana jest jako rzecz oczywista. Szczególnie 
wymowny w tym kontekście zdaje się charakterystyczny cytat przytoczony 
przez Laudau-Czajkę, który ukazuje zmiany w sposobie przedstawiania 
motywu kobiety-żony, co w kontekście rozważań o przekładzie form 
adresatywnych mama i tata ma szczególne znaczenie. „Kiedy mama wraca z 
fabryki czeka na nią w domu dużo roboty. Trzeba przygotować kolację dla 
tatusia, dla Basi i dla Witka.”407  

Kulturowa wizja rodziców przedstawiana w literaturze i autorytet postaci 
ojca w polskiej kulturze skłonił zapewne tłumaczkę do znaczniejszego 
zabarwienia emocjonalnego postaci ojca w porównaniu z postacią matki – 
kobiety, przebywającej tradycyjnie bliżej dziecka. W świetle takiego 
spojrzenia na zagadnienie TP stanowi znaczne odstępstwo od TO i 
zamierzeń Lindgren, której tekst szkicuje postaci rodziców, wobec których 
uczucia dzieci rozkładają się równomierne i wywołują jednakowe konotacje. 

                                                        
405 Landau-Czajka (2002:36–67). 
406 Tamże. 
407 Tamże, s. 54–56, podkreślenia SLN. 
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7.8 Analiza przekładu deminutywów w trylogii  
o Emilu 

7.8.1 Przekład deminutywów pierwszego i drugiego stopnia 

Ze względu na występowanie form deminutywnych 3E posiada ich 
zdecydowanie mniej w porównaniu z 3B. W 3E wyodrębniłam 60 form D1°. 
Różnicą w stosunku do 3B jest znikoma ilość przykładów D2°, tylko jeden: 
en liten, liten slurk EL 15 „mały, malutki łyczek” PES 12. 

Formy D1° stosowane są w TO określając małe przedmioty, dzieci i 
zwierzęta, np.: liten ängel EL 5 „aniołek” PES 7, liten gubbe EL 95 
„człowieczek” PES 53, lillsängen NHEL 40 „łóżeczko” PES 89, lille gosse 
NHEL 37, 65 „synek” PES 84, 102, lilla hopploppan NHEL 92 „mała 
pchełka” PES 116, liten korv NHEL 132 „mała kiełbaska” PES 131, små 
klövar ÄLEL 76 „małe raciczki” PES 200, lilla grodan ÄLEL 82 „mała 
żabka” PES 202, lilla fönsterrutan ÄLEL 133 „małe okienko” PES 234. 
Wszystkie D1° z tekstu oryginału uzyskały formę deminutywną w TP, 
najczęściej przez deminutywy złożone, rzadziej przez deminutywy proste.  

Podobnie jak to miało miejsce w przekładzie 3B, w szeregu przypadków 
w TP występuje rzeczownik w formie deminutywnej. Dokonałam analizy 
odwrotnej materiału, gdzie punkt wyjścia stanowiły deminutywy 
rzeczownikowe w TP i wyodrębniłam w formie deminutywnej 123 
rzeczowniki, które w TO występują w formie podstawowej. Liczba ta 
stanowi 2 razy więcej deminutywów niż w TO, gdzie było tylko 60 
przykładów na D1°.  

7.8.2 Analiza odwrotna przekładu deminutywów:  

tekst przekładu → tekst oryginału 

7.8.2.1 Przekład deminutywów rzeczownikowych 

Spójrzmy zatem, jak wygląda przekład zdrobnień, gdy za punkt wyjścia 
posłuży TP. Oto kilka przykładów tłumaczeń deminutywów w TP wraz z 
oryginalną wersją w formie podstawowej: slurken EL 15 „łyczek PES 12, 
gubben EL 25 „staruszek” PES 17, prinskorv NHEL 74 „paróweczki” PES 
107, pepparkakor NHEL 114 „pierniczki” PES 128, glasbit ÄLEL 41 
„szkiełko” PES 180, byrån ÄLEL 59 „biureczko” PES 191, fötter ÄLEL 82 
„łapki” PES 202, grisen, klöven ÄLEL 106 „prosiaczek, raciczka” PES 217, 
på vinden ÄLEL 120 „na stryszku” PES 226, gluggen ÄLEL 133 „lufcik” 
PES 234.  
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Analogicznie jak w przekładzie 3B, tak i w przekładzie 3E zauważam 
polonizację TP w formie przystosowania tekstu do konwencji polskiej 
literatury dziecięcej. Tekst został nieco zintensyfikowany emocjonalnie i 
dopasowany do odbiorcy dziecięcego. Należy jednak przyznać, że tendecja 
do udziecinniania TP jest raczej mniejsza w porównaniu z przekładem 3B. 
Zwrot w kierunku mniejszego stosowania deminutywów może, po pierwsze, 
być odzwierciedleniem tekstu oryginału, w którym formy deminutywne 
występują rzadziej niż to miało miejsce w 3B, po drugie, może również 
stanowić wyraz powolnej zmiany zachodzącej w konwencji polskiej LD i 
stopniowego odchodzenia od częstej praktyki przesycania tekstów dla dzieci 
deminutywami. 

7.8.2.2 Przekład deminutywów przymiotnikowych i przysłówkowych  

Kolejną grupą form deminutywnych wyodrębnioną w TP stanowią 
deminutywy przymiotnikowe i przysłówkowe. Deminutywy 
przymiotnikowe o najczęstszej frekwencji to: caluteńki PES 92, 105, 201, 
chudziutka PES 74, głupiutkie PES 23, malutki PES 180, 184, 239, 
okrąglutki PES 197. Najczęściej występujące zdrobnione przysłówki to: 
cichutko PES 193, 198, leciutko PES 190, troszkę PES 101, 104, troszeczkę 
PES 203.  

Formy te stosowane w TP sąsiadują na płaszczyźnie tekstu z 
deminutywami rzeczownikowymi, co polonizuje tekst, przyczyniając się do 
dodatkowej intensyfikacji emocjonalnej. Występowanie jednak znacznie 
mniejszej ilości deminutywów w ogóle w całym tekście przekładu sprawia, 
że ich obecność w TP nie jest aż tak wyrazista jak w tłumaczeniu 3B. 
Deminutywy w przekładzie 3E nie rzucają się zbytnio w oczy i są raczej 
świadectwem cech morfologicznych języka polskiego, w którym częste 
występowanie deminutywów właściwych wynika z bogactwa formalnego 
języka, a nie jedynie z przystosowania do konwencji panującej w polskiej 
LD. Całkowite pozbawienie TP deminutywów i przekład odpowiadający 
formom stosowanym w TO doprowadziłby do przekładu, który nie 
funkcjonowałby jako dobry tekst w kulturze przekładu i stanowiłby 
naruszenie polskiego kodu kulturowego. Kod ten wymusza polonizowanie 
tekstu przez stosowanie tych form, chociażby w przypadku deminutywów 
właściwych, nawet jeśli nie występują one w TO. 

Odwrotnie niż to miało miejsce w TO 3B, gdzie zauważalne były 
przypadki prób podkreślania intensywności przysłówków w TO 3E 
występuje tylko znikoma liczba przykładów uwydatniania intensywności 
przymiotników w zakresie możliwości języka szwedzkiego: boken var 
fullplitad både på längden och tvären NHEL 47 „zeszyt został caluteńki 
zapisany” PES 92, så liten ÄLEL 47, „malutka” PES 184. 

Lindgren korzysta jak wcześniej z przysłówka så przed przymiotnikami 
określającymi przedmiot czy osobę lub stosuje metodę opisową w celu 



 139 

uzyskania efektu zdrobnienia. Autorka ucieka się do tych zabiegów 
nadzwyczaj rzadko, ale we wszystkich przypadkach tłumaczone są one na 
deminutywy przymiotnikowe.  

7.8.3 Przekład deminutywnych form adresatywnych  

7.8.3.1 Przekład form adresatywnych mamma i pappa  

Problematyka przekładu form adresatywnych mamma i pappa pojawia się 
ponownie w tłumaczeniu 3E. Lindgren, podobnie, jak czyniła to wcześniej, 
używa tu formy podstawowej mamma i pappa w 3E. Czasami dla uzyskania 
odmiennej barwy emocjonalnej tekstu przechodzi na formę far, a raz nawet 
na szczególnie nacechowaną formę farsan, przekład której omawiam osobno 
w 7.8.3.2. Wyniki przekładu wyrazów mamma, pappa i far przedstawiam w 
formie tabeli. 

Tabela 4. Liczba przekładu form adresatywnych mamma, pappa i far w 3E. 

3E TP forma 
podstawowa 

TP forma 
deminutywna Inne 

mamma 220 
pappa 262 
far 16 

mama 218 (99%) 
tata 8 
ojciec 16 

mamusia 1 
tatuś 254 (96%) 
– 

matka 1 
– 
– 

W TO przeanalizowałam 220 przypadków użycia wyrazu mamma, z czego 
218 (99%) przedostało się do TP w formie podstawowej mama, jeden raz 
jako matka i jeden raz w formie zdrobnienia mamusia. Wyraz pappa w TO 
pojawił się 262 razy. Przekład na język polski odbył się tu inaczej, 
mianowicie na formę podstawową tata 8 razy, a formę deminutywną tatuś 
254 (96%) razy. Forma rzadziej używana przez bohaterów utworu i 
stosowana przez autorkę dla nacechowania tekstu i wyrażenia uczuć 
szacunku w stosunku do rodzica far występuje w 3E 16 razy i przedostała się 
do TP w ekwiwalentnej formie ojciec do TP 16 razy. Użyty w TO 
nacechowany, wyrażający silne uczucie złości w stosunku do ojca wyraz 
farsan (NHEL 33) pojawia się w TP jako, co zadziwiające, pozytywnie 
nacechowany deminutyw tatuś (PES 86).  

W porównaniu z przekładem 3B deminutyw tatuś występuje w TP 3E 
rzadziej, stanowi 96% użyć wyrazu pappa. Przekład wyrazu mamma 
wskazuje na prawie całkowity zanik formy zdrobnionej mamusia, tylko 
jeden deminutyw, podczas gdy w tłumaczeniu 3B było ich 35%. Wyraźne 
jest zatem dążenie do zachowania w przekładzie deminutywnych form 
adresatywnych w stosunku do postaci ojca, który pozostaje otoczony przez 
dzieci głębszym sentymentem i w TP pojawia się jako postać silniej 
zabarwiona emocjonalnie niż postać matki. Powraca tu myśl, przytoczona w 
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7.7.4.2., że szczególny szacunek dla postaci ojca w kulturze przekładu 
powoduje większą skłonność do pozytywnego nasilenia uczuciowego jego 
postaci w TP. Przekład odchodzi od TO, wzbudza zatem odmienne 
konotacje w stosunku do rodziców niż to ma miejsce w TO. Szwedzki tekst 
Lindgren rysuje postaci rodziców wobec których uczucia dzieci są 
równomiernie rozłożone. 

7.8.3.2 Przekład formy adresatywnej farsan  

Szuch-Wyszomirska w pierwszej części trylogii o Emilu i Węgleńska w 
pozostałych dwóch jej częściach konsekwentnie przekładają far na ojciec. 
Strategię przekładu form różniących się nacechowaniem emocjonalnym przy 
użyciu ekwiwalentu w TP zauważyłam już przy przekładzie D2° w 3B. 
Form D2° jest niewiele w stosunku do D1°, tak jak nieliczne są formy far. 
Skromne nasycenie nimi TO wywołuje u tłumaczek chęć wiernego w tym 
przypadku odtworzenia ich w przekładzie. 

Frapujący jest jednak przykład, w którym Lindgren, chcąc ukazać silne 
uczucie złości, jakie Emil żywi w stosunku do ojca, raz jedyny w tekście 
posługuje się mocno nacechowaną ujemnie formą farsan.  

36) „Kan jag hjälpa att farsan är i vägen överallt”, fräste han. (NHEL 33) 

– Co mogę poradzić na to, że tatuś zawsze wchodzi w drogę?! – złościł się. 
(PES 86) 

Zastosowanie formy farsan w TO jest wyrazem świadomego postępowania 
Lindgren. Zaznaczyła bowiem w ten sposób uczucie szczególnego 
zdenerwowania Emila na ojca. Forma ta stanowi naruszenie pewnego tabu 
językowego, konwencji grzecznościowej i pojawia się w TO jako wyraźny 
kontrast w stosunku do konsekwentnie stosowanej formy pappa. Chociaż 
forma ta obecnie traci konotacje grubiańskości w języku szwedzkim, nie 
można jednak zapominać, że Lindgren szkicowała obraz społeczeństwa 
szwedzkiego początków XX wieku, kiedy wyraz ten wzbudzał negatywne, 
nawet wulgarne konotacje i stosowany był jedynie w żargonie chłopców408. 
Zamierzeniem autorki było więc złamanie tabu i w konsekwencji wywołanie 
silnej reakcji u czytelnika TO, podkreślenie uczucia gniewu chłopca i 
zwrócenie uwagi na stan psychiczny bohatera. Efekt ten został całkowicie 
bezzasadnie zniwelowany w TP, nie przywołuje więc konotacji 
wywoływanych przez TO. Uwaga odbiorcy TP nie zostaje w żaden sposób 
skierowana na odmienne i szczególnie silne uczucia złości bohatera. Wręcz 
przeciwnie. Konsekwencją użycia formy tatuś staje się raczej ukazanie 
uczucia bezradności Emila wobec wiecznego pojawiania się ojca w 

                                                        
408Ordbok över svenska språket (1926:48). 
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momentach najmniej przez niego oczekiwanych i pożądanych oraz 
towarzyszącego tej sytuacji lekkiego zdenerwowania chłopca.  

Zapewne niełatwe byłoby znalezienie w języku polskim odpowiedniego 
ekwiwalentu wyrazu farsan. Przychodząca na myśl tłumaczce możliwość 
leksykalna, taka jak, przykładowo stary mogła wydawać się zbyt 
nacechowana i nieodpowiednia do użycia w przekładzie utworu dla młodych 
czytelników, dlatego wolała pozostać przy stosowanej dotychczas przez 
tłumaczkę formy tatuś. Zasada kulturalnego wyrażania się, szczególnie jeśli 
mowa jest o osobach starszych i rodzicach, wpisana jest w polski kod 
kulturowy. Piszą o tym Ewa Jędrzejko i Małgorzata Kita, podejmując 
zagadnienie grzeczności językowej409. Etykieta językowa nie zezwala na 
okazywanie braku szacunku i niestosowne wyrażanie się o rodzicach410. 
Zastosowanie formy tatuś uwarunkowane jest także kulturowym zakazem 
użycia polskiego odpowiednika szwedzkiego farsan i spełnia rolę 
eufemizmu, którym zastąpiono przełamanie językowego tabu.  

Tabu językowe przestrzegane może być na dwa sposoby, przez 
przemilczenie lub ominięcie, czyli zastąpienie go innym, łagodniejszym 
określeniem411. W rezultacie wprowadzenia delikatniejszego wyrażenia 
umknęła jednak czytelnikowi TP częściowo ważna dla odbioru utworu sfera 
uczuciowa bohatera, co należy traktować jako ingerencję w tekst oryginału. 
Uniemożliwiło to tym samym przekazanie elementów szwedzkiego kodu 
kulturowego zawartych w TO, elementów dynamiki uczuciowej, ciągłego 
ruchu i zmian wyrażonych językiem. Kod kulturowy tłumacza stanął na 
straży zasad polskiej grzeczności. 

7.9 Analiza przekładu deminutywów w dylogii  
o Madice 

7.9.1 Przekład deminutywów pierwszego stopnia  

Z TO wyodrębniłam 66 D1° oraz 10 D2°. W TP wyniki przedstawiają się 
następująco. Spośród 66 D1°, dziesięć (15%) przeszło do TP w formie 
deminutywów prostych a 56 (85%) w formie deminutywów złożonych. Oto 
przykłady: liten krok M 90 „haczyk” MCW 76, det lilla huset M 36 „mały 
domek” MCW 27, små klunkar M 67 „małe łyczki” MCW 56, lilla tvålen, 
lilla badkaret M 68 „maleńkie mydełko, maleńka wanienka” MCW 56, litet 
munspel M 154 „organki” MCW 131, litet barn MJP 65 „maleńkie dziecko” 
MBCW 55, småblommor MJP 180 „małe kwiatki” MBCW 158.  

                                                        
409 Jędrzejko, Kita (2002:7–17). 
410 Tamże. 
411 Sawicka (2006:300–316). 
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W przekładzie 2M Węgleńska posłużyła się podobną strategią, jak to 
wcześniej widoczne było w przekładzie 3E oraz w przekładzie 3B Szuch-
Wyszomirskiej. Jedna forma D1° otrzymuje w TP dwie formy 
deminutywów – prostych i złożonych. Jest to kolejny przykład na swobodę i 
możliwości korzystania z różnych strategii przekładowych w ramach 
możliwości języka polskiego. Przekład D1° w 2M uzyskał podobnie jak 
wcześniejsze teksty przekładu kilka poziomów intensywności ekspresywnej. 
Poza tym intensywność poziomów uległa dalszemu podziałowi poprzez 
użycie przymiotnika mały w różnych formach: malutki i maleńki.  

7.9.2 Przekład deminutywów drugiego stopnia  

W tekście oryginału wyodrębniłam 10 przykładów D2°, z czego wszystkie 
zostały odtworzone w TP, tak jak to miało miejsce w przekładzie 3B i 3E, 
wyłącznie poprzez jedną strategię, reduplikację przymiotnika określającego 
zdrabniany rzeczownik, np.: små, små löjor M 23 „malutkie, malutkie 
ukleje” MCW 18, liten, liten babydocka M 65 „mała, maleńka laleczka 
bobasek” MCW 54, litet, litet kök M 80 „mała, malutka kuchnia” MCW 67, 
små, små köttbullar MJP 180 „maleńkie, maleńkie klopsiki” MBCW 156, 
små, små barn MJP 204 „małe, malutkie dzieci” MBCW 179. 

Niewielka frekwencja D2° w oryginale nadaje tekstowi piętno 
oryginalności i wzmacnia ekspresję wyrazu desygnatów, stąd zapewne 
większa tendencja do zachowania wierności oryginałowi w TP.  

7.9.3 Analiza odwrotna przekładu deminutywów:  

tekst przekładu → tekst oryginału 

7.9.3.1 Przekład deminutywów rzeczownikowych 

Najliczniejszą grupę deminutywów uzyskałam, kiedy za punkt wyjścia 
posłużył TP. Są to deminutywy rzeczownikowe w TP, które w TO występują 
w formie podstawowej, a nie deminutywnej. W tekście przekładu 
wyróżniłam 158 deminutywów bez odpowiednika w TO. Jest to 2,5 razy 
więcej niż wszystkich wcześniej wyliczonych D1° i D2° w tekście oryginału 
2M. Podobnie jak Szuch-Wyszomirska w przekładzie 3B i 3E Węgleńska 
polonizuje tekst, wprowadzając do niego swobodnie deminutywy. Za 
przykład mogą posłużyć: femöringar M 30 „pięcioörowe monetki” MCW 
22, bilder M 65 „obrazki” MCW 54, ram M 71 „ramka” MCW 59, lapp M 
80 „karteczka” MCW 67, potatis M 89 „kartofelek” MCW 75, köttbullar, 
prinskorv M 47 „klopsiki, kiełbaski” MCW 37, trasa, kappa M 87 „szmatka, 
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płaszczyk” MCW 73, huset MJP 63 „domek” MBCW 54, förkläde MJP 110 
„fartuszek” MBCW 97, stjärt MJP 111 „pupina” MBCW 97, borden MJP 
181 „stoliki” MBCW 159.  

W porównaniu z oryginałem przekład ma znacznie cieplejszą aurę 
uczuciową. Nie jest to jednak rażące. W przekładzie 2M zauważam poza 
tym skłonność do zdrabniania rzeczowników głównie wtedy, kiedy w 
tekście mowa jest o bardzo małych rzeczach, co wymaga korzystania z 
deminutywów w języku polskim. Oprócz tego 2M są najdłuższym utworem 
wśród trzech analizowanych w niniejszej pracy, w związku z czym 
wprowadzonych do przekładu deminutywów jest w nich stosunkowo 
najmniej. W utworach tych obserwuję zatem jeszcze większą tendencję 
polskiej LD do wycofywania się z konwencji nadmiernego „ocieplania” 
emocjonalnego tekstów dla dzieci w przekładzie. 

7.9.3.2 Przekład deminutywów przymiotnikowych i przysłówkowych  

Kolejną grupę zdrobnień wyodrębnioną w TP są deminutywy 
przymiotnikowe i deminutywy przysłówkowe. Za przykład deminutywów 
przymiotnikowych mogą posłużyć: caluteńki MBCW 60, cichutki MBCW 
24, cieniutki MBCW 67, 195, czyściutka MBCW 110, gładziutka MCW 10, 
każdziutkie MBCW 31, 35, 154, leciutki MCW 155, niziutki MBCW 198, 
malutka, MCW 77, maleńka MCW 61, nowiusieńka MCW 125, nowiuteńkie 
MCBW 20, pulchniutka MCW 10, czyściutka MBCW 110. A oto przykłady 
deminutywów przysłówkowych: cichuteńko MBCW 6, leciutko MCW 30, 
równiutko MBCW 20, wolniutko MCW 56, troszkę MBCW 190, 197, 205, 
wszyściuteńko MCW 128. 

W przeciwieństwie do poprzednich utworów oryginalnych w 2M 
obserwuję największą tendencję do tworzenia form intensywniejszych 
zarówno od przymiotników, jak i przysłówków. Węgleńska odtwarza je 
wiernie w TP jako deminutywy przymiotnikowe i przysłówkowe. Poniżej 
dodaję przykłady deminutywów przysłówkowych z TO i ich polskich 
tłumaczeń: all... allting M 151 „wszyściuteńko” MCW 128, tyst, tyst, tyst 
MJP 10 „cichuteńko” MBCW 6, lite grann M 39 „leciutko” MCW 30, tätt 
intill MJP 20 „równiutko” MBCW 20, lite grann MJP 232 „troszkę” MBCW 
205. A teraz kolejne przykłady deminutywów przymiotnikowych: en hel 
evinnerlig MJP 70 „caluteńkie” MBCW 60, spritt ny M 147 „nowiusieńka” 
MCW 125, spritt nya MJP 25 „nowiuteńkie” MBCW 20, varenda rävöre 
MJP 37 „każdziutkie öre” MBCW 31, på varteviga finger MJP 42 „na 
każdziutkim palcu” MBCW 35, vareviga sommar MJP 175 „każdziutkiego 
lata” MBCW 154. 

W przekładzie 2M spotrzegam mniejszą tendencję do wprowadzania 
deminutywów, które nie mają odpowiednika w TO, co powoduje, że TP nie 
uzyskuje przesadnie emocjonalnego charakteru.  
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7.9.4 Przekład deminutywnych form adresatywnych  

7.9.4.1 Przekład form adresatywnych mamma i pappa  

Tłumaczenie szwedzkich form adresatywnych mamma i pappa jest 
najwierniejsze w 2M. Prawie wszystkie wystąpiły w TP w formie mama i 
tata, a w formie deminutywnej pojawiło się tylko 18 razy tatuś na 120 razy 
pappa w TO i jedynie 8 razy mamusia na 192 razy mamma w TO. Forma 
bardziej oficjalna mor występuje w TO dwa razy, far cztery razy. Wyniki 
przekładu wyrazów mamma, pappa, far i mor przedstawiam w formie tabeli: 

Tabela 5. Liczba przekładu form adresatywnych mamma, pappa, far i mor w 2M. 

2M TP forma 
podstawowa 

TP forma 
deminutywna Inne 

mamma 192 
pappa 120 
far 6 
mor 3 

mama 184 
tata 102 
ojciec 6 
matka 2 

mamusia 8 (4%) 
tatuś 18 (15%) 
– 
– 

– 
– 
– 
mama 1 

Istotne jest, że kiedy wyrazy te w TO występują obok siebie, np.: mamma i 
pappa, to w TP obydwa z nich przybierają formę deminutywu – mamusia i 
tatuś. Fakt ten świadczyć by mógł, że tłumaczka świadoma była 
odmienności konotacyjnych między formą podstawową a deminutywną i 
dlatego, nie chcąc wprowadzać do TP zbytnich różnic w asocjacjach 
uczuciowych związanych z postaciami mamy i taty, nadała obu wyrazom 
formę deminutywu. Zaznaczyć należy, że kiedy w TO 3B występowały 
formy pappa i mamma obok siebie, to w przekładzie 3B Szuch-
Wyszomirska nie zawsze stosowała formę deminutywną w obu wyrazach i 
zdrabniała jedynie rzeczownik tata, Węgleńska odchodzi zatem od 
wcześniej stosowanej strategii. 

Oprócz tego, kiedy wyrazy te w TO 2M pojawiają się w liczbie mnogiej 
mammorna i papporna w TP, Węgleńska używa wyłącznie formy 
deminutywu liczby mnogiej w dwóch wyrazach mamusie i tatusiowie. 
Można by to tłumaczyć dość rzadkim występowaniem wyrazu tata w liczbie 
mnogiej ze względu na szczególny paradygmat fleksyjny wyrazu. Liczba 
mnoga stosowana jest w tym przypadku sporadycznie w języku polskim. 
Wyraz tatuś posiada łatwiejszą odmianę fleksyjną niż tata. Kiedy w TO 
wyraz mammorna występuje w lm., ale bez wyrazu papporna, tłumaczony 
jest on na język polski jako mamy, a nie na mamusia, por. MBCW 55. 

7.9.4.2 Przekład form adresatywnych farsan i morsan  

Ciekawe jest także pojawianie się form tata i mama tam, gdzie w TO 
występuje farsan (17 razy) i morsan (15 razy). Wcześniej zauważyłam już, 
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że farsan jest mocno nacechowaną emocjonalnie formą. Podobnie 
przedstawia się sytuacja z formą morsan412. Lindgren używa ich świadomie, 
zapewne w celu osiągnięcia kontrastu, wywołania silnej reakcji i zwrócenia 
na nią szczególnej uwagi czytelnika. Form tych używają Abbe i Mia, dzieci 
reprezentujące niższą warstwę społeczną niż Madika. Mówiąc o rodzicach 
stosują oni bardziej żargonowe farsan M 146, 147, MJP 17, 37, 40, 57, 122 i 
morsan M 101, 146, 147, MJP 17, 55, 56, 57, 123, 128, naruszając w ten 
sposób panującą wówczas konwencję grzecznościową. Lindgren świadoma 
jest swoich zabiegów. W dialogach, gdzie Abbe mówi o ojcu Madiki, 
autorka stosuje prawie wyłącznie formy nienacechowane pappa, z jednym 
tylko wyjątkiem (MJP 41). W ten sposób czytelnik otrzymuje pełny obraz 
różnic kulturowych między sposobem mówienia o osobach z wyższej i 
niższej warstwy społecznej oraz o różnicach między nimi panującymi na 
początku XX wieku w Szwecji. W rezultacie efekt ten został całkowicie 
zniwelowany w TP.  

Warto zwrócić uwagę jeszcze na nieco inne zagadnienie, w którym kod 
kulturowy oryginału nie równa się kodowi kulturowemu przekładu. W 
utworze czytelnik zaznajamia się z królikami domowymi noszącymi imiona 
Farsan i Morsan. W TO pojawiają się one po 6 razy jako imiona własne 
pisane zawsze z dużej litery (MJP 41, 120). W TP Węgleńska nie odbiega od 
przyjętej wcześniej strategii i korzysta nawet w tym przypadku z 
nienacechowanych form Tata i Mama (MBCW 34, 105). Przypuszczać 
należy, że trudności w znalezieniu odpowiedniego ekwiwalentu dla tych 
nazw własnych w języku polskim, były nie do pokonania. Zastosowanie 
nacechowanych, żargonowych wyrazów nawet w stosunku do imion 
zwierząt wydawało się zapewne nieodpowiednie w literaturze dla dzieci.  

7.10  Podsumowanie  

Wcześniejsze badania, dotyczące większej liczby deminutywów w polskich i 
rosyjskich przekładach utworów z angielskiej literatury dla dzieci 
potwierdziły się także w przekładzie z języka szwedzkiego na polski, gdzie 
zauważyłam natężenie form deminutywnych, powodujących ekspresywnie 
dodatnie nacechowanie przekładu i akcentowanie czynnika emocjonalnego. 
Największe ich nasilenie występuje w przekładzie 3B, nieco mniej w 
przekładzie 3E, a stosunkowo najmniej w tłumaczeniu 2M. Polonizacja 
tekstu poprzez wprowadzenie charakterystycznych dla polskiego kodu 
kulturowego deminutywów spowodowała większe nasilenie ekspresywne 
tekstu poprzez powstanie kilku poziomów intensywności w TP niemające 
odpowiednika w TO. Znaczną rozbieżność między TO a TP stwierdziłam 

                                                        
412 Ordbok över svenska språket (1945:1226–1227). 
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również w występowaniu deminutywów przymiotnikowych i 
przysłówkowych.  

Podobne wnioski nasuwają się w przekładzie form adresatywnych. 
Największe natężenie deminutywów, a co za tym idzie, emocji i 
pozytywnego nacechowania ekspresywnego tekstu, przy zastosowaniu 
derywatów mamusia, tatuś i dziadziuś stwierdziłam w przekładzie 3B. 
Wykorzystanie formantu melioratywnego -uś w wyrazach tatuś i dziadziuś 
aż w 100% doprowadziło do całkowicie innego nacechowania 
ekspresywnego postaci w TP niż to miało miejsce w TO. W przekładzie 3E 
zauważyłam ich nieznacznie zmniejszenie do 96% a, w tłumaczeniu 2M już 
tylko 15%. Dane te mogą wskazywać na wpływ aspektu czasowego na 
tendencję do pozostawania coraz bliżej TO; im starszy przekład tym więcej 
deminutywów. Nieco odmiennie wygląda sytuacja w przekładzie formy 
mamma – w przekładzie 3B 35% form deminutywnych mamusia, w 
przekładzie 3E tylko 1% a w tłumaczeniu 2M 4%. Nie można sugerować się 
jedynie zatem czasem powstania przekładów, jako że utwory tłumaczone 
były przez dwie różne tłumaczki, Szuch-Wyszomirską i Węgleńską. Fakt 
różnych preferencji strategicznych i postaw translatorskich tłumaczek mógł 
wpłynąć na różną obecność deminutywów w ich przekładach. 

Niekiedy w TO wprowadzona jest nacechowana emocjonalnie forma 
farsan. Celem autorki było wywołanie szczególnej reakcji czytelnika oraz 
wskazania na różnice w grzecznościowej konwencji językowej 
poszczególnych warstw społecznych. W przekładzie wyrazu farsan w 3E 
Szuch-Wyszomirska zastosowała tatuś, a Węgleńska w przekładzie 2M – 
tato. Znaczne odejście od TO, nie zwraca uwagi odbiorcy TP i nie 
przywołuje nawet zbliżonych konotacji, jak u czytelnika TO. Szwedzki kod 
kulturowy zawarty w tekście nie przedostał się tutaj do przekładu. Może to 
być wyrazem pewnego puryzmu dydaktycznego i pedagogicznego, który nie 
pozwolił tłumaczkom na użycie w utworze dla dzieci odpowiednika 
wyrażenia żargonowego farsan, a co za tym idzie, naruszenia konwencji 
grzecznościowej i ukazania lekceważącego stosunku dzieci do rodziców i 
osób starszych w komunikacji interpersonalnej.  

Poszukując kodu językowego właściwego odbiorcy TP, tłumaczki mocno 
nasycały teksty deminutywami. Częściowo uwarunkowane jest to konwencją 
językową, zgodnie z którą stosowanie deminutywów jest zjawiskiem 
naturalnym, kiedy mowa jest o przedmiotach małych, dzieciach i młodych 
zwierzętach, a także wtedy, kiedy chce się podkreślić pozytywny i 
emocjonalny stosunek do otoczenia. Znaczną rolę odegrała tu także 
konwencja stosowania zdrobnień w literaturze dla dzieci.  

Obecność deminutywów nadaje przekładowi szczególnie ciepły i 
emocjonalny charakter. Faktem jednak jest, że TP sprawiałby wrażenie 
niezgrabnego, gdyby całkowicie pozbawiony został zdrobnień. Struktura 
polszczyzny wymaga ich stosowania, szczególnie w stosunku do małych 
stworzeń, przedmiotów czy rzeczywistości z nimi związanej. Deminutywy 
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stanowią na tyle silny element kodu kulturowego wpisanego w język polski, 
że odstępstwo od ich stosowania naruszałoby poważnie polski kod 
kulturowy i konwencję językową. 

Kryterium wieku bohaterów i odbiorców dziecięcych w analizowanych 
książkach w stosowaniu zdrobnień zdaje się odgrywać nieco mniejszą rolę. 
Najmłodszymi bohaterami są protagoniści 3E. Nie zauważyłam jednak w 
przekładach 3E większej liczby deminutywów. Skłaniałabym się raczej w 
kierunku teorii, że to kryterium interakcji bohaterów stanowi element 
przywołujący większą frekwencję form zdrobniałych. W 3B, gdzie 
bohaterami jest sześcioro dzieci, zanotowałam największą obecność tych 
form. Wynika to z fabuły utworu w którym interakcja werbalna dzieci, ich 
zabawy oraz relacje między małymi zwierzętami występują najczęściej.  
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8 Wpływ kultury na przekład języka 
potocznego i dialektu 

8.1 Przekład języka odbiegającego od języka ogólnego 

Przekład języka potocznego i dialektu w utworach Lindgren należy 
rozpatrywać w kontekście niedostatków realistycznej prozy o tematyce 
dzieci wiejskich w literaturze polskiej. Po II wojnie światowej odczuwano 
niedosyt powieści środowiskowej przedstawiającej problemy dzieci i 
młodzieży wiejskiej413 oraz brakowało książek, które ukazywałyby w sposób 
realistyczny „normalne” życie dzieci414. Polska LD była przede wszystkim 
literaturą dzieci miasta, w której dziecko wiejskie postrzegane było często 
jako przybysz z prowincji poznający metropolię, obowiązujące w niej normy 
zachowania oraz jako ten, który przez swą niewiedzę musi sobie radzić ze 
„śmiesznymi przygodami”415.  

Wydarzenia opisane w 3B, 3E i 2M oparte są w dużej mierze na 
rzeczywistości doświadczonej przez autorkę. Za pierwowzór służyły pisarce 
więc dzieci i dorośli, którzy na co dzień mówili językiem potocznym i 
dialektem416. Język bohaterów wykorzystywała Lindgren jako środek 
stylistyczny do kreacji przedstawionej rzeczywistości.  

Wieś wraz z otaczającą przyrodą tworzy u Lindgren część fabuły, jest 
naturalnym środowiskiem bohaterów, zżytych ze wsią i mówiących 
potocznym językiem i dialektem rozumianym przez ogół czytelników TO. 
Do czasu pojawienia się przekładów Lindgren wieś w polskiej LD stanowiła 
najczęściej tylko tło akcji rozgrywających się w mieście – statyczny obraz, 

                                                        
413 Aleksandrzak (1968:62, 84, 249), Frycie (1978:17).  
414 Aleksandrzak (1968:62, 84, 249), Frycie (1978:364), Teodorowicz-Hellman (2004:31). 
Problematyka życia dzieci i młodzieży wiejskiej podejmowana była w twórczości polskich 
pisarzy. Było ona jednak często tłem do ukazania wydarzeń społeczno-historycznych kraju i 
świata. Henryk Sienkiewicz w Janku muzykancie opisuje ciężką dolę polskich chłopów, a na 
tle przygód Stasia i Nel w W pustyni i puszczy ukazywał stosunek Wielkiej Brytanii wobec 
swoich państw kolonialnych. Bolesław Prus malował portrety psychologiczne bohaterów na 
tle polskiej historii w Anielce, Kamizelce czy Antku. Twórczość dla dzieci i młodzieży Marii 
Dąbrowskiej podejmowała tematykę patriotyczną i społeczno-wychowawczą, m.in. Marcin 
Kozera. Maria Konopnicka natomiast, osadziła fabułę O krasnoludkach i sierotce Marysi 
jednocześnie w świecie mityczno-baśniowym i realnym, a jej nowela Nasza szkapa jest 
relacją chłopca o codziennym, nędznym życiu w warszawskiej kamienicy.  
415 Gutry (1978), Łasiewicka (1978), Słownik literatury polskiej XX wieku (1993:570). 
416 Edström (2004:177, 186, 205–506). 
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którego piękno należało podziwiać417. Wieś postrzegana była jako folklor – 
egzotyczny skansen, eksponat, a nie jako rzeczywiste środowisko, gdzie 
mieszkają dzieci mówiące potocznym językiem, uczestniczące w 
codziennym życiu szkolnym, rodzinnym i towarzyskim – nie jako wieś, z 
charakterystyczną dla niej pracą, troskami, uciechami, zabawą i językiem.  

Polska LD o wsi, przykładowo utwory Marii Konopnickiej418, Janiny 
Porazińskiej, Ewy Szelburg-Zarembiny czy Gustawa Morcinka 
podejmowała problematykę wsi w odmienny sposób niż Astrid Lindgren. U 
Morcinka były to lokalne problemy Śląska wraz ze specyficznymi 
regionalizmami, rozumianymi niekiedy wyłącznie przez społeczność 
lokalną, u pozostałych autorów wieś była tłem dla opowieści utrzymanych w 
konwencji baśniowej. Język tych utworów, nierzadko archaizowany, był 
czasem na tyle trudny, że wymagał pomocy dorosłego i utwór nie nadawał 
się do samodzielnego czytania przez dziecko419. Prosty styl Lindgren 
napotyka na barierę, stykając się z konwencją panującą w polskiej LD, gdzie 
brakowało tradycji zwykłego, prostego, potocznego stylu języka 
codziennego. 

Polska konwencja kulturowa postrzegania wsi różni się zatem od sposobu 
postrzegania wsi w utworach oryginalnych Astrid Lindgren. Szwedzka wieś 
wraz z wpisanym w nią kodem kulturowym widziana jest przez pryzmat 
codziennego życia. Wieś jako centrum wydarzeń wraz z mieszkającymi w 
niej dziećmi, mówiącymi prostym językiem, postrzegana jest w kulturze 
oryginału w kategoriach normy stanowiącej centrum świata bohaterów.  

Ukazane jest to wyraźnie w drugiej części trylogii o Bullerbyn, w 
rozdziale opisującym wizytę przejeżdżającej przez Bullerbyn dziewczynki z 
miasta i jej mamę (BRB 5–12). Przybyszki jawią się mieszkańcom jako inne, 
odbiegające od normy, którą stanowi Bullerbyn. Wieś w TO widziana jest w 
zupełnie odmiennej perspektywie, niż miało to miejsce w polskiej LD w 
okresie pojawiania się pierwszych tłumaczeń utworów Lindgren na polskim 
rynku wydawniczym. Kod kulturowy przekładu opiera się raczej na normie, 
którą stanowiło miasto, natomiast szwedzki oryginał na normie tworzonej 
przez środowisko wiejskie.  

Wkraczanie przekładów utworów Lindgren w obszar kultury polskiej oraz 
spotkanie z polskim kodem kulturowym, w którym inne miejsce zajmował 
język, jego potoczność i dialektalność, musiało zatem natrafić na trudności 
przy przejściu przez filtr konwencji panującej w kulturze polskiej.  

                                                        
417 Łasiewicka (1978). 
418 Ostasz (2001:150–161) 
419 Łasiewicka (1978), Białek (1987:55–76). 
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8.2 Postrzeganie dialektów i języka potocznego  
w Polsce  

Język polski traktowany był długo w Polsce jako dobro kontrolowane przez 
opinię społeczną i obrońców tradycji420. Walka o język, jego czystość i 
poprawność jest zrozumiała w kontekście doświadczeń polskiej historii w 
walce z zaborcami i okupantami. Wobec utraty bytu państwowego po 
zaborach polski język literacki421 stał się najważniejszym czynnikiem 
jednoczącym naród oraz wyrazem świadomości narodowej, a także istotną 
cechą wyodrębniającą naród polski spośród innych narodów. Polska kultura 
i język narażone były ze strony okupantów na zniszczenie, dlatego dla 
Polaków niemających suwerennego państwa język i kultura oraz tożsamość 
były elementami spajającymi naród i symbolizującymi jego egzystencję.  

Rozproszony, żyjący pod zaborami naród polski, dbał o zachowanie 
własnego poczucia narodowego, pielęgnując swój język. Zadanie niezwykle 
trudne, bowiem państwa zaborcze prowadziły zorganizowaną akcję 
germanizacji i rusyfikacji oraz dążyły do usunięcia polszczyzny z życia 
publicznego422. Mimo wielokrotnych zmian granic i dalekosiężnych starań 
zaborców o wyeliminowanie języka polskiego z życia publicznego 
społeczeństwo polskie walczyło o zachowanie polskości, o kulturę narodową 
i własny język. Po odzyskaniu niepodległości ogólny język polski stał się 
ponownie, jak to miało miejsce w okresie oświecenia, językiem całego 
narodu. Okres po II wojnie światowej, kiedy zaczęły pojawiać się przekłady 
Lindgren był więc momentem, kiedy w zasadzie po raz pierwszy od prawie 
150 lat423 można było swobodnie i bez ograniczeń posługiwać się własnym 
językiem na terenie Polski. Po wojnie zaczęto prowadzić działalność 
kulturalno-językową, która polegała na zorganizowanym kierowaniu 
rozwojem ogólnej odmiany języka. Wszelkimi sposobami starano się 
językowo zintegrować społeczeństwo, ponieważ w wyniku okupacji, kiedy 
zarówno szkolnictwo jak i prasa, i wydawnictwa nie funkcjonowały 
normalnie, gwałtownie obniżył się poziom języka, doprowadzając do 
zachwiania normy ogólnej języka424. Interesujące dla niniejszej pracy nie jest 
jednak zestawienie; język polski – język obcy, tylko polski język ogólny – 
polski język potoczny/dialekt425, istotny jest natomiast fakt, jak ważną rolę 
przywiązuje się w polskiej kulturze do normy językowej. 

                                                        
420 Grybosiowa (1999:6–13). 
421 Polski język literacki nazywany jest także językiem ogólnym. Gajda (2008:43–46), 
Markowski (2008:104). 
422 Walczak (1999:212–222), Gogolewski (2001:123–143). 
423 W okresie między I a II wojną światową można było swobodnie posługiwać się językiem 
polskim. 
424 Markowski (2008:68–74). 
425 W literaturze występuje też termin gwara, często jednak określenia dialekt i gwara 
stosowane są wymiennie, zwłaszcza w pracach, które nie są ściśle rozprawami 
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Istniejąca w polskiej świadomości społecznej niechęć do dialektów 
wynikała z historii i miała silne źródło w charakterze polskiej kultury i 
poczuciu osobliwie rozumianej tożsamości narodowej. Ciągła walka z 
okupantem o poprawny i czysty język polski nie była jednak jedyną 
przyczyną dążeń do normalizacji polszczyzny. Istniały także inne 
uwarunkowania. Awersja w stosunku do dialektów i mowy potocznej 
zrodziła się również z negatywnego stanowiska do dialektów, który wynikał 
z szeroko obserwowanego w powojennej Polsce „masowego społecznego 
dążenia do przejścia z systemów dialektalnych na system ogólny”426. 
Czasami słyszało się głosy lingwistów o niepoprawności dialektyzmów w 
polskim języku ogólnym427. Dialekty miejskie natomiast uznawane były 
niekiedy za mowę niewykształconych środowisk aglomeracji miejskich, 
nieposiadających kompetencji komunikacyjnych w zakresie polszczyzny 
ogólnej428, czyli były wyżej wartościowane. Stąd rzadkie były w języku 
ogólnym zapożyczenia z dialektów429. Język odgrywał również znaczną rolę 
w procesie społecznego awansu i nobilitacji, do której dążyli mieszkańcy 
wsi. Istotne w kontekście powojennego językowego procesu integracji było 
więc unikanie dialektu jako elementu kojarzonego ze wsią, środowiskiem 
tradycyjnie uważanym za gorsze, w którym dialekt używany był przez ludzi 
prostych, niewykształconych430. 

Znamienne, że opinię tę podzielają nie tylko osoby mówiące językiem 
ogólnym, ale także same środowiska wiejskie. Mieszkańcy wsi, od wieków 
rywalizującej z miastem i jego kulturą, nie chcą wyróżniać się swoim 
sposobem mówienia na tle użytkowników języka ogólnego, co jest 
wynikiem ciągłej rywalizacji między wsią a miastem431. Uprzedzenie do 
dialektów odczuwalne jest szczególnie u młodego pokolenia, u którego 
mówienie dialektem symbolizuje zacofanie, świadczy o niedostatecznym 
wykształceniu, a przede wszystkim kojarzy się z wiejskim pochodzeniem, do 

                                                                                                                                  
dialektologicznymi, Encyklopedia wiedzy o języku polskim (1978:59, 108). W pracy nie 
wgłębiam się w problematykę zróżnicowania dialektu od gwary, dlatego w celu uniknięcia 
dwuznaczności, posłużę się jednym określeniem dialekt, z wyjątkiem sytuacji, referujących 
do cytowanych źródeł, w których zastosowano termin gwara. 
426 Grybosiowa (1999:7). 
427 Dubisz (1999:132). 
428 Bańkowska (2003:65). 
429 Fakt szczególnie wymowny, ze względu na wyjątkową siłę atrakcyjną, jakie miało na 
przykład emocjonalne słownictwo grup pozostających na marginesie życia społecznego. 
Wyrazy ze środowisk złodziejskich i chuligańskich rozpowszechniły się nawet w wysokiej 
kulturze językowej. Powodem, dla którego wpływy marginesu społecznego na język nie były 
poddane aż takim restrykcjom jak dialekty, było właśnie ich miejskie pochodzenie. Co 
ciekawe, w funkcji ośmieszającej posługiwano się terminami odnoszącymi się do stosunków 
wiejskich, np.: Nie bądź pan z PGR-u zamiast nie bądź pan chamem. Buttler (1959:68–78). 
430 Mitrewa, Dubisz (2004:27–30), Grabka, Kucharczyk (2007:55–70). 
431 Grabka, Kucharczyk (2007:55–70). 
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którego młodzi ludzie niechętnie się przyznają432. Po II wojnie światowej 
opozycja wieś – miasto zastąpiła więc dawną opozycję chłop – szlachcic. 

Przemiany struktury społecznej i chęć uniknięcia różnic społecznych 
manifestowała się w języku, który podlegał procesowi unifikacji. 
Upowszechniono schemat literackiej poprawności, w rezultacie czego dzieci 
wiejskie i miejskie mówiły w literaturze tym samym językiem433. Język wsi i 
stylizacje gwarowe w literaturze dla dzieci odczuwane były jako 
postępowanie, które opóźnia adaptację młodego czytelnika do języka 
ogólnonarodowego434. 

Uzasadnione może tutaj okazać się odwołanie do kilku różnych 
wypowiedzi. Na łamach „Gazety Krakowskiej” w roku 1961 ukazał się 
artykuł Olgierda Jędrzejczyka, silnie krytykujący dialekty w utworach dla 
dzieci i postulujący zrezygnowanie z „cofających i niepożądanych – ani w 
domu ani szkole – gwaryzmów”435. Nawet na seminariach naukowych 
poświęconych LD twierdzono, że „występujące w tekstach właściwości 
gwarowe są przeszkodą w opanowywaniu systemu ogólnego, gdyż 
usankcjonowane drukiem mogą powodować pewien zamęt”436. Zdarzały się 
nawet głosy nauczycieli, którzy wypowiadali się przeciwko tekstom 
rozmiłowanej w polskim folklorze Janiny Porazińskiej (1888–1971), 
zawierającym elementy dialektalne437 i liczne archaizmy.  

W momencie powstawania przekładów Astrid Lindgren w polskiej LD 
wskazana była „eliminacja gwarowych właściwości fonetycznych i 
fleksyjnych oraz typowych dialektyzmów leksykalnych”438. Nauczanie 
odbywało się wyłącznie w języku ogólnopolskim, a dzieci karano złymi 
ocenami za niegramatyczne wypowiedzi i kaleczenie składni439. Krytyczne 
nastawienie nauczycieli i naukowców do dialektyzmów i wyrażeń 
gwarowych w utworach dla dzieci było zjawiskiem powszechnym. Głosy te 
prowadziły siłą rzeczy do sytuacji, w której marginalizowano twórczość 
literacką związaną ze wsią i życiem dzieci wiejskich440. Mimo nauczania 

                                                        
432 Tamże. 
433 Skrobiszewska (1968:61–70). 
434 Słownik literatury polskiej XX wieku (1993:570). 
435 Skrobiszewska (1973:104). Jako autora artykułu, Skrobiszewska podaje O. Jędrzejczaka. 
Po weryfikacji danych w „Gazecie Krakowskiej”, okazało się, że autorem artykułu jest 
Olgierd Jędrzejczyk. Korespondencja e-mailowa SLN z Justyną Cybulską z sekretariatu 
redakcji „Gazety Krakowskiej” (20 lipca 2011). 
436 Skrobiszewska (1973:104). 
437 Tamże. 
Teksty Janiny Porazińskiej podejmowały tematykę „zbyt dziwną, starodawną i opisaną zbyt 
niezrozumiałym językiem”. Skrobiszewska (1973:105). Utwory jej należały według 
niektórych pedagogów do historii kultury. Ich problemy, które należało naturalnie 
podejmować, zalecano ewentualnie dopiero w starszych klasach, ponieważ „na historię 
kultury w drugiej klasie jest trochę za wcześnie.”! Skrobiszewska (1973:104–106), Cenzura 
PRL, wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu 1 X 1951r. (2002:72). 
438 Skrobiszewska (1973:104–105). 
439 Tamże, s. 168. 
440 Aleksandrzak (1968:249–254). 
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języka ogólnopolskiego i dążenia do wpojenia uczniom zasad poprawności 
językowej, szkoły miały także w programie zajęcia obejmujące materiał 
dotyczący dialektów441. Chodziło tu jednak o wiadomości o dialektach, nie 
zaś o umiejętności mówienia dialektem. 

Trzeba jednak podkreślić, że nieobecność dialektów w LD ograniczała się 
głównie do prozy poza twórczością dla dzieci wspomnianego wcześniej 
Gustawa Morcinka. Polska poezja dla dzieci otwarta była na ludowość i 
folklor442 i w porównaniu z prozą była przychylniejsza nowatorskim 
rozwiązaniom. Wspomniałam o tym przy zagadnieniu przekładu 
deminutywów443, od których polska proza dziecięca nie mogła się uwolnić, 
podczas gdy poezja skłonna była do naruszenia konwencji, wprowadzając 
formy wyrazowe i dialektyczne wcześniej nieobecne w LD.  

Obecnie stosunek do dziedzictwa kulturowego, w tym językowego, wsi w 
demokratycznym państwie polskim jest inny. Języki regionalne i języki 
mniejszości są chronione i wspierane przez politykę Unii Europejskiej444. 
Jednym z obowiązujących tematów maturalnych jest omawianie dialektów i 
języków regionalnych. Utwory Porazińskiej są często wznawiane i nikt nie 

                                                                                                                                  
Dialekty nie były, co należy podkreślić, całkowicie wyeliminowane z literatury polskiej. 
Wprowadzenie do literatury polskiej dialektalnych elementów językowych, służących 
charakterystyce bohaterów lub oddaniu kolorytu lokalnego, ma swój początek w XVII wieku. 
Dialekty mogły na przykład służyć ośmieszaniu postaci i obniżaniu wartości określonych 
środowisk. Nieco później występują dialektyzmy w komediach Franciszka Bohomolca, 
również w funkcji charakteryzującej. Następnie spotykamy je w utworach Adama 
Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Jana Kasprowicza, Władysława Reymonta, Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera czy Stanisława Wyspiańskiego, w których wieś pojawiała się jako 
społeczność świadoma wartości i bogactwa swej kultury. Utwory te kierowane były jednak 
nie do dziecka tylko do odbiorcy dorosłego. 
441 Omówiony powyżej stosunek do dialektów w Polsce ukazuje się w niekorzystnym świetle. 
Sytuacja taka miała miejsce w dziesięcioleciach po II wojnie światowej, kiedy niezwykle 
ważne było przekazanie młodemu pokoleniu polskiej kultury i czystego języka. Tak jednak 
nie było zawsze. Od początków XIX wieku, zapoczątkowane przez romantyków 
zainteresowanie kulturą ludową doprowadziło do prowadzonych na szeroką skalę badań nad 
polskimi dialektami, których nie uważano za gorsze od języka ogólnego. Badania wszystkich 
ziem polskich zaowocowały materiałami zebranymi przez etnografa i folklorystę Oskara 
Kolberga (1814–1890) w kilkudziesięciu tomach. Na podstawie tego materiału Jan Karłowicz 
(1836–1903), również etnograf i folklorysta, opracował Słownik gwar polskich (1900–1911) 
w sześciu tomach. Pojawiły się opracowania naukowe dialektologa i językoznawcy Lucjana 
Malinowskiego (1839–1898), a prace slawisty i dialektologa Kazimierza Nitscha (1874–
1958) podniosły badania dialektologiczne w Polsce na poziom najwyższy wśród krajów 
słowiańskich. Nitsch rozpoczął monumentalne dzieło, będące syntezą polskiej leksykografii 
dialektalnej, kontynuowane później przez Mieczysława Karasia i jego następców. Kleiner, 
Maciąg (1972:346), Dejna (1973:16–19), Gogolewski (2001:123–143). 
442 Ostasz (2001:150–161). 
443 Zob. 7.2 oraz 7.4. 
444 Polityka UE dotycząca ochrony i wsparcia języków regionalnych i języków mniejszości 
narodowych opiera się na zapisie art. 22 Europejskiej Karty Praw Podstawowych 
stanowiącym, że „Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową.” Również 
Parlament Europejski przyjął szereg rezolucji w sprawie działań wspierających języki 
regionalne i mniejszościowe. 
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postuluje już eliminacji dialektyzmów z jej utworów445. Dzisiejsza szkoła 
„dba o kulturę i poprawność języka zgodną z zasadami i normami 
językowymi”446, dba także o uświadamianie uczniom, że dialekt jest odmianą 
języka, nie wartościując go negatywnie. Uczeń ze średnim wykształceniem 
powinien, znać pojęcia dialektu, umieć czytać, rozumieć i nawet tworzyć 
teksty napisane językiem charakterystycznym dla jego regionu447. 

8.3 Postrzeganie dialektów i języka potocznego w 
Szwecji 

O początkach mowy potocznej i dialektu w literaturze szwedzkiej pisał w 
obszernej pracy Emilie Flygare-Carlén; En studie i 1800–talets romandialog 
(1946) Assar Janzén448. Dialekt i mowę potoczną zastosował jako pierwszy 
Olof von Dalin (1708–1763), szokując swym stylem ówczesnych 
czytelników449. Na początku XIX wieku szerzej zaczęli korzystać z języka 
potocznego i dialektu m.in. Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866), Sophie 
von Knorring (1797–1848) oraz Emilie Flygare-Carlén (1807–1892). Od 
czasu pojawienia się w Szwecji literatury proletariackiej na początku XX 
wieku, dialekt i język potoczny umocnił swoją pozycję w literaturze 
szwedzkiej a czytelnicy przyzwyczaili się do występowania w literaturze 
codziennego języka mówionego450. Z języka potocznego i dialektów szeroko 
korzystali w swych utworach m.in. Vilhelm Moberg, Harry Martinsson, Moa 
Martinsson, Jan Fridegård i Ivar-Lo Johansson451.  

Na początku wieku XX pojawiały się w Szwecji, podobnie jak w Polsce, 
jednostkowe głosy nauczycieli za wprowadzeniem do szkół języka ogólnego 
rikssvenska, ograniczające użycie dialektu w mowie uczniów jako elementu 
przeszkadzającego w nauce języka ogólnego452. Głównie chodziło o to, żeby 
nie stosować dialektu w szkole, a korygowanie wymowy wiązało się z rolą 
nauczyciela i szkoły. Ważniejszą funkcję przypisywano poprawności języka 
pisanego, opanowanie którego miało przygotować uczniów do późniejszego 
życia453. Formułowano jednak także przychylne opinie w stosunku do 

                                                        
445 W 1999 pojawił się w Dzienniku Ustaw odpowiedni przepis w Ustawie o języku polskim 
„Ochrona języka polskiego polega w szczególności na: dbaniu o poprawne używanie języka” 
(art. 3, pkt 1.1), i na: „upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a także 
przeciwdziałaniu ich zanikowi” (art. 3, pkt 1.4.). 
446 Kołcz, Kowalikowa, Żydek-Bednarczuk (2002:53–57). 
447 Tamże, s. 72–78. 
448 Janzén (1946:51–87). 
449 Tamże, s. 52. 
450 Liljestrand (1983b). 
451 Packalén (2001:188–199), Tubielewicz Mattsson (2006). 
452 Hultgren (1983:34–41). 
453 Tamże. 
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dialektów. W latach 40. Karl-Hampus Dahlstedt i później Ulf Teleman 
twierdzili, że każdy człowiek ma tylko jeden język ojczysty, ten, którego 
nauczył się w dzieciństwie. Szkoły powinny zatem świadomie działać na 
rzecz większego szacunku dla dialektów, zapewnić im pielęgnację oraz 
stawiać dziecko, mówiące dialektem w centrum454, co można by osiągnąć 
poprzez nauczanie zarówno o dialektach jak i w dialektach455.  

O ile w powojennej Polsce przede wszystkim dążono do znormalizowania 
języka, o tyle w tym samym czasie w Szwecji istniała tendencja bardziej 
liberalna. Pisany język urzędowy stawał się coraz mniej zawiły na skutek 
upraszczania składni. Podobna tendencja występowała w allmän skriftspråk 
för bruksändamål „języku pisanym codziennego użytku”456 i w języku 
literackim, który stawał się coraz swobodniejszy i wprowadzał cechy języka 
potocznego457. 

Ankieta przeprowadzona w latach 70. przez Bengta Lomana ujawniła, że 
75% młodzieży licealnej opowiedziała się za zachowaniem cech 
dialektalnych w języku458. Kilka lat później Sven O. Hultgren przeprowadził 
badania na temat nauczania języka szwedzkiego na terenie Dalarna, gdzie 
dialekt szczególnie różni się od języka ogólnego, ale zachowuje silną 
pozycję społeczną i wysoki status459. Język ogólny, czytamy u Hultgrena, 
uważany jest tam jednak za język o szerszym zasięgu i za normę. 
Przypisywane mu są pozytywne cechy wartościujące460.  

Badania zrealizowane w roku 2000 przez Jasminę Bolfek Radovani461 
wśród dorosłych Szwedów potwierdziły wcześniejsze wyniki badań 
Lomana, odnośnie pozytywnego stosunku Szwedów do dialektów. Ogólny 
język szwedzki wartościowany jest jednak, podobnie jak wcześniej, 
najwyżej i określany jako noggrannare och mer intelligent462, czyli 
„porządniejszy i bardziej inteligentny”463.  

Nie tylko stosunek do dialektów i języka potocznego różnił się w Szwecji 
i w Polsce. Obejmowało to także zainteresowanie literaturą wiejską. Motywy 
wiejskie budziły i budzą żywe zainteresowanie literaturoznawców 
szwedzkich, a ta dziedzina piśmiennictwa zajmuje ważne miejsce w historii 
literatury szwedzkiej464. Wynika to, jak twierdzi Małgorzata Anna Packalén z 
odrębności kodów kulturowych Szwecji i Polski, wywodzących się z 
tradycji kultury ludowej w Szwecji i tradycji szlacheckiej w Polsce. W obu 

                                                        
454 Dahlstedt (1979:38–47), Hultgren (1983:34–41). 
455 Dahlstedt (1979:49). 
456 Tłum. SLN. 
457 Larsson (1992:27–28). 
458 Loman (1973:38–41). 
459 Hultgren (1983). 
460 Tamże, s. 34–41. 
461 Bolfek Radovani (2000). 
462 Tamże, s. 90–97. 
463 Tłum. SLN. 
464 Packalén (1998:102–105), Tubielewicz Mattsson (2006). 
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krajach rządzą nie tylko różne stereotypy chłopa, ale także autorzy książek o 
tematyce wiejskiej są inni. W kulturze polskiej o chłopach pisała 
inteligencja, podczas gdy w Szwecji chłop sam mógł o sobie pisać465. 

Atmosfera, w jakiej w polskiej kulturze pojawiały się przekłady utworów 
Lindgren, różniła się zatem od klimatu szwedzkiej kultury towarzyszącej 
powstawaniu oryginału. Utwory pisarki przedstawiały materiał bogaty w 
słownictwo dialektalne i potoczne, co wzbudzało przychylność odbiorców i 
ogromną popularność wśród jej szwedzkich czytelników.  

8.4 Język potoczny i dialekt w przekładzie literatury 

Tradycyjnie w tekstach literackich autorzy dążą do osiągnięcia bogatego 
stylistycznie języka, starając się unikać powtórzeń występujących blisko 
siebie słów, zwrotów i określeń. Lindgren świadomie z tego rezygnuje. 
Kreuje swoją własną, indywidualną dominantę stylistyczną, czyli wyraźnie 
rozpoznawalny styl, charakteryzujący się dostosowaniem języka do stylu 
przypominającego mowę dzieci z szerokim zastosowaniem w tekście 
transkrypcji języka potocznego466, dialektyzmów, powtórzeń i z odstępstwem 
od zróżnicowania leksykalnego na rzecz prostoty słownictwa467. Kunszt 
literacki Lindgren polega na swoistej prostocie języka, który przybliża w ten 
sposób tekst dziecku, ułatwia mu przyswajanie utworu i zachęca do dalszej 
lektury. Autorka unika bogactwa stylistycznego, nawiązując do mówionej 
tradycji ludowej. Prostotę swojego języka Lindgren uzasadnia adekwatnym 
powiedzeniem niemieckiego filozofa Arthura Schopenhauera „Należy 
stosować zwykłe słowa dla wyrażenia niezwykłych myśli”. To jedyna 
wskazówka, jaką kierowała się pisząc dla dzieci468. 

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że poza zastosowaniem języka 
potocznego i dialektyzmów smålandzkich styl Lindgren stwarza wrażenie 
fizycznej obecności narratora469. Autorka rozmawia z czytelnikiem, stawia 
mu pytania, pobudza do refleksji. Ujawnia uczucia bohaterów i tworzy styl 
przypominający opowieść i rozmowę470. Stosuje do tego celu wykrzykniki, 
zdania rozkazujące, współrzędne spójniki łączne, powtórzenia, język 
potoczny i dialektyzmy. Oddanie charakteru mowy smålandzkiej, podobnie 
jak każdego obcego dialektu czy mowy charakterystycznej dla pewnego 
obszaru geograficznego jest wyzwaniem niezwykle trudnym, ze względu na 
brak kulturowego odpowiednika zarówno w języku polskim, jak i w każdym 

                                                        
465 Tamże. Zob.11.11. 
466 Linell (1994:22–36, 2011 w druku).  
467 Edström (2004:98–99, 196, 204), Edström (2007:137–143), Dymel-Trzebiatowska 
(2011:187–202). 
468 Metcalf (1995:31). 
469 Lundqvist (1992:180–181). 
470 Tamże. 
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innym języku, na który tekst jest tłumaczony. Swoboda autora w zakresie 
doboru środków stylistycznych dla charakterystyki mowy postaci jest prawie 
nieosiągalna dla tłumacza. 

W literaturze pięknej dialekt pojawia się jako środek przedstawienia 
rzeczywistości, charakteryzowania postaci, np.: przypisania jej komicznego 
charakteru, usytowania bohaterów w określonej warstwie społecznej, ale 
przede wszystkim jako element nadający koloryt lokalny471. Dialekty 
wzbudzają u czytelnika swoiste konotacje, sygnalizują przynależność do 
pewnych grup społecznych, językowych lub obszarów geograficznych. W 
wyniku tych różnych funkcji problem oddania dialektu stanowi jeden z 
większych problemów w pracy tłumacza472. Potocyzmy natomiast nie 
przedstawiają aż takich trudności, gdyż w większości języków istnieje 
słownictwo, które mogłoby je zastąpić. Na kształt przekładu wpływają 
dodatkowo konwencje literackie, językowe i kulturowe.  

Decydując się na wybór odpowiedniego rejestru języka, autor oryginału 
tym samym przesądza o możliwościach jego tłumaczenia, a dopiero w 
niedających się rozwiązać przypadkach autor przekładu. Dramatopisarz 
norweski, Henrik Ibsen (1828–1906) wypowiadał się w zdecydowany 
sposób w kwestii przekładu języka potocznego w swych dziełach i 
przykładał dużą wagę do tego, „by język w przekładzie możliwie dalece 
odpowiadał potocznemu językowi mówionemu”473 i żeby „z wielką 
starannością unikać wszelkich zwrotów i wyrażeń znanych tylko z 
książek”474. Celem języka potocznego w utworze było, zdaniem Ibsena, 
„wywołanie w czytelniku [...] poczucia, że w trakcie czytania [...] jest 
świadkiem fragmentu rzeczywistości”475. Opinia, którą zapewne poparłaby 
Astrid Lindgren.  

W przekładzie dialektu lub slangu tłumacze szukają rozwiązań 
pośrednich, stosując lekką stylizację476, sięgając po wyrazy dialektalne lub 
archaizmy. Często zdarza się jednak, że rezygnują z większości 
dialektyzmów i wprowadzają w przekładach język ogólny, jak to miało 
miejsce w szwedzkim tłumaczeniu Doliny Issy Czesława Miłosza (1911–
2004)477. Zdarza się jednak także, że język przekładu cechuje się większą 
potocznością niż oryginał, na przykład w szwedzkich przekładach Caja 
Lundgrena z języka angielskiego478. Anton Popovič (1933–1984)479 twierdził, 
że tłumacz powinien jednak dążyć do jak największej komunikatywności 
tekstu, co ogranicza jego możliwości wyboru w zakresie słownictwa 

                                                        
471 Janzén (1946:72), Packalén (2001:199–200). 
472 Wojtasiewicz (1957:81–83), Hatim, Mason (1997 98–103) 
473 Koller (1988:163). 
474 Tamże. 
475 Tamże. 
476 Adamczyk-Garbowska (1988:33). 
477 Törnquist-Plewa (2006:211–228). 
478 Gullin (2002:138–143) 
479 Popovič (1971:214–219). 
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ekspresywnego, dialektyzmów, zwrotów slangowych i cytatów. 
Ograniczenia te, są szczególnie istotne w przekładzie literatury dla dzieci. 

Celem rozdziału „Wpływ kultury na przekład języka potocznego i 
dialektu” jest ukazanie, jak poszczególne elementy języka potocznego i 
dialektu wpływają na przekaz i kształt szwedzkiego kodu kulturowego w TP, 
na ile przekład dialektu i języka potocznego w analizowanych utworach na 
język polski był możliwy, jakie czynniki sterowały przekazem tych 
elementów z TO do TP oraz w jaki sposób zastosowane strategie tłumaczek 
wpłynęły na zachowanie obrazu szwedzkiej kultury w przekładzie. Zbadam 
też, jakimi metodami posłużyły się tłumaczki w przekazie dialektyzmów i 
potocyzmów oraz na ile szwedzki kod kulturowy, zawarty w oryginale, 
przeszczepiony został na grunt języka polskiego.  

8.5 Terminologia 

Ustalenie ścisłej granicy pomiędzy wyrażeniami potocznymi i dialektalnymi 
w TO nie zawsze jest bezproblemowe. W analizowanym materiale 
występują wyrażenia pochodzące nie tylko z dialektu smålandzkiego, ale i z 
innych dialektów, np. środkowo- i północno-szwedzkich. Obecność ich jest 
jednak znikoma. Poza elementami różnych dialektów dochodzą jeszcze 
trudności w klasyfikacji niektórych jednostek leksykalnych, jako że 
przynależą one jednocześnie do dwóch grup, dialektów i potocyzmów. Ze 
względu na złożony charakter języka potocznego i dialektów w tekstach 
Lindgren, analizując materiał rozpatrywać je będę wspólnie i nazywać będę 
potocyzmami. Jedynie w przykładach, w których występuje dialekt 
smålandzki i występowanie jego było wcześniej potwierdzone przez 
badaczy, będę używać sformułowania dialekt. 

8.6 Wyznaczniki języka potocznego i dialektu  
w analizowanym materiale 

Analizując wyznaczniki języka potocznego, opierałam się na wcześniejszych 
badaniach na temat języka potocznego Birgitty Englund Dimitrovej480, która 
zajmowała się przekładem EL na język bułgarski, tłumacza Matsa 
Larssona481, analizującego przekład języka potocznego w czeskiej prozie 
Bohumila Hrabala na język szwedzki oraz na pracach Birgera Liljestranda482, 
piszącego o języku potocznym i dialekcie w literaturze szwedzkiej. Zarówno 

                                                        
480 Englund Dimitrova (1997, 2001, 2002). 
481 Larsson (1992). 
482 Liljestrand (1983b). 
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Englund Dimitrova, jak i Larsson dzielą wyznaczniki języka potocznego w 
prozie na trzy poziomy: Englund Dimitrova na fonologiczno-ortograficzny, 
np. säjer zamiast säger „mówi”, morfosyntaktyczny, np. mente zamiast 
menade „miał/a na myśli” i leksykalny, np. kry zamiast frisk „rzeźki, 
zdrowy”. Larsson natomiast wyróżnia poziom fonologiczno-morfologiczny, 
np. sej zamiast sig „się”, syntaktyczny, np. se till så att era sprutor fungerar 
zamiast se till att era sprutor fungerar „dopilnuj/cie, żeby wasze strzykawki 
działały”483 i leksykalny, np. snacka zamiast prata „gadać, rozmawiać”. 
Obydwa podziały wykazują duże podobieństwa i są wobec siebie 
komplementarne. Dokładniejsze wyróżnienie, zwłaszcza wyznaczników 
morfologicznych, jest kwestią wymagającą osobnych badań.  

Celem niniejszego rozdziału nie jest szczegółowe uwzględnienie różnic i 
zdefiniowanie wyznaczników szwedzkiego języka potocznego ani 
klasyfikacja jednostek leksykalnych do grupy fonologiczno-ortograficznej 
czy fonologiczno-morfologicznej. Poprowadziłoby to do rozważań czysto 
językoznawczych, analizy językowej sensu stricto. Moim celem jest 
zbadanie przekładu elementów kodu kulturowego zawartego w języku 
potocznym w TO i wpływu przekładu na przekaz szwedzkiego kodu 
kulturowego na grunt języka i kultury polskiej. Dlatego dla potrzeb 
niniejszej pracy przyjmę podział wyznaczników języka potocznego na: 
fonologiczno-ortograficzno-morfologiczny, dalej określany FOM, 
składniowy oraz leksykalny. Najobszerniejszą grupę stanowią tu 
wyznaczniki FOM, a wyznaczniki składniowe i leksykalne tworzą dwie 
niewielkie grupy. Analiza zachowania lub pominięcia wyznaczników języka 
potocznego i dialektu pokaże, jak informacje kulturowe zakodowane w 
języku oryginału przedostały się do języka przekładu. 

8.6.1 Wyznaczniki fonologiczno-ortograficzno-morfologiczne 
języka potocznego 

8.6.1.1 Pisownia zaimków, rzeczowników i liczebników 

W analizowanym materiale napotkałam na dwie różne pisownie zaimków 
zwrotnych: w formie znormalizowanej mig, dig i sig i w formie fonetycznej, 
czyli tak, jak wymowa zaznaczona jest poprzez transkrypcję języka 
potocznego mej, dej i sej.  

Zaimek osobowy 3. osoby lm. de „oni, one”, który według zasad 
szwedzkiej ortografii zapisuje się w formie podmiotu de, a w formie 
dopełnienia dem, w TO pojawia się niekiedy w formie odpowiadającej 
wymowie, czyli dom lub w formie potocznej di. Według 

                                                        
483 Tłum. SLN. 
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Språkriktighetsboken zaimek w formie dom stosowany jest w tekstach w 
celu zaznaczenia mowy potocznej oraz w literaturze dla dzieci484.  

W dialogach można zaobserwować stosowanie potocznych wariantów 
zaimków dzierżawczych våran zamiast vår „nasz”, vårat zamiast vårt 
„nasz”, eran zamiast er485 „wasz”.  

Niektóre rzeczowniki liczby mnogiej, zakończone na -or uzyskują w 
tekście końcówkę -er, np.: bräder zamiast brädor „deski”, jänter zamiast 
jäntor „dziewuchy, dziewoje”486, byxer zamiast byxor „spodnie” czy fliser 
zamiast flisor „odłamki”. Wymowa zgodna z pisownią jest zjawiskiem 
stosunkowo nowym, dawniej stosowano raczej wymowę z końcówką -er. 

Liczba mnoga rzeczowników rodzaju nijakiego uzyskuje końcówkę -a487 
zamiast znormalizowanej -en, np.: äggena zamiast äggen „jajka”, barna 
zamiast barnen „dzieci”, bena zamiast benen „nogi”, ögona zamiast ögonen 
„oczy” i örona zamiast öronen „uszy”.  

Ortografia liczebników odbiega czasami od formy znormalizowanej i 
przybiera formę potoczną: åtti zamiast åttio „osiemdziesiąt”, femti zamiast 
femtio „pięćdziesiąt”, tretti zamiast trettio „trzydzieści”, femtiöring zamiast 
femtioöring „pięćdziesiąt öre”, tiöring zamiast tioöring „dziesięć öre”, förti 
zamiast fyrtio „czterdzieści” i tjufem zamiast tjugofem „dwadzieścia pięć”.  

W niektórych rzeczownikach złożonych wtrącana jest samogłoska -e- 
łącząca dwa rzeczowniki488, np.: fällekniv zamiast fällkniv „kozik”, fästeman 
zamiast fästman „narzeczony”, fästemö zamiast fästmö „narzeczona”, 
grisesugga zamiast grissugga „maciora”, kyrkekaffe zamiast kyrkkaffe „kawa 
po mszy”, kyrkeväst zamiast kyrkväst „odświętna, niedzielna kamizelka”, 
spiketunnan zamiast spiktunnan „beczka nabita od wewnątrz gwoźdźmi”489, 
(w TP występuje „beczka po kapuście”) i ureväder zamiast urväder 
„zamieć”. 

8.6.1.2 Redukcje, formy skrócone i wymiany samogłosek 

W formie określonej rzeczowników liczby pojedynczej zakończonych na  
-are i -ör, w ostatniej sylabie zanika samogłoska -e, np.: borgmästarn 
zamiast borgmästaren „burmistrz”, brevbärarn zamiast brevbäraren 
„listonosz”, kammarn zamiast kammaren „pokój”, redaktörn zamiast 
redaktören „redaktor”, skomakarn zamiast skomakaren „szewc”, sotarn 
zamiast sotaren „kominiarz”, stackarn zamiast stackaren „biedak”, 

                                                        
484 Språkriktighetsboken (2007:206). 
485 Svenska Akademiens Grammatik 2, Ord (1999:258). 
486 Tłum. SLN. W TP występuje tłumaczenie dziewczynki. 
487 Według Bengta Pampa końcówka ta charakteryczna jest dla dialektu smålandzkiego. Pamp 
(1978:56). Według Pera Linella końcówka -a pojawia się niekiedy w formie pisanej i 
występuje w niektórych dialektach. Linell (1994:22). 
488 Zabieg ten obserwowany jest często w dialektach południowoszwedzkich. 
Språkriktighetsboken (2007:51–52). 
489 Tłum. SLN. Więcej na temat przekładu spiketunna zob. 5.3. 



 161 

överlärarn zamiast överläraren „dyrektor” czy hästrackarn zamiast 
hästrackaren „końska bestia”.  

Niekiedy zanika spółgłoska -d oraz występuje powtórzenie innej 
spółgłoski, np.: w wyrazach: blo zamiast blod „krew”, dö zamiast död 
„martwy”, gonatt zamiast godnatt „dobranoc”, gu zamiast gud „bóg”, me 
zamiast med „z”, grinn zamiast grind „brama”, gull zamiast guld „złoto”, 
hunn zamiast hund „pies”, lessen zamiast ledsen „smutna, -y, -e” czy tanna 
zamiast tanden „ząb”. 

Sylaba końcowa -en przechodzi w końcówkę -a, np.: dörra zamiast 
dörren „drzwi”, lufta zamiast luften „powietrze”.  

Czasami występuje asymilacja, to znaczy łączna, zredukowana wymowa 
czasownika z następującym po nim zaimkiem osobowym det490: veta’t 
zamiast veta det „wiedzieć to”, säj’et zamiast säg det „mów/powiedz to” 
oraz gjorde’t zamiast gjorde det „zrobił to” i asymilacja przyimka z 
następującym po nim zaimkiem osobowym om’et zamiast om det „o tym”.  

Skrócone formy przyimków, przysłówków, rzeczowników, spójników i 
zaimków odpowiadające wymowie potocznej występują w: å zamiast och 
„i”, brått zamiast bråttom „spieszyć się”, dan zamiast dagen „dzień”, huvet 
zamiast huvudet „głowa”, körrgårn zamiast kyrkogården „cmentarz”, lagårn 
zamiast ladugården „obora”, mänska zamiast människa „człowiek”, 
mänskor zamiast människor „ludzie”, stan zamiast staden „miasto”, mycke 
zamiast mycket „dużo”, nån zamiast någon, nåt zamiast något „jakiś, jakaś, 
jakieś, jacyś”, nånsin zamiast någonsin „kiedyś, kiedykolwiek”, nånting 
zamiast någonting „coś”, nåra zamiast några „kilku, kilka, jacyś, jakieś”, 
opp zamiast upp „do góry, w górę”, oppe zamiast uppe „na górze, u góry”, 
sån zamiast sådan, såna zamiast sådana, sånt zamiast sådant „taki, taka, 
takie”, sen zamiast sedan „później”, tillbaks, tebaks zamiast tillbaka „z 
powrotem, wstecz, znowu”491 i mens zamiast medan „podczas gdy”492. 
Czasownik vara „być” uzyskuje niekiedy zredukowaną formę, 
odpowiadającą wymowie va zamiast vara493.  

Wymiana samogłoski y na ö494: förgrömmade zamiast förgrymmade 
„utrapiony, zatracony”, förti zamiast fyrtio „czterdzieści”, körrgårn zamiast 
kyrkogården „cmentarz”, olöckan zamiast olyckan „nieszczęście”. Ale także 
wymiana odwrotna samogłoski ö na y w: myssa zamiast mössa „czapka”, 

                                                        
490 Asymilacja taka charakteryczna jest dla dialektu smålandzkiego. Liljestrand (1983a:215), 
według Linella asymilacja tego rodzaju charakteryzuje język potoczny Linell (1994:22, 2011 
rozdział 7, w druku). 
491 Formy te są używane obecnie w literaturze przy zaznaczaniu mowy potocznej. Janzén 
(1946:70–87), Linell (1994:22-23), Svenska Akademiens Grammatik 2, Ord (1999:258, 344, 
441–442, 674), Linell (2011 rozdział 7, w druku). 
492 Odpowiada to wymowie w niektórych regionach Szwecji. Svenska Akademiens Grammatik 
2, Ord (1999:741). 
493 Linell (1994:23, 2011, 7 rozdział, w druku). 
494 Wymiana samogłoski y na ö charakterystyczna jest dla dialektu smålandzkiego. Pamp 
(1978:59), Liljestrand (1983a:215). 



 162 

byssa zamiast bössa „strzelba”, silkesmyssa zamiast silkesmössa „jedwabna 
czapka”.  

Wymiana i na e: te zamiat till „do”, tebaks zamiast tillbaka „z powrotem”, 
ve zamiast vid „przy”, di zamiast de „oni, one”. 

8.6.2 Wyznaczniki składniowe języka potocznego 

Jednym z wyznaczników języka potocznego w TO jest zastosowanie 
odmiennego szyku wyrazów w zdaniu – tzw. efterställning „postpozycja”495. 
Zabieg ten stosowany jest dla zaznaczenia niższego języka potocznego lägre 
talspråk w replikach chłopów496. Postpozycja polega na przestawieniu 
zaimka dzierżawczego z miejsca przed rzeczownikiem na po rzeczowniku. 
Występuje w książkach Astrid Lindgren w połączeniu z rzeczownikami 
określającymi pokrewieństwo497, np. brudgummen din „narzeczony twój”498, 
far sin „ojca swego”499 oraz mor hans „matka jego”. Napotkałam też na 
charakterystyczne dla języka potocznego zaburzenie składniowe nazywane 
extraposition500 „ekstrapozycją”, czyli powtórzeniem podmiotu, np. han, 
farsan „on, stary” 501. 

8.6.3 Wyznaczniki leksykalne  

Wyznaczniki języka potocznego w TO na poziomie leksykalnym to 
następujący zbiór leksemów: begripa „pojmować”, farsan „stary”, galej 
„impreza”502, jänta „dziewucha”, kosing „szmal; forsa; pieniąchy”, morsan 
„stara”, stritta503 „tryskać”, poza tym frazemy jag sär, jag sär „mówię to i 
powiadam”, den förgrömmade ungen „utrapiony dzieciak” i wyrazy 
obraźliwe stosowane przez dzieci mallgroda „przemądrzała ropucha”504, 
pisspotta „gnojek”505, fårskalle „baran; cymbał; ciołek”, jävelunge „diabelny; 
cholerny bachor”506, snorunge „smarkacz, smarkata”, lortjänta „brudas, 
świntucha”, pilutta dej „odwal się”507; „fąflu jeden”. 

                                                        
495 Tłum. SLN. 
496 Liljestrand (1983a:60–61), Liljestrand (1983b:62–63). 
497 Tamże. 
498 Tłum. SLN. W TP występuje twój narzeczony. 
499 Tłum. SLN. W TP występuje ojciec i swego ojca. 
500 Liljestrand (1983a:60), Liljestrand (1983b:62–63). 
501 Tłum. SLN. 
502 Tłum. SLN. 
503 Archaiczny czasownik stritta wyszedł obecnie z obiegu. Ordbok över svenska språket 
(1993:12723). 
504 Tłum. SLN. 
505 Tłum. SLN. 
506 Tłum. SLN. 
507 Tłum. SLN. 
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8.7 Analiza przekładu języka potocznego  
8.7.1 Język potoczny w dialogach i narracji 

Atmosfera wsi uzyskana jest u Lindgren dzięki licznym potocyzmom 
szczególnie w 3E. Czytelnik TO przenosi się w otoczenie, kulturę i 
atmosferę wsi smålandzkiej, poznając jej charakter i mieszkańców. Repliki i 
dialogi zawierają większość wymienionych wyznaczników FOM, 
składniowych i leksykalnych języka potocznego, co wpływa na 
ekspresywność wypowiedzi bohaterów i silne zabarwienie dialogów 
kolorytem lokalnym. Szczególne zróżnicowanie kulturowe języka widoczne 
jest między partiami dialogowymi a narracją, napisaną językiem 
znormalizowanym. Język Lindgren miał na celu przedstawienie mowy 
mieszkańców Smålandii, która ma wyraźnie kontrastować z językiem 
narracji. Już w pierwszych słowach oryginału odbiorca tekstu zapoznaje się 
ze smålandzką kulturą. Czytelnik znajduje się nieustannie między dwoma 
kulturami, kulturą smålandzkiej wsi reprezentowaną poprzez 
charakterystyczny język oraz kulturą ogólną wpisaną w narrację. Poza 
podkreśleniem odmienności między formą językową dialogu i narracji, 
autorka oryginału charakteryzuje niektóre postaci, właśnie poprzez 
przypisanie im charakterystycznej mowy508 zamieszkanego przez nich 
regionu – Smålandii. 

Wyznaczniki potoczności – jako szczególny kod kulturowy zawarty w 
mowie mieszkańców Smålandii – nie zostały oddane w TP. Ludowość, silnie 
reprezentowana przez postać Mai-Borówki, pozostała nieznana dla 
odbiorców polskiego przekładu, a charakterystyczne cechy języka Emila i 
pozostałych bohaterów trylogii o Emilu zanikły całkowicie. Pociąga to za 
sobą konsekwencje nie tylko na poziomie leksykalnym, ale także 
stylistycznym, bowiem styl przekładu uległ zmianie w stosunku do 
oryginału. Przy rekonstruowaniu smålandzkiej mowy bohaterów czerpanie z 
zasobów polskich dialektów byłoby strategią niepożądaną, gdyż tekst 
napisany w określonym dialekcie przywoływałby obszar geograficzny 
związany z owym dialektem, jego mieszkańcami i ich kulturą, tradycjami i 
mową. TP stałby się przesadnie nacechowany stylistycznie, wywołując inną 
niż zamierzoną reakcję u czytelnika. Skierowałby bowiem uwagę czytelnika 
na określony region Polski, nie zaś na kraj ukazany w książce. Zabieg taki 
wzbudzałby zapewne wiele pytań i wprowadzałby zamęt w świadomości 
czytelnika przekładu, który zastanawiałby się z pewnością dlaczego 
szwedzcy bohaterowie utworu posługują się mową śląską czy 
podhalańską509. W tej sytuacji dla odtworzenia smålandzkiej kultury w 

                                                        
508 Edström (1992:129–163). 
509 Podobną problematykę podejmuje Levý, pisząc o trudnościach w przekładzie 
charakterystycznej mowy bawarskiej czy oklahomskiej na dialekt prowansalski lub 
pikardyjski w języku francuskim oraz Popovič, mówiąc o przekładzie jednego z dialektów 
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przekładzie tym istotniejsze staje się oddanie potocyzmów na poziomie 
leksykalnym, składniowym czy fleksyjnym w TP, gdzie konwencja nie 
kieruje językiem tak silnie, jak na poziomie ortografii oraz fleksji, i gdzie 
znalezienie potocznego wyrażenia w magazynach leksykalnych języka 
przekładu stanowi mniejszą barierę.  

Strategia przeplatania języka ogólnego w narracji ze stylizacją dialektalną 
w dialogach nie jest zjawiskiem obcym w literaturze polskiej510. Tego 
rodzaju zabiegi stosowali polscy pozytywiści, np.: Eliza Orzeszkowa, 
Bolesław Prus czy Henryk Sienkiewicz w celu ukazania dystansu między 
narratorem a poszczególnymi bohaterami swoich książek. Strategia istniała 
zatem, nie została ona jednak wykorzystana w polskim przekładzie 
Lindgren. Przyczyną polonizacji przekładu i puryfikacji języka potocznego 
mogły więc być silne normy pedagogiczne i tendencje dydaktyczne w 
utworach skierowanych do małych dzieci.  

8.7.2 Język potoczny w replikach poprzedzonych komentarzem 
metajęzykowym  

Najbogatszego materiału do analizy przekładu dialektu dostarcza 3E. Dialekt 
widoczny jest szczególnie wyraźnie w zestawieniu ze szwedzkim językiem 
znormalizowanym511. 

Na temat przekładu dialektu w EL na język francuski i angielski zabrała 
głos Englund Dimitrova512. Lindgren już na samym wstępie utworu zgrabnie 
wprowadza czytelnika w tajniki dialektu smålandzkiego w komentarzu 
metajęzykowym, gdzie wyjaśnia, że Emil mówi po smålandzku. Aby 
zagwarantować młodemu odbiorcy tekstu całkowite zrozumienie 
charakterystycznej mowy i poznać różnice między poszczególnymi 
wariantami języka, pisarka podaje najpierw formę znormalizowaną, a potem 
dopiero dialektalną513. W ten sposób umożliwia dzieciom jako 
niedoświadczonym jeszcze czytelnikom, zrozumienie form odbiegających 
od języka ogólnoszwedzkiego. Podanie formy znormalizowanej ułatwia też 
lekturę odbiorcom dorosłym, nieposiadającym dostatecznej wiedzy na temat 
dialektu smålandzkiego, którzy czytają dzieciom książkę na głos. Zabiegi 
autorki dowodzą, do jakiego stopnia była świadoma trudności w 
zrozumieniu i przekazie dialektu, świadczą także o wartości, jaką 
przypisywała temu elementowi szwedzkiego kodu kulturowego i chęci, z 
jaką pragnęła przekazać go innym. Komentarz metajęzykowy autorki, 

                                                                                                                                  
węgierskich na dialekt szariszski w języku słowackim. Popovič (1971:214–219), Levyj 
(1974:139–140).  
510 Packalén (2001:180–181). 
511 Englund Dimitrova (2002:82). 
512 Englund Dimitrova (2001, 2002). 
513 Englund Dimitrova (2001:9–27). 
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występujący od samego początku utworu, stanowi jednocześnie pomocną 
wskazówkę dla tłumaczy, ułatwiając im niezwykle trudny proces przekładu: 

37) Och så talade han småländska, det lilla livet, fast det kunde han inte hjälpa. 
Det gör man i Småland. När han ville ha sin mössa, då sa han inte som du: 
”Jag vill ha min mössa.” Han sa så här: ”Jag vill ha mi mysse!” (EL 5–6) 

No i mówił czystym smålandzkim ten mały chłopczyna, no ale nie mógł nic 
na to poradzić. Tak się mówi w Smålandii. Jak chciał czapkę to mówił nie tak 
jak ty: „Chcę czapkę.” Mówił tak: „Chce czape.” 514 

Powyższy fragment, pedagogicznie wyjaśniający tajniki smålandzkiego 
dialektu Emila, imituje mowę bohatera, wprowadzając różnice między 
pisownią dialektalną a pisownią znormalizowaną, nie został przetłumaczony 
na język polski. Dotyczy to zarówno pierwszego przekładu Szuch-
Wyszomirskiej, jak i redakcji Węgleńskiej. Wskazówki zawarte w tym 
krótkim tekście są fundamentalne dla zrozumienia mowy bohatera i dla 
zapoznania się z jego charakterem. Poza wyjaśnieniem subtelności 
dialektalnych, narrator zwraca się bezpośrednio do dziecka w 2. osobie lp. 
stosując apostrofę. Zawarta w apostrofie intonacja wykrzyknikowa spełnia 
niezwykle ważną rolę dla natychmiastowego zainteresowania czytelnika 
utworem, wprowadzenia go bezpośrednio do fabuły oraz nawiązania z nim 
bliskiej więzi i intymnego kontaktu. Poprzez puryfikację TP wszystkie te 
zamiary autorki zostały całkowicie zniwelowane.  

Na początku utworu TO wprowadzone są łatwiejsze do zrozumienia 
fragmenty dialektu, którym cały czas towarzyszy komentarz metajęzykowy 
Och sedan sa han på renaste småländska „I potem powiedział czystym 
smålandzkim”515. Chodzi tu o przygotowanie czytelnika na zmiany w języku, 
na przejście z języka ogólnego do dialektu. Autorka sukcesywnie zwiększa 
stopień trudności replik wyrażonych dialektem, wychodząc zapewne z 
założenia, że czytelnik zdążył już zaznajomić się z wyznacznikami FOM 
języka bohaterów, np. Och sedan sa hon på renaste småländska: –”Dä ä 
bäst att vi sir ätter i matboa mä!” (EL 73). Wyjęta z kontekstu, krótka 
replika Liny bez wprowadzenia metajęzykowego sprawiać może nie lada 
trudności nawet czytelnikowi oryginału, który nie zna tajników dialektu 
smålandzkiego. 

W języku polskim do dyspozycji mamy dwa różne przekłady. Pierwszy, 
autorstwa Szuch-Wyszomirskiej – Takoż najlepiej będzie zerknąć do 
spiżarki – dodała. (1EzS 32) i drugi Węgleńskiej – Więc najlepiej będzie 
zerknąć do spiżarni – dodała. (PES 42). W przekładzie pojawił się 
czasownik zerkać, którego pole semantyczne tylko częściowo pokrywa się z 
czasownikiem se efter z TO. Zerkać implikuje delikatną, ostrożną 

                                                        
514 Tłum. SLN. 
515 Tłum. SLN. 
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propozycję spojrzenia, zaglądnięcia, a jego użycie przypisuje wykonawcy tej 
czynności pewną uniżoność i pokorę. Są to cechy, których nie 
przypisałabym zdecydowanej, pewnej siebie, niepozwalającej kierować 
sobą, a prędzej dyrygującej innymi, kobiety, jaką jest Lina. Zastosowanie 
tego czasownika zmieniło charakterystykę Liny. Z rezolutnej, pełnej energii, 
przeobraziła się w łagodną i nieco bardziej potulną postać. 

W obu przekładach bezzasadnie usunięto komentarz metajęzykowy. W 
swoim tłumaczeniu Szuch-Wyszomirska próbując odtworzyć koloryt mowy 
w replice, szukała rozwiązań pośrednich i wprowadziła zarchaizowaną 
partykułę takoż. Nie przywołuje ona akurat konotacji dialektalnych, ale 
pozwoliła jednak na wzbudzenie konotacji dawności, co może niektórym 
czytelnikom kojarzyć się ze wsią. Archaizacja jest bowiem w tekstach 
literackich często wykorzystywana jako środek stylistyczny zastępujący 
prawdziwy dialekt lub gwarę. Po redakcji tekstu Węgleńska wymieniła takoż 
na neutralne więc, co wpłynęło na skierowanie uwagi odbiorcy w zupełnie 
inną stronę: z dawnych czasów czytelnik przeniósł się raczej we 
współczesne środowisko miejskie, dbające o poprawność językową, zupełnie 
odmienne od opisanego w TO. Węgleńska kierowała się nieco bardziej 
konwencją poprawności językowej, usuwając archaizmy i wprowadzając 
ugrzecznione repliki z trochę wyższego poziomu języka. 

Uwaga metajęzykowa przy tłumaczeniu dialektu występuje w EL siedem 
razy. W przekładzie nie ma informacji, że bohaterowie mówią dialektem 
smålandzkim. Jeden tylko raz wspomniano, że Emil wykonuje piosenkę w 
trochę odmienny sposób: „Emil śpiewał jej piosenkę własnego układu” 
(1EzS 42), „Emil śpiewał jej piosenkę własnego pomysłu” (PES 52), 
podczas gdy w TO mamy wyraźne podkreślenie dialektu: sjöng Emil för 
henne på renaste småländska (EL 93), „zaśpiewał jej w czystym 
smålandzkim”516. Delikatna aluzja w TP, do odmienności piosenki Emila, 
zwraca uwagę raczej na fakt, że piosenka mogła być własną kompozycją 
chłopca, a nie na fakt wykonania jej dialektem. Komentarze metajęzykowe 
w TO i TP kierują uwagę czytelnika w dwóch różnych kierunkach; w TO na 
zanurzenie bohatera w języku i kulturze Smålandii, w TP natomiast na 
wykonanie piosenki „na swój własny sposób”. 

W pozostałych dwóch częściach trylogii o Emilu autorka już rzadziej 
stosuje komentarz metajęzykowy. W drugiej części tylko raz (NHEL 11–12), 
a w trzeciej trzy razy (ÄLEL 36, 69, 148). Lindgren wyszła zapewne z 
założenia, że dotychczasowi czytelnicy zdążyli wcześniej na tyle zapoznać 
się z atmosferą i dialektem smålandzkim, że nie zachodziła już potrzeba tak 
często o tym przypominać. Elementy dialektu smålandzkiego występują 
bowiem w pozostałych dwóch częściach utworu z podobną częstotliwością, 
jak w pierwszej, zmniejszyła się jedynie frekwencja występowania 
komentarza metajęzykowego.  

                                                        
516 Tłum. SLN. 
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W dwóch ostatnich częściach trylogii, przetłumaczonych przez 
Węgleńską, wszystkie cztery komentarze metajęzykowe przedostały się do 
TP. Czytelnik dowiaduje się więc po raz pierwszy dopiero w drugiej części 
trylogii o Emilu, że jego repliki wypowiadane są językiem 
charakteryzującym kulturę Smålandii, np.:  

38) „Jag tycker om mi bysse och mi mysse”, brukade Emila säga på ren små-
ländska. (NHEL 11–12) 

– Lubię moją dubeltówkę i moją cyklistówkę – zwykł mawiać Emil 
najczystszym smalandzkim dialektem. (PES 74) 

Odbiorca TP zada sobie zapewne pytanie, dlaczego Emil nagle 
wypowiedział się po smålandzku, czego wcześniej przecież nie robił. 
Zdziwienie będzie tym większe, że Emil zwykł mawiać w dialekcie. Replika 
w TP nie wykazuje żadnych cech odbiegających od języka ogólnego i nie 
zawiera żadnych wyznaczników FOM języka potocznego. Mowa bohatera 
nie odróżnia się od języka narracji czy partii dialogowych dotychczas 
używanego w utworze.  

W zacytowanym fragmencie poza zaimkiem dzierżawczym w formie 
potocznej mi „mój”, jednym z najważniejszych przekaźników dialektalnych 
w 3E jest zestawienie słów mössa – mysse. Mössa jest słownikowym, 
nienacechowanym odpowiednikiem polskiego słowa czapka, a mysse jest 
jego zapisem w dialekcie. Analogicznie przedstawia się sytuacja z 
zestawieniem słów bössa – „strzelba” i bysse.  

Lindgren tworzy rym, który jest źródłem komizmu językowego 
zawartego w zestawieniu słów mössa – mysse, bössa – bysse i wprowadza 
swoje wskazówki dotyczące odmienności języka ogólnego od dialektu Emila 
już od pierwszych słów 3E. Przypomina je co jakiś czas w całym utworze, 
ułatwiając tym samym zrozumienie zestawienia tej pary słów. W drugiej 
części trylogii czytelnicy TO są już całkowicie z nią zaznajomieni. Odbiorca 
TP zaskoczony jest zapewne uwagą o tym, że Emil mówi inaczej, po 
smålandzku. 

W drugiej i trzeciej części trylogii Węgleńska próbuje odtworzyć 
powtarzającą się parę słów mysse i bysse, odbiegających od ogólnego mössa 
i bössa. Pomocą w procesie przekładu służy, jak już wspomniałam, 
oryginalny tekst Lindgren, w którym autorka zręcznie zwraca uwagę 
przyszłych czytelników i tłumaczy na odmienny dialekt bohatera. 
Niemożność odtworzenia dialektu zmusza tłumaczkę do innego wyboru, 
mianowicie sięgnięcie do zasobów leksykalnych języka ogólnego. Tam, 
gdzie w TO występują dialektalne słowa mysse i bysse, w TP pojawia się 
cyklistówka i dubeltówka, natomiast tam, gdzie wyrazy zapisane są językiem 
znormalizowanym w TO, czyli mössa i bössa w TP mamy czapka i strzelba. 
Jest to rozwiązanie pośrednie, pozwalające jednak częściowo na odtworzenie 
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zawartości semantycznej oraz rymu pary dialektalnej mysse i bysse na 
cyklistówka i dubeltówka. Brak symetrii leksykalnej między językami 
polskim i szwedzkim spowodował, że tłumaczka nie zdołała już odtworzyć 
rymu w parze wyrazów czapka i strzelba.  

8.7.3 Kontrast warstw społecznych ukazany w dialogach 

Język 2M przedstawia odmienną problematykę, niż to miało miejsce w 
pozostałym materiale. Występują tu dwie kwestie: skontrastowanie mowy 
przedstawicieli różnych środowisk oraz sposób zwracania się do osób z 
wyższych warstw społecznych. 

Zagadnienie dialektu i mowy potocznej w szwedzkiej literaturze dla 
dorosłych omawiano wielokrotnie517. Badacze zauważyli, że w prozie postaci 
reprezentujące niższe warstwy społeczne wypowiadają się dialektem i 
językiem potocznym, podczas gdy osoby z warstw wyższych mówią 
językiem zbliżonym do języka pisanego. Badany przeze mnie materiał 
wskazuje, że dotyczy to także LD. Ciekawe zatem będzie zbadanie, jak 
zachowuje się tekst opowieści o Madice po przejściu przez filtr kultury 
przekładu. 

Mowę Madiki w 2M charakteryzują potocyzmy wplecione w język 
ogólny. Uwarunkowane to jest kilkoma czynnikami. Po pierwsze, Madika 
dorasta w rodzinie, gdzie uczy się poprawnego języka od rodziców 
posługujących się zazwyczaj szwedczyzną ogólną. Rodzice, szczególnie 
matka, przeplatają wypowiedzi potocyzmami. Dziewczynka wiele czasu 
spędza z dziećmi posługującymi się głównie językiem potocznym. Wchłania 
zatem język dwóch środowisk. Po drugie, ze względu na wiek, siedem lat, 
słownictwo jej nie jest jeszcze do końca ukształtowane i wciąż się rozwija. 
Madika nie zawsze jest świadoma różnic między poszczególnymi 
wariantami języka, aczkolwiek widać w jej wypowiedziach tworzącą się 
powoli kompetencję językową. W TO wyraźnie ukazane jest to w dialogach 
poprzez kontrastowe zestawienie języka interlokutorów.  

Specyficzna dla dialektu smålandzkiego wymowa i bogactwo 
potocyzmów zaznacza się szczególnie w transkrypcji wypowiedzi osób z 
niższych warstw społecznych oraz w mowie towarzyszy zabawy Madiki. 
Różnice środowisk znajdujące swój wyraz w języku, wyraźne są w 
dialogach, gdzie nacechowanie języka bohaterów jest szczególnie wyraźne. 
Czytelnik TO dokładnie poznaje postaci, ich charaktery, wnika w ich 
sytuację społeczną, zapoznaje się ze specyfiką języka i jego nacechowaniem 
kulturowym. Budzi to asocjacje związane z kulturową rzeczywistością 
ukazaną w utworze. Sposób wypowiadania się poszczególnych postaci 

                                                        
517 Janzén (1946), Hultgren (1983), Liljestrand (1983a), Liljestrand (1983b), Linell (1994, 
2011). 
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zostaje ze sobą skontrastowany, co podkreśla przynależność bohaterów do 
różnych środowisk.  

Szczególnie ekspresywne repliki Linus-Idy pełne są potocyzmów. 
Wzmacnia to wyrazistość przekazu werbalnego i odróżnia jej mowę od 
języka ogólnego pozostałych interlokutorów, np. ojca Madiki (MJP 199).  

39) „Jag sär, jag sär, hellre får di skära mej i små fliser än jag ger mej opp i lufta 
och gör kullerbytter.” 
Förresten heter det inte kullerbyttor när flygmaskiner gör kullerbyttor, utan 
´loping´, förklarar pappa. (MJP 199)  

– Mówię to i powiadam, prędziej możecie mnie posiekać na kawałki, niż dam 
się namówić na fikanie koziołków w powietrzu.  
Poza tym, kiedy samolot koziołkuje, nie nazywa się to „koziołki”, tylko 
„kręcenie beczek”, wyjaśnia tata. (MBCW 174) 

Tekst przekładu nie oddaje silnego nacechowania stylu mowy TO. 
Kulturowe nacechowanie dialogów ginie, nie pokonując granicy kultur. 
Mimo ogromnych trudności, jakie przedstawia oddanie niektórych replik, w 
TP istnieją strategie pozwalające na przekazanie nacechownej mowy Linus-
Idy. Do tego celu można by użyć, np. wyznaczników leksykalnych i 
morfologicznych języka polskiego, zastosować stylizację i zmienić niektóre 
formy czasowników na formy konotujące wiejskość czy ludowość jak 
najprzód czy możeta, co dałoby w przekładzie szwedzkiego tekstu najprzód 
możeta mie posiekać zamiast nienacechowanego i znormalizowanego 
prędzej możecie mnie posiekać (MBWC 174). Prosta stylizacja pozwoliłaby 
czytelnikowi przekładu na powstanie asocjacji ze środowiskiem wiejskim, a 
co najważniejsze, uwydatniłaby charakterystykę postaci. 

Wśród wielu wyznaczników FOM języka potocznego i elementów 
nacechowania stylistycznego oryginału tylko niektóre częściowo 
odtworzone zostały w TP. Na poziomie leksykalnym wprowadzono 
archaicznie już dziś brzmiący czasownik powiadać. Problematykę tę 
omawiam jednak osobno w rozdziale 8.8, jako że dotykam tu innego 
zagadnienia – przekładu frazemów. Poza tym język TP pozostaje jednak 
ujednolicony, znormalizowany i nie odróżnia się od języka ogólnego, bez 
względu na osobę, dialog czy narrację.  

W TO zauważam zróżnicowanie społeczne wchodzących w interakcję 
osób. Mam tu na myśli fakt, że w dialogach, po pierwsze, uwaga zwrócona 
może być na odbiegającą od znormalizowanej wymowę jednego z 
uczestników interakcji, po drugie, na merytoryczną nieznajomość 
słownictwa, odnoszącego się do omawianego zagadnienia, np. do określeń 
figur lotniczych. Przejawia się to szczególnie w kontrastowym zestawieniu 
transkrypcji potocznych wypowiedzi Linus-Idy ze znormalizowaną repliką 
ojca Madiki. 
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Dialog osób w TO stanowi zatem dialog dwóch kultur i środowisk: klasy 
średniej, reprezentowanej przez ojca, i robotniczo-chłopskiej ukazanej przez 
postać Linus-Idy. Jest to także dialog dwóch pokoleń. Młodszego, w postaci 
redaktora gazety, który z radością ogłasza przybycie do miasteczka 
najnowszego wynalazku techniki – samolotu i zachęca do przejażdżki tą 
zdumiewającą maszyną oraz starszego, reprezentowanego przez Linus-Idę, 
wykazującą daleko idącą powściągliwość w stosunku do nowoczesnych 
osiągnięć technicznych. Dialog pokoleń młodego ze starszym to zjawisko 
powszechne w wielu kulturach. Współczesność i tradycja często wiąże się w 
wiekiem, co bez trudu pozwoliło na odtworzenie tego właśnie aspektu 
kulturowego w TP. Niezrozumienie i sceptyzm osób starszych kontra postęp 
i innowacje pokolenia młodszego w kulturze oryginału zgrabnie wpisuje się 
w kulturę przekładu. Natomiast dialog kulturowy pokoleń wyrażony 
językiem już nie przekroczył granicy kultury. Na straży języka polskiego w 
LD stoją bowiem silne konwencje kulturowe, które nie pozwalają na 
naruszenie formy języka ogólnego.  

Rozbieżności kulturowe w języku manifestują się także w dialogach 
dzieci reprezentujących różne warstwy społeczne. Najwyraźniej ukazane są 
one w replikach Madiki i Abbego. Oto przykład ilustrujący kontrast 
językowy: 

40) ”Din pappa sitter där ute och spickulerar”, säjer Madicken [...] 
”Jag kan tänka mej det. I går låg han på kökssoffan och spickulerade hela 
dan, mens morsan travade fram och tebaks till vedbon efter bakved. Han 
tyckte så synd om henne, stackarn! Jo då, ett gott hjärta, det har han, farsan!” 
(MJP 17)  

– Twój tata siedzi na dworze i medytuje – odzywa się Madika [...] 
– Mogę to sobie wyobrazić. Wczoraj leżał tu na sofie i medytował przez cały 
dzień, podczas gdy mama kłusowała tam i z powrotem do drewutni po 
drewno do pieca. Strasznie jej żałował, biedaczki! Tak, dobre serce ma mój 
tato. (MBCW 12–13) 

Żaden z wyznaczników FOM potoczności w wypowiedzi Abbego nie 
przedostał się do znormalizowanego języka TP. Poza wyznacznikami FOM 
Lindgren wprowadziła także zjawisko składniowe, ekstrapozycję, czyli 
powtórzenie podmiotu han, farsan „on, stary”518 charakterystyczną dla 
szwedzkiego języka potocznego519. Polska konwencja językowa pozwoliła 
częściowo odtworzyć ekstrapozycję. W TO podmiot pojawia się dwa razy 
aczkolwiek w inny sposób. Po raz pierwszy jako podmiot domyślny w 
formie koniugacyjnej 3. osoby lp. czasownika ma, a po raz drugi jako 
rzeczownik tato. Przekład stracił nieco na wyrazistości, aczkolwiek 
częściowo udało się przekazać potoczność oryginału. Możliwości 

                                                        
518 Tłum. SLN. 
519 Liljestrand (1983a:60), Liljestrand (1983b:62–63). 
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składniowe języka polskiego pozwalają jednak na odtworzenie tego zabiegu, 
np. w formie dobre ma serce, mój stary. Wiele z potoczności oryginału ginie 
w procesie przekładu, dlatego istotne jest oddanie wszystkich 
wyznaczników, charakteryzujących kulturowe osadzenie bohaterów utworu i 
dających się, choć w minimalnym stopniu, odtworzyć w TP. 

Z wyznaczników leksykalnych odtworzono potoczność, stosując 
czasownik kłusować, który użyty w tym kontekście funkcjonuje jako 
potocyzm520. Pozostają jednak jedne z najważniejszych wyznaczników 
leksykalnych mianowicie leksemy farsan „stary” i morsan „stara”521. Użycie 
ich w TO przekazuje sporo informacji charakteryzujących bohaterów i ich 
środowisko kulturowe. W replice Madiki występuje nienacechowane pappa, 
ale Abbe stosuje określenia mocno nacechowane. Naruszenie konwencji 
grzecznościowej na poziomie leksykalnym w ekspresywnych określeniach 
rodziców morsan i farsan przez Abbego zaznajamia odbiorcę z naturalnym 
dla bohatera słownictwem, które dla niego samego nie jest nacechowane, 
aczkolwiek jako takie odczytywane jest przez większość odbiorców TO. Jak 
zwróciłam uwagę wcześniej przy omawianiu leksemu far, tak również 
użycie leksemu farsan sygnalizuje pewne cechy języka bohaterów i 
środowiska, do którego należą oraz ukazuje różnice społeczne i kulturowe 
między nimi manifestujące się w języku. Lindgren informuje odbiorcę tekstu 
o odmiennych środowiskach społecznych, w których bohaterowie się 
wychowują, a jednocześnie zaznajamia go z językiem, który bohaterowie 
przyswajają sobie w sposób naturalny we własnym środowisku522.  

Polszczyzna dysponuje leksyką, która z powodzeniem mogłaby oddać 
różnice klasowe uczestników dialogu oraz wszelkie konotacje zawarte w ich 
mowie. Niezastosowanie istniejących określeń stary i stara na rodziców w 
przekładzie nie stanowi bynajmniej wyniku niedostatecznej znajomości tej 
leksyki przez tłumaczkę, lecz wynika z jej silnego przekonania o 
pedagogicznej roli LD, w której wykroczenie poza konwencje 
grzecznościowe w stosunku do osób starszych byłoby niestosowne. Ich 
naruszenie spowodowałoby zaburzenie hierarchii międzypokoleniowej, 
wyrażającej się silnie w języku kultury przekładu.  

Oto kolejny przykład na leksykalny wyznacznik potoczności ukazujący 
różnice środowiskowe. Abbe zapytany przez Madikę, czy przyjdzie na 
wieczorne ognisko odpowiada: ”Det kan man inte ge sej fadriken på” (MJP 
18). Leksem fadriken umiejscawia się już na granicy pomiędzy potocyzmem 
a przekleństwem. To semantycznie puste słowo podkreśla wypowiedź w 
najmniej wulgarny sposób, jako że stanowi ekspresywnie złagodzony 
derywat od fan, fasiken „cholera, psiakrew”, „do diabła”523. Mimo takiej 

                                                        
520 Czasownik kłusować posiada także dwa inne znaczenia: biec kłusem i polować nielegalnie. 
Inny słownik języka polskiego (2000:634). 
521 Tłum. SLN. 
522 Wierzbicka (1992:234–237). 
523 Tłum. SLN. Zob. 8.10.2. 
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formy wyraźnie konotuje przekleństwo, od którego pochodzi, łamiąc tym 
samym konwencję grzecznościową i silne tabu językowe ze względu na 
zawarte w nim konotacje do diabła i piekła, które objęte są w kulturze 
szwedzkiej szczególnym tabu. W polskim przekładzie mamy Za to nie 
można dać głowy (MBCW 13). Potoczność udało się po części odtworzyć. 
Dzięki zastosowaniu idiomu dawać za coś głowę, co oznacza gwarancję, 
przekonanie lub pewność, stosowane jest w polskim języku potocznym. 
Zwrot ten nie narusza jednak konwencji grzecznościowej, nie konotuje 
wulgarności ani nie łamie tabu językowego. 

Węgleńska wprowadziła dodatkowo do TP spójnik wynikowy więc, 
wyrażający wniosek wynikający z treści poprzedniego zdania. W ten sposób 
budowane zdania nie należą do swobodnego, codziennego słownictwa dzieci 
i nie są częstym elementem języka potocznego. W porównaniu z TO 
powoduje to przesunięcie poziomu języka Abbego na wyższy poziom. 
Przynależność społeczna i kulturowa chłopca wyrażona przez język w TO 
przeszła więc do przekładu w nieco innej formie, która wywołuje odmienne 
asocjacje u odbiorców tekstu oryginału i przekładu. 

Bogactwo potocyzmów w stylistycznie nacechowanych wypowiedziach 
chłopca kontrastuje ze znormalizowaną wypowiedzią Madiki w TO, 
pokazując w ten sposób odmienność kodów kulturowych, zapisanych w 
języku dzieci z różnych warstw środowiskowych. Zabiegi zastosowane w 
TO ukazują bogaty obraz różnic społecznych i kulturowych między dziećmi, 
sygnalizują ich pochodzenie, warunki bytowe, wykształcenie i znajomość 
konwencji grzecznościowych. Kontakt języka dwóch klas, średniej i 
robotniczo-chłopskiej, rysuje ich wyrazisty i odmienny obraz w TO. 
Zanurzenie kulturowe Madiki i Abbego oraz dialog dwóch środowisk 
ukazany w oryginale nie przedostał się do TP, ponieważ odbiorca nie może 
odczytać odmiennych kodów kulturowych interlokutorów, jako że otrzymuje 
jednolity obraz zarówno społeczeństwa jak i warunków życiowych 
bohaterów. 

W TO występuje różnorodność wyznaczników FOM i leksykalnych 
potoczności w wypowiedziach osób z niższych warstw społecznych, np.: 
huvet „głowa”, imorron „jutro”, körrgårn „cmentarz”, lessen „smutny”, 
mycke „dużo”, någonsin „kiedyś, kiedykolwiek”, tebaks tillbaks „z 
powrotem, wstecz, znowu”, sen „później”, sotarn „kominiarz”, vedbon 
„drewutnia” oraz kosing „szmal; forsa; pieniąchy”524. Podczas gdy w narracji 
i niektórych wypowiedziach osób reprezentujących środowisko 
mieszczańskie występują formy znormalizowane: huvudet, imorgon, 
kyrkogården, ledsen, ledsna, mycket, någonsin, tillbaka, sedan, sotaren, 
vedboden oraz pengar. Oryginał przedstawia zatem dwa wzajemnie ze sobą 
skontrastowane poziomy językowe, w których uwidacznia się dialog kultury 
wiejskiej z kulturą miejską. W przekładzie uderzające jest ujednolicenie 

                                                        
524 Zob. przykład 42. 
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języka i brak kontrastu między językiem potocznym a ogólnym. Obraz 
kultury szwedzkiej w tłumaczeniu książek Lindgren także staje się 
monolitem, hierarchia międzypokoleniowa pozostaje naruszona, wyrazistość 
środowiskowa i kulturowa bohaterów zaciera się, a wszechobecny w TO 
koloryt lokalny zanika. Asymetria językowa oraz różne kody kulturowe są w 
TP nieczytelne, co powoduje silną dysproporcję poziomów językowych 
występujących między oryginałem a przekładem. 

8.7.4 Zmiana kodu językowego i asymetryczna relacja między 
interlokutorami z różnych grup społecznych 

Język postaci należących w książkach Astrid Lindgren do niższych warstw 
społecznych nabiera innego charakteru w momencie zwracania się do osób 
usytuowanych wyżej. Manifestuje się to głównie poprzez dwie strategie. Po 
pierwsze, nadawcy525 (osoby mówiące) z niższych warstw stosują formę 2. 
osoby lm. zwracając się do adresatów (osób, do których zgodnie z intencją 
nadawcy skierowane jest mówienie) z warstw wyższych, po drugie, 
rozbudowanym kodem językowym. 

W szwedzkiej tradycji literackiej ukształtowała się konwencja, zgodnie z 
którą reprezentanci niższych warstw społecznych posługują się bardziej 
podniosłym językiem w stosunku do adresata z warstw społecznych i 
zawodowych usytuowanych wyżej w hierarchii społecznego prestiżu. 
Rozmawiając natomiast we własnym gronie używają języka codziennego i 
potocznego526. Przejście z języka potocznego do języka ogólnego wśród osób 
ze środowisk niższych jest szczególnie zauważalne, ponieważ stanowi w 
takich przypadkach naruszenie ich normy językowej527.  

Brytyjski sociolog i lingwista, Basil Bernstein (1924–2000) wprowadził 
rozróżnienie w stosowaniu kodów, czyli poziomów językowych wśród osób 
posługujących się danym językiem. Wyodrębnił dwa kody restricted code 
„kod ograniczony”, charakteryzujący się nieskomplikowaną składnią, 
uboższym słownictwem, bogactwem potocyzmów i niedbałą wymową oraz 
elaborated code528 czyli „kod rozbudowany”, zwany również oficjalnym, o 
bardziej złożonej składni z częstym występowaniem przyimków, bogatym i 
abstrakcyjnym słownictwem, ograniczoną liczbą potocyzmów oraz bardziej 
wyrazistą wymową. Podobną sytuację obserwuję w książkach Astrid 
Lindgren. Interlokutor zmienia kod językowy w zależności od tego, jaką 
pozycję społeczną lub osiągnięty status reprezentuje jego rozmówca.  

                                                        
525 Nadawca i odbiorca za: Marcjanik (2001:281–291). 
526 Janzén (1946:70–85), Liljestrand (1983a:66), Liljestrand (1983b:70–82). 
527 Hultgren (1983:34–41), Bolfek Radovani (2000:1–6). 
528 Bernstein (1971:76–137), Bernstein (1972:135–141), Głowiński (1988:224). 
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41) ”Se, där har vi Junibackens lilla Madick”, ropar farbror Nilsson när han får 
syn på henne. ”Vad förskaffar mej nöjet av detta tidiga besök?” 
Madicken vänjer sej aldrig vid att farbror Nilsson pratar så där konstigt. (MJP 
15) 

– Patrzcie, kto przyszedł! Mała Madik z Czerwcowego Wzgórza! – woła 
wujek Nilsson, gdy tylko ją spostrzega. – Czemu zawdzięczam przyjemność 
tej wczesnej wizyty?  
Madika wciąż nie może się przyzwyczaić do dziwnego sposobu wyrażania 
się wujka Nilssona. (MBCW 11) 

Przykład ukazuje próbę wypowiedzi na wyższym poziomie języka u 
nadawcy reprezentującego niższą pozycję społeczną. Z codziennej, 
potocznej mowy kodu ograniczonego, którym Nilsson porozumiewa się z 
bliskimi, przeszedł on na wyższy poziom, kod rozbudowany, zwracając się 
do interlokutora z wyższej warstwy społecznej. Uwidacznia się to nie tylko 
w dialogu, ale również w komentarzu narratora, objaśniającego skrępowanie 
Madiki wobec górnolotnych wypowiedzi prostego człowieka, jakim jest 
Nilsson. Autorka dwukrotnie skierowuje uwagę czytelnika TO na zmianę 
kodu językowego. Zmiana kodu z ograniczonego na rozbudowany oddana 
została w TP bez przeszkód, podobnie jak komentarz narratora. Wskazuje to 
na fakt, że zarówno w konwencji językowej oryginału, jak i przekładu 
istnieje strategia zmiany kodów w komunikacji interpersonalnej 
użytkowników języka, zajmujących różne pozycje społeczne. Szwedzki i 
polski kod kulturowy pod tym względem przystają do siebie. Lindgren 
stosuje strategię dwóch kodów, co z łatwością przechodzi do polskiego 
tekstu przekładu. Strategia zmiany kodu z ograniczonego na rozbudowany w 
dialogach osób z różnych warstw społecznych nie jest zagadnieniem 
specyficznym dla kultury narodowej, jest problematyką konwencji 
językowych pomiędzy różnymi warstwami społecznymi danej kultury. Jej 
oddanie w języku przekładu nie będzie zatem natrafiać na problemy z 
przekładem, pod warunkiem, że tłumacz będzie w stanie odszyfrować tekst 
oryginału. 

Kolejną strategią manifestowania odmienności języka pomiędzy 
interlokutorami z różnych grup społecznych jest asymetryczne zastosowanie 
formy adresatywnej 3. osoby lp. Osoby usytuowane niżej stosują 3. osobę lp. 
w stosunku do osób o wyższej pozycji społecznej, interlokutorzy z warstw 
wyższych posługują się natomiast formą 2. osoby lp., zwracając się do niżej 
usytuowanego odbiorcy przekazu529. Lindgren ukazuje w ten sposób 
przynależność społeczną interlokutorów nie tylko w stosunku do osób 
dorosłych z wyższej grupy społecznej, ale nawet do dzieci (M 15, MCW 8–
9).  

                                                        
529 Na temat komunikacji interpersonalnej, zob. Marcjanik (2007:36–54). 
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Szwedzki kod kulturowy przejawiający się w stosowaniu 3. osoby lp. 
oraz 2. osoby lm. czasownika przedostaje się bez zgrzytu do TP i wpisuje się 
jednocześnie w polską konwencję grzecznościową, gdzie stosowana jest 
podobna strategia. Forma ta świadczy o dystansie, co zgodnie z zasadami 
polskiej etykiety językowej oznacza większy szacunek do interlokutora. 
Szwedzki i polski kod kulturowy są w tym przypadku przystawalne, co 
pozwala na zgrabne przejście szwedzkiego kodu kulturowego w procesie 
przekładu. Pozostaje jednak wciąż nieprzystawalność kodów kulturowych na 
poziomie transkrypcji języka potocznego stosowanej w oryginale. 
Odstępstwa, chociaż minimalne, od znormalizowanej ortografii nie 
przedostały się do TP, gdzie konwencja językowa silnie broni poprawności 
ortograficznej. 

Kolejny przykład obrazuje, jak niżej usytuowany nadawca Abbe, 
zwracając się do wyżej postawionego zmarłego hrabiego, swego 
prapradziadka, stara się przejść na styl honoryfikatywny530: 

42) – Högvälborne greve, var haven I gömt kosingen... svara mej på det, om ni 
tycker att ni vill. (M 114) 

– Wysoko urodzony hrabio, gdzie schowaliście pieniądze... proszę mi 
powiedzieć, jeśli tylko taka wasza wola. (MCW 96) 

W tekstach, gdzie występuje zaimek I zamiast ni czasownik przybiera 
najczęściej przestarzałą formę imperativu lub czasu teraźniejszego z 
końcówką -en531, jak to ma miejsce w przypadku haven532. Kontrastuje ona 
silnie z potocyzmem kosing533 „szmal, forsa, pieniąchy” w TO. Oryginał 
ukazuje wahanie i zagubienie nadawcy w stosowaniu kodów językowych. 
Kod rozbudowany przeplata Lindgren wyrażeniami potocznymi należącymi 
do kodu ograniczonego, wprowadzając w tekście wydźwięk komiczny. 
Sytuacja staje się tym bardziej komiczna, jako że ni może jednocześnie 
wzbudzać skojarzenia braku szacunku dla hrabiego. W początkach XX 
wieku, w okresie, w którym rozgrywają się wydarzenia w utworze 
stosowano raczej formę 3 osoby lp. w stylu honoryfikatywnym, np., vill 
greven „czy hrabia zechce?”534. Strategia wzajemnego przeplatania się 
kodów w TO pozwala na szczególne podkreślenie pochodzenia 
środowiskowego bohatera i braku jego kompetencji komunikacyjnej w 
stosowaniu kodu rozbudowanego.  

                                                        
530 Sławkowa (2006:74–75). 
531 Svenska Akademiens Grammatik 2, Ord (1999:258–259). 
Forma zaimka I stanowi przestarzałą, niekiedy dialektalną formę zaimka ni. Liljestrand 
(1983b:215), Svenska Akademiens Grammatik 2, Ord (1999:258–259). 
532 Haven – forma 2. osoby l m., czasownika posiłkowego hava „mieć”. 
533 Ordbok över svenska språket (1937:2553). 
534 Tłum. SLN. 
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W przekładzie odtworzona została forma 2. osoby lm., co pozwoliło, z 
jednej strony, na zgrabne przeniesienie sposobu wypowiedzi Abbego i 
przejście z kodu ograniczonego na rozbudowany poprzez istniejący w języku 
polskim pluralis maiestaticus „schowaliście hrabio” oraz „wasza wola”. 
Pluralis maiestaticus w języku polskim jest powszechną formą w dialektach, 
zwrotem grzecznościowym i sposobem zwracania się do osób drugich535, 
zarówno w jego godnościowej funkcji pluralis maiestaticus, jak i w 
podstawowej funkcji pluralis. W dawnej polszczyźnie używano tej formy w 
zwrotach grzecznościowych typu: wy ojcze, wy matko, wy panie, chcąc 
wyrazić szacunek do mówiącego. Z drugiej strony jednak, w okresie, w 
którym książki Astrid Lindgren wchodziły do polskiej kultury, zaimek 
honoryfikatywny wy oraz odmiana czasownika w 2. osobie lm. mógł 
kierować uwagę odbiorcy w inną stronę i wzbudzać negatywne skojarzenia, 
ponieważ w tym czasie upowszechniał się on w języku polskim jako forma 
adresatywna konkurująca w pewnym stopniu w PRL-u ze zwrotami pan 
pani, państwo. 

Kontrast wyrażony w zestawieniu języka wysokiego z potocyzmem 
kosing536 nie przekroczył granicy kultury ograniczonej konwencją językową. 
W przekładzie język wypowiedzi Abbego jest jednopoziomowy. Uniżona 
jego pozycja w stosunku do interlokutora pozostaje nienaruszona poprzez 
jednolitość języka, podczas gdy w oryginale występuje wahanie w wyborze 
formy językowej. 

8.8 Tłumaczenie frazemów 

Występowanie ciągów wyrazowych – frazemów, czyli różnych utrwalonych, 
powszechnie znanych i używanych ciągów wyrazowych, stanowiących 
wspólne dobro ogółu mówiącego danym językiem537, jest charakterystyczne 
w dwóch analizowanych tutaj utworach Astrid Lindgren, 3E i 2M. W 3E 
używanym najczęściej przez ojca Emila frazemem jest den förgrömmade 
ungen „utrapiony dzieciak”, a w 2M jag sär, jag sär „mówię to i powiadam” 
wypowiadane przez Linus-Idę.  

W 2M powtórzenie frazy jag sär, jag sär odbywa się na dwóch 
poziomach: na poziomie całego utworu i na poziomie zdania. Przez poziom 
utworu rozumiem powtarzanie frazy co jakiś czas w utworze, w 
niezmienionej formie. Powtórzenie na poziomie zdania natomiast, to 
dwukrotna, następująca po sobie repetycja frazy w tym samym zdaniu.  

                                                        
535 Dubisz, Karaś, Kolis (1995:96). 
536 Potocyzm kosing pojawia się w utworze jeszcze kilkakrotnie (M 102, 114, 115, 117). 
Podobnie jak w powyższym przykładzie czytelnik TP otrzymuje znormalizowane pieniądze 
(MCW 96, 97, 99), co zmienia obraz postaci Abbego ukazany w TO. 
537 Chlebda (2001:336–342).  
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Frazem mówię to i powiadam zachowany w TP jest na poziomie utworu 
w niezmienionej formie. Na poziomie zdania Węgleńska nie zdecydowała 
się na dwukrotne powtórzenie tego samego czasownika, urozmaicając tekst 
dwoma czasownikami  mówić i powiadać. Repetycja na poziomie utworu 
traktowana była zapewne jako mniejsza ingerencja w obowiązujący w 
polskiej LD styl języka przekładu i niewielkie naruszenie polskiej konwencji 
językowej, która nieprzychylnie ustosunkowuje się do powtórzeń. 
Tłumaczka podjęła dlatego decyzję zastąpienia czasownika dwoma 
wyrazami bliskoznacznymi mówić i powiadać. Powtórka frazemu 
odtworzona została jednak tylko częściowo w TP. 

Znalezienie odpowiedniego wyznacznika leksykalnego potoczności w 
przekładzie nie przedstawiło problemu. Powiadać przywołuje w polskiej 
kulturze folklorystyczno-baśniową, a tym samym nieco archaiczną 
atmosferę, co dobrze charakteryzuje wiejskie pochodzenie postaci Linus-Idy. 
Forma czasownika jag sär jest skróconą formą jag säger, która występuje w 
dialekcie smålandzkim. Koloryt lokalny oraz usytuowanie postaci w 
Smålandii zawarte tutaj nie przedostały się do TP, gdzie zastosowano 
normatywną formę koniugacyjną, nie ingerując w ortografię. Stanowiłoby to 
bowiem zbyt poważne naruszenie konwencji i skierowałoby uwagę 
czytelnika w złym kierunku. 

Wiele słów i zwrotów z utworów Lindgren na stałe weszło do języka 
szwedzkiego i funkcjonują w nim jako gemensamt kodsystem „wspólny 
system kodów”538, nierzadko stosowane one są w języku polityków i 
cytowane w debatach radiowych oraz telewizyjnych539. Jednym z najbardziej 
znanych i rozpoznawalnych przez Szwedów frazemów jest den 
förgrömmade ungen, funkcjonujący już jako „skamieniały zwrot” w 
szwedzkim kodzie kulturowym. W TO występuje siedem razy w 
niezmienionej formie, sześć razy wypowiada go ojciec Emila, jeden raz 
służąca Lina. W TP pojawia się w trzech wersjach. W wypowiedzi Liny jako 
„utrapiony dzieciak” w wypowiedziach ojca „zatracony nicpoń” oraz 
„zatracony dzieciak”. Zróżnicowanie to spowodowane jest zapewne kilkoma 
czynnikami. Po pierwsze, konwencją, przedkładającą synonimy nad 
powtórzenia, po drugie, obawą tłumaczki przed krytyką recenzentów z 
uwagi na jej język, po trzecie, tłumaczka mogła chcieć złagodzić wypowiedź 
Liny, przypisując jej łagodniejszy przymiotnik utrapiony zamiast zatracony.  

Porównując tłumaczenie 2M z przekładem 3E, można zaobserwować 
większą akceptację repetytywnego stylu Lindgren w kulturze przekładu w 
2M. W przekładzie 3E widoczne było niepełne odtworzenie powtórzeń 
frazemów na poziomie utworu i zdania, ale w 2M już tylko na poziomie 
zdania. Aspekt czasowy wpłynął zatem korzystnie na częściowe przejście 
charakterystycznego stylu Lindgren do kultury przekładu. Polski czytelnik 

                                                        
538 Tłum. SLN. 
539 Edström (2004:207–208, 2007:135–137). 
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zdążył już przyzwyczaić się do stylu pisarki i zaakceptować 
charakterystyczne dla jej stylu powtórzenia. 

8.9 Tłumaczenie notatek osób dorosłych i dzieci 
8.9.1 Tłumaczenie notatek autorstwa dziecka 

W analizowanym materiale występują notatki imitujące pisownię dziecka. W 
MBB pojawia się notatka napisana przez jednego z chłopców. Oddaje ona 
pisownię dziecka stawiającego pierwsze kroki w sztuce pisania. W poniżej 
cytowanym krótkim zapisie znalazło się aż sześć różnych błędów 
ortograficznych540: 

43) „Sök skatten på ön i sjön. Der har jag gräft ner mina egta perlor. Sök i mitten 
af ön. (MBB 106) 

– „Szókajcie skarbu na wyspie na jeziorze. Tam zakopałem prawdziwe perły. 
Szókajcie na środku jeziora”. (1DzB 199) 

Tłumaczka oddała pisownię siedmioletniego dziecka, wprowadzając dwa 
razy ten sam błąd ortograficzny, co nadaje notatce wrażenie autentyczności. 
Tekst przekładu stara się naśladować ortografię dziecka541 uczącego się 
pisać. Mimo że błedów jest znacznie mniej niż w TO zamiar autorki w 
przekazaniu niepoprawnej pisowni i wywołaniu efektu komicznego 
przekroczył granicę kultury. Takie tłumaczenie dopuszczone zostało w 
książce dla dziecka, mimo silnego obwarowania kultury przekładu 
konwencją językową nie pozwalającą na posługiwanie się błędną pisownią 
w utworach skierowanych do czytelników dziecięcych. Tłumaczka, Szuch-
Wyszomirska ukazała nieporęczne próby pisarskie dzieci. Tworzy to silny 
kontrast w stosunku do całkowitego braku ingerencji w ortografię w 
pozostałym tekście, gdzie chodziło o oddanie języka potocznego542.  

W pierwszej części 2M występuje pięć notatek, własnoręcznie napisanych 
przez Madikę (M 70, 71, 74, 172, 175), w których występują liczne błędy 
ortograficzne. Poza jedną kropką Lindgren nie wprowadziła żadnych 
znaków interpunkcyjnych w tekście notatek. Błędy ortograficzne zwiększają 
wrażenie prawdziwości zapisków. W TO spotęgowane to jest dodatkowo 

                                                        
540 Błędy ortograficzne są podkreślone. 
541 Niewłaściwy przekład na środku jeziora zamiast na środku wyspy nie podlega analizie i 
fakt ten przypisuję lapsusowi językowemu tłumaczki w trakcie pracy. 
542 Podobne zastosowanie błędnych notatek dziecięcych znajdujemy w Pippi Långstrump, 
gdzie pisownia służy jako źródło komizmu w utworze. Teodorowicz-Hellman (1997:197–
212). 
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czcionką imitującą niepewną, krzywą i nieregularną pisownię dziecka. Oto 
jeden z przykładów: 

44) I kriket är det hämskt solldaterna liger i syttegravarna å fryser om futterna 
men en solldat hopade ner med parably å feck inte järnskakning det var från 
en flygmasin (M 71) 

Na wojnie jest strasznie żołnieże sa głodni i siedzą w dołach i marzną im 
nogi ale jeden żołnież wyskoczył z parasolem i nie miał wszcząsz muzgu i to 
było z samolotu. (MCW 59) 

Mimo że w TP wprowadzono ilościowo dużo mniej błędów ortograficznych 
niż w oryginale, przekład oddaje charakter tekstu zawarty w oryginale543. 
Czytelnik, zarówno oryginału, jak i przekładu ma wrażenie, że widzi przed 
sobą tekst napisany niewprawną ręką dziecka. We wszystkich notatkach w 
TP (MCW 58, 59, 62, 147, 150) umieszczone są błędy ortograficzne, 
aczkolwiek ich frekwencja jest dużo mniejsza niż w TO. Do przekładu 
wprowadzono także cztery znaki interpunkcyjne, kropki. 

Odchodząc od znormalizowanej pisowni, obie tłumaczki Anna 
Węgleńska i Irena Szuch-Wyszomirska odważyły się na duży krok: oddały 
błędną pisownię oryginału 3B i 2M. Nie naruszyły one jednak wcześniej 
ortografii, aby przekazać mowę potoczną bohaterów czy potoczną pisownię 
narracji. Dotykamy tutaj jednak innej problematyki: kto dopuszcza się 
złamania zasad konwencji językowych panujących w kulturze przekładu. W 
oczach czytelnika przekładu osobą naruszającą zasady ortografii w 
dialogach i narracji mógł być tłumacz. W obawie przed negatywną oceną 
krytyki TP nie dokonano zmian, które wystąpiły w TO i, przypomnę, które 
autorka oryginału celowo wprowadziła. Jednakże w tym przypadku mamy 
do czynienia z notatkami, które poza wszelką wątpliwością są autorstwa 
bohaterów utworu – dzieci, dopiero rozpoczynających naukę w szkole. W 
przypadku przekładu 2M dodatkowo wyraźnie wyróżnione są one w utworze 
za pomocą zabiegów typograficznych. I właśnie te dwa czynniki; odmienna 
typografia zapisu tekstu oraz autorstwo dziecka pozwoliło tłumaczkom na 
całkowite uwolnienie się od ewentualnych głosów krytycznych pod ich 
adresem i umożliwiło naruszenie konwencji językowej. 

8.9.2 Tłumaczenie notatek autorstwa osoby dorosłej 

Podobny problem przedstawia przekład notatek z pamiętnika matki Emila, 
Almy. Alma opanowała sztukę pisania, aczkolwiek ma braki w ortografii. 

                                                        
543 Ta właśnie notatka, z zachowaną pisownią, imitującą ortografię dziecka znalazła się także 
w książce biograficznej Margarety Strömstedt Astrid Lindgren; En levnadsteckning. Notatka 
nie pojawiła się jednak w polskim przekładzie, mimo że utwór skierowany jest do czytelnika 
dorosłego. Por. Strömstedt (2000:138, 2003:161). 
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Cytując wielokrotnie fragmenty z pamiętnika matki Emila, Lindgren 
informuje najpierw czytelnika, który sam być może nie opanował do końca 
zasad ortografii, że chodzi o dosłowny cytat, a notatki Almy zapisane są w 
cudzysłowie. Cytaty w TO, pisane konsekwentnie w formie transkrypcji 
języka potocznego z akcentami charakterystycznymi dla dialektu, zachowują 
błędy ortograficzne, przez co niezwykle silnie kontrastują z narracją, 
zapisaną poprawnie. Wszystkie cytaty z pamiętnika Almy w przekładzie 
pisane są językiem ogólnym, w związku z czym nie wskazują na fakt, że 
notatki odbiegają w jakikolwiek sposób od języka znormalizowanej 
polszczyzny i poprawnych zasad ortografii. Oto przykład: 

45) „Gud hjelpe mig för den Gåssen”, skrev hon, „men han komer att gå långt om 
han får leva tils han blir stor vylket hans Far ycke tror att han jör.” (NHEL 
47) 

„Boże, pomóż mi z tym chłopcem – napisała. – Ale on daleko zajdzie, jeśli 
dożyje dorosłego wieku, w co jego ojciec wątpi”. (PES 93) 

Jak widać, zaznacza się tutaj ogromny kontrast w oddaniu rzeczywistej 
pisowni Almy w porównaniu z przekładem notatek Madiki z 2M czy 
chłopców w 3B. Tłumaczka zachowała ponadto zasady interpunkcji, co 
powoduje, że postać Almy wykreowana w TP oddala się coraz bardziej od 
postaci stworzonej w TO. 

Ze względu na komiczny charakter notatek odbiorca przekładu traci wiele 
z humoru w nich zawartego i możliwego do odczytania właśnie w 
kontrastowym zestawieniu ze znormalizowanym zapisem narracji. Komizm 
umyka jednak nie tylko w porównaniu z narracją, ale także z krótkim listem 
od Adriana, który przed wieloma laty wyemigrował do Ameryki, i w takich 
to słowach pisze z dalekiego kraju do rodziców w Lönneberdze:  

46) „Jag har sitt en Björn. Skycka er adräss. Godbaj för denna gong.” (ÄLEL 42) 

„Widziołem Niedźwiedzia. Przyślijcie adres. Godbaj na ten raz.” (PES 181) 

Oryginał zawiera elementy dialektalne sitt, błędy ortograficzne skycka, 
adräss i gong oraz imitację angielszczyzny. Zastosowanie stylizacji 
gwarowej w TP w widziołem oraz imitację angielszczyzny w godbaj 
pozwoliło na częściowe zachowanie komizmu językowego oraz 
charakterystyki postaci emigranta. Zniknęły jednak błędy ortograficzne oraz 
komizm zawarty w wyrazie Björn. Wyraz ten pisany majuskułą Björn jest 
imieniem własnym, desygnującym mężczyznę lub chłopca o popularnym 
szwedzkim imieniu Björn, a pisany minuskułą björn określa zwierzę – 
niedźwiedzia. Komizm nie kończy się na krótkiej notatce emigranta. Nieco 
dalej w utworze, dumny z umiejętności pisarskich swojej mamy, Emil 
podziwiając jej pisownię, stwierdza: 
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47) Det var annat det än den där Adrian som bara kunde klämma ur sig att han 
hade ”sitt en björn”. (ÄLEL 60) 

To było coś całkiem innego niż to, co z siebie wykrzesał Adrian, że „widzioł 
niedźwiedzia”. (PES 192) 

Astrid Lindgren w 3E cytuje aż dziewięć razy przepełnione błędami teksty 
Almy, umożliwiając czytelnikowi bliższe zapoznanie się z poziomem jej 
ortografii. Kiedy Emil zachwyca się jej umiejętnościami i wyśmiewa ich 
brak u Adriana, efekt komiczny jest natychmiastowy. W polskim 
tłumaczeniu komizm utworu umyka ze względu na poprawną ortografię 
notatek Almy zastosowaną w przekładzie.  

Tłumaczka nie zaufała czytelnikowi przekładu. Poradziłby on sobie na 
pewno z pisownią Almy, dzięki tekstowi Lindgren, który zgrabnie 
prowadziłby czytelnika przez utwór poprzez wplecione odpowiednie 
wskazówki narracyjne. Rezygnacja z oddania, chociaż w części, notatek 
Almy kreuje zmieniony obraz bohaterki w TP, pozbawia polski tekst 
komizmu i uniemożliwia czytelnikowi zapoznanie się z poziomem oświaty 
na wsi szwedzkiej początku wieku XX544.  

Zastanawia fakt, dlaczego tłumaczka, Anna Węgleńska, nie zdobyła się 
na złamanie tabu i nie wprowadziła nawet najmniejszych odstępstw od 
ortografii w tekstach Almy adaptując przekład do konwencji literatury 
dziecięcej w polskiej kulturze. Przeniesienie na grunt języka polskiego 
błędnej ortografii z pamiętnika reprezentuje nieco inne zagadnienie niż 
przekaz transkrypcji języka potocznego czy dialektu. W przekazie notatek 
chodzi właśnie o ukazanie czytelnikowi, że na wsi szwedzkiej przełomu 
wieków XIX i XX oświata osiągnęła na tyle wysoki poziom, że nie było 
analfabetyzmu. Zastosowanie pewnych odstępstw od zasad poprawnej 
pisowni w TP nie stanowi skomplikowanego zadania, czego dowodzi 
przekład notatek autorstwa dzieci. Prosty ten zabieg pomógłby zapewne w 
przekazaniu informacji na temat Almy i oddałby przynajmniej częściowo 
komizm. 

Wiele przemawia za tym, że postawą translatorską tłumaczki kierowało 
kilka czynników. Po pierwsze, podobnie jak wcześniej konwencja 
poprawności językowej i silne przekonanie o nienaruszalności zasad 
ortografii. Po drugie, pogląd o pedagogicznej roli LD w kulturze przekładu i 
obawa, że niepoprawna ortografia, usankcjonowana drukiem, spowoduje 
zakłócenia w przyswajaniu języka i treści utworu. Niemożliwe było zatem 
naruszenie zasad ortografii, aby pokazać i odtworzyć błędną pisownię, która 

                                                        
544 Warunki nauki pisania i czytania na wsi szwedzkiej były odmienne niż na terenach 
polskich. Oświata, obejmująca także wieś, w Szwecji sięga swoimi korzeniami XVII wieku, 
kiedy kościół nakazywał, aby każdy parafianin mógł sam czytać Biblię. W roku 1842 
pojawiło się folkskolestadgan „rozporządzenie o sześcioletniej szkole podstawowej”, które 
nakazywało istnienie przynajmniej jednej szkoły w parafii. Zapoczątkowało to masową naukę 
wszystkich warstw społecznych. 
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spełnia w utworze rolę charakteryzującą niektórych bohaterów. Po trzecie, 
niechętnie widziano w LD kreowanie postaci osoby dorosłej, matki, która 
zamiast być dzieciom przykładem sama nie opanowała do końca zasad 
pisowni. Podważyłoby to nienaruszalny w kulturze przekładu autorytet 
rodziców, szczególnie matki. Matka przedstawiana dotychczas w literaturze 
polskiej z szacunkiem, traktowana była poważnie, naśmiewanie się z 
rodziców było niedopuszczalne, a szczególnie „matka pod tym względem 
była osobą nietykalną”545. Tłumaczka zapewne nie chciała brać 
odpowiedzialności za ośmieszanie i osłabianie autorytetu rodziców, za 
łamanie tabu. Węgleńska potrafiła znacznie naruszyć zasady ortografii we 
wcześniejszym przekładzie MCW, w roku 1994, a nie zdobyła się na taki 
krok po dziesięciu latach, przekładając PES. Wskazuje to na fakt, że obawa 
przed niekorzystną kreacją postaci matki, która powinna służyć dziecku 
wzorem, kierowała wyborem tłumaczki. Przemawia to jednocześnie za 
faktem, że aspekt czasowy nie wpłynął w tym punkcie na kształt przekładu. 
Przesłanki pedagogiczne oraz kod kulturowy przekładu były do tego stopnia 
silne, że nie pozwoliły na naruszenie ortografii w tekście pisanym przez 
osoby dorosłe.  

Jak widać, w zależności od tego, kto, dziecko, które dopiero stawia 
pierwsze kroki w sztuce ortografii czy matka, mająca służyć za wzór i 
autorytet, jest autorem wypowiedzi, odgrywa rolę w przechodzeniu 
szwedzkiego kodu kulturowego do polskiej kultury i polskiego tłumaczenia. 
Szwedzka kultura dopuszcza dzisiaj w większym stopniu fakt 
niedoskonałości dorosłych. Nie obawia się pokazywania wstydu, obniżenia 
autorytetu czy zachwiania hierarchii w rodzinie, szkole i relacjach 
międzyludzkich, podczas gdy w polskiej kulturze niedopuszczalny jest wciąż 
fakt „degradacji” statusu matki w oczach dziecka. Silna konwencja 
kulturowa nie zezwala na naruszenie tego elementu kodu kulturowego w 
książkach dla dzieci i wymusza adaptację tekstu przekładu.  

8.10  Przekład dialogów dzieci  
8.10.1 Tłumaczenie języka poszczególnych bohaterów  

w Dzieciach z Bullerbyn 

Głównymi bohaterami w analizowanym materiale są dzieci, dorośli 
odgrywają marginalną rolę i pozostają na uboczu wydarzeń. Język dzieci 
najlepiej pokazany jest w 3B, gdzie interakcja między nimi toczy się 
nieustannie. Świat przedstawiony jest obszarem działań młodych 

                                                        
545 Landau-Czajka (2002:52–53). 
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protagonistów, wokół których skupia się przebieg zdarzeń. Poniższe dwa 
cytaty są typowe dla utworu: 

48) Det var alldeles för svårt för flickor, sa han. 
– Haha, sa vi, ni förstår det inte själva! 
– Det gör vi visst det, sa Lasse. Det där jag sa först, det betydde: ”Det är 
vackert väder idag”, och då svarade Olle: ”Javisst, javisst”, och sen sa Bosse: 
”Sån tur att inte jänterna begriper det här”. (ABB 36) 

Dla dziewczynek jest za trudny. 
– Cha, cha! – śmiałyśmy się. – Sami tego nie rozumiecie! 
– Oczywiście, że rozumiemy – zaprzeczył Lasse. – To, co powiedziałem na 
początku, znaczy: „Dziś jest ładna pogoda”, na co Olle odpowiedział: „Aha”, 
rzeczywiście!”, a potem Bosse dodał: „Co za szczęście, że dziewczynki tego 
nie rozumieją”. (DzB 26–27) 

49) – Haha, det var väl en ussel hemlighet emot våran! 
– Vad har ni för hemlighet, sa Britta. 
– Säj’et inte, Lasse, sa Olle. 
Men Lasse sa: 
– Jo minsann! Så kan jänterna höra att våran hemlighet inte är så där larvig 
som deras. [...] 
– Vi har gjort nio stycken grottor uppe i höet, om ni vill veta’t, sa Lasse. 
(ABB 57–58) 
– Kör i vind! Jänterna får va med! (ABB 61)  

– Cha, cha – ale to marna tajemnica w porównaniu z naszą! 
– A jaką wy macie tajemnicę? – spytała Britta. 
Nie mów jej nic, Lasse! – krzyknął Olle. 
A Lasse na to: 
– Rzeczywiście! Niech się dziewczynki dowiedzą, że nasza tajemnica nie jest 
taka bzdurna jak ich! [...] 
– Zrobiliśmy dziewięć grot w stogu siana, jeśli chcecie wiedzieć – 
odpowiedział Lasse. (DzB 43–44) 
– Dziewczynki też mogą się z nami bawić! (DzB 47) 

Język TO odzwierciedla charakterystyczne dla dzieci przekomarzanie się. W 
ich wypowiedziach występują FOM i leksykalne wyznaczniki języka 
potocznego takie jak sån „taki, -a, -ie”, sen „później”, begripa „pojmować”, 
jänterna „dziewuchy, dziewoje, dziewczyny”, kör i vind „no dobra, 
dawaj”546, våran „nasz, -a, -e, -si”, va, veta’t „wiedzieć to”, säj’et 
„mów/powiedz to” oraz ograniczenia zróżnicowania słownictwa poprzez 
dziesięciokrotne powtórzenie czasownika mówienia sa „mówił”. Z punktu 
widzenia konwencji językowej i przekazu kodu kulturowego szczególnie 
ciekawym, ale zarazem kompleksowym zagadnieniem jest przekład 
czasownika mówienia säga „mówić/powiedzieć”. Problematyką tą zajmę się 

                                                        
546 Tłum. SLN. 
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osobno w rozdziale „Emocjonalność komunikacji interpersonalnej, a 
przekład verba dicendi”. 

W TO Lindgren użyła rzeczownika jänterna, stosowanego w opisach wsi 
i dla oddania wiejskiego charakteru języka547. Wymowa końcówki -er w 
rzeczownikach liczby mnogiej była zjawiskiem dość powszechnym w 
momencie powstawania utworu, kiedy następowało powolne przechodzenie 
z wymowy -er na -or. Wymowa zgodna z zasadami poprawnej pisowni, 
czyli z końcówką -or pojawiła się stosunkowo niedawno548. 

W pierwszym przykładzie Lindgren zastosowała zarówno 
znormalizowane flickor „dziewczyny, dziewczynki”, jak potoczne oraz 
dialektalne jänter. Oba wyrazy kontrastują więc ze sobą poprzez dwie 
odmienne pisownie. Jänter pojawia się w TO wyłącznie w mowie Lassego, 
flickor natomiast w mowie Bossego oraz w narracji, prowadzonej przez 
siedmioletnią bohaterkę, Lisę. Kontrast w wymowie końcówek ukazuje 
zatem większą skłonność do stosowania zgodnej z pisownią wymowy u 
Bossego i narratorki, Lisy.  

Kolejnym leksykalnym wykładnikiem mowy potocznej chłopców jest 
czasownik begripa „pojmować”549, który w przykładzie 48. kontrastuje z 
nienacechowanym förstå „rozumieć” w języku dziewczynek i w narracji. W 
przykładzie 49. natomiast potoczne wyrażenie Lassego, oznaczające zgodę 
lub przyzwolenie kör i vind „no dobra, dawaj”550 zostało zupełnie 
nieprzetłumaczone, a silnie potoczne wyrażenie Kör i vind! Jänterna får va 
med! „No dawaj, dziewuchy też niech będą!”551 po przejściu przez filtr 
polskiego kodu kulturowego zapisane zostało znormalizowaną, 
nienacechowaną polszczyzną – „Dziewczynki też mogą się z nami bawić!”, 
czyli językiem nie tylko nieoddającym usposobienia bohatera, ale także 
zmieniającym jego charakter z niesfornego na raczej grzecznego chłopca. 

Kontrast między językiem chłopców a dziewczynek w TP zniknął, gdzie 
występuje jedynie znormalizowany rzeczownik dziewczynki. Przybiera on 
oprócz tego formę deminutywu, powodując „ugrzecznienie” przekładu i 
charakteru protagonisty, wywołując całkowicie odwrotny efekt niż w TO.  

W przykładach dochodzą do głosu ponadto inne wyznaczniki FOM 
języka potocznego chłopców: dwukrotnie pojawia się potoczna forma 
zaimka dzierżawczego våran zamiast znormalizowanego vår „nasz, -a, -e, -
si”, zredukowana forma czasownika va w miejsce znormalizowanej vara 
„być” oraz forma zredukowana, połączenie czasowników z następującym po 
nim zaimkiem osobowym det w säj’et i veta’t zamiast säg det „powiedz to” i 
veta det „wiedzieć to”. Żaden z tych wyznaczników języka potocznego nie 
przedostał się do przekładu. Odbiorcy TP nie zapoznają się zatem z pełnym 

                                                        
547 Ordbok över svenska språket (1935:397). 
548 Wessén (1968:152, 156). 
549 Tłum. SLN. 
550 Tłum. SLN. 
551 Tłum. SLN. 
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obrazem charakterów dzieci, szczególnie z wyraźną odmiennością w 
sposobie ich wypowiadania się. W języku chłopców w TO występuje 
częstsze stosowanie potocyzmów, mówią nieco dosadniejszym językiem. 
Pewna siebie, potoczna mowa chłopców mocno kontrastuje ze 
znormalizowanymi i raczej grzecznymi wypowiedziami dziewczynek w TP. 
Kod kulturowy środowiska dziecięcego nie został w TP odczytany. 

W procesie przekładu szwedzka transkrypcja języka potocznego napotyka 
na nieprzepuszczalną, trudną do pokonania barierę – filtr polskiej konwencji 
językowej zawartej z kodzie kulturowo-językowym przekładu. Tłumaczka 
kierowała się zapewne konwencją stylistycznej poprawności, wymogami 
krytyków co do znormalizowanej polszczyzny i pedagogiczną rolą LD, w 
której prawie niemożliwe są odstępstwa od zasad ortografii, a odtwarzanie 
dialektu czy potocyzmów uważane jest za cechę, która mogłaby stanowić 
przeszkodę w opanowaniu języka ogólnego przez młodych czytelników. 
Przez wszystkich akceptowana i głęboko zakorzeniona w świadomości 
Polaków i polskiej LD konwencja kulturowa nie pozwoliła na naruszenie 
zasad ortografii języka w przekładzie. 

Poza konwencją kulturową odegrały tu także rolę inne czynniki. 
Naruszenie ortografii w opinii tłumaczki wpłynęłoby zapewne niekorzystnie 
na odbiór TP. Mogłoby wprowadzić asocjacje kierujące uwagę czytelników 
na zupełnie inne tory odczytywania charakterystyki bohaterów oraz, co 
niezwykle ważne, zakłócałoby lekturę przekładu w oczach czytelnika, 
spotykającego się w druku jedynie z poprawną pisownią. Wyznaczniki FOM 
języka potocznego w TO nie przeszkadzają dziecku, ale wprowadzenie 
wyznaczników ortograficznych stylu potocznego i dialektu, było w 
momencie pojawienia się przekładu niezwykle trudne do przeprowadzenia. 
Trzeba jednak mieć w pamięci tezę sformułowaną przez Bartmińskiego, że 
odmiana potoczna języka jest pierwszą, przyswajaną najwcześniej przez 
dzieci i używaną w codziennych kontaktach odmianą języka, którego 
uczymy się w domu rodzinnym552. Dlatego kompensacja braku 
wyznaczników ortograficznych poprzez wprowadzenie większej liczby 
wyznaczników składniowych, a przede wszystkim leksykalnych czy 
fleksyjnych, gdzie istnieje możliwość szerokiego wyboru w zasobach języka 
polskiego, w TP pozwoliłoby na znaczniejsze przybliżenie tekstu Lindgren 
czytelnikowi przekładu. Tekst zyskałby na naturalności, byłby lżejszy w 
odbiorze, bardziej autentyczny i pozwoliłby czytelnikom lepiej 
zidentyfikować się z bohaterami. Filtr kulturowy, a zwłaszcza konwencja 
pisania i tworzenia dla dzieci w języku poprawnym stanęły tu na 
przeszkodzie przekraczania granicy kultur i języków. 

                                                        
552 Bartmiński (2001:115–134). 
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8.10.2  Wyrazy obraźliwe stosowane przez dzieci  

Wśród wyznaczników języka potocznego w słownictwie dzieci występuje 
leksyka obejmująca wyrazy obraźliwe, które używane są w spontanicznym 
zachowaniu werbalnym bohaterów. Wyrażanie gniewu przy pomocy 
wyrazów ekspresywnych, takich jak przekleństwa, objęte jest w Szwecji 
większym tabu niż w kulturze polskiej, a społeczne przyzwolenie na ich 
użycie jest dużo mniejsze. W przeciwieństwie do kultury polskiej, 
szczególnie silny ładunek emocjonalny w kulturze szwedzkiej mają wyrazy 
obraźliwe zawierające odnośniki do diabła lub piekła553. Wpływ Kościóła i 
siła z jaką wywierał on presję na luterańską społeczność, zdaje się być 
większy w kulturze szwedzkiej. Zastosowanie wyrazów obraźliwych w LD 
było zatem łamaniem tabu przez Astrid Lindgren. Najczęściej występujące 
wyrazy obraźliwe to: mallgroda „przemądrzała ropucha”, pisspotta 
„gnojek”, fårskalle „baran, cymbał, ciołek, głupek”, jävelunge „diabelny 
bachor” „diabełek” 554, snorunge „smarkacz”, lortjänta „brudas, świntucha” i 
pilutta dej „fąflu jeden”. W oryginale są to najczęściej rzeczowniki złożone, 
które pokrywają się z polskimi leksemami, np.: får „baran”, groda „żaba, 
ropucha”, piss „siku”, potta „nocnik”, snor „gil” czy lort „brud”. Wszystkie 
z nich ograniczone są do 2M, gdzie Lindgren pozwala bohaterom naruszać 
granice konwencji grzecznościowej poprzez pomysłowe tworzenie 
brzydkich słów objętych tabu.  

Wyrazy obraźliwe wyrażają zawsze emocje negatywne jak złość czy 
gniew względem osób, do których są skierowane. Odtwarzając tego rodzaju 
leksykę w języku przekładu, zachowano zarówno płaszczyznę emocjonalną, 
towarzyszącą osobom je wypowiadającym, jak i płaszczyznę semantyczną. 
Dosłowne znaczenie wpisane w wyrazy obraźliwe ma na celu porównanie 
fragmentu rzeczywistości ze znaczeniem zawartym w polu semantycznym 
poszczególnej jednostki leksykalnej. Granica kultur nie stanowiła tutaj 
przeszkody, chociaż zmienił się stopień ekspresywności.  

Z powodzeniem odtworzona płaszczyzna emocjonalna i semantyczna 
przemawia za faktem, że pod względem znaczeniowym wyrazy obraźliwe 
języka szwedzkiego i polskiego, zwłaszcza zaś te, używane przez dzieci, 
częściowo się pokrywają. Potwierdzałoby to moje wcześniejsze rozważania 
na temat szwedzkiego przekładu Szóstej klepki Małgorzaty Musierowicz, w 
którym Lennart Ilke przeniósł nie tylko komizm językowy zawarty w 
wyrazach obraźliwych, ale także ich zawartość semantyczną oraz 
asocjacje555. Oddanie zawartej w wyrażeniach treści emocjonalnej i 
semantycznej odgrywa szczególną rolę w LD, ponieważ dzieci znajdują 
niezwykłą przyjemność i radość w stosowaniu leksyki, która konotuje 

                                                        
553 Packalén (1998:102–103). Por. 8.7.3. 
554 Tłum. SLN. 
555 Liseling-Nilsson (2009:17–24). 
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obszary rzeczywistości objęte tabu, np. czynności fizjologiczne. 
Przekraczanie barier tabu, zakazującego dzieciom używania brzydkich słów 
i tym samym wkraczanie na zakazane obszary, daje im wyjątkowe 
zadowolenie z łamania zakazów. 

Zarówno w kulturze szwedzkiej jak i polskiej młodzi użytkownicy języka 
stosując wyrazy obraźliwe, stosują te, które konotują podobne rejony świata, 
często o tematyce skatologicznej. Wyrazy te zaliczyć można by zatem do 
specyficznej subkultury dzieci, których świat wykazuje podobieństwo 
niezależnie od języka i kultury oraz wznosi się ponad swoiste i odmienne 
narodowe kody kulturowe, rządzące poszczególnymi kulturami. Dzieci 
szwedzkie i polskie doskonale znają obowiązujące w swoich 
społecznościach konwencje grzecznościowe oraz obszary objęte tabu.  

8.10.3  Folklor dziecięcy 

Szczególnie wyrazistym przykładem języka subkultury dziecięcej jest 
folklor dziecięcy. Potęga folkloru, do której zalicza się nie tylko mity, 
legendy, baśnie, ale także przysłowia, czy również szeroko 
rozpowszechnione, będące w obiegu wśród dzieci wyliczanki, ma wielkie 
znaczenie w rozwijaniu świadomości językowej i literackiej dzieci. Ich życie 
literackie rozpoczyna się przecież od materiału opartego na tradycji słownej. 

Najczęściej przyjmuje się, że w skład folkloru dziecięcego wchodzą 
anonimowe teksty tworzone przez dorosłych dla dzieci, teksty tworzone 
przez same dzieci oraz gry i zabawy556. Pozostanę więc w kręgu folkloru 
dziecięcego przejawiającego się w formie słownej. Według folklorystki 
Doroty Simonides mianem folkloru dziecięcego określane są „wszystkie 
treści i zjawiska, które żyją wśród dzieci i zostały przez nie przetworzone na 
wzór ich własnej twórczości”557. Jest to zatem anonimowa, zbiorowa 
twórczość artystyczna, rozprowadzana i krążąca wśród dzieci w obiegu 
ustnym, przekazywana z pamięci i funkcjonująca zazwyczaj w trakcie 
kolektywnej zabawy. Utwory te dzieci uważają za swoje własne.  

Dzieci wykazują wyjątkową skłonność do zabaw słowotwórczych558, a 
główną funkcją omawianych tekstów jest zabawa samym językiem. Ma to 
szczególne znaczenie w życiu dzieci, ponieważ w trakcie zabaw słownych 
rozwijają swoje zdolności twórcze, przede wszystkim językowo-literackie. 
Odbywa się to w środowisku dla nich naturalnym, dobrowolnie i dla samej 
przyjemności tworzenia dowcipu. Jednocześnie mają okazję ujawnić swoją 
fantazję oraz skłonność do dowcipu i humoru.  

                                                        
556 Cieślikowski (1985:66), Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży (1999:95–96), Słownik 
literatury dziecięcej i młodzieżowej (2002:118). 
557 Simonides (1976:34). 
558 Cieślikowski (1985:59). 
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8.10.3.1 Wyliczanki i rymowanki 

Wyliczanki, inaczej mętowanie, towarzyszą maluchom od momentu, kiedy 
zaczynają się bawić na polach, podwórkach, placach zabaw, w 
przedszkolach, szkołach, innymi słowy wszędzie tam, gdzie bawią się dzieci. 
Według definicji Słownika folkloru polskiego wyliczanka to „wyznaczanie w 
dziecinnej zabawie osoby, która powinna wykonać jakąś czynność w chwili, 
kiedy na nią przypadnie ostatni wyraz wymawianej rytmicznie formułki”559. 
Sama wyliczanka jest także formą humorystycznej zabawy słowem. 
Wyliczanki są często niezrozumiałe, absurdalne, nonsensowne. Na tym 
właśnie polega ich tajemniczość, niezwykłość i ludyczność. Magia słowa w 
nich zawarta stanowi także sposób na rozwiązywanie konfliktów wśród 
dzieci. Często spotykane w wyliczankach i rymowankach są rymowane pary 
rzeczowników w mianowniku560 w TO występuje äppel päppel pirum parum 
(MBB 65), co w tłumaczeniu brzmi entliczek, pentliczek, czerwony stoliczek 
(DzB 128). 

To właśnie rym zajmuje wyjątkowo uprzywilejowaną pozycję w folklorze 
dziecięcym. Rym wiąże słowa na poziomie brzmieniowym i rytmicznym 
oraz umożliwia wyzwolenie się języka ze zwykłego sensu słów561. W 
codziennej komunikacji rzadko stosowany jest ten element współbrzmienia 
głoskowego. W zabawie sens słowa ma mniejsze znaczenie, podczas gdy na 
pierwszy plan wysuwa się sylabiczny rytm i rym. Zilustrują to poniższe 
przykłady: 

50) – Ett tu tre, 
På det fjärde ska det ske, 
på det femte gäller det, 
på det sjätte smäller det. (BRB 48, 74) 

Raz, dwa, trzy na me wezwanie, 
a za czwartym niech się stanie, 
a za piątym niech tu będzie,  
a za szóstym huknie wszędzie. (DzB 217, 239) 

51) Vad ska vi göra? 
Ta ett par katter och köra, 
köra rakt över sjön 
och ta svansen till töm, (M 18) 

Co robić będziemy? 
Z parą kotów popłyniemy 
Przez jezioro i wszędzie, 
Koci ogon sterem będzie (MCW 11) 

                                                        
559 Krzyżanowski (1965:229). 
560 Simonides (1976:63). 
561 Żurakowski (1999:29–34). 



 189 

Cytaty obrazują, jak wyliczanki i rymowanki zgrabnie poruszają się w 
szwedzko-polskiej przestrzeni językowej. Krótkie teksty kwestionują sens 
słów, normy stylistyczne i obyczajowe, w równym stopniu oddziałując na 
czytelnika w TO, jak i TP. W tłumaczeniu tych rymowanych wierszyków, 
świetnie zrekonstruowano elementy z TO. Zachowano rytm i rym, 
przywołano te same wykładniki leksykalne, np. liczebniki, oddano atmosferę 
oczekiwania na wciąż nieznany jeszcze finał zabawy. Wszystkie te 
komponenty mają fundamentalne znaczenie dla młodych czytelników, 
którzy łatwo identyfikują się z bohaterami utworu i z równą dla nich 
niecierpliwością i napięciem oczekują zakończenia zabawy, aby w końcu 
doświadczyć przeżycia punktu kulminacyjnego. 

Drugi wierszyk, przykład na tzw. poezję nonsensu, rozpoczyna 
postawione w tekście pytanie i odpowiedź, które całkowicie pozbawione są 
funkcji komunikacyjnej. Chodzi o zupełnie niedorzeczny pomysł zabawy. 
Przekład zachowuje lokalizację sjön „jezioro” często obecną w 
rymowankach, sens słów, a raczej ich bezsens oraz przekroczenie norm 
obyczajowych dozwolonych w obchodzeniu się z istotami żywymi jako z 
zabawkami. A co najważniejsze, utrzymana jest funkcja ludyczna, 
niekontrolowany śmiech i ogromna radość wspólnego przekraczania 
wszelkich granic normatywnie ujmowanej rzeczywistości. 

8.10.3.2 Rymowanki sytuacyjne  

Wdzięczną zabawę stanowią osobliwe twory werbalne wymawiane w 
związku z pewnymi sytuacjami. Oto pierwszy wybrany przykład: 

52) Skvallerbytta bing bång. (M 26, MBB 53) 

Skarżypyta bez kopyta! (MCW 18, DzB 119) 

Wypowiedź jest klasyczną odpowiedzią na okoliczność, która wywołuje 
wyjątkową złość dzieci, mianowicie „donosicielstwo” zwane w środowisku 
dziecięcym „skarżeniem”. Sytuacja ta stanowi przekroczenie tabu 
kulturowego wśród dorosłych, a szczególnie u dzieci. Dzieci reagują na nie 
niezwykle silnie, a wykluczenie donosiciela z grupy odbywa się przy 
pomocy środków werbalnych. Przykład ukazuje brak przyzwolenia innych 
na udział w zabawie oraz wyłączenie denuncjatora z grupy przy 
zastosowaniu rymowanki. Ten kontekst sytuacyjny rozpoznawalny jest przez 
młodych ludzi z wielu kultur i narodów. Dlatego przejście przez granicę 
kultur także i tej rymowanki nie napotkało na przeszkody i zgrabnie 
odnalezione zostały w języku przekładu środki werbalne odtwarzające 
sytuację, jej konotacje oraz atmosferę zawartą w TO. 

Kolejny przykład oddaje obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia, 
tzw. Prima aprilis, obchodzony w Szwecji, Polsce i wielu innych krajach. W 
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tym dniu dzieci, a także dorośli, płatają sobie figle, wprowadzają się 
wzajemnie w błąd i dla żartu oszukują. Po udanym dowcipie wykrzykują 
formułkę: 

53) – April, april, du dumma sill, vi kan lura dej vart vi vill, skrek vi allihop. 
(MBB 55) 

– Prima aprilis, prima aprilis! – krzyknęliśmy wszyscy. (DzB 121) 

Zaczepno-prowokujący okrzyk o ośmieszającej funkcji wydawany jest 
często z ironiczną intonacją. Towarzyszą mu pozawerbalne środki 
komunikacji budzące radość i śmiech, wesołe miny i ruchy ciała. Obyczaj 
Prima aprilis wpisany jest we wspólne dziedzictwo kulturowe Szwecji i 
Polski, dlatego obydwa języki i obie kultury dysponują leksyką z nim 
związaną. Bez zgrzytu powinien zatem przekroczyć granicę kultur. Stało się 
jednak inaczej. 

W całym badanym materiale przekład rymowanki sytuacyjnej związanej z 
pierwszym kwietnia stanowi jedyny przykład tekstu pochodzącego z 
folkloru dziecięcego, w którym kod kulturowy oryginału nie został 
całkowicie oddany w TP. Tłumaczenie urywa się w trakcie formułki, w 
chwili, kiedy ma nastąpić kulminacyjny moment ośmieszenia i degradacji 
ofiary udanego żartu. Moment tym bardziej oczekiwany przez dziecko, 
bowiem przedmiotem ośmieszenia jest, mało że osoba dorosła, to jeszcze 
nauczycielka. Daje to czytelnikowi tym większą możliwość odczucia 
ludycznej radości.  

Jednak pobudki natury pedagogicznej nie dopuściły do złamania tabu, 
jakim jest ośmieszenie i degradacja świata dorosłych, przede wszystkim 
pedagogów w LD. W polski kod kulturowy wpisane są zasady 
przestrzegania w kontaktach międzyludzkich kulturalnego współżycia 
uwzględniającego hierarchię wartości. Utrwalone w polskiej kulturze 
sposoby grzecznego zachowania tworzą etykietę, obejmującą również 
grzeczność językową562. Do przyjętego obyczaju należy wyrażać się 
stosownie i z szacunkiem dla rozmówcy, szczególnie jeśli jest nim rodzic, 
osoba starsza, przełożony lub osoba pełniąca prestiżową funkcję563. 
Autocenzura Szuch-Wyszomirskiej czy ingerencja wydawnictwa nie 
dopuściła wprowadzenia do ust dziecka w TP pełnego tekstu rymowanki, 
która w całości powinna brzmieć Prima aprilis, bo się pomylisz i 
wypowiedzenia jej w stosunku do nauczycielki, osoby wobec której należy 
okazywać szacunek. Przede wszystkim użycie formy 2. osoby lp. byłoby 
wysoce niestosowne i osłabiłoby dystans między pokoleniami oraz między 
nauczycielem a stojącym niżej w hierarchi wobec niego uczniem. 
Argumentem przemawiającym za tym, że tłumaczką kierowały pobudki 

                                                        
562 Jędrzejko, Kita (2002:7–17). 
563 Tamże. 
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pedagogiczne jest fakt, że przekłady wyrazów obraźliwych, leksyki 
dziecięcej silniej naruszającej tabu niż tłumaczenie powyższej formułki 
werbalnej, odbyły się całkowicie bez przeszkód. Stało się tak zapewne 
dlatego, ponieważ wyrazy obraźliwe stosowane były w wypowiedziach 
dzieci do dzieci i nie były kierowane do osoby dorosłej, na której 
ośmieszenie nie pozwala kod kulturowy.  

Obawa, że czytelnicy przekładu mogliby przejąć karygodne zachowanie 
bohaterów utworu zaburzające naruszalną hierarchię i kontynuować 
negatywne postępowanie w swoim życiu, była na tyle duża, że zastosowano 
wobec tekstu zabieg puryfikacji i nie przekroczono dopuszczalnej normy 
komunikacji między uczniem a osobą dorosłą – nauczycielką564. 

8.10.3.3 Magia słów 

Dziecko nie zadowala się istniejącym słownictwem i wciąż tworzy nowe 
słowa, często całkowicie puste semantycznie. Wśród folkloru dziecięcego 
istnieją oprócz wyżej wymienionych form również tzw. tajemne języki565. 
Nie służą one do porozumiewania się, tylko spełniają w zabawie funkcję 
magiczną. Dzieci kierowane pragnieniem wprowadzenia niezrozumiałej, 
tajemniczej wokół siebie atmosfery wymyślają wyrazy nieznane pozostałym 
uczestnikom zabawy, którzy nie są w stanie zrozumieć ich znaczenia. W 3B 
chłopcy, nie pozwalając dziewczynkom wkroczyć na własny, zakazany 
teren, starają się wyizolować je z zabawy przy pomocy kryptonimów 
językowych:  

54) Kolifink, kolifink (ABB 35, DzB 26) 

Petruska saldo bumbum (ABB 35, DzB 26) 

Mojsi dojsi filibom ararat (ABB 35, DzB 26) 

Język ten, w rzeczywistości zupełnie niezrozumiały dla nikogo z bawiących 
się dzieci, zaspokaja potrzebę chęci dominacji chłopców. Oni sami 
wypowiadają niezrozumiałe słowa, sprawiając naturalnie wrażenie, że 
doskonale je rozumieją. Brak sensu zawartego w słowach i pragnienie ich 
zrozumienia przez dziewczynki tworzy atmosferę napięcia i tajemniczości, 
magicznego uroku oraz daje chłopcom poczucie władzy nad 
dziewczynkami: nie potrafią one odczytać znaczenia słów. Wymyślone 
wyrazy są równie puste semantycznie w TO, co w TP. Tłumaczka przeniosła 
je wszystkie w niezmienionej formie do przekładu, gdzie kontynuują swoją 

                                                        
564 Podobne odstępstwa od oryginału tekstów ośmieszających osoby dorosłe, widzimy także 
w przekładzie Pippi Långstrump na język polski, gdzie szkoła i nauczyciel nie mogli w żaden 
sposób zostać ośmieszeni. Por. Teodorowicz-Hellman (1997:197–212). 
565 Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej (2002:118). 
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egzystencję, funkcjonując w podobny sposób w kulturze przekładu: 
wywołują podobne wrażenie na czytelniku przekładu i nie napotykając na 
barierę kultur, bawią kolejne rzesze młodych czytelników. 

Podobnie wygląda sytuacja z pozbawionym sensu słowem 
ubbelibubbelimuck (BRB 90, DzB 252). Tym razem dziewczynkom 
przypadła rola wykazania się inwencją słowotwórczą. Wypowiadają 
magiczne słowo tylko i wyłącznie dla wywołania śmiechu, i kontynuowania 
wspaniałej zabawy. 

Trudno czyba znaleźć dziecko, które dorastałoby bez uroków zabawy 
wyliczankami, przezywankami i rymowankami. Te krótkie wierszyki są 
zapewne jedynym działem folkloru i przejawem dziecięcej twórczości, w 
której uczestniczą dzieci różnych kultur i narodów, kształtując swoje 
umiejętności językowe oraz kompetencję werbalną poprzez zabawę 
językiem. 

W przeciwieństwie do języka potocznego i transkrypcji języka 
potocznego, folklor dziecięcy stanowi dobitny przykład na sferę językowo-
kulturową, gdzie granica kultur nie jest przeszkodą w oddaniu tekstu w 
przekładzie. Folklor dziecięcy przechodzi granicę kultur, a dzieje się tak, 
bowiem ta część kultury dziecięcej tworzy kulturę uniwersalną, wspólną 
dzieciom wielu krajów, niepodlegającą kontroli dorosłych. Wnioskuję 
zatem, że również ta część kultury stanowi strefę wzajemnego zrozumienia, 
komunikacji międzykulturowej, a zatem i przekładalności.  

Całkowicie bez zgrytu, z zachowaniem wszystkich elementów TO 
przedostały się wyliczanki, rymowanki, niektóre rymowanki sytuacyjne i 
magiczne słowa, tzw. tajemne języki. Udało się w nich odtworzyć rym, 
absurdalność, nonsens, atmosferę oczekiwania i napięcie. Nie powiodło się 
to jednak do końca w rymowance sytuacyjnej mającej na celu ośmieszenie i 
degradację osoby dorosłej. Kod kulturowy przekładu zatrzymał tekst na 
granicy konwencji grzecznościowej, akceptowanej w kulturze przekładu, 
niedopuszczającej do wyśmiewania się i żartowania z pedagoga oraz 
zakłócenia przyjętej hierarchii między starszym a młodszym pokoleniem. 
Zasady dobrego wychowania i kultury polskiej przyjęły w tej sytuacji 
prymat nad folklorem dziecięcym, a stało się to dzięki interwencji tłumacza 
w tekst oryginału. 

8.11  Podsumowanie  

Przystawalność kodów czy strefa wzajemnego zrozumienia i przekładalności 
dotyczy niewielkich obszarów badanego materiału. Cechy kodu 
kulturowego, które sprawiają, że można było zachować symetryczność TO i 
TP, dotyczy głównie trzech problemów: po pierwsze, zmiany kodu 
językowego z ograniczonego na rozbudowany przez użytkowników języka z 
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niższych warstw społecznych w stosunku do interlokutorów z warstw 
wyższych, po drugie, osoby z niższych warstw stosują formę 2. osoby lmn. 
Zwracając się do osób wyżej usytuowanych, a po trzecie, podobieństwo 
specyficznego kodu dzieci w stosowanych przez nie wyrazach obraźliwych 
oraz prawie całkowita przystawalność kodu kulturowego zawartego w 
folklorze słownym dzieci w TO i TP. Wyrazy obraźliwe w obu kulturach 
odnoszą się do podobnych fragmentów rzeczywistości, a teksty folkloru 
dziecięcego pozwalają na odtworzenie rymu, absurdalności i napięcia 
zawartego w TO. Sygnalizuje to istnienie swoistego kodu kulturowego 
dzieci, który potrafi wznieść się ponad kody kulturowe rządzące kulturami 
narodowymi poszczególnych społeczności, w naszym przypadku Szwecji i 
Polski.  

Szwedzki kod kulturowy wpisany w konwencje językowe nie przystaje 
do konwencji językowych panujących w polskiej kulturze przekładu. Język 
przekładu jest zdecydowanie bardziej normatywny i nienacechowany w 
porównaniu z językiem oryginału. Kierując się konwencją poprawności 
językowej, tłumaczki stosowały ogólną formę języka, unikając stylizacji 
dialektalnej, języka potocznego i jego transkrypcji. Dla stworzenia 
atmosfery wiejskości w przekładzie Szuch-Wyszomirskiej wprowadzone 
były, aczkolwiek rzadko, próby stylizacji poprzez zastosowanie archaizmów. 
Przekłady straciły zatem na wyraźnym w TO kolorycie lokalnym i 
równocześnie postaci zatraciły cechy wskazujące na ich pochodzenie 
społeczne. Silne zanurzenie bohaterów w kulturze wiejskiej niewidoczne jest 
w TP. Dążenie do polonizacji tekstu poprzez przystosowanie go do 
polskiego systemu wartości i przeniesienie przedstawionej rzeczywistości na 
wyższy szczebel w hierarchi warstw społecznych jest w przekładzie 
niezwykle silne. Podyktowało to tłumaczkom konieczność rezygnacji z 
przekładu elementów potocznych i dialektalnych oraz błędnej ortografii. 

Dialog mowy mieszkańców Smålandii nie przedostał się do TP. Elementy 
ludowości, reprezentowane przez Maję-Borówkę, Emila i innych bohaterów, 
zupełnie zanikły. Wywołuje to konsekwencje na poziomie stylistycznym w 
kulturze przyjmującej przekład, bowiem zmienił się język i styl przekładu. 
Rekonstrukcja mowy bohaterów przy pomocy zasobów polskich dialektów 
nie była pożądana, gdyż tekst przywoływałby konotacje nawiązujące do 
pewnych obszarów geograficznych, ich dialektów i mieszkańców. 
Wywołałoby to przesadne nacechowanie stylistyczne przekładu i 
niezamierzone reakcje u czytelników. 

Między TO, w którym występują różne poziomy języka, a jednolitym TP 
powstała dysproporcja. Dialog środowiska chłopskiego ze środowiskiem 
miejskim ukazany poprzez dwa poziomy języka w 2M nie przedostał się do 
TP. Odbiorca nie odczytuje dlatego odmiennych kodów kulturowych 
interlokutorów, otrzymuje bowiem jednolity obraz społeczeństwa i 
warunków życiowych bohaterów zapisany w języku. Różnica pomiędzy 
bardziej potocznym językiem chłopców a raczej neutralnym językiem 
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dziewczynek w 3B oraz między Madiką a Abbem w 2M nie została 
odtworzona w TP.  

Liczne w TO wyznaczniki FOM języka potocznego nie zostały 
uwzględnione w TP. Jedynie pewne wyznaczniki leksykalne przedostały się 
do TP, aczkolwiek w bardzo ograniczonym zakresie. Brak wyznaczników 
FOM tłumaczyć można przede wszystkim silną pozycją konwencji 
językowych w polskim kodzie kulturowym oraz silnym statusem języka 
ogólnego w stosunku do dialektów i konwencji w stosowaniu języka 
potocznego w LD.  

Prostota i potoczność stylu Astrid Lindgren okazały się niezwykle trudne 
do przekazania w przekładzie. Przyzwyczajenia językowe tłumaczek – 
zapewne całkowicie niezaznajomionych z podobnym stylem w literaturze 
dla dzieci – odbiegały od tekstu nadawcy. Tłumaczki nie zdołały uwolnić się 
z rygorów własnego języka i przetworzyły swój tekst, świadomie lub 
podświadomie, wpisując go we wzorce stylistyczne polskiej literatury dla 
dzieci.  
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9 Emocjonalność komunikacji 
interpersonalnej a przekład verba dicendi  

9.1 Verba dicendi w stylach i konwencjach literackich  

Szczególnym argumentem dowodzącym wpływu kodu kulturowego i 
konwencji językowych na kształt przekładu jest tłumaczenie verba dicendi, 
czyli czasowników mówienia. Porównując oryginały z przekładami, 
zauważam ogromne zróżnicowanie czasowników odnoszących się do 
czynności mówienia w wersji polskiej. Z punktu widzenia polskiej 
konwencji językowej Lindgren nadzwyczaj często używa czasownika säga 
„mówić/powiedzieć”. Frekwencyjne jego powtarzanie i brak zróżnicowania 
nie jest zjawiskiem rażącym w szwedzkiej konwencji literackiej, wręcz 
przeciwnie. Szwedzka krytyka literacka ustosunkowuje się do tego 
zagadnienia przychylnie. Staffan Björck566, kreśląc historię dialogu w 
literaturze szwedzkiej, twierdzi, że dialog, a wraz z nim verba dicendi, 
podlegają przemianom stylistycznym od stylizowanych dialogów w 
literaturze końca XIX wieku do coraz szybszych i krótszych replik, 
przypominających mowę potoczną w wieku XX. Autor opowiada się za 
używaniem w literaturze czasownika säga, jaki, jego zdaniem, nadaje 
dialogowi większe tempo niż inne verba dicendi, które mogą zbytnio 
interweniować w tekst i przejmować rolę scenanvisningar „didaskaliów”, 
jak to ma miejsce w dramacie. Im mniej didaskaliów, pisze Björck, tym 
silniejszy bezpośredni wpływ samego dialogu na czytelnika, którego uwaga 
nie zostaje niepotrzebnie rozproszona567. 

Jeszcze dalej w rozważaniach dotyczących verba dicendi posuwa się 
Martin Gellerstam568. Badając czasowniki mówienia w interesującym tutaj 
kontekście przekładu twierdzi, że zakończenie replik czasownikami 
charakteryzującymi sposób mówienia sade hon lungt „powiedziała 
spokojnie”569 lub morrade Henry „warknął/odburknął Henry”570 są wynikiem 
„nadgorliwej chęci autorów do wyjaśniania okoliczności wypowiedzi”571, 

                                                        
566 Björck (1983:89–127). 
567 Tamże, s. 106–122. 
568 Gellerstam (1996:12–27). 
569 Tłum. SLN. 
570 Tłum. SLN. 
571 Gellerstam (1996:17). 
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charakteryzują podrzędną literaturę, natomiast „dobrzy” pisarze nie mają 
potrzeby ich stosowania. Sama replika i zawarte w niej znaczenie powinno 
wystarczyć bez niepotrzebnej ingerencji autora w dialog572.  

Gellerstam zwrócił uwagę na określenia opisujące rodzaj wypowiedzi w 
zakończeniach replik w szwedzkich tłumaczeniach z języka angielskiego. 
Jako że ze szwedzkiego punktu widzenia zakończenia replik czasownikami 
typu: zaśmiał się, kiwnął komuś głową czy wzruszył ramionami 
charakteryzują andra klassens litteratur „literaturę podrzędną”, zadaje on 
sobie pytanie, czy wynikać to może z innej tradycji stylistycznej w 
literaturze angielskojęzycznej573. 

Przywołuje to na myśl rozważania czeskiego literaturoznawcy Jiří’ego 
Levýego, według którego tłumaczenie czasowników mówienia może być 
wynikiem różnych konwencji stylistycznych574. Ciekawa jest różnica w 
podejściu do przekładu verba dicendi w zależności od języka wyjściowego. 
Levý twierdzi, podobnie jak również Maksym Gorki575, że w tłumaczeniach 
angielskiej literatury na język czeski i rosyjski tłumacze nie wykorzystują 
bogactwa synonimów w językach docelowych, posługując się użyciem zbyt 
prostego czasownika powiedzieć/mówić. Zdaniem Levýego i Gorkiego 
wynikało to z ich niezgrabności stylistycznej lub braku wykształcenia 
tłumaczy. Jak widać, pisarze i teoretycy literatury z kręgu języków 
słowiańskich są zdania, że należy szeroko czerpać z obfitych zasobów 
leksykalnych tych języków. Świadczy to poza tym o odmiennych kodach 
kulturowych oraz konwencjach literackich rządzących różnymi językami. 

Niewykorzystywanie w pełni repertuaru słownictwa danego języka może 
odbijać się negatywnie na ocenie tłumacza, którego łatwo posądzić o 
nieporadność językową. Na potwierdzenie tych słów przytoczę uwagi 
Adamczyk-Garbowskiej, że w polskich tłumaczeniach angielskiej literatury 
dziecięcej verba dicendi zawierają szereg dodatkowych, dodawanych wprost 
informacji, jedynie implikowanych przez oryginał576. I tak, niektórzy polscy 
tłumacze Alicji w krainie czarów swobodnie interpretując oryginał, dodają 
swoim tekstom wyrazistości, skutkiem czego przekład staje się niekiedy 
dowcipniejszy od oryginału. „Dodatkowe, podawane wprost informacje”, 
pisze Adamczyk-Garbowska, są zapewne wynikiem obaw tłumaczy o ubogi 
język, stąd w przekładach pojawiają się tak często synonimy, powodujące 
większą wariantywność tekstu polskich przekładów.  

Adamczyk-Garbowska nieprzychylnie jednak ustosunkowuje się do 
polskich przekładów Alicji w krainie czarów, w których tłumacze hołdując 
zasadzie wierności oryginałowi, powtarzają w partiach dialogowych 
czasownik powiedziała. Jego częste użycia są typowe dla języka 

                                                        
572 Gellerstam (1996:16–27). 
573 Tamże, s. 12–27. 
574 Levý (1998:156–171). 
575 Tamże. 
576 Adamczyk-Garbowska (1988:56–60). 
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angielskiego i nie zwracają uwagi czytelnika. Wierność w odtwarzaniu 
powtórzeń w polskim przekładzie wywołuje natomiast odwrotny efekt. Zbyt 
częste użycia czasownika zostają bardziej uwidocznione i „powodują 
niepotrzebne zakłócenia”577. 

Zagadnienie tej części polskiej konwencji stylistycznej i jej wpływu na 
rezultat przekładu tekstu z języka szwedzkiego na polski to problem do tej 
pory prawie niebadany. Na tłumaczenie w LD szwedzkiego säga w języku 
polskim zwróciła uwagę jako pierwsza Ewa Teodorowicz-Hellman w 
artykule analizującym polski przekład Pippi Långstrump Astrid Lindgren578. 
Analizując kreację bohaterki, dokonała ona podziału verba dicendi w tekście 
utworu na dwie główne grupy: czasowniki, które w neutralny sposób opisują 
czynność mówienia, np.: powiedzieć, mówić, odeprzeć i czasowniki 
nacechowane emocjonalnie jak krzyczeć, złościć się. Teodorowicz-Hellman 
skupiła się na funkcji czasowników mówienia w charakterystyce bohaterki 
książki. Pokazała, jak przekład czasownika säga wprowadza do utworu 
Lindgren dodatkowe informacje na temat bohaterki i wpływa na zmianę jej 
charakteru. Dla zilustrowania tej myśli przytoczę cytat: 

Wybór czasownika, mającego zastąpić neutralne i krótkie sa, uwarunkowany 
jest przede wszystkim kontekstem językowym i sytuacyjnym, stanem 
emocjonalnym mówiącego, sposobem reakcji danej osoby, wreszcie także 
cechami charakteru odpowiadającej postaci. Sa w tłumaczeniu ma zatem nie 
tylko funkcję czysto informacyjną, ale może być także stosowane przez 
tłumacza jako jedna z dodatkowych możliwości charakterystyki bohatera.579  

Polski przekład Pippi Långstrump odbiega ponadto w pewnym stopniu od 
stylu oryginału i dostosowany jest do konwencji językowej i kulturowej 
literatury docelowej. Przekład czasownika uzasadniła Teodorowicz-Hellman 
nie tylko różnicami stylistycznymi w języku oryginału i przekładu, ale 
również wskazała na obawę tłumaczy przed oskarżeniem o jednostajny styl, 
chęć przystosowania języka przekładu do przyzwyczajeń odbiorców i chęć 
podporządkowania się oczekiwaniom krytyków. Obawy, które wydają się 
całkowicie zasadne, biorąc pod uwagę wcześniejsze myśli Levýego i 
Adamczyk-Garbowskiej.  

Należy dodać, że sama Lindgren ingerowała w przekład czasowników 
mówienia w amerykańskiej wersji Dzieci z ulicy Awanturników. Autorka 
interweniowała u amerykańskiego wydawcy, wyjaśniając, że użycie 
prostego czasownika sa było jej przemyślaną i świadomą intencją, i że 
poprzez liczne synonimy czasownika säga amerykańskie tłumaczenie wnosi 
do tekstu, dodatkowe, niezamierzone przez pisarkę informacje580.  

                                                        
577 Tamże, s. 121–124. 
578 Teodorowicz-Hellman (1995a:30–31, 2004b:98–100). 
579 Teodorowicz-Hellman (2004b:99). 
580 Lindgren (1969:98–100). 
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9.2 Ugrupowanie verba dicendi w analizowanym 
materiale 

Czasowniki mówienia mogą występować bez żadnych określeń, np. säga 
„mówić” lub w formie rozbudowanej, np. sa hon lungt „powiedziała 
spokojnie”. W analizie ograniczam się do czasownika säga występującego w 
TO w postaci nierozbudowanej. Badam sposoby, w jaki tłumaczki oddały w 
języku przekładu występujące w TO czasowniki mówienia i jaki wpływ 
miała ich strategia na kształt przekładu. W analizie badam przekład säga nie 
tylko w dialogach, ale także w narracji. Poza włączeniem narracji do analizy 
za konieczne uznałam także rozszerzenie czasowników o dalsze grupy, przy 
tworzeniu których pomocne okazały się także wcześniejsze podziały Evy 
Wennerström581, Birgera Liljestranda582 i Pera Linella583. Umieszczenie 
czasowników nacechowanych w poszczególnych podgrupach wiązało się z 
pewną trudnością wytyczenia dokładnych granic pomiędzy nimi, granic, 
które są dość płynne. Verba dicendi podzieliłam na następujące grupy:  

 
1. czasowniki neutralne określające wypowiedź: mówić, powiedzieć, 

rzec, 
2. czasowniki, których zawartość semantyczna oddaje funkcję 

repliki: pytać, spytać, 
3. czasowniki nacechowane, wśród których wyróżniłam trzy 

podgrupy: 
• czasowniki, których zawartość semantyczna przekazuje 

paralingwistyczne okoliczności towarzyszące wypowiedzi, 
np.: dźwięki, mimika, ruchy ciała, tempo: śmiać się, 
chrząkać, rzucić, wzdrygnąć się, 

• czasowniki przekazujące uczucia: dziwić się, niecierpliwić 
się, szydzić, 

• czasowniki oddające cel lub ustosunkowanie się do 
wypowiedzi: przyznać, zaklinać się, zaprzeczyć.  

Użyte w przekładzie verba dicendi ujęłam w postaci tabel według podanego 
wyżej podziału. W tabeli nr 6 przedstawiam liczbę czasowników säga w 
formie czasu przeszłego sa w poszczególnych utworach TO, a w tabeli nr 7 
ukazuję ilość czasowników, którymi zastąpiono czasownik säga w TP.  

                                                        
581 Wennerström (1935:151–160). 
582 Liljestrand (1983b:179–184). 
583 Linell (1978:19–21). 
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Tabela 6. Liczba analizowanych czasowników säga w oryginale. 

Tytuł oryginału Ilość 

3B – forma czasownika sa 436 
3E – forma czasownika sa 459 
2M – forma czasownika säjer 758 

 

Tabela 7. Liczba czasowników w TP wprowadzonych w miejsce jednego 
czasownika säga z TO. 

Tytuł przekładu ilość 

DzB – forma czasownika sa 55 
PES – forma czasownika sa 59 
MA – forma czasownika säjer 60 

Kolejne trzy tabele (nr 8, 9 i 10) ukazują, jakie verba dicendi wprowadzone 
zostały do przekładu oraz liczbę poszczególnych verba dicendi w polskim 
tłumaczeniu według wyżej przytoczonego podziału na poszczególne grupy: 
czasowniki neutralne, nacechowane oraz ukazujące funkcję repliki. 

Tabela 8. Przekład czasownika säga w formie czasu przeszłego sa w DzB. 

czasowniki nacechowane 

czasowniki 
neutralne 

tempo, 
dźwięki, 
mimika, ruchy 
ciała 

uczucia 
ustosunkowanie 
się lub cel 
wypowiedzi 

funkcja – 
pytanie 

powiedzieć 213  
odpowiedzieć 33 
odeprzeć 17 
opowiedzieć 6 
mówić 6  
s/twierdzić 5 
oświadczyć 3 
rzec 2 
odezwać się 2 
powtórzyć 1 
zaczynać 1 
zapowiedzieć 1 

zawołać 13 
krzyknąć 8 
westchnąć 4 
szepnąć 3 
za/śmiać się 3 
burknąć 2 
dorzucić 1 
drzeć się 1 
wołać 1 
wybąkać 1 
wyśmiać1 
wzdrygnąć się 1 

z/dziwić się 4 
pochwalić się 3 
narzekać 2 
cieszyć się 1 
dogadywać 1 
dopytywać się 1 
niecierpliwić się 1 
ostrzegać 1 
pochwalić 1 
pogrozić 1  
poskarżyć się 1 
rozczulić się 1 
rozmarzyć się 1 
rozzłościć się 1 
zażartować 1 
zlitować się 1 

zgodzić się 4 
dodać 8 
poprosić 3 
zaproponować 3 
wyjaśnić 3 
poradzić 2 
zaprzeczyć 2 
potwierdzić 1 
przypomnieć 1 
przyznać 1 
zaklinać się 1 
zapewnić 1 

za/spytać 
55 

290 39 22 30 55  
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Tabela 9. Przekład czasownika säga w formie czasu teraźniejszego säjer w MA. 

czasowniki nacechowane 

czasowniki 
neutralne 

tempo, 

dźwięki, 

mimika, ruchy 

ciała 

uczucia 

ustosunkowanie 

się lub cel 

wypowiedzi 

funkcja – 

pytanie 

mówić 311  

opowiedzieć 36 

odzywać się 55 

stwierdzać 32 

oświadczać 13 

powtarzać 10 

zaczynać 4 

zwracać się 4 

dopowiadać 2 

oznajmiać 2 

zauważać 2 

mawiać 1 

opowiadać 1 

oznajmiać 1 

przemawiać 1 

wołać 14 

rzucać 8 

śmiać się 6 

ciągnąć 3 

tłumaczyć 6 

jęczeć 2 

mruczeć 2 

bąkać 1 

chrząkać 1  

odkrzykiwać 1  

wzdychać 1 

 

zastanawiać się 5 

dziwić się 4 

cieszyć się 2 

przerywać 2 

strofować 2 

dopytywać się 1 

dziwić się 1 

grozić 1 

oburzać się 1 

odcinać się 1 

ostrzegać 1 

ponaglać 1 

szydzić 1 

złościć się 1 

 

dodawać 28 

potwierdzać 6 

wyjaśniać 5 

zgadzać się 5 

decydować 4  

protestować 4 

upierać się 4 

potakiwać 3 

proponować 2 

prosić 2 

objaśniać 1 

wtórować 1 

zachwycać się 1 

zaniepokoić się 1 

zapewniać 1 

zaprzeczać 1 

pytać 45 

475 45 24 69 45  
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Tabela 10. Przekład czasownika säga w formie czasu przeszłego sa w PES. 

czasowniki nacechowane 

czasowniki 
neutralne 

tempo, dźwięki, 

mimika, ruchy 

ciała 

uczucia 

ustosunkowanie 

się lub cel 

wypowiedzi 

funkcja – 

pytanie 

powiedzieć 236 

odeprzeć 25 

odezwać się 22 

odpowiedzieć 

22 

oświadczyć 9  

stwierdzić 8 

odrzec 7 

zauważyć 7 

oznajmić 4 

rzec 4 

orzec 3 

powtarzać/órzyć 

3 

mówić 2 

odrzec 1 

opowiadać 1 

przemawiać 1 

stwierdzić 1 

zawołać 6 

za/śmiać się 3 

mruknąć 3 

burknąć 2 

westchnąć 2 

krzyknąć 2 

biadać 1 

jęknąć 1 

lamentować 1 

miauknąć 1 

roześmiać się 1 

rzucić 1 

szepnąć 1 

szlochać 1 

wrzasnąć 1 

wtrącić 1 

wyjąkać 1 

zagadnąć 1 

zapiszczeć 1 

skarcić 2 

zastana/owi/ać się 

2 

ubolewać 1 

ucieszyć się 1 

zaperzyć się 1 

dodać 14 

potwierdzić 6 

zaproponować 4 

poprosić 2 

poradzić 1 

przytaknąć 2 

wyjaśnić 2 

przyznać 1 

sprzeciwić się 1 

upierać się 1 

zadecydować 1 

zaoponować 1 

zaprotestować 1 

zapraszać 1 

zaprzeczyć 1 

zdziwić się 1 

zgodzić się 1 

 

s/za/pytać 

24 

356 31 7 41 24  

9.3 Tłumaczenie czasownika säga 
9.3.1 Zróżnicowanie czasowników w przekładzie 

Najbardziej rzucającym się w oczy odstępstwem od TO jest ogromne 
zróżnicowanie verba dicendi w przekładzie. W przekładzie 3B säga 
zastąpiono 55 czasownikami, w przekładzie 3E 59 czasownikami, a w 
przekładzie 2M aż 60 różnymi czasownikami. Konwencja stylistyczna 
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kultury przyjmującej przekład wpłynęła na odejście w TP od 
charakterystycznego dla Lindgren, prostego i repetytywnego stylu. Polska 
tradycja, konwencja językowa i norma stylistyczna nie dopuszcza tak 
częstych powtórzeń, jak ma to miejsce w TO. W ramach nauczania 
poprawności stylistycznej w polskich szkołach wpaja się uczniom unikanie 
powtórzeń leksykalnych i konstrukcji językowych, co powszechnie uważane 
jest za błąd stylistyczny584. Od najmłodszych klas szkoły podstawowej zaleca 
się uczniom urozmaicanie słownictwa poprzez stosowanie synonimów.  

Ogromne bogactwo polskich leksemów odpowiadających w przekładzie 
czasownikowi säga wywołuje konsekwencje nie tylko na poziomie 
leksykalnym, ale także stylistycznym, gdyż wpływa na zmianę stylu całego 
utworu. Utwory, które w TO charakteryzują się prostotą języka i dużą liczbą 
powtórzeń, w przekładzie przeobrażają się w bardziej wyrafinowane i 
bogatsze stylistycznie utwory. Zróżnicowanie czasowników mówienia w TP 
przywołuje na myśl wcześniejsze myśli Levýego oraz wskazuje na rolę 
konwencji w przekładzie i dostosowanie się do wymogów stylistycznych 
języka docelowego, który chętniej widzi język urozmaicony niż jednostajny 
styl. Tłumaczki, pracując nad tekstami, kierowały się przyjętą i zalecaną od 
najmłodszych lat konwencją stylistyczną i wykorzystywały bogactwo 
leksykalne języka polskiego. Zdawały sobie zapewne sprawę, że wierność 
TO i styl repetytywny zakłócałyby w ich kulturze płynność lektury.  

9.3.2 Ekspresywność w przekładzie książek Astrid Lindgren 

Bogactwo stylistyczne w tłumaczeniu czasownika säga jest istotną zmianą w 
stosunku do TO, bowiem potęguje ekspresywność przekładu pod trzema 
względami: wprowadzenie do TP dodatkowej informacji na temat 
komunikacji pozawerbalnej związanej z wypowiedzią, np.: modyfikacja 
głosu, mimika i gesty w czasownikach: krzyknąć, śmiać się, wybąknąć, 
zapiszczeć, zwiększenie uczuciowości wypowiedzi czasownikami cieszyć 
się, odcinać się, rozczulić się i wyraźne ustosunkowywanie się autorów 
replik do samego aktu wypowiedzi protestować, zgodzić się, zapraszać.  

Silniej zarysowany czynnik emocjonalny i uczuciowy przekładu potęgują 
także czasowniki typu cieszyć się, grozić, ponaglać czy zlitować się. 
Nacechowanie ekspresywne wzrasta nierzadko przez wprowadzenie na 
końcu zdania znaków interpunkcyjnych: wykrzyknika i znaku zapytania, 
których brak w TO, np. – Ja, ja, säjer Madicken och Lisabet. (M 126) „– 
Tak, tak! – odkrzykują Madika i Lisabet.” (MCW 106). Zabiegi te wpływają 
na zmianę osobowości bohaterów, które poprzez informację 
paralingwistyczną w TP stają się bardziej niecierpliwe, rozdrażnione, 

                                                        
584 Dubisz (1999:108), Przybylska ( 2003:125). 
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szydercze czy wesołe, mają silniejszy temperament oraz wskazują na 
bardziej intensywną interakcję pomiędzy interlokutorami585. 

Ustosunkowanie się do sytuacji dyskutowanej przez uczestników 
dialogów jest wyraziściej zaakcentowane w TP. Kiedy interlokutor nie 
zgadza się z wypowiedzią rozmówcy, w TP jest to dobitniej podkreślone za 
pomocą czasowników protestować, zaoponować, zaprzeczyć. Wyraża to 
protest w stosunku do repliki poprzednika. Czasowniki dodać, wyjaśnić 
wskazują, że interlokutor ocenił wypowiedź jako niepełną i uznał za 
konieczne uzupełnienie jej o nową informację.  

Zwiększona częstotliwość występowania czasowników nacechowanych 
wynika zapewne nie tylko z konwencji językowej i obaw o negatywną 
opinię krytyków, ale także z natury polskiego kodu kulturowego. Silna w 
kulturze polskiej potrzeba bliskości i życzliwości oraz emocjonalnego 
charakteru interakcji międzyludzkiej586, o czym wspominałam w rozdziale 
7.2, znajduje swój wyraz w ekspresywnym nacechowaniu mowy oraz w 
sposobie wyrażania emocji poprzez bogactwo leksyki nacechowanej.  

Zabiegi adaptacyjne przyjmujące formę zróżnicowania i bogactwa verba 
dicendi były dlatego częściowo konieczne i nie do uniknięcia. Zbyt wierne 
odtworzenie czasownika säga w polskim tekście wpłynęłoby niewątpliwie 
negatywnie na jakość tekstu przekładu. Niewykorzystanie leksykalnych 
możliwości języka polskiego mogłoby przyczynić się do wzbudzenia 
niechęci czytelników wobec utworu, który wydawałby się ubogi 
emocjonalnie. Ma to szczególne znaczenie dla dzieci, które nie zawsze są w 
stanie odczytać charakterystyczny styl autora, tylko kierują się własnymi 
oczekiwaniami. Oczekiwaniami, które odzwierciedlają ich zanurzenie we 
własnej, rodzimej kulturze. 

9.3.3 Podkreślenie funkcji zdań 

Kolejnym odstępstwem od charakterystycznego stylu Astrid Lindgren 
stanowi szczególne podkreślenie funkcji zdań w TP. Ma to miejsce, kiedy w 
TO występuje zdanie pytające, aczkolwiek nie jest to uwydatnione ani przez 
znak zapytania ani czasownik określający pytającą funkcję zdania587. W TO 
pojawia się neutralny czasownik säga, zaimek pytający i odwrotny szyk 
wyrazów w zdaniu, np. – Vad menar du med det, – sa Anna (BRB 55) „Co 
chcesz przez to powiedzieć? – spytała Anna.” (DzB 223). W sumie w 8% 
analizowanych przypadków w TP wprowadzone zostały czasowniki 

                                                        
585 Podobna sytuacja występuje w polskim przekładzie Pippi Långstrump, por. Teodorowicz-
Hellman (1995a:30–31, 2004b:99–100). 
586 Wierzbicka (1992:269–286), wykład prof. Ewy Sławek O polskim kodzie kulturowym: 
świadectwa leksykalne i gramatyczne 3 maja 2010, na Uniwersytecie Sztokholmskim. 
587 Według reguł języka szwedzkiego, zdanie pytające należy zakończyć znakiem zapytania. 
Svenska skrivregler /utgivna av Svenska språknämnden (2008:176). 
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wskazujące na funkcję zdania pytającego pytać/spytać/zapytać i dodatkowo 
znak zapytania, np. „– Co tam tak grzechocze? – spytał Bosse.” (DzB 162). 
Powoduje to wyraźne podkreślenie funkcji pytania w TP przez leksykę i 
interpunkcję i wyraźniej niż w TO wskazuje na intencję nadawcy 
komunikatu, oczekującego odpowiedniej informacji od adresata. 
Zainteresowanie bohaterów, wypowiadających repliki oraz wyrazistość 
replik, zostaje wzmocniona.  

Odejście od zachowania stylu Lindgren, podkreślającego funkcję pytania 
przez znak interpunkcyjny i dobór odpowiedniego czasownika, stanowi 
dostosowanie tekstu do konwencji językowej przekładu, zarówno jeśli 
chodzi o konwencję stylistyczną, jak i zapisy dialogów. Rezygnacja ze 
znaku zapytania w zdaniu pytającym czy zastosowanie neutralnego verba 
dicendi w zdaniu pytającym byłoby poważnym naruszeniem konwencji 
językowej w kulturze przekładu, gdzie zdanie pytające w tekście należy 
zakończyć znakiem zapytania. Dlatego całkowicie zrozumiałe są tego 
rodzaju adaptacyjne zabiegi translatologiczne, przystosowujące styl tekstu 
oryginału do kultury i tradycji językowej przekładu. Dochodzą tutaj do głosu 
naturalnie czynniki pedagogiczne kierujące kształtem przekładu i 
wymuszające na tłumaczkach wprowadzanie znaków zapytania oraz 
czasowników wskazujących na funkcję zdania w LD. 

9.3.4 Język dorosłych w dialogach dzieci 

Tłumaczki stosują niekiedy czasowniki spoza codziennego słownictwa 
dzieci, np.: odeprzeć, od/rzec, oświadczyć, oznajmić, zaoponować czy 
zauważyć. Występują one rzadko w języku potocznym, w języku dzieci i w 
środowisku wiejskim. Czasownik od/rzec zalicza się ponadto do słownictwa 
języka literackiego588, co szczególnie zastanawia w utworze dla dzieci, który 
ma imitować mowę potoczną środowiska wiejskiego. Użycie ich oddala 
jeszcze bardziej wiejską kulturę oryginału od polskiego odbiorcy. Wcześniej 
ukazane wprowadzenie czasowników nacechowanych czy podkreślających 
funkcję zdania jest zrozumiałe dostosowaniem do konwencji językowej i 
kodu kulturowego przekładu. Zwraca jednak uwagę użycie powyższej 
leksyki u dzieci. Język dzieci, język potoczny i język środowiska wiejskiego 
charakteryzuje się raczej prostotą, zarówno w kulturze oryginału, jak i 
przekładu. Przedstawiciele środowiska wiejskiego w obu kulturach stosują 
swoiste słownictwo, jednak wyżej wymienione verba dicendi odbiegają 
znacznie od reprezentatywnej dla tego środowiska leksyki. Kreuje to w TP 
zmieniony obraz środowiska wiejskiego, posługującego się językiem, który 
nie stanowi jego naturalnej i codziennej mowy i przenosi obraz środowiska 
ukazanego w książce na wyższy poziom społeczny, niż to ma miejsce w TO.  

                                                        
588 Encyklopedia wiedzy o języku polskim (1978:137). 
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9.4 Różne strategie tłumaczek w przekładzie 
czasownika säga  

Czasownik säga występuje w EL 104 razy. W przekładzie Szuch-
Wyszomirskiej został zastąpiony 29 czasownikami, a po redakcji przekładu 
przez Węgleńską liczba czasowników zwiększyła się do 37, co jest prawie 
28% wzrostem. 

Obie tłumaczki wykorzystują w pełni możliwości stylistyczne 
polszczyzny w tłumaczeniu czasownika säga. U Węgleńskiej zaś tendencja 
ta jest wyraźniejsza. Z ośmiu wprowadzonych przez nią czasowników sześć 
należy do grupy nacechowanych: krzyknąć, ubolewać, wyjąkać, zaperzyć się 
i zaśmiać się. Tłumaczka ponadto zwiększyła o jeden liczbę czasowników w 
funkcji pytania. 

Zarówno Szuch-Wyszomirska, jak i Węgleńska tkwią głęboko w polskim 
kodzie kulturowym i pozostają mu wierne. Wyrwanie się z jego rygorów 
stanowiłoby dla nich poważny krok w kierunku jego pogwałcenia. 
Węgleńska ceni sobie w większej mierze ekspresywność języka. Silniej 
przestrzega reguł polskiego kodu kulturowego i rządzącej w nim konwencji. 
Nie pozwala sobie na równie częste jak w oryginale powtarzanie czasownika 
mówić/powiedzieć. Być może wynikało to z obawy tłumaczki o oskarżenie o 
nieporadność stylu589. Nie należy wszak wypowiadać się stanowczo w tej 
kwestii, ponieważ materiał porównawczy stanowi tylko jedna część trylogii. 
Węgleńska poza tym przeprowadziła jedynie redakcję tekstu swojej 
poprzedniczki a nie ponowne tłumaczenie.  

9.5 Przekład czasownika säga i säja w narracji  
i dialogach w trylogii o Emilu 

Astrid Lindgren stosuje w partiach narracyjnych oryginału wyłącznie 
znormalizowaną formę bezokolicznika säga i formę osobową czasu 
teraźniejszego säger. W narracji 3E säga występuje 30 razy, np. Och då sa 
Emil det som han hade kommit dit för att säga, (NHEL 127), „Wtedy Emil 
powiedział to, co miał powiedzieć i po co przyszedł,” (PES 134). W 
replikach, wypowiedzianych przez mieszkańców wsi pisarka stosuje 
natomiast 16 razy formę naśladującą wymowę tzn. säja i säjer zamiast säga 
i säger, np. ”Sjutton ostkakor”, sa Emil. ”Vad säjs om det?” (NHEL 128)  
„– Siedemnaście serników – powiedział Emil. – Co wy na to?” (PES 135). 
Kiedy natomiast wypowiada się pani Petrell z miasteczka, wtedy pisownia 

                                                        
589 Tego rodzaju obawa kierować mogła również Szuch-Wyszomirską w trakcie przekładu 
Pippi Pończoszaki, por. Teodorowicz-Hellman (2004b:100). 
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przybiera znormalizowaną ortografię säga. Zestawienie zróżnicowania 
ortograficznego w czasownikach säga i säjer w TO 3E przedstawia poniższa 
tabela.  

Tabela 11. Liczba analizowanych czasowników säga i säjer w poszczególnych 
częściach 3E. 

Tytuł oryginału narracja – säga dialog – säjer dialog – säga 

EL 5 – 1 
NHEL 15 11 – 
ÄLEL 10 5 – 

Strategia naprzemiennego stosowania pisowni znormalizowanej z pisownią 
imitującą język mówiony jest świadomym posunięciem autorki. W 
przeciwieństwie do 3B, w 3E narratorem jest osoba dorosła, rozmawiająca z 
czytelnikiem-dzieckiem i posługująca się językiem ogólnym. Bohaterowie 
utworu, w większości chłopi i pomoc domowa, używają potocznego języka 
mówionego, wyraźnie kontrastującego z narracją. W utworze tylko jeden raz 
wypowiada się reprezentantka wyższej klasy społecznej, pani Petrell, 
posługująca się językiem ogólnym. Lindgren dystansuje narratora i panią 
Petrell od mieszkańców wsi, kreując ich charaktery i przynależność klasową 
m.in. poprzez zastosowanie zróżnicowanej ortografii590. 

Naprzemienne stosowanie pisowni znormalizowanej i pisowni 
odpowiadającej wymowie wskazuje wyraźnie na dynamikę w TO stworzoną 
przez kontrast w mowie między narratorem a bohaterami utworu. Kontrast 
ten nie przedostał się do polskiego przekładu, gdzie zarówno narrator, jak i 
wszyscy interlokutorzy używają niezmiennie języka ogólnego. Odbiorca 
przekładu nie odczytuje zatem dynamicznych kontrastów między 
znormalizowaną narracją i wiejską kulturą Smålandii, wyrażającą się w 
dialogach TO. Pociąga to za sobą kolejną stratę, jaką jest niemożność 
zapoznania się z kolorytem lokalnym utworu, charakterystyką i kulturą 
bohaterów.  

W oryginale czytelnik podróżuje nieustannie między różnymi poziomami 
języka i warstwami społeczeństwa szwedzkiego, zapoznając się z dwoma 
aspektami szwedzkiego kodu kulturowego: wiejskim i miejskim. Z kodem 
kulturowym wsi zawartym w dialogach i replikach bohaterów oraz językiem 
ogólnym ukazanym zarówno w narracji jak i replice pani Petrell. Polski 
przekład jest pod tym względem statyczny, a jego czytelnik pozostaje wciąż 
na jednym poziomie, nie odbywając dynamicznej podróży między 
skontrastowanymi ze sobą sferami języka i kultury. 

                                                        
590 Por. na temat wizualnej kreacji bohaterki w 11.7.2. 
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9.6 Podsumowanie 

Porównanie TO z TP pokazuje kontrast pomiędzy indywidualnym językiem 
Lindgren a polską konwencją stylistyczną. Napięcie między powtórzeniami 
leksykalnymi, będącymi dominantą stylistyczną Lindgren, a potrzebą 
urozmaicania ujawniło się w zabiegach translatorskich. Tłumaczki 
pozostawały pod silnym wpływem konwencji językowej kodu kulturowego 
przekładu. Wykorzystywały bogactwo stylistyczne języka polskiego, a w 
celu uniknięcia powtórzeń adaptowały przekład, urozmaicając go 
synonimami. Jest to fakt częściowo zrozumiały, jako że częste powtarzanie 
czasownika powiedzieć/mówić w języku polskim, jak to ma miejsce w TO 
stanowiłoby poważną ingerencję w polski kod kulturowy, a tekst odczuwany 
byłby jako niezgodny z przyjętą konwencją. Styl repetytywny w utworach 
Astrid Lindgren uważany jest za chwyt stylistyczny ułatwiający odbiór 
lektury. W języku polskim byłby on jednak, jak wcześniej stwierdziły 
Adamczyk-Garbowska i Teodorowicz-Hellman, przeszkodą.  

Obecne badanie potwierdziło, że polski i szwedzki sposób stosowania 
verba dicendi w utworach dla dzieci są do siebie zupełnie nieprzystawalne i 
kierują się całkowicie odmiennymi konwencjami. Naruszenie ich przez 
tłumaczki nie pozwoliłoby być może nawet na wydanie utworów Lindgren 
w języku polskim. 

Przy tłumaczeniu jednego czasownika säga tłumaczki zastosowały wiele 
innych czasowników. Oprócz leksykalnych odpowiedników szwedzkiego 
säga, „powiedzieć/mówić” repliki zróżnicowane zostały także pod 
względem nacechowania ekspresywnego, szczególnie podkreślając 
dodatkowe elementy paralingwistyczne, jak efekty dźwiękowe, mimiczne i 
ruchowe. Nacechowanie uczuciowe, uwydatnienie ekspresji tekstu i 
ustosunkowanie się interlokutorów do wypowiedzi oraz funkcja zdań 
pytających zostały silniej zaznaczone w TP poprzez leksykę i interpunkcję. 
Skłonność do wyboru czasowników nacechowanych, informujących o 
pozawerbalnych okolicznościach wypowiedzi, znajduje wyraz w naturze 
polskiego kodu kulturowego, w którym istnieje potrzeba zaznaczenia 
emocjonalnego charakteru komunikacji interpersonalnej.  

Porównanie przekładu EL Ireny Szuch-Wyszomirskiej z późniejszą 
redakcją tekstu Anny Węgleńskiej pozwoliło ukazać większą tendencję do 
zróżnicowania leksykalnego oraz potrzebę zaznaczenia ekspresywności w 
tekście redagowanym przez Węgleńską.  

Poza tym zróżnicowanie leksykalne TP doprowadziło do oddalenia 
wizerunku szwedzkiej kultury wiejskiej, sytuując ją na wyższym szczeblu 
warstw społecznych niż w TO. Przekład 3E stracił na dynamiczności TO, 
gdzie czytelnik nieprzerwanie oscyluje między różnymi płaszczyznami 
języka i szwedzkiego kodu kulturowego poprzez znormalizowany język 
narracji i potoczny język charakteryzujący bohaterów, oddający kulturę 
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wiejską w dialogach. Przekład wpisuje się jednak w oczekiwania swoich 
czytelników, ale niestety nie przekazuje obrazu wsi szwedzkiej tak, jak 
przedstawiony jest on w tekście oryginału.  
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10  Próba przybliżenia obcej kultury przez 
 przypisy 

10.1  Przypisy a polska konwencja literatury dziecięcej 

Przypisy są jednym z wyraźniejszych śladów, jakie pozostawia po sobie w 
książce tłumacz lub wydawca. Autorzy także wprowadzają je do swoich 
tekstów, są one jednak domeną utworów skierowanych do odbiorcy bardziej 
zaawansowanego w lekturze i rzadko pojawiają się w LD. Jiří Levý jest 
zdania, że przypisy nie stanowią zadowalającego rozwiązania w 
tłumaczeniu, ponieważ umiejscawiają część tekstu poza utworem591. Z 
podobnego założenia wychodzi Uta Hrehorowicz twierdząc, że przypisy nie 
mają racji bytu: „Rwą bowiem tok odbioru dzieła, przeszkadzają 
czytelnikowi”592. Skoro przypisy w literaturze dla dorosłych przeszkadzają w 
lekturze, w literaturze dla dzieci należałoby ich szczególnie unikać. 
Wprawny tłumacz tekstów dla dzieci powinien, jeśli jest to konieczne, 
poradzić sobie z potrzebą wyjaśnienia ewentualnych znaków zapytania, 
posługując się innymi strategiami niż przypisy. 

Badany na potrzeby tej pracy materiał z książek Astrid Lindgren 
pozbawiony jest całkowicie przypisów w tekstach oryginalnych, obecne są 
one jedynie w przekładzie. Ich liczba jest stosunkowo niewielka, niemniej 
jednak stanowią ciekawy materiał badawczy z punktu widzenia konwencji 
literackiej, stosowanej w LD w kulturze przyjmującej przekład.  

W 1EzS (1971) występują dwa przypisy, w EzS (1990) liczba zwiększyła 
się do trzech. W PES (2005), obejmującym wszystkie trzy części trylogii, 
nie ma ani jednego przypisu. W 1DzB (1957) znajduje się dziewięć 
przypisów, w DzB (1994) ich liczba zwiększyła się do dziesięciu. W MA 
(1994) występuje jeden przypis.  

Przypisy wprowadzone przez tłumaczki ująć można w dwie grupy: 
1. przypisy odnoszące się do wyrażeń i realiów nawiązujących do 

kodu kulturowego oryginału, 
2. przypisy odnoszące się do wyrażeń i realiów kodu kulturowego 

kultury trzeciej, obcej zarówno odbiorcy oryginału, jak i 
przekładu. 

                                                        
591 Levyj (1974:135). 
592 Hrehorowicz (1997:111). 
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10.2  Wyrażenia obce dla kodu kulturowego tekstu 
 przekładu w przypisach 

Przypisy komentujące i wyjaśniające obejmują wyrażenia nacechowane 
kulturowo, niemające odpowiedników w języku polskim w chwili ukazania 
się pierwszych wydań przekładów. Wśród nich znajdują się tłumaczenia 
nazw własnych i pospolitych: moneta szwedzka öre, pojazd spark, tytuł 
czasopisma dla dzieci Sveriges Vår „Wiosna Szwecji”, określenie postaci 
fantastycznej troll, szwedzka kraina geograficzna Smålandia, corocznie 
obchodzone święto Noc Walpurgii, zwyczaj przebierania się dzieci w Wielki 
Czwartek za påskkärringar „Baby Jagi” oraz forma adresatywna farbror 
„wujaszku”, „wujku”. 

Komentarz, dotyczący jednostki monetarnej öre, występuje w 1EzS, EzS, 
1DzB oraz DzB.  

55) przypis: * öre – drobna moneta szwedzka (1DzB 30, DzB 24) 
przypis: * öre – drobna moneta szwedzka; jedna setna korony (1EzS 16, EzS 
12) 

Pierwszy przypis pochodzi z 1DzB, a drugi z 1EzS, utworów, przełożonych 
przez Irenę Szuch-Wyszomirską. Przekłady dzieli okres czternastu lat. 
Ciekawe, że po takim czasie postanowiono wyjaśnić obcą jednostkę 
monetarną öre, przytaczając nazwę kolejnej, nieznanej czytelnikowi 
szwedzkiej jednostki pieniężnej – korony. Zastanawia wybór strategii 
wyjaśnienia „nieznanego przez nieznane”. Celem przypisu powinno być 
objaśnienie czytelnikom, w przystępnej dla nich formie, nowego wyrażenia 
stanowiącego element nieznanego kodu kulturowego. W rezultacie jednak 
czytelnik napotkał na dodatkową, obcą kulturowo informację, co w 
konsekwencji mogło doprowadzić do jeszcze większego chaosu w 
świadomości odbiorcy. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że książka 
skierowana jest do małego dziecka, należy poważnie zakwestionować 
strategię objaśnienia nie tylko „nieznanego przez nieznane” ale również 
tłumaczenie wartości öre w stosunku do korony poprzez skomplikowaną 
operację matematyczną, wymagającą biegłości w obliczeniach 
rachunkowych. 

Rozważając motywy wyboru tego rodzaju strategii, wskażę na trzy 
możliwe ewentualności. Po pierwsze, w momencie ukazania się przekładów 
korona stanowiła nieco lepiej znaną jednostkę monetarną w polskim 
obszarze kulturowym, jako że była szerzej stosowana w wielu krajach 
europejskich. Z kolei öre było nieznane. Po drugie, korona z łatwością 
wpisuje się w polski paradygmat fleksyjny, podczas gdy öre stanowi leksem 
nieodmienny, obco brzmiący, stosowany w tekście z obcą ortografią. Po 
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trzecie, możliwym motywem strategii tego rodzaju tłumaczenia jest 
skierowanie przypisu do czytelnika dorosłego, najczęściej rodzica. 

Leksem öre występuje również w polskim tłumaczeniu M (MCW 20, 25). 
Węgleńska nie zdecydowała się jednak na wyjaśnienie go przypisem, co 
może świadczyć z jednej strony o oddalaniu się od konwencji stosowania 
komentarzy paratekstualnych, z drugiej zaś o większej znajomości obcych 
realiów przez młodego czytelnika w latach 90. poprzedniego wieku w 
porównaniu z latami 50. i 70., kiedy ukazały się przekłady 1DzB i EzS. 

Kolejne komentarze w przypisach wyjaśniają użycie niektórych form 
adresatywnych stosowanych przez dzieci: 

56) [...] nu kom det fram en vänlig tant till Emil och frågade: (EL 105–106) 

Jakaś uprzejma ciocia* podeszła do Emila i spytała: 
przypis: *W Szwecji dzieci do nieznajomych starszych osób mówią: „ciociu” 
lub „wujku”. (1EzS 47, EzS 43) 

57) Här har farbror mer sten, sa Olle. (MBB 57) 

– Przyniosłem wujkowi* trochę kamieni – powiedział Olle [...].  
przypis: * W Szwecji dzieci mówią nawet do nieznajomych dorosłych osób 
„wujaszku” lub „ciociu”. (1DzB 152, DzB 123) 

Obydwa przypisy stanowią uzupełnienie informacji zawartej w tekście 
głównym. W ostatnim przykładzie tłumaczka stosując partykułę nawet, 
wyrażającą zdziwienie wywołane nietypową sytuacją, odsyła implicite do 
kodu kulturowego kultury przekładu, w której dzieci zwracają się do 
znajomych dorosłych rozmówców per ciocia i wujek593. W ten sposób 
czytelnik przekładu, przyzwyczajony zwracać się do znajomych osób 
starszych per ciocia i wujek a do nieznajomych per pan i pani, uzyskuje w 
przypisie uzupełniającą informację.  

Interesująca jest natomiast zmiana formy wuj na wujek, która w tekście 
głównym TP występuje w formie zdrobniałej i najczęściej używanej, na 
kolejne zdrobnienie poprzez dodanie infiksu –asz–, czyli wuj + asz + ek → 
wujaszek. Wujek w tekście głównym przybiera formę wielokrotnie 
zdrobniałą wujaszek, intensyfikując tym samym dodatni ładunek 
emocjonalny. Zastosowanie formy deminutywu w TP wpisuje tekst w 
konwencję stylistyczną i obyczajową rządzącą w kulturze przekładu594. 

Dwa powyższe przypisy zaczerpnięte z EzS usunięto po ukazaniu się 
tłumaczeń kolejnych dwóch części trylogii o Emilu (PES 19, 59) w 

                                                        
593 Stosowanie form adresatywnych ciociu i wujku jest dzisiaj w Polsce uniwersalną formą 
używaną przez dzieci w stosunku do bliskich dziecku osób dorosłych. Sikora (1993:303–304), 
Marcjanik (2007:35–40). 
594 Por. rozdział 7.2. 
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przekładzie Anny Węgleńskiej, która w roku 2005 redagowała także 
pierwszą część książki o Emilu. Świadczy to o pewnym odchodzeniu od 
stosowania paratekstu w literaturze dla dzieci i większej chęci dostosowania 
lektury do możliwości jej odbioru przez dziecko, ułatwiając i uprzyjemniając 
mu tym samym proces czytania. Podobnie wygląda kwestia przypisu 
wyjaśniającego stosowanie formy wujek w polskim przekładzie 2M. Forma 
ta obecna jest w TP wielokrotnie, pozostaje jednak bez przypisu.  

Komentarze wyjaśniające zarówno pojęcie jednostki monetarnej, jak i 
form adresatywnych, można dzisiaj uznać za konwencję przekładową u 
tłumaczy LD z języka szwedzkiego na polski. Występują także w 
przekładzie Zygmunta Łanowskiego Przygód Filonka Bezogonka Gösty 
Knutssona595, pojawiają się u Teresy Chłapowskiej, która przekładała inne 
utwory Lindgren na język polski, wprowadzając przypisy o identycznej 
treści do kilku tłumaczonych przez siebie książek596. Chłapowska przejęła 
zapewne część przypisów po uprzednim zaznajomieniu się z lekturą 
tłumaczenia swej poprzedniczki, Szuch-Wyszomirskiej, która przełożyła 
także pierwszą część trylogii o Pippi pt. Pippi Pończoszanka597.  

Inny problem ilustruje przypis dotyczący nazwy krainy geograficznej 
Småland:  

58) [...] han bodde på gården Katthult i Lönneberga by i Småland. (EL 5) 

[...] mieszkał w zagrodzie Katthult we wsi Lönneberdze w prowincji 
Smalandia*.  
przypis: * Czytaj: Smolandia; jest to spolszczona nazwa szwedzkiej krainy 
Småland. (EzS 3) 

W przytoczonym tekście głównym występują trzy toponimy, nieznane 
młodemu czytelnikowi TP. W jednej z nazw – Lönneberga – zachowany 
został znak diakrytyczny nad o [ö]. Nazwę Småland spolonizowano i 
przystosowano obcą nazwę do grafii polskiej, zachowując jedynie literę [a] 
bez znaku diakrytycznego nad a [å] Smalandia. Stało się tak jednak tylko w 
tekście głównym. W przypisie zachowano grafię oryginału. W konsekwencji 
czytelnik TP otrzymuje trzy propozycje graficzne pisowni tego samego 
wyrazu. W tekście głównym pisownia z [a], a w przypisie ponadto dwa 
kolejne warianty: fonetyczny z [o] i oryginalny z [å]. Strategia tego rodzaju 
nie ułatwia lektury młodemu czytelnikowi. Jako przyczynę zabiegu 
egzotyzacji toponimu Lönneberga wysunęłabym tezę, że tłumaczka 

                                                        
595 Knutsson (2009:4, 17). 
596 Rasmus i włóczęga (1998:9), Pippi wchodzi na pokład (2000:22, 65), Pippi na 
Południowym Pacyfiku (2001:106), Bracia Lwie Serce (2002:5), Latający szpieg czyli 
Karlsson z Dachu (2005:17).  
597 Początkowo książka ukazała się pt. Fizia Pończoszanka (1961). Autorką pozostałych 
dwóch części przekładu jest Teresa Chłapowska (1984). 
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założyła, iż młodzi czytelnicy TP byli nieco szerzej zaznajomieni ze 
znakiem [ö] ze względu na stosowanie umlautu w języku niemieckim598. 

O problemach zapisu litery [å] w polskich przekładach z języka 
szwedzkiego, świadczą zwierzenia Hanny Dymel-Trzebiatowskiej599. W roku 
2007 borykała się z przekładem szwedzkich nazw własnych, zawierających 
litery [ä, å, ö]. Jako przykład dylematu translatorskiego podaje właśnie 
tłumaczenie nazwy Småland. W swoim przekładzie książki Przygody Astrid 
zanim została Astrid Lindgren (2007) na język polski, postanowiła 
pozostawić szwedzki zapis, motywując swoją decyzję tym, że oryginalna 
pisownia przybliży czytelnika do miejsc, które dzięki temu odbiorca być 
może zapragnie odwiedzić, a wtedy odnalezienie ich stanie się o wiele 
łatwiejsze600. Pisownia staje się tu zatem szczególną formą egzotyzacji 
tekstu. 

Mimo że obecnie zaleca się w polskich tłumaczeniach literatury obcej 
zachowanie oryginalnych nazw własnych, informujących o miejscu 
opisywanych zdarzeń601, w najnowszych wydaniach przekładu PES, wciąż 
nie zaakceptowano znaku graficznego [å] w tekście głównym, aczkolwiek 
pisownia nazw własnych Lönneberga i Jönköping (PES 184) zachowują 
grafię oryginału. W wydaniu EzS z roku 2003 przypis powyższy widniał 
dalej. Należy przypuszczać, że zachowanie oryginalnej postaci graficznej 
tłumaczenia nazwy Småland po ostatniej redakcji tekstu, stanowi świadomą 
decyzję tłumaczki pozostałych dwóch części trylogii Anny Węgleńskiej, 
która w ten sposób chciała zachować formę ustaloną przez swoją 
poprzedniczkę Szuch-Wyszomirską i utrwaloną już w świadomości młodych 
czytelników.  

W treści przypisu uwagę zwraca chęć zaznajomienia czytelnika z 
poprawną wymową nazwy szwedzkiej krainy. Jest ona jednak tylko 
częściowa. Nie dotyczy bowiem wyjaśnienia pozostałych nazw 
geograficznych w tym samym zdaniu tekstu oryginału. Nazw, których 

                                                        
598 W języku polskim zdarzają się nazwiska pochodzenia niemieckiego, w których występują 
litery ö i ü, np. nazwisko znanej autorki dla dzieci i młodzieży Marii Krüger (1904–1999). 
599 Dymel-Trzebiatowska (2007:99–102). Dymel-Trzebiatowska zachowuje pisownię [å] 
również w przymiotnikach pochodzących od nazwy własnej Småland, np. smålandzki. 
Dymel-Trzebiatowska (2008:19–33). 
600 Dymel-Trzebiatowska (2007:101).  
601 Cieślikowa (1998:392). Zalecenia owe wydają się wciąż nie dotyczyć LD, czego dowodzą 
przykładowo tłumaczenia Vi på Saltkråkan „My na wyspie Saltkråkan” Astrid Lindgren i Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige „Cudowna podróż” Selmy Lagerlöf. Utwory te, 
bogate w nazwy własne, zawierają naturalnie obce znaki graficzne: [å], [ä] i [ö]. Pisownia 
niektórych toponimów, np.: Värmland, Sörmland, Hälsingland, Östergötland zachowuje w 
przekładach grafię oryginału. Szwedzkie toponimy zawierające znak [å], np.: Kolmården, 
Ångermanland, Åland, Bråviken w polskich przekładach konsekwentnie zmieniają grafię na: 
Kolmarden, Angermanland, Wyspy Alandzkie, Braviken, a nawet Broviken. Co ciekawe, 
wyjątek stanowi nazwa fikcyjnej wyspy Saltkråkan. Nazwa występująca w tytule szwedzkim 
zachowana została w polskim przekładzie, w którym na okładce i w tekście książki widnieje 
grafia Saltkråkan. Dotyczy to jednak tylko tego jednego wyrazu. Por. Lagerlöf (1992), 
Lindgren (1990). 
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wymowa może wydawać się równie obca odbiorcy TP, jak wyrazu 
Smalandia. 

Ten raczej zbędny czytelnikowi, komentarz paratekstualny mógł być 
wynikiem toczącej się wówczas debaty na temat polskiej pisowni obcych 
nazw geograficznych. Stosunek do ich pisowni w Polsce w drugiej połowie 
lat 50. nie był w żaden sposób regulowany. Komisja Ustalania Nazw 
Geograficznych Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk dopiero 
pracowała nad ustalaniem jednolitej transliteracji obcych nazw na polskich 
mapach i w literaturze polskiej602. Panującą ówcześnie praktyką była 
polonizacja pisowni obcych nazw geograficznych.  

Następne dwa przypisy603 nawiązują do tytułu czasopisma dla dzieci 
Sveriges Vår: 

59) przypis: * „Wiosna Szwecji” – pismo dla dzieci, takie jak nasz „Płomyczek” 
(1DzB 13) 
przypis: * „Wiosna Szwecji” – czasopismo dla dzieci (DzB 9) 

Przypis zaczerpnięty z 1DzB i DzB informuje nie tylko, że Wiosna Szwecji 
jest czasopismem dla dzieci. Tłumaczka stosuje strategię polonizacji i 
uzupełnia swój komentarz porównaniem do powszechnie znanego 
czytelnikom kultury przekładu czasopisma Płomyczek604, będącego 
elementem polskiego kodu kulturowego. W roku 1988 referencja do 
Płomyczka była jeszcze zachowana, ale usunięto ją w późniejszych 
wydaniach605.  

Poniższe dwa przykłady odnoszą się do trolla, jednej z istot 
fantastycznych w wierzeniach, folklorze i mitologii nordyckiej. Podobnie jak 
wcześniej, tak i tutaj, wyjaśniający komentarz został po latach nieco 
zmodyfikowany: 

60) Det var ett så fint rum, så jag trodde att det måste ha varit en trollkarl där. 
(ABB 19) 

Teraz pokój był tak piękny, że myślałam, że stało się to chyba za sprawą 
jakiegoś dobrego trolla*.  
przypis: * Troll – istota fantastyczna występująca w baśniach szwedzkich. 
Podobna do krasnoludka, ale o wiele bardziej złośliwa i brzydka. (1DzB 19) 
przypis: * Troll – istota fantastyczna występująca w baśniach szwedzkich. 
Podobna do krasnoludka, ale złośliwa i brzydka. (DzB 13) 

                                                        
602 Ratajski, Szewczyk (1957:126–131). 
603 Tekst główny zob. przykład 20. 
604 Czasopismo „Płomyczek” założone w roku 1917 ukazuje się do dnia dzisiejszego. 
605 Zob. 5.5. 



 215 

Po raz pierwszy w tekście głównym przekładu wyraz troll użyty jest z 
przymiotnikiem określającym jego charakter jako dobry troll. Słowo troll 
otrzymało zatem w przypisie dodatkowe, sprzeczne z treścią tekstu 
głównego, cechy o wiele bardziej złośliwy i brzydki. Zastosowanie 
porównania krasnoludka do trolla można by uznać za stosowne, jako że 
krasnoludek kojarzy się w polskiej kulturze z pozytywnymi działaniami, a w 
tekście mowa jest właśnie o uczynku pozytywnym606. Jednak umieszczenie 
w przypisie przymiotników złośliwa oraz brzydka sprzeczne jest z tekstem 
głównym, a także z polskim kodem kulturowym, ponieważ krasnoludki są w 
polskiej kulturze zwykle uprzejmymi stworzeniami607. 

W przykładzie zaczerpniętym z DzB wzmacniający negatywny ładunek 
emocjonalny, zawarty w przypisie z wcześniejszego wydania 1DzB 
wyrażony słowami „ale o wiele bardziej” został usunięty, zapewne w 
wyniku redakcji tekstu przez wydawnictwo po roku 1990, ale reszta 
pozostała.  

Kiedy wyraz troll ukazuje się w TP po raz pierwszy w roku 1957, 
tłumaczka, kierując się chęcią wprowadzenia czytelnika w nieznany mu 
świat wierzeń nordyckich, uzupełniła przekład rzeczową informacją. 
Uzupełnienie stało się jednak powodem zamieszania. Szuch-Wyszomirska 
skupiła się na pierwszym członie szwedzkiego rzeczownika złożonego 
trollkarl w TO, przekładając i wyjaśniając jego pierwszy człon troll-. Nie 
uwzględniła drugiej części rzeczownika, będącej w tym kontekście 
fundamentalną informacją, która zmienia znaczenie wyrazu i przenosi go w 
wymiar wierzeń i fantazji. 

Tłumaczenie dowodzi pewnego zagubienia tłumaczki, która początkowo 
zgodnie z cechami przypisywanymi trollkarl z TO oraz opisywaną sytuacją 
dodaje przymiotnik dobry, podkreślając w ten sposób jego dobre uczynki. W 
przypisie uzupełnia jednak tekst główny informacją sprzeczną z wcześniej 
użytym przymiotnikiem określającym właściwości trolla. Z dobrego trolla 
w tekście głównym, staje się on nagle złośliwy i brzydki w przypisie. 

Obecnie młodzi czytelnicy polscy są zaznajomieni z postacią trolla. Od 
momentu pierwszego przekładu 1DzB stał się on istotą spopularyzowaną w 
polskiej kulturze, nie tylko dzięki licznym przekładom literatury szwedzkiej, 
ale także poprzez filmy i książki fantasy. Nazwa troll utrwaliła się w polskiej 
leksyce i występuje w słownikach608. Jej znaczenie jest obecnie powszechnie 
znane. Szwedzki troll stał się elementem polskiego kodu kulturowego, 
znanego szerokiej rzeszy polskich czytelników. Z tego względu należałoby 
raczej zastanowić się nie tyle nad samą redakcją paratekstu, co nad 
zasadnością jego istnienia w kolejnych wydaniach utworu Lindgren. 

                                                        
606 Zob. 6.4–6.6.  
607 Przewoźniak (2007). 
608 Słownik języka polskiego, Suplement Doroszewski (1969:504), Słownik języka polskiego, 
(1989:533), Kopaliński (2003:1337), Uniwersalny słownik języka polskiego (2003:869). 
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Dalsze trzy przypisy ilustrują nadopiekuńczość609 tłumacza oraz jego 
dydaktyzm w stosunku do odbiorcy: 

61) På skärtorsdagskvällen klädde alla vi barn ut oss till påskkärringar. (MBB 61) 

W Wielki Czwartek przebraliśmy się wszyscy jak zwykle w ten dzień za 
Baby Jagi*. 
przypis: *W ten dzień w Szwecji jest zwyczaj przebierania się za Baby Jagi, 
które tradycyjnie jeżdżą na miotłach. (1DzB 155, DzB 125) 

62) […] vi kunde åka sparkstötting till skolan. (MBB 49) 

[…] mogliśmy jeździć do szkoły na sparkach*.  
przypis: *S p a r k – rodzaj saneczek z oparciem i wystającymi daleko 
płozami, na których jadący staje jedną nogą odbijając się drugą, podobnie jak 
przy jeździe na hulajnodze. Na przedniej części, tj. na właściwych 
saneczkach, jest miejsce na osoby lub przedmioty. (1DzB 145, DzB 116) 

63) Valborgsmässafton är det, och i kväll ska majelden tändas borta på mark-
nadsvallen. (MJP 9) 

Dzisiejszy dzień zakończy się nocą Walpurgii*, ale zanim ona nastąpi, 
wieczorem na rynku zostanie rozpalone majowe ognisko. 
przypis: * Noc Walpurgii – noc z 30 IV na 1 V (na św. Walpurgię), kiedy 
według średniowiecznych legend odbywały się zjazdy czarownic. (MBCW 5) 

Po przeczytaniu tekstu głównego przykładu 61. i porównaniu jego wartości 
informacyjnej z komentarzem zawartym w przypisie, widać, że czytelnik nie 
dowiaduje się w zasadzie niczego nowego poza tym, co wcześniej pojawiło 
się w tekście głównym. Dodano natomiast informację na temat zwyczaju 
przemieszczania się na miotłach, której Lindgren w swoim tekście nie 
umieściła. Motyw Baby Jagi stanowi popularny temat bajek, jeden z 
elementów kodu kulturowego znanego czytelnikom szwedzkim i polskim. 
Odbiorcy tekstu, zarówno w kulturze oryginału jak i przekładu posiadają 
zatem podstawową wiedzę dotyczącą tematu, w związku z czym komentarz 
o jeździe na miotłach jest zbyteczny. Zwyczaj przebierania się za Baby Jagi 
w Wielki Czwartek jest natomiast tym elementem szwedzkiego kodu 
kulturowego, który jest nieznany czytelnikowi TP. Brak przypisu ułatwiłby z 
pewnością lekturę, nie rozpraszając niepotrzebnie uwagi niedoświadczonego 
czytelnika.  

Pozostanę przy wątku ułatwiania dziecku lektury. Zapoznanie się ze 
szwedzkim środkiem transportu, jakim jest spark, po przeczytaniu przypisu 
(przykład 62) nie jest zapewne prostym zadaniem. Chęć przybliżenia tekstu, 

                                                        
609 Termin nadopiekuńczość, jako szczególnie użyteczny w kontekście analizowanego 
materiału, przytaczam za Hrehorowicz (1997:114). 
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dokładnego wyjaśnienia budowy sparku i nadmierne pobudki pedagogiczne 
wzięły zdecydowanie górę nad formą racjonalnego dozowania dziecku 
informacji. Przykład ilustruje presję własnej kultury, jakiej uległa tłumaczka, 
starając się zachować poznawczo-dydaktyczny charakter paratekstu.  

Można by naturalnie argumentować, że przypisy skierowane są do 
dorosłego odbiorcy czytającego tekst dziecku. Jednak nawet wprawiony 
czytelnik dorosły bez wątpnienia zastanowi się nad tak skomplikowanym 
urządzeniem, jakim jest spark i zatrzyma się na chwilę nad tekstem w celu 
wchłonienia nowej informacji.  

Sama Lindgren wypowiadała się na temat konieczności przystosowania 
języka do wieku odbiorcy i unikania skomplikowanych słów i zwrotów610. 
Prostota języka Lindgren w tekście głównym przekładu kontrastuje wyraźnie 
z tekstem w przypisie, gdzie w zawiły sposób objaśniona jest konstrukcja i 
sposób wprowadzania sparku w ruch. Różnica stylu między przypisem a 
tekstem głównym jest na tyle uderzająca, że przypis traktować należy jako 
głos przerywający narrację Lindgren. Przywołuje to na myśl wypowiedzi 
Jiří’ego Levý’ego, autora książki Uměni překladu (1963), który m.in. zwraca 
uwagę na fakt, że każdy komentarz poza tekstem powoduje utratę wartości 
artystycznych dzieła oraz że lepszym rozwiązaniem jest wkomponowanie 
komentarza w tekst główny niż umiejscowienie go w przypisie611. Dalej 
czytamy, że tłumacz ma tendencje do intelektualizowania tekstu i czynienia 
go logiczniejszym, co powoduje utratę wizji dzieła jako całości. Wynikiem 
utraty kontroli nad tekstem może być przesadna tendencja do wyrażania 
tego, co w dziele powinno zostać niedopowiedziane. W rezultacie wartości 
estetyczne utworu zostają osłabione i podporządkowane funkcji 
informatywnej612.  

Przypis ten jest świetnym przykładem na atomizowanie tekstu przekładu i 
nadmierną skłonność tłumacza do wyjaśniania. Lektura byłaby o wiele 
bardziej płynna, gdyby w miejsce skomplikowanego komentarza 
paratekstualnego użyto wyrazu zastępującego nieznany spark, a 
jednocześnie określającego pojazd spełniający podobne funkcje zabawowe i 
komunikacyjno-przewozowe, a zarazem jest doskonale znany wśród 
czytelników przekładu jako – sanki. Wprowadzenie ilustracji sparku 
stanowiłoby tutaj także doskonały sposób na wypełnienie luki, a 
jednocześnie na ominięcie zbyt technicznego opisu w przypisie. 

Objaśnienie na temat nocy Walpurgii w dalszym przypisie (przykład 63) 
stanowi kolejny przykład na zbyteczność komentarza paratekstualnego. 
Uzupełnia on informację zawartą w tekście głównym, ale nie objaśnia jej w 

                                                        
610 „First of all, the language. I think this is almost the most important thing if you are writing 
for five-year-olds then you shouldn’t use words and expressions which you must be at least 10 
years old to understand. Write things which are funny for children and adults; but never write 
something which you know for sure is funny only for adults.” Lindgren (1978:10–11). 
611 Levý (1998:156–171). 
612 Tamże, s. 164–167, Bodin (1986:75). 
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sposób należyty. Czytelnik nie wie czym dla bohaterów książki jest noc 
Walpurgii i dlaczego jest ona szczególnym wydarzeniem, którego z 
niecierpliwością oczekują dzieci. 

10.3  Wyrażenia obce dla kodu kulturowego tekstu 
 oryginału i tekstu przekładu w przypisach 

W grupie przypisów, objaśniających wyrażenia kultury „zewnętrznej” w 
stosunku do tekstów oryginału i przekładu, zebrałam komentarze dotyczące 
tytułu utworu Tysiąca i jednej nocy, postaci literackich Robin Hooda i 
Rinalda Rinaldiniego oraz jednostki miary – cal. Wszystkie te elementy 
kulturowe posiadają ekwiwalenty leksykalne w języku polskim. Wcześniej, 
w rozdziale 5.4, cytowałam już dwa pierwsze przykłady (nr 18 i 19). Dla 
ułatwienia analizy powtórzę jej jednak poniżej: 

64) Men dan därpå skulle jag fråga Olle om jag kunde få låna Tusen och en natt 
av honom, för det regnade och jag ville vara inne och läsa. (ABB 59) 

Następnego dnia miałam się spytać Ollego, czy może mi pożyczyć „Tysiąc i 
jedną noc”*, bo padał deszcz i chciałam posiedzieć w domu i poczytać. 
(1DzB 54–56, DzB 46) 
przypis: *„Baśnie z tysiąca i jednej nocy” – tytuł zbioru baśni wschodnich. 
(1DzB 55) 
przypis: *„Baśnie z tysiąca i jednej nocy” – tytuł zbioru baśni z Dalekiego 
Wschodu (DzB 46) 

Pierwszy przypis pochodzący z pierwszego wydania 1DzB nie wniósł w 
zasadzie nowej czy ułatwiającej zrozumienie tekstu informacji. Autorką 
przekładu kierowała prawdopodobnie nadmierna chęć dydaktyczna. Jako że 
DzB są lekturą obowiązkową w klasie trzeciej szkoły podstawowej, należy 
przypuszczać, że odbiorca tekstu posiada jakąś wiedzę na temat tytułu 
Tysiąc i jedna noc, którą mógł zdobyć przez czytanie mu tych opowieści 
przez dorosłych613. Jeśli czytelnik przekładu zaznajomiony był już z 
pochodzeniem baśni, przypis mógł jedynie wprowadzić w błąd młodego 
czytelnika, ponieważ baśnie wschodnie mogą być także interpretowane jako 
baśnie ze wschodniej słowiańszczyzny. 

Kolejny komentarz zamieszczony w późniejszych wydaniach DzB także 
został nieco przeredagowany. Tłumaczka lub wydawnictwo uznało za 
konieczne poinformować czytelnika o pochodzeniu baśni. Niefortunnie 
jednak dodatkowe wyjaśnienie okazało się częściowo błędne „tytuł zbioru 

                                                        
613 W Polsce cieszą się popularnością niektóre baśnie ze zbioru Tysiąca i jednej nocy, np.: Ali 
Baba i czterdziestu rozbójników, Cudowna lampa Aladyna czy Przygody Sindbada Żeglarza. 
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baśni z Dalekiego Wschodu”614. Nie wniosło poza tym nic nowego dla 
zrozumienia tekstu głównego. W paratekście powtórzono raz jeszcze tytuł, 
przytoczony wcześniej w tekście głównym.  

Kolejne dwa przykłady nawiązują do postaci literackich615: 

65) Lasse blev rövarhövding förstås. Han sa att han hette Robin Hood. Bosse var 
underhövding och hette Rinaldo Rinaldini. Lasse sa att vi skulle röva från de 
rika och ge åt dom fattiga. (MBB 112) 

Lasse został oczywiście hersztem. Powiedział, że nazywa się Robin Hood*. 
Bosse był drugim herszten i nazywał się Rinaldo Rinaldini**. Lasse 
powiedział, że będziemy brać łup od bogatych i dawać go ubogim. (1DzB 
207) 
przypis: * Robin Hood – bohater wielu angielskich baśni i ballad. Walczył 
przeciw bogaczom, a pomagał ubogim. (1DzB 207) 
przypis: ** Rinaldo Rinaldini – fantastyczna postać rozbójnika znanego z 
odwagi i zręczności. (1DzB 207) 
przypis: ** Rinaldo Rinaldini – herszt rozbójników, szlachetny zbójca; 
postać z popularnej powieści niemieckiej. (DzB 163) 

Powyższe przypisy budzą pytanie o celowość zamieszczenia paratekstu 
wyjaśniającego, skoro w tekście głównym poinformowano odbiorcę tekstu, 
kim były postacie Robina Hooda i Rinalda Rinaldiniego. Najwyraźniej 
tłumaczka odczuwała potrzebę jeszcze większego przybliżenia tekstu 
odbiorcy. Są one całkowicie zbędne dla zrozumienia fabuły, nie uzupełniły 
bowiem w żaden sposób słów autorki. Tłumaczka, Szuch-Wyszomirska, nie 
docenia odbiorcy, który radzi sobie przecież z wykorzystaniem kontekstu, by 
wypełnić ewentualny brak wiedzy.  

Przypisy tego rodzaju opisuje Marianne Lederer w artykule Traduire le 
culturel: la problématique de l’explication (1998). Wychodzi ona z 
założenia, że tłumacze w podobnych sytuacjach nie doceniają czytelników, 
zdolnych przecież do uzupełnienia niewiedzy kontekstem, a jednocześnie 
przeceniają celowość swoich objaśnień616. Po ponownej redakcji tekstu, na 
przełomie lat 80. i 90., wydawnictwo zmodyfikowało przypis pochodzący z 
DzB 163. uzupełniając go informacją, że postać Ronalda Rinaldiniego 
pochodzi z literatury niemieckiej. 

Pomijając pytanie o potrzebę przypisów w LD, można jednak 
zakwestionować decyzję opatrzenia tekstu aż dwoma, kolejno po sobie 
następującymi przypisami. Oderwanie się od lektury w celu odczytania 
komentarza na dole strony i powrócenie do tekstu głównego powoduje 
dekoncentrację uwagi młodego czytelnika. Ponowne wykonanie tej 

                                                        
614 Zob. 5.4. 
615 Zob.5.4. 
616 Lederer (1998:165). 



 220 

procedury po przeczytaniu zaledwie kilku wyrazów tekstu głównego zakłóca 
na nowo koncentrację, co może zniechęcać niewprawionego czytelnika do 
dalszej lektury.  

Dodać należy, że zbytnia postawa dydaktyczna, kierująca tłumaczami i 
wydawnictwami dla dzieci stopniowo zanika. Wyrazem tego może być fakt, 
że w przekładzie Madiki z Czerwcowego Wzgórza z roku 1994, odniesienie 
do postaci Robin Hooda, nie zostało opatrzone przypisem (MCW 151). 
Tłumaczka, Anna Węgleńska, wierząc w kompetencje kulturowe młodego 
odbiorcy i pozostając wierna TO, nie wprowadziła paratekstu, uznając 
użycie ekwiwalencji leksykalnej istniejącej w języku polskim za 
wystarczające. 

Kiedy rozważamy przyczyny zachowania przypisów w DzB, przychodzi 
na myśl silna pozycja utworu wśród polskich czytelników. Książka jest 
wysoko ceniona przez nauczycieli i bibliotekarzy, przeczytana została przez 
ponad 83% czytelników dziecięcych617 i stanowi najpopularniejszy utwór 
Astrid Lindgren w Polsce618. Pozycja ta od lat należy do kanonu LD i jest 
opowieścią, która wydaje się być wciąż aktualna, mimo oddalania się 
realiów ukazanych w utworze od współczesnego czytelnika. Od lat pozostaje 
w spisie lektur szkolnych, mimo swobody w dobieraniu książek przez 
nauczycieli po reformie systemu oświaty. Być może właśnie fakt, iż utwór 
pozostaje lekturą szkolną, wpływa na szczególnie dydaktyczne traktowanie 
utworu, czego wyrazem jest zachowanie przypisów. Kolejne wydania tekstu 
niczego w nim, jako tekście już kanonicznym, nie zmieniają. 

Ostatni w grupie wyrażeń obcych kulturze oryginału i przekładu już 
przypis odnosi się do nazwy jednostki miary: 

66) – Försök inte ha några hemligheter för oss, sa vi. För vi tar reda på dom all-
ihop undan för undan. (ABB 84) 

– Nawet nie próbujcie mieć przed nami jakichś tajemnic – powiedziałyśmy – 
odkryjemy je cal* po calu! (DzB 66) 
przypis: * cal – jednostka długości używana w niektórych krajach; około 2,5 
cm (DzB 66) 

Zwrot cal po calu funkcjonuje w języku polskim jako związek 
frazeologiczny i znaczy posuwać się, przedostawać się po trochu, 
stopniowo, powoli619. Młody, i nie do końca jeszcze zaznajomiony ze 
związkami frazeologicznymi języka polskiego, czytelnik może jednak 
skoncentrować się na poszczególnych słowach tego wyrażenia. Uwaga 
czytelnika jest tym bardziej skierowana na leksem cal poprzez asterysk 
oznaczający przypis. 

                                                        
617 Bisewska (2000:227). 
618 Tamże, s. 22, 220, 244, Teodorowicz-Helman (2004:32). 
619 Słownik języka polskiego, (1988:228), Słownik frazeologiczny języka polskiego (1993:126). 
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W tekście oryginału nie ma wzmianki o calu, tylko użyty jest szwedzki 
związek frazeologiczny undan för undan, a nie istniejący w szwedzkim tum 
för tum „cal po calu”. Lindgren zapewne świadomie zastosowała undan för 
undan zamiast tum för tum właśnie żeby nie wprowadzać obcych jeszcze dla 
młodego czytelnika jednostek miary tylko pozostać przy prostej, znanej 
dziecku leksyce. Szuch-Wyszomirska egzotyzuje jednak tekst główny 
przekładu terminem oznaczającym obcą jednostkę miary. Odstępuje od 
oryginału posuwa się w kierunku egzotyzacji, utrudniając tym samym 
odbiorcy przekładu jego przyswojenie. Egzotyzując pierwsze wydanie 
swojego tekstu, tłumaczka nie uznała wyjaśnienia za konieczne i nie 
wprowadziła przypisu. Zapewne wierzyła, że czytelnicy przekładu poradzą 
sobie z takim tekstem, W przekładzie odwołała się do kodu kulturowego 
trzeciej kultury, sądząc być może nawet, że czytelnicy skojarzą cal ze znaną 
postacią literacką z baśni Hansa Christiana Andersena Calineczka, której 
imię nawiązuje do małego wzrostu bohaterki. Tego przypisu nie było jeszcze 
w wydaniu przekładu z roku 1991. Pojawił się dopiero w późniejszych 
edycjach DzB, po kolejnych redakcjach przekładu przez wydawnictwo, 
które prawdopodobnie kierowało się funkcją dydaktyczną literatury dla 
dzieci i uznało wyjaśnienie za niezbędne do tego stopnia, że wprowadziło 
przypis.  

10.4  Podsumowanie  

Pierwsze wydania polskiego przekładu Dzieci z Bullerbyn przeznaczone 
były dla czytelników od lat 8 do 10. Obecnie wydawnictwo zaleca książkę 
dzieciom jeszcze młodszym, już od szóstego roku życia620. Biorąc pod uwagę 
kategorię wiekową i fakt, że przypisy nie wzbogaciły tekstu głównego o 
nową wiedzę, powracającym pytaniem w trakcie analizy przykładów staje 
się kwestia konieczności komentarzy paratekstualnych lub ewentualnej 
możliwości ich uniknięcia.  

Należy stwierdzić, że tłumaczka (dotyczy to w zasadzie tylko tekstów 
tłumaczonych przez Szuch-Wyszomirską) wprowadzając przypisy do tekstu 
skierowanego do dzieci, uległa sile tradycji o pedagogicznej roli LD oraz 
presji konwencji własnej kultury. Przybrała ona postawę dydaktyczną i 
nadopiekuńczą w stosunku do czytelników, mnożąc niekiedy zbędne i 
zakłócające odbiór lektury przypisy. Dziecko, niekoniecznie zaznajomione z 
funkcją asterysku odsyłającego do przypisu, przerwie lekturę w celu 
odczytania przypisu. W dodatku może to rozpraszać uwagę w czasie lektury. 

                                                        
620 Na obwolucie najnowszych wydań Dzieci z Bullerbyn pojawiła się informacja, że utwór 
skierowany jest do czytelników powyżej szóstego roku życia. 
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Objaśnienia elementów obcych kulturowo zrealizowane zostały w sposób 
szczególnie zawiły, intensyfikując egzotyczność tekstu. 

Przypisów można było uniknąć, zgrabniejszym rozwiązaniem byłoby 
wkomponowanie komentarza w tekst właściwy, aczkolwiek można by nawet 
całkowicie zrezygnować z dodatkowych wyjaśnień. 

Wniosek, jaki się nasuwa, to stwierdzenie o całkowitej zbędności tych 
komentarzy. Przypisy objaśniały elementy nawiązujące niekiedy do kultury 
trzeciej, czyli obce zarówno czytelnikowi oryginału, jak i odbiorcy 
przekładu. Elementy kultury trzeciej, kultury „zewnętrznej” w stosunku do 
kultury oryginału i kultury przekładu funkcjonowały w sposób bardzo 
podobny w obydwu kulturach. Obecność przypisów, niekiedy nawet aż 
dwóch na jednej stronie, mogła spowodować zakłócenia w odbiorze utworu i 
przeszkodzić czytającemu dziecku w koncentracji. Dorosłemu czytelnikowi 
nie przyniosły zaś one żadnej poznawczej korzyści. 

Liczba przypisów, sformułowania w nich zawarte i ich niewielka wartość 
informacyjna, świadczy o istnieniu silnych tendencji dydaktycznych w 
przekładach LD na język polski. W kulturze polskiej literatura dla dzieci 
służy tradycyjnie nie tylko zabawie, ale również pełni ważną rolę 
edukacyjną. W wypadku utworów Lindgren ta ważna funkcja polega na 
wprowadzaniu wiedzy o elementach innych kultur. Prowadząc czytelnika 
przez obcy kraj, Szwecję, wyjaśnia się mu jednocześnie elementy obcego 
kodu kulturowego. 

Rola dydaktyzmu w analizowanych tłumaczeniach powoli się zmienia. W 
przekładach MA (1994) Anny Węgleńskiej pojawił się tylko jeden przypis. 
A w ostatnich tłumaczeniach i wydaniach Emila, które ukazały w roku 2005, 
zniknęły wszystkie przypisy, co zapewne ułatwia i w dużym stopniu umila 
dzieciom lekturę. Świadczy to z kolei o chęci dostosowania się do 
możliwości odbioru tekstu przez dziecko. Zmiany nie obejmują jednak w 
żadnej mierze lektury obowiązkowej i tekstu kanonicznego, jakim są Dzieci 
z Bullerbyn. Przypisy komentujące w niezmienionej formie wciąż figurują w 
ostatnich wydaniach książki z roku 2011. Fakt, że utwór pozostaje lekturą, 
wpływa na zachowanie bardziej dydaktycznego i tradycyjnego podejścia do 
lektury tej właśnie książki dziecięcej. 
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11  Aspekt wizualny w przekazie kodu 
 kulturowego 

11.1  Ilustracje w utworach Astrid Lindgren 

Przekład literatury dla dzieci nie jest jedynie przekładem werbalnym, ale 
składa się również z „przekładu” elementu wizualnego. Nie można zatem 
uznać analizy tłumaczenia dla dzieci za zakończoną, nie uwzględniając tak 
ważnego elementu w LD, jakim są ilustracje. O wadze, jaką dzieci 
przywiązują do ilustracji książkowej, świadczyć może fakt, że jeśli mają 
możliwość wyboru między egzemplarzem książki z ilustracjami lub bez, 
dużo chętniej sięgają po egzemplarz ilustrowany. Na fakt dysproporcji 
między popularnością ilustrowanej i nieilustrowanej książki Dzieci z 
Bullerbyn w Polsce zwróciła uwagę Ewa Bisewska, której badania wykazały 
wyraźną niechęć polskich dzieci do wydania Dzieci z Bullerbyn z roku 1991, 
w którym całkowicie brakuje ilustracji621.  

Ilustracje w analizowanych tutaj utworach Astrid Lindgren odgrywają 
istotną rolę i stanowią ich integralną część. Aspekt wizualny był ważny dla 
autorki, która osobiście nadzorowała graficzny wygląd swoich tekstów, 
ściśle współpracując z ilustratorami.  

Współcześni, szwedzcy czytelnicy, wychowani na oryginalnych 
ilustracjach książek Astrid Lindgren, mają dosyć dobre wyobrażenie o tym, 
jak wyglądają poszczególne osoby zamieszkujące Bullerbyn i Lönnebergę. 
Obeznani są z obrazem smålandzkich postaci z Bullerbyn wykreowanych 
kreską duńskiej ilustratorki Ingrid Vang Nyman (1916–1959)622 i 
mieszkańców Lönnebergi w wersji ilustracyjnej Björna Berga (1923–
2008)623. W roku 1954 współpracę z Astrid Lindgren nawiązała urodzona w 

                                                        
621 Bisewska (2000:235). 
622 Ingrid Vang Nyman – stosunkowo nieznana, w porównaniu z innymi ilustratorami książek 
Lindgren. Studiowała w Akademii Sztuki w Kopenhadze. W latach 40. rozpoczęła pracę jako 
ilustratorka książek dla dzieci i nawiązała współpracę z Lindgren, ilustrując Pippi 
Långstrump.  
623 Björn Berg studiował m.in. grafikę w Akademii Sztuki w Sztokholmie i pobierał nauki w 
Paryżu u Fernanda Légera i André Lhote. Jego szybki i ruchliwy styl, który kilkoma 
pociągnięciami pędzla „wychwytuje” całe środowiska czy też osobowości, jest szeroko 
znany. Za wzór Emila posłużył jego syn – Torbjörn Berg. 
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w Estonii Ilon Wikland (1916–)624, która od tego czasu ilustrowała większość 
jej książek, w tym również tom zbiorowy Bullerbyboken (1961) „Książka o 
Bullerbyn”625. Co jakiś czas pojawiają się na szwedzkim rynku księgarskim 
wznowienia obu wersji ilustracyjnych, 3B i (Bullerbyboken) BB, dlatego 
odbiorcy oryginału mają do dyspozycji utwór ilustrowany nie tylko przez 
Ingrid Vang Nyman, ale również przez Ilon Wikland. Trylogia 3E 
ilustrowana była przez Björna Berga, 2M przez Ilon Wikland. Chociaż 
ilustracje reprezentują odmienne style, dla odbiorcy szwedzkiego są one 
obrazami rozpoznawalnymi, na stałe zakorzenionymi w świadomości 
czytelników, obrazami skanonizowanymi, niekwestionowanymi626. Wszyscy 
trzej ilustratorzy TO stosują podobną technikę, nie używają kolorów, 
korzystając w swoich rysunkach wyłącznie z czarnej kreski. 

Pierwsi polscy czytelnicy Dzieci z Bullerbyn i Emila ze Smalandii 
wychowani są na ilustracjach urodzonej w Warszawie Hanny Czajkowskiej 
(1917–1991)627. Podobnie jak szata graficzna oryginału, tak obrazki 
Czajkowskiej do 1DzB i 1EzS wykonane są czarną kreską. Czytelnik polski 
nie miał nigdy możliwości zaznajomienia się z pierwszymi szwedzkimi 
rysunkami do 3B autorstwa Ingrid Vang Nyman. Kiedy wydawnictwo Nasza 
Księgarnia w roku 1994 zdecydowało się zastąpić ilustracje Hanny 
Czajkowskiej do 1DzB ilustracjami oryginału, wybór padł na aktualne 
również wtedy w Szwecji ilustracje Ilon Wikland. W drugim polskim 
wydaniu EzS z roku 1990 zrezygnowano z graficznej oprawy 
Czajkowskiej628. W kolejnym wydaniu z roku 1993 wprowadzono cztery 
kolorowe kadry ze szwedzkiego filmu, emitowanego przez Telewizję Polską 
w lutym 1990, a także później w roku 2000. W roku 2003 ukazało się 
wydanie EzS bez ilustracji, ale za to z okładką z obrazkiem Björna Berga. 

                                                        
624 Ilon Wikland przybyła do Szwecji jako 14-latka. Zdobyła wykształcenie w Wyższej 
Szkole Sztuki, Rzemiosła i Wzornictwa – Konstfack i szkole malarstwa Signego Bartha. W 
roku 1954 otrzymała zlecenie zilustrowania Mio, mój Mio Astrid Lindgren, co stało się 
początkiem jej wieloletniej współpracy z pisarką. Kreśląc ilustracje, Wikland przykłada 
niesłychaną wagę do szczegółów, za pomocą których wychwytuje i zaznacza cechy 
charakteru przedstawionych postaci. Inspiracją twórczą do Dzieci z Bullerbyn i wielu innych 
postaci były jej własne dzieci.  
625 Tłum. SLN. 
626 Fridell (1982:76). 
627 Hanna Czajkowska spędziła dzieciństwo w Kaliszu. Tuż po wojnie ukończyła studia w 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, pracując pod kierunkiem m.in. Tadeusza 
Pruszkowskiego (malarstwo) oraz promotora powojennej ilustracji dla dzieci i młodzieży  
Jana Marcina Szancera (grafika), pod kierunkiem którego zrobiła dyplom. Jeszcze przed 
uzyskaniem dyplomu nawiązała współpracę z wydawnictwami specjalizującymi się w 
ilustracji książek dla dzieci. Tej sztuce pozostała wierna przez całe życie. Zilustrowała ponad 
sto książek, z których najbardziej znane to: Dzieci z Bullerbyn, Nils Paluszek, Karlsson z 
dachu, autorstwa Astrid Lindgren. 
628 W momencie ilustrowania wydania pierwszego wydania Emila ze Smalandii Czajkowska 
nosiła dwuczłonowe nazwisko Czajkowska-Kroczewska. W kolejnych ilustrowanych przez 
nią książkach figuruje jedynie nazwisko Czajkowska, dlatego w następnych częściach pracy 
będę używała nazwiska jednoczłonowego. 
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Kolejne polskie wydania wszystkich trzech części trylogii o Emilu, PES od 
roku 2005 zdobione są oryginalną szatą graficzną Björna Berga.  

Wizualny obraz 1DzB w wykonaniu Hanny Czajkowskiej został 
entuzjastycznie przyjęty przez polską krytykę. Barbara Tylicka pisała, że 
książka zaskakuje odbiorcę opracowaniem graficznym: rysunki 
Czajkowskiej „pogłębiają przekonanie młodego czytelnika o autentyczności 
relacji małej dziewczynki” 629 – narratorki.  

11.2  Wybór polskiej ilustratorki na tle polityki 
 ilustracyjnej Naszej Księgarni  

Na wartość poznawczą książki ilustrowanej, a takimi są omawiane tu 
pozycje, składa się tekst wraz z obrazkami. Wydawnictwo Nasza Księgarnia 
odstąpiło w pierwszych wydaniach przekładów 3B i 3E od oryginalnych 
ilustracji Ingrid Vang Nyman i Björna Berga na rzecz szaty graficznej 
rodzimej ilustratorki, Hanny Czajkowskiej. 

Po II wojnie światowej polscy autorzy ilustracji książek dla dzieci zaczęli 
odnosić w świecie sukcesy. Tego typu literatura gromadziła w Polsce wokól 
siebie liczne grono profesorów Wydziału Grafiki w Akademii Sztuk 
Plastycznych w Warszawie, którzy obejmowali kierownictwo działów 
graficznych różnych wydawnictw m.in. Michał Bylina i Zbigniew Rychlicki 
w Naszej Księgarni, a Jan Marcin Szancer i Janusz Stanny w Biurze 
Wydawniczym Ruch630. Częste wystawy i prestiżowe nagrody631 polskich 
grafików zwróciły na siebie uwagę świata. Zaczęto pisać o powstaniu 
polskiej szkoły ilustracji, wywierającej wpływ na szatę graficzną książek 
nawet poza granicami kraju. Blisko związany z polską szkołą ilustracji był 
wykształcony i ceniony, nie tylko w kraju, artysta plastyk Ignacy Witz. W 
jednym z artykułów tak oto ujmuje walory polskiej szkoły ilustracji: 

                                                        
629 Tylicka (1957:721–722). 
630 Kuliczkowska, Słońska (1964:369–370), Iwanicka (1996:205–206), Słownik literatury 
dziecięcej i młodzieżowej (2002:159). 
631 Nagrody państwowe, nagroda prezeza Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i 
młodzieży, nagrody Ministra Kultury i Sztuki. Polska ilustracja pojawiała się na wielu 
wystawach na wszystkich pięciu kontynentach, eksponowana była m.in. na Triennale w 
Mediolanie, na lipskiej Międzynarodowej Wystawie Sztuki Edytorskiej 1959, na licznych 
wystawach i targach książki, uczestnicząc w wielu międzynarodowych konkursach na 
„najlepiej wydaną książkę”. Zarówno artyści, jak i wydawcy byli często na tych pokazach 
nagradzani i wyróżniani. Na wystawie polskich przekładów książek skandynawskich w 1959 
w Sztokholmie, podziw u wydawców i bibliotekarzy budziło bogactwo ilustracji w 
przekładach A. Lindgren. Por. Bylina (1961:89–93), Nowakowska (1961:150), „Nasza 
Księgarnia”; 40 lat działalności dla dziecka i szkoły (1961:63–68), Kuliczkowska, Słońska 
(1964:370), Skierkowska (1969:10), Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej (2002:157–
160), Mazepa-Domagała (2008:327–343). 
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Jest zabawna, wychowawcza pod względem estetycznym, nie podająca nudy 
i schematu, bogata w indywidualności, pełna wrażliwości, inwencji i 
fantazji.632  

O wyższości polskich ilustracji nad zagranicznymi wypowiadała się dosyć 
stronniczo Olga Nowakowska:  

Czytelnicy nie zdają sobie na ogół sprawy, jak atrakcyjną formę edytorską 
mają otrzymywane przez nich książki w porównaniu z oryginałami, z których 
„Nasza Księgarnia” je tłumaczy. [...] polskie „córki” przewyższają urodą 
swoje zagraniczne „matki”, choć nie stroimy ich w równie lśniące obwoluty i 
nie wyposażamy w tak wytworny papier. Wiele pozycji przekładowych w 
ogóle nie da się porównać, jeśli chodzi o szatę graficzną, z ich 
pierwowzorami.633 

Tendencyjna w treści opinia Nowakowskiej nie świadczy o obiektywności 
jej sądów. Tego rodzaju komentarze pojawiały się często w wystąpieniach 
publicznych i na łamach prasy w PRL-u. Starano się bowiem w różny 
sposób podkreślać w obrazie kultury wyższość tego, co polskie nad tym, co 
obce, a zwłaszcza zachodnioeuropejskie. Strategie wydawnicze były, 
podobnie jak wiele innych dziedzin życia, podporządkowane określonej idei 
politycznej narzuconej przez ówczesne władze. Zacytowane stwierdzenie 
niekoniecznie musiało więc reprezentować w pełni poglądy i przekonania 
piszącej. Mogło być częścią gry dyktowanej przez klimat polityczny. 

Na decyzję wyboru rodzimych grafików mogła mieć wpływ utrwalona w 
polskiej literaturze dziecięcej konwencja ilustrowania książek dla dzieci. 
Adamczyk-Garbowska wspomina o stosunkowo konserwatywnym 
stanowisku wobec przekładów LD, polegającym na utrzymywaniu się w 
Polsce tradycji adaptacji, obejmującej nie tylko tekst, ale także obraz634. Jak 
pisze Teodorowicz-Hellman, polska konwencja ilustrowania literatury dla 
dzieci różniła się od szwedzkiej635: polskie wydawnictwa chętniej korzystały 
z nowych propozycji ilustracyjnych do kolejnych wydań tego samego 
utworu, w wyniku czego czytelnicy spotykali się często z różnymi szatami 
graficznymi jednej i tej samej książki. Przykładem proponowania coraz to 
nowych wersji ilustracyjnych dla tego samego utworu może posłużyć 
poemacik dziecięcy, napisany do ilustracji Elsy Beskow z książki Puttes 
äventyr i blåbärsskogen „Na jagody” 636 Marii Konopnickiej oraz powieść 

                                                        
632 Witz (1961:168–169). 
633 Nowakowska (1961:149). 
634 Adamczyk-Garbowska (1988:143, 147, 157–158). 
635 Mimo panującej w Szwecji konwencji niezmieniania oprawy graficznej książek dla dzieci, 
wydawca oryginalnej wersji 3B zdecydował się na zmianę ilustratorki w tomie zbiorowym z 
Ingrid Vang Nyman na Ilon Wikland.  
636 Na jagody ilustrowana była m.in. przez Małgorzatę Zachorowską, Dorotę 
Gromczakiewicz, Annę Stylo-Ginter, Jakuba Kuźmę, Ewę Czaplicką i Zofię Fijałkowską. 
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Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige „Cudowna podróż” Selmy 
Lagerlöf, wydawana z różnymi ilustracjami nawet w tych samych 
przedziałach czasowych637. 

Nie można również zapominać o niezwykle ważnym aspekcie 
finansowym tej problematyki. Polska książka okresu powojennego borykała 
się z wielkimi trudnościami ekonomicznymi. Nie było wtedy możliwości 
korzystania z wysokiej jakości technik drukarskich638. Brak środków 
wpływał na jakość druku i papieru. Polskie wydawnictwa i drukarnie miały 
ograniczone możliwości przedruku ilustracji oryginalnych, co związane było 
z wypłacaniem honorariów ilustratorom. Tylko część honorariów dla 
zagranicznych autorów i ilustratorów mogła być wypłacana w obcej 
walucie639. Dla wydawnictw wielkim osiągnięciem było więc już samo 
podpisanie umowy na tłumaczenie utworu, natomiast zawarcie umowy na 
ilustracje stawało się barierą niemal niemożliwą do pokonania640. 

11.3  Ilustracja a przekład 
Problematyka ilustracji w LD stanowi zagadnienie interesujące wielu 

badaczy. Riitta Oittinen w Translating for children (2000)641 koncentruje 
uwagę na związku tekstu z szatą graficzną książki, wykorzystując własne 
doświadczenie tłumaczki i ilustratorki LD. Na przekład obrazu w literaturze 
dla dzieci patrzy z perspektywy nie tylko teoretyka przekładu języka, ale 
również teoretyka przekładu ilustracji. Kod wizualny książki uważa za 
osobny język642. Oittinen nie traktuje tekstu jako jednostki zamkniętej, wręcz 
przeciwnie, uważa go za niedokończony, unfinalized. Tekst i ilustracja 
oddziałują na siebie i tworzą nierozerwalną całość, dlatego w pracy nad 
przekładem LD należy zawsze brać pod uwagę te dwa komponenty.  

                                                                                                                                  
Cudowna podróż ilustrowana była m.in przez Jana Marcina Szancera, Janusza Grabiańskiego 
i Marię Orłowską. Por. Teodorowicz-Hellman (1993:34–44, 1995b:5–20). 
637 Teodorowicz-Hellman (2004b:37–39, 54–65, 66–81). 
638 Kvint (1987:114), Künnemann (1996:215). 
639 Znaczna część honorariów była wypłacana w złotówkach na rachunek bankowy, 
prowadzony przez Państwowy Bank Polski, w wyniku czego, np. Astrid Lindgren i Tove 
Jansson miały w Polsce znaczną sumę pieniędzy w niewymienialnej na świecie walucie. 
Korespondencja e-mailowa SLN z Magdaleną Korobkiewicz, asystentką w Dziale 
Wydawniczym, wydawnictwa Nasza Księgarnia. (22 lipca 2008), Astrid Lindgren arkivet L 
230:1:131. 
640 Korespondencja e-mailowa SLN z Magdaleną Korobkiewicz, asystentką w Dziale 
Wydawniczym, wydawnictwa Nasza Księgarnia. (22 lipca 2008). 
641 Oittinen (2000:100–114). 
642 Język nie musi być tylko językiem zapisanym, ale może również być wizualny i 
przestrzenny. Badania języka migowego i osób głuchych sugerują, że głusi myślą i śnią 
znakami, w języku, który istnieje dla nich tylko w przestrzeni i przed oczyma. Oittinen 
(2000:154). 
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Szczególnie ważne w tworzeniu książek dla dzieci jest ścisle 
współdziałanie i wzajemnie uzupełnianie się tekstu i ilustracji, albowiem 
ilustracja jest ważnym elementem pomagającym w zrozumieniu tekstu i 
opisującym kulturową rzeczywistość, obcą i nieznaną czytelnikowi 
przekładu643. Zadaniem ilustratora jest, jak twierdził Stefan Szuman w roku 
1951, ukazać czytelnikowi te same postaci i sceny jakie stworzył autor 
pisząc swój utwór644. Na wzajemną koordynację tekstu i ilustracji w LD 
zwracają także uwagę inni badacze. Monika Adamczyk-Garbowska 
podkreśla wrażliwość dziecięcej osobowości na szczegóły645, Patricia 
Cianciolo wskazuje na znaczenie pełnej integracji obrazu z fabułą utworu; 
ilustrator odpowiedzialny jest za przeniesienie znaczenia tekstu do 
ilustracji646. Ewa Teodorowicz-Hellman pisze o różnych sposobach 
konkretyzacji świata przedstawionego w polskich ilustracjach „Cudownej 
podróży” Selmy Lagerlöf, o roli ilustracji w interpretacji utworu, co może 
także wpływać na zmianę przynależności gatunkowej przekładanego tekstu, 
wreszcie o zakłóceniach w odbiorze utworu przez małego czytelnika, 
spowodowanych rozbieżnościami między ilustracjami a tekstem647. 

Dzieci są bystrymi i krytycznymi czytelnikami tekstu i obrazu, 
niejednokrotnie ściśle badającymi zgodność wizualno-tekstową648. Obraz nie 
stanowi dla młodych czytelników jedynie ozdoby tekstu książki, ale go 
uzupełnia, staje się w równej mierze co tekst przekaźnikiem treści. 
Przekazywanie informacji poprzez uzupełnianie zawartości informacyjnej 
samego tekstu powinno odbywać się na zasadzie dialogu, w którym tekst i 
ilustracja współtworzą dobrze funkcjonującą całość649.  

Ponieważ dialog z czytelnikiem najczęściej rozpoczyna autor tekstu, a 
dopiero później podejmuje ilustrator, ciąży na nim obowiązek dalszego 
poprowadzenia zainicjowanego dialogu. Autor tekstu dyktuje warunki, które 

                                                        
643 Szuman (1951:31), Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej (2002:157–160), Mazepa-
Domagała (2008:327–343). 
644 Szuman (1951:31). 
645 Adamczyk-Garbowska (1988:159–161). 
646 Cianciolo pisze dalej o ilustracji i tekście jako jedynych w swoim rodzaju osiągnięciach 
twórczych, które muszą połączyć się ze sobą tak, jakby jedna osoba odpowiadała za tekst i 
ilustracje. Posuwa się ona nawet do stwierdzenia, że współgrające z tekstem ilustracje 
doprowadzają koncepję autora tekstu do zwieńczenia utworu. Cianciolo (1978:5, 8). 
647 Teodorowicz-Hellman (1995b:5–20, 2004b:66–81). 
648 Ilustrator Bohdan Butenko jako przykład na bystrą obserwację czytelnika dziecięcego, 
podaje listy, w których dzieci piszą do wydawnictw, wyrażając swoje niezadowolenie, że w 
tekście bohater miał pięć guzików, a ilustracja przedstawia tylko cztery. Gugulska (1996:22). 
649 Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży (1999:130–131), Słownik literatury dziecięcej i 
młodzieżowej (2002:157–160), Mazepa-Domagała (2008:327–343). W tym kontekście 
chciałabym przytoczyć szczególnie dla mnie ważną i odpowiadającą kontekstowi niniejszej 
analizy definicję ilustracji podaną przez Janinę Wiercińską, która zwraca uwagę na ścisły 
związek tekstu z ilustracją: „Ilustracja to utwór rysunkowy, malarski, graficzny, a nawet 
fotograficzny, umieszczony w rękopisie, lub jakimkolwiek druku. Zadaniem jej jest 
objaśnienie, uzupełnienie, interpretowanie lub dopowiadanie tekstu; ewokowanie pewnych 
stanów uczuciowych, wzmagających działanie utworu.” Wiercińska (1986:37). 
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ilustrator powinien spełniać. W trakcie przekładu do dialogu wkraczają 
kolejni „rozmówcy”: tłumacz tekstu i ewentualnie nowy ilustrator tekstu. 
Odpowiedzialność za właściwe doprowadzenie rozmowy do czytelnika TP 
spoczywa na kilku ogniwach, z których każde ma obowiązek mieć na 
uwadze intencje autora tekstu i obrazu oryginału w stosunku do ostatecznego 
odbiorcy – czytelnika. Ilustrator książek Bohdan Butenko podkreśla 
„związanie” elementu wizualnego z tekstem, ale nie „uwiązanie” go do 
tekstu650. W takim podejściu zawiera się duża doza zaufania i 
odpowiedzialność spoczywająca na ilustratorach.  

Zagadnienie związku tekstu z obrazem podjął również izraelski badacz 
Joseph H. Schwarcz w jednym z rozdziałów książki The ways of the 
illustrator (1982)651. Przypisuje on ilustracji kilka funkcji, mających wpływ 
na odbiór tekstu. Jedną z nich jest congruency „zgodność” tekstu z obrazem. 
Schwarcz stwierdza, że całkowita zgodność tekstowo-ilustracyjna nie jest 
możliwa, ponieważ obraz jest „konkretniejszy od tekstu”652. Jedną z 
najważniejszych funkcji ilustracji, według niego, jest elaboration 
„szczegółowe opracowanie”, którego efekt końcowy może być różny. Obraz 
może rozbudować sytuację opisaną w tekście, czyli jak wcześniej 
wspomniałam uzupełniać tekst, może także przejąć i kontynuować sytuację 
opisaną w tekście, podczas gdy tekst mówi już o czymś innym. Kolejną 
funkcję, która jest opozycją zgodności tekstowo-ilustracyjnej, nazywa 
Schwarcz deviation „odchyleniem, niezgodnością”. W tym przypadku 
odbiorca tekstu napotyka na interpretację tekstu, widzianą poprzez własne 
skojarzenia i wyobrażenia ilustratora. Tego rodzaju interpretacja może nawet 
do tego stopnia odbiegać od tekstu, że tekst i obraz zaprzeczają sobie 
wzajemnie653. To, co Schwarcz nazywa deviation, jest niczym innym, jak 
nieumiejętnym poprowadzeniem przez ilustratora dialogu z czytelnikiem.  

Owo przerwanie dialogu w polskim przekładzie, odmienność kulturowa, 
niezgodność tekstowo-ilustracyjna a także fakt zupełnej utraty kolorytu 
społecznego przez miejski sposób obrazowania wsi w polskim przekładzie 
EL zwrócił po raz pierwszy uwagę krytyki szwedzkiej. Przytoczę słowa 
Susanne von Essen by pokazać opinię na temat polskich ilustracji 
widzianych szwedzkimi oczami: 

Raczej zadziwiające jest obrazowanie środowiska w polskich ilustracjach 
Emila, które wprowadzają zgrzyt w porównaniu ze smålandzką atmosferą i 
miejscem, w którym toczy się akcja opowiadania. Hanna Czajkowska 
umieściła fabułę w mieście i naszkicowała postaci we współczesnych 
strojach. Ilustracje, w dużym stopniu, pozbawione są dramaturgii oraz ducha 

                                                        
650 Gugulska (1996:21). 
651 Schwarcz (1982:9–20). 
652 W ilustracji pominięta być może część informacji zawartej w tekście, np. umiejscowienie 
akcji w czasie – wczoraj, ale tekst także nie podaje tej samej informacji zawartej w ilustracji, 
np., że postaci mają oczy. Tamże, s. 14. 
653 Tamże, s. 14–17.  
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czasu i nie wskazują na to aby artysta w jakikolwiek sposób próbował 
zapoznać się z atmosferą książki – nie zatroszczono się nawet o elementy 
komiczne.654 

O problemie ilustracji szwedzkich utworów w polskich przekładach pisała 
również Teodorowicz-Hellman. W roku 1993 ukazał się jej artykuł na temat, 
jak książka obrazkowa Elsy Beskow „Puttes äventyr i blåbärsskogen” uległa 
w Polsce silnej polonizacji nie tylko w wyniku parafrazy tekstu szwedzkiej 
autorki przez Marię Konopnicką, ale również dzięki włączeniu do licznych 
wydań utworu „Na jagody” ilustracji wpisujących się w polski kod 
kulturowy, zwłaszcza kod szlachecki oraz w polską konwencję ilustrowania 
baśni655.  

Korzystając z doświadczeń szkoły w Konstancji, zwłaszcza wypowiedzi 
Hansa Roberta Jaussa (1921–1997) i Wolfganga Isera (1926–2007) na temat 
recepcji, konkretyzacji dzieła literackiego i roli tzw. pustych miejsc w 
odbiorze utworu, Teodorowicz-Hellman analizuje różne polskie wydania 
„Cudownej podróży” Selmy Lagerlöf na przestrzeni czasowej 1910–1992656. 
Sposób ilustracji szwedzkiego przekładu na język polski sterował w dużym 
stopniu interpretacjami książki. W zależności od rodzaju ilustracji, ich 
tematyki i kształtu estetycznego opowieść o przygodach Nilsa Holgerssona 
odczytywana była w Polsce w różny sposób: jako podręcznik geografii, 
opowieść o zwierzętach, powieść przygodowa, fantastyczna czy też 
baśniowa, a sama książka z utworu dla dzieci w miarę upływu czasu stawała 
się coraz bardziej powieścią dla młodzieży657. Ilustratorzy, odkrywając 
polifoniczność szwedzkiego utworu, podsuwali młodemu czytelnikowi różne 
rozwiązania interpretacyjne książki Lagerlöf, a tym samym mniej lub 
bardziej świadomie sterowali odczytaniami utworu, przywołując za każdym 
razem przed oczy dziecka nowe warstwy powieści. Ich interpretacje 
sterowały wyobraźnią czytelnika i były dla niego sygnałem, jak można i jak 
należy interpretować lekturę658. 

Jednym z głównych pojęć w teorii recepcji utworu literackiego są właśnie 
gaps „luki”, czyli „puste miejsca”659. Zarówno tekst, jak i obraz w książce 
ilustrowanej zostawia u odbiorcy utworu luki, które są do wypełnienia przez 
czytelnika na podstawie posiadanej wiedzy o świecie i jego wcześniejszych 
doświadczeń. Luki możliwe są do wypełnienia, w przypadku kiedy czytelnik 

                                                        
654 Tłum. SLN. „Tämligen förvånande är de polska Emil–illustrationernas miljöskildring, som 
skorrar mot berättelsernas småländska stämning och hemort. Hanna Czajkowska har förlagt 
handlingen till stadsmiljö och tecknat människorna i vår tids klädsel. Illustrationerna visar en 
stor brist på dramatik och tidsatmosfär och de tyder inte på något försök från konstnärens sida 
att sätta sig in i bokens stämning – inte ens de komiska momenten är tillvaratagna.” von Essen 
(1977:151). 
655 Teodorowicz-Hellman (1993:34–44). 
656 Teodorowicz-Hellman (1995b:5–20). 
657 Tamże. 
658 Tamże. 
659 Iser (1991:182–195). 
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posiada już pewną wiedzę lub doświadczenie na temat rzeczywistości 
przedstawionej w utworze. Nie mając ich, nie jest on w stanie uzupełnić 
żadnego pustego miejsca. W przypadku ilustracji, które mają na celu 
przybliżenie czytelnikowi obcej kultury, podanie gotowego obrazu stanowić 
może pewne rozwiązanie, a zarazem i ułatwienie w odbiorze lektury. 
Obrazki pomagają czytelnikowi wyobrazić sobie nieznaną rzeczywistość, 
uzupełniają i komentują tekst, podobnie jak tekst uzupełnia i komentuje 
ilustrację. Często jednak, a szczególnie w okresie, kiedy pojawiały się 
pierwsze przekłady Lindgren w Polsce, czytelnicy nie mieli możliwości 
konfrontacji ilustracji z opisywaną rzeczywistością, jak dzieje się to dzisiaj, 
poprzez podróże, telewizję i internet. Wówczas ilustracja książkowa służyła 
przybliżeniu czytelnikowi nieznanego świata; była jedną z najważniejszych 
form odbycia w wyobraźni dalekiej podróży. 

Czytelnik dziecięcy, nieznający realiów kultury oryginału, musi na 
podstawie tekstu sam stworzyć sobie wizualny obraz kultury przedstawionej 
w utworze. Sam tekst prezentujący dany kontekst kulturowy nie daje 
czytelnikowi gotowych rozwiązań, jest jedynie opisem rzeczywistości. 
Rezultat końcowy obrazów tworzonych w wyobraźni jest własnym tworem 
czytelników. Obrazy te różnią się pomiędzy sobą zależnie od referencji 
kulturowych czytelnika i jego wiedzy o świecie. Ilustracja natomiast 
podsuwa pewne obrazy, konkretyzuje rzeczywistość, nadaje jej określone 
kształty, formy i barwy. Ale także, jak czytamy u Hansa Lunda, może ona 
przeszkadzać w przyswajaniu tekstu i pozostawać przez jakiś czas w 
świadomości czytelnika, zaburzając jego koncentrację660. Twierdzenie, że 
przyswajanie tekstu przez czytelnika może zostać zakłócone przez podaną 
mu ilustrację, wydaje się szczególnie słuszne w przypadku niezgodności 
tekstu z ilustracją, gdzie odbiorca tekstu napotyka na obraz sprzeczny z 
rzeczywistością przedstawioną w utworze. Mając przed oczami ilustrację 
wyobraźnia dziecka może zostać ograniczona, narzucając niekiedy 
czytelnikowi inną wizję rzeczywistości.  

Sposób, w jaki czytelnik postrzega poszczególnych bohaterów książki i 
odczytuje ich przynależność społeczną, sterowana jest, według Marii 
Nikolajevej przez obrazowanie bohaterów661. Wybierając odpowiedni styl i 
wygląd zewnętrzny postaci, ilustrator umożliwia usytuowanie utworu w 
konkretnym kontekście społecznym i historycznym, a przede wszystkim 
proponuje czytelnikowi zrozumienie tekstu w pewien określony sposób662.  

Ideałem jest, kiedy tekst i obraz uzupełniają się i potęgują wzajemne 
działanie. Zdarza się jednak, że pozostają ze sobą w konflikcie i sobie 
zaprzeczają, używając terminologii Nikolajevej, prowadzą do 

                                                        
660 Lund (2002:55). 
661 Nikolajeva (2002:155, 185). 
662 Nikolajeva (2000:93). 
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kontrapunktu663. Dochodzi do niego w przedstawieniu postaci, kiedy tekst i 
słowa opisują postaci w odmienny sposób i zaprzeczają sobie wzajemnie. 
Kontrapunkt stylowy występuje, kiedy tekst i obraz odbiegają od siebie 
stylem, np. tekst przedstawia bohatera w ironiczny sposób a ilustracje nie, 
lub odwrotnie, jeśli tekst jest poważny, a ilustracje humorystyczne. Z kolei 
kontrapunkt w czasie i przestrzeni jest, według Nikolajevej, nie do 
uniknięcia, ponieważ tekst i obraz nie są w stanie przekazać tej samej 
informacji.  

11.4  Typologia analizowanego materiału  

Analizowany materiał obejmuje tylko książki ilustrowane Astrid Lindgren, 
gdzie obraz pełni funkcję dopełniającą tekst i w zasadzie bez niego nie 
funkcjonuje, jak to ma miejsce w przypadku książek obrazkowych664. 
Stosując kryterium przytoczone przez Kristin Hallberg, że książką 
obrazkową jest utwór zawierający jedną ilustrację na stronach widzących 
książki, można by naturalnie przeprowadzić tutaj dyskusję na temat EL665, 
gdzie tekst i ilustracja w TO są ze sobą ściśle związane666. Dyskusja taka 
skierowałaby jednak rozważania w stronę zagadnienia typologii. Wykracza 
to poza ramy moich zainteresowań, dlatego pozostanę przy określeniu 
książki ilustrowane dla typologii całości materiału analizowanego w 
niniejszej pracy. 

                                                        
663 Nikolajeva (2000:36–38). 
664 Dyskusja nad zdefiniowaniem książki obrazkowej od dawna toczy się wśród badaczy, 
którzy nie są całkowicie zgodni w tym względzie. Ulla Rhedin w pracy doktorskiej nt książki 
obrazkowej dla dzieci wyróżniła trzy typy książek obrazkowych: den episka bilderboken – 
den ilustrerade texten „epicka książka ilustrowana – ilustrowany tekst”, den expanderande 
texten „rozrastający się text” i den ‘genuina’ bilderboken „‘prawdziwa’ książka obrazkowa”. 
Rhedin (2001:73–105). Kristin Hallberg definiuje natomiast książkę obrazkową jako „książkę 
dla dzieci zawierającą jedną lub kilka ilustracji na stronach widzących książki”. Hallberg 
(1982:164). 
Strony widzące – termin stosowany w redakcji technicznej i poligrafii na dwie sąsiednie 
strony wielostronicowej publikacji poligraficznej, które są jednocześnie widoczne, kiedy 
publikacja jest otwarta na którejś ze stron. 
665 W EL występują ilustracje na wszystkich, oprócz jednej pary stron widzących. 
666 Mimo że tekst i obraz tworzą spójną całość w EL istnieją też wypowiedzi, przeczące 
kategoryzacji tej książki do gatunku książek obrazkowych. Hultman, Tejera (1997:139–140).  
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11.5  Wzajemne oddziaływanie dwóch kodów: tekstu 
 i obrazu 

Obraz i tekst w książce nie zastępują się wzajemnie, ale mogą prowadzić ze 
sobą dialog667. Dialog wymaga naturalnie co najmniej dwóch interlokutorów. 
W przypadku książki ilustrowanej, która ma charakter bimedialny, są nimi 
obraz i tekst. W świetle badań ukierunkowanych semiotycznie należy 
zwrócić uwagę na czytelnika, od którego wymagane jest opanowanie i 
skoordynowanie dwóch odmiennych kodów: kodu językowego (cyfrowego) 
i kodu wizualnego (analogowego)668. Kod językowy podaje odbiorcy swą 
zawartość w porządku chronologicznym, kod wizualny tymczasem 
pozbawiony jest porządku chronologicznego i działa na odbiorcę 
bezpośrednio669.  

Wymagana od czytelników umiejętność koordynacji tych dwóch 
systemów może powodować pewne trudności w przyswajaniu informacji 
zawartej w tekście i obrazie. W klasycznym już dzisiaj artykule Bildens 
retorik670, poświęconym retoryce obrazu, Roland Barthes pokazuje, że tekst i 
ilustracja nie zawsze wchłaniane są w jednakowy sposób przez czytelnika671. 
U odbiorcy następuje sytuacja relais, „wymiany/zastąpienia” kodów, 
mająca, przykładowo miejsce głównie w trakcie czytania komiksów i 
dowcipów rysunkowych. Kod językowy, nazwany przez Barthes’a 
kosztowniejszym, bardziej pracochłonnnym zastąpiony zostaje obrazem, 
kodem leniwym. Jako leniwszą od tekstu ilustrację można odczytać 
pospiesznie i nie wysilając się zbyt mocno. Odczytanie tekstu, czyli kodu 
językowego, którego najpierw trzeba się nauczyć, wymaga większego 
nakładu pracy niż oglądnięcie ilustracji podanej w formie kodu wizualnego i 
odbieranej bezpośrednio672.  

Powyższa myśl Barthes’a odgrywa szczególną rolę w przyswajaniu 
lektury przez czytelnika dziecięcego. Młody odbiorca nie zawsze potrafi 
skupić się dostatecznie na tekście. Powody tego mogą być różne. Dziecko 
nie osiągnęło jeszcze dostatecznej biegłości w odczytywaniu tekstu, a 
kierowane ciekawością w rozwoju fabuły, niecierpliwie przeskakuje część 
tekstu, bardziej ufając ilustracji, czyli informacji wymagającej mniejszego 
nakładu pracy. Młody czytelnik nie zawsze kwestionuje informację podaną 

                                                        
667 Lund (2002:56). 
668 Kod językowy jest kodem cyfrowym, co znaczy, że słowa nie wykazują podobieństwa z 
przedmiotem, który denotują, kod wizualny jest natomiast kodem analogowym, co oznacza 
pewne podobieństwo obrazów z desygnatem. Barthes (1976:114, 122), Rhedin (2001:243). 
669 Rhedin (2001:130). 
670 Artykuł opublikowano po raz pierwszy w czasopiśmie Communications nr 4 w roku 1964. 
671 Barthes analizuje zdjęcie reklamowe makaronu Panini, gdzie wyjaśnia, w jaki sposób 
znaki widoczne na obrazie prowadzą odbiorcę do odczytania znaczeń na obrazie 
niewidocznych. Barthes (1976:114–130). 
672 Tamże. 
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przez tekst i ilustracje, a zgodność tekstu z obrazem uznaje za oczywistą. 
Mając to na uwadze, trzeba pamiętać o niezwykłej roli czynnika wizualnego 
jako przekaźnika informacji i odpowiedzialności ilustratorów wobec 
młodych czytelników. Dzieci ufają ilustracji, dlatego ważne jest, aby 
pozostawała w zgodności z tekstem. Dorośli, odpowiedzialni za prawidłowy 
przekaz tekstu i ilustracji dziecku, nie powinni zawieść zaufania czytelnika i 
obowiązkiem ich jest zadbanie o podanie mu informacji zgodnej z 
rzeczywistością przedstawioną w oryginale.  

11.6  Metoda analizy 

Analiza szaty graficznej książki należy do zadań wymagających połączenia 
kilku metod badawczych. Pozornie wydawać by się mogło, że ilustracja 
książkowa należy do dziedziny sztuki wizualnej, dlatego metodą analizy 
powinna być metoda stosowana przez historyków sztuki. Jako że ilustracja 
książkowa nie funkcjonuje w izolacji, a przeciwnie – ściśle współgra z 
tekstem literackim, powinna więc być także poddana analizie czerpiącej 
narzędzia z literaturoznawstwa. W pracy tej sytuacja komplikuje się jeszcze 
bardziej, ponieważ analizuje się w niej obraz i tekst przekraczające granice 
kultur, gdzie rzeczywistość postrzegana jest odmiennie, a znaki i kody 
wykorzystują różne bagaże referencyjne czytelników. W związku z tym 
analiza semiotyczna wydaje się jedynie właściwym sposobem postępowania, 
dlatego korzystać będę jednocześnie z trzech metod. Pierwsza z nich, 
literaturoznawcza pochodzi z badań Marii Nikolajevej673. Metoda ta pozwala 
na odczytanie liczby ilustracji w książce, informuje jakie epizody są 
zilustrowane a jakie nie, przedstawia szatę graficzną oraz sposób 
obrazowania bohaterów. Umożliwia ona jednocześnie odczytanie 
dodatkowej informacji, dodanej do tekstu oraz pozwala na ustalenie 
zgodności ilustracji z duchem czasu i z rzeczywistością ukazaną w tekście. 
Jest to głównie metoda deskryptywna. Zastosowanie jedynie metody 
literaturoznawczej uważam za niewystarczające. Niezbędne dlatego będzie 
porównanie pełnej treści zawartej w ilustracji, czyli również treści 
zakodowanych w ilustracji oryginału i przekładu. Dlatego analizę poszerzę o 
dodatkowe metody: ikonologiczną i semiotyczną. 

Metoda ikonologiczna wywodząca się z tradycji historii sztuki, zajmuje 
się symboliką obrazów i ich treścią. Według schematu analizy Edwina 
Panofskyego674 interpretacja obrazu obejmuje trzy fazy. W pierwszej, 
preikonograficznej odczytywane są widoczne na ilustracji treści faktyczne, 
np.: przedmioty, fakty i treści wyrazowe (agresja, zagrożenie, szczęście). 

                                                        
673 Nikolajeva (2000:95–96). 
674 Panofsky (1970:66), Nordström (1984:65–68). 
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Interpretowane są one przez odbiorcę na podstawie posiadanego 
doświadczenia oraz znajomości przedmiotów i zdarzeń. Druga faza, 
ikonograficzna obejmuje analizę treści wtórnych, do których konieczna jest 
wiedza, pozwalająca na zrozumienie symboli, alegorii i atrybutów. Ostatnia, 
trzecia faza, ikonologiczna to interpretacja treści obrazu: odbiorca powinien 
być wyposażony w wiedzę, uwarunkowaną światopoglądem 
Weltanschauung675, żeby mógł odczytać treści, symbole i pojęcia w 
zmiennych warunkach historycznych676.  

Kolejną metodą przyjętej przeze mnie analizy jest podejście semiotyczne. 
Trzem poziomom opisu Panofskyego odpowiadają w metodzie semiotycznej 
Barthes’a677 dwa rodzaje opisu obrazu: denotatywny i konotatywny. W opisie 
denotatywnym przedstawiona jest treść faktyczna i wyrazowa obrazu, czyli 
elementy, które można obiektywnie w ilustracji odczytać. Opis 
konotatywny, koncentruje się na treści niewidocznej w obrazie, którą 
odbiorca musi wydobyć za pomocą asocjacji powstałych w oparciu o swoją 
wcześniejszą wiedzę i doświadczenia. Konotacje tworzą więc uboczne i 
nowe znaczenia obrazu. Kulturowo uwarunkowane asocjacje678 są wspólne 
dla różnych grup ludzi, np.: rodziny, grupy społecznej czy etnicznej. W 
swych rozważaniach Barthes, kładzie duży nacisk na niewidoczne, 
konotacyjne treści zawarte w przekazie i zwraca uwagę na polisemiczność 
ilustracji, która jest otwarta na wiele różnych możliwości interpretacyjnych 
w zależności od bagażu kulturowego, wiedzy i doświadczeń odbiorcy 
obrazu. Barthes mówi poza tym o współdziałaniu tekstu i obrazu zarówno na 
poziomie denotacji, jak i konotacji. 

Powyższe metody wykazują w fazie początkowej pewne podobieństwo. 
Punktem wyjścia każdej z nich jest analiza i opisanie treści przedmiotowych 
i wyrazowych. Różnicę między metodą ikonologiczną a semiotyczną 
stanowi zaś fakt, że przekaz u Panofskyego skupia się na transmisji treści 
wysyłanych przez twórcę obrazu, na oddaniu ducha ilustracji, podczas gdy 
w metodzie semiotycznej opartej na poglądach Barthes’a przekaz 
koncentruje się na przeżyciach odbiorcy, od którego zależne jest odczytanie 
treści zawartych w obrazie.  

W analizie szaty graficznej do tekstów Astrid Lindgren przedstawię tylko 
pokrótce opisy treści denotatywnych i preikonograficznych, skupiając się 
przede wszystkim na treściach mających związek z przekazywaną w 
ilustracjach kulturą oraz treściach konotatywnych, uwarunkowanych 
kulturowo. Analizując przekaz kodu kulturowego pomiędzy kulturami 
nieodzowne będzie dokonanie również analizy porównawczej i 
semiotycznej, w której uwagę poświęcę obrazowi w kulturze przyjmującej 

                                                        
675 Panofsky (1970:64–67). 
676 Sam Panofsky nie do końca zadowolony był ze swej metody i nie uważał jej za zupełnie 
wystarczającą do analizy obrazu. Boström (2004:12). 
677 Nordström (1984:68–69). 
678 Tamże, s. 41. 



 236 

przekład. Przyjęty przeze mnie w analizie semiotyczny punkt widzenia 
wymagać będzie ciągłego badania zgodności tekstowo-ilustracyjnej. Dopiero 
taki sposób badań pozwoli na pełne porównanie kodu kulturowego, 
zawartego w ilustracjach TO z kodem kulturowym w ilustracjach TP. 

Pragnę zaznaczyć pewien aspekt, którym zajmę się w pracy tylko 
marginesowo. Według Małego słownika literatury dla dzieci i młodzieży679 w 
ilustracji LD istotne znaczenie ma zarówno funkcja estetyczna, jak i 
interpretacyjna. Funkcja estetyczna wykracza jednak poza ramy obecnej 
pracy, jakkolwiek przy omawianiu ilustracji, całkowite jej pominięcie nie 
jest możliwe. Dlatego niekwestionowane wartości artystyczne i walory 
estetyczne ilustracji oryginału i przekładu przedstawię jedynie w zarysie. 
Interesująca dla pracy jest natomiast wierność i przekaz ilustracji wobec 
szwedzkich realiów kulturowych oraz to, w jaki sposób informacja o 
kulturze szwedzkiej zawarta w tekście Astrid Lindgren i ilustracjach Ingrid 
Vang Nyman, Björna Berga i Ilon Wikland przeniesiona została na grunt 
polski.  

11.7  Analiza szaty graficznej w trylogii o Bullerbyn 
 i pierwszej części trylogii o Emilu 

11.7.1  Porównanie ilościowe i tematyczne ilustracji tekstu 
 przekładu z tekstem oryginału 

Metoda literaturoznawcza Marii Nikolajevej zezwala na odczytanie 
następujących informacji: szata graficzna TO680 Lindgren osadzona jest w 
realiach wsi smålandzkiej. Pejzaż regionu wizualizowany jest rysunkami, 
wiernie ukazującymi okoliczny krajobraz, pomoc i uczestnictwo dzieci w 
pracach gospodarstwa, relacje między dziećmi i zwierzętami oraz ich 
wspólną zabawę.  

W 3B występuje łącznie 117 rysunków Ingrid Vang Nyman. Najwięcej z 
nich znajduje się w pierwszej części trylogii, a liczba ich stopniowo się 
zmniejsza w kolejnych częściach. W ABB mamy 53 ilustracji, w MBB 37, a 
w BRB 27. W 1DzB ilustrowanych przez Czajkowską występuje łącznie 41 
ilustracji. Liczba ich w TP zwiększa się odwrotnie proporcjonalnie do liczby 
w wersji oryginalnej: najmniej jest ich w pierwszej części – tylko 11, w 
drugiej – 13, a najwięcej w trzeciej – 17. Ilustrowany przez Björna Berga EL 
zawiera 90 ilustracji, a pierwszy polski przekład 1EzS ilustrowany przez 
Hannę Czajkowską tylko 25. 

                                                        
679 Kuliczkowska, Słońska (1964:367–368). 
680 Odsyłając do ilustracji (podobnie jak wcześniej do tekstu) w szwedzkich wersjach 
oryginalnych używam cały czas skrótu TO, a do ilustracji znajdujących się w polskim 
przekładzie TP. 
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Poniższe dwie tabele przedstawiają liczbę wszystkich ilustracji w TO i TP 
oraz liczbę rysunków ujętych tematycznie tzn. według faktycznych treści 
przedstawionych na rysunkach: zwierzęta, zabawa, praca, przyroda, 
architektura, wnętrza domów oraz kulinaria. Ostatnia kolumna po prawej 
stronie uwzględnia procentowy stosunek ilustracji tematycznych w stosunku 
do całkowitej liczby obrazków zawartych w poszczególnych grupach 
tematycznych. 

Tabela 12. Liczba ilustracji i ich tematyka w 3B i 1DzB. 

Tematyka 3B 1DzB TP/TO (%) 

Suma ilustracji 117 41 35.0 
Zwierzęta 28 3 10.7 
Zabawa 27 22 81.5 
Praca 26 – – 
Przyroda 25 7 28.0 
Architektura/wnętrza 18 4 22.2 
Kulinaria 5 – – 

 

Tabela 13. Liczba ilustracji i ich tematyka w EL i 1EzS. 

Tematyka EL 1EzS TP/TO (%) 

Suma ilustracji 90 25 27.7 
Zwierzęta 24 9 37.5 
Architektura/wnętrza 24 9 37.5 
Przyroda 11 7 63.3 
Kulinaria 3 1 33.3 

Otrzymane w tabelach liczby wskazują na dużą rozbieżność kwantytatywną 
między liczbą ilustracji w TO i TP oraz na rozbieżność w wizualizacji 
poszczególnych motywów w tekstach oryginału i przekładu. Spoglądając na 
pierwszą tabelę, najbardziej rzucają się w oczy dwa elementy. Po pierwsze, 
całkowity brak w TP ilustracji, przedstawiających dzieci w trakcie prac 
domowych, w gospodarstwie oraz w trakcie jedzenia, a po wtóre przepaść 
kwantytatywna pomiędzy TO a TP w stosunku do ilustracji 
przedstawiających zwierzęta (28 w TO, 3 w TP), wnętrza i architekturę (18 
w TO, 4 w TP) oraz przyrodę (25 w TO, 7 w TP). W drugiej tabeli zwraca 
uwagę rozbieżność ilościowa pomiędzy obrazami przedstawiającymi 
zwierzęta (24 w TO, 9 w TP) oraz architekturę i wnętrza (24 w TO, 9 w TP). 
Szczególnie ważny podkreślenia jest tutaj fakt występowania niekiedy kilku 
zwierząt na jednym i tym samym rysunku w TO, gdzie czasami ukazano 
nawet ponad 40 zwierząt (EL 10). 
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11.7.2  Kultura szwedzka w oryginalnych wydaniach 
 ilustracyjnych 

W Smålandii, w której toczy się akcja książek Lindgren, praca jest stylem 
życia, w którym uczestniczyli wszyscy mieszkańcy. Na wsi wszyscy 
pracowali razem i nierzadko wspólnie spożywali posiłki. Gospodarze wraz z 
parobkami oraz dzieci już od najmłodszych lat brały aktywny udział w 
pracach gospodarskich. Pracę dzieci przedstawia jednak Lindgren 
najczęściej w formie zabawy. Dzieci w wiosce Bullerbyn wciąż są czymś 
zajęte: kopią kartofle, pielą rzepę (ilustracja 1), zwożą siano, opiekują się 
młodszym rodzeństwem, czytają dziadkowi gazetę, robią zakupy, czy bawią 
się zabawkami.  

 

 
Ilustracja 1. ABB 33. 

Dla Lindgren w dzieciństwie naturalną rzeczą była „zabawa” poprzez 
pracę681. Przedstawienie życia codziennego dzieci, gdzie nie ma ścisłej 
granicy między pracą a zabawą jest kontynuacją myśli szwedzkiej 
dyplomatki i socjologa rodziny Alvy Myrdal (1902–1986), według której 
zabawa jest pracą, a nieprzerwana działalność dziecka stanowi ogniwo w 
przygotowaniu go do przyszłego, rzeczywistego życia682. W Lönneberdze 
służba domowa, Lina i Alfred, aktywnie uczestniczy w życiu gospodarzy. 
Demokratyczne i humanitarne traktowanie wszystkich mieszkańców 
Bullerbyn i Lönnebergi obejmuje także zwierzęta, którym dzieci okazują 
duży szacunek. Wszystkie elementy składowe szwedzkiego kodu 
kulturowego ukazane zostały przez Lindgren w TO i odzwierciedlone są 
obficie także w formie wizualnej, np.: ABB 46, BRB 23, 51, EL 49, NHEL 
69, 103, 111, ÄLEL 45, 80–81, 95, 143.  

                                                        
681 Edström (2007:20–22). 
682 Myrdal (1936:9). 
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Zarówno Berg, jak i Vang Nyman przedstawiają wieś szwedzką, ale 
ilustrują ją w odmienny sposób. Oboje czynią to zgodnie z tekstem 
Lindgren, która z dumą odtwarza wiejskie środowisko Smålandii, 
prezentując je z dwóch różnych punktów widzenia. W 3B Vang Nyman 
przedstawia wyidealizowany obraz życia wiejskiego, niczym niezmąconą 
sielankę, dziecięcą Arkadię, symbol doskonałej krainy spokoju i ładu, gdzie 
czas jakby się zatrzymał, a wokół panuje wieczna radość i beztroska 
szczęśliwego dzieciństwa. W EL akcja również toczy się na wsi, ale wieś 
ukazana kreską Berga jest raczej źródłem inspiracji niekończących się, 
wciąż nowych psot małego bohatera. Utwór jest sceną niezatrzymującej się 
lawiny burzliwych przygód chłopca, w które zaangażowana jest cała wieś: 
mieszkający w niej ludzie i zwierzęta. Przyroda oraz zabudowania stanowią 
tło intensywnych zdarzeń. Nie chcę tym samym insynuować, że wieś ta nie 
jest szczęśliwa. W Lönneberdze czas po prostu nie stoi w miejscu. 
Przeciwnie. Akcja toczy się w zawirowanym tempie, co odzwierciedlone jest 
w pełnych dynamizmu humorystycznych ilustracjach, na których, podobnie 
jak w tekście, nieustannie obecny jest ruch.  

Zgodnie z tekstem Lindgren, w 3B, na pierwszym planie ilustracji 
przedstawione są przez Vang Nyman dzieci w trakcie zabawy i pracy na 
gospodarstwie. Dorośli są na ilustracjach, podobnie zresztą jak w tekście, 
prawie nieobecni. Na 117 ilustracji w 3B przedstawieni są tylko na 
dziewięciu, co stanowi 10,5%. Dzieci ubrane są, jak na zabawę przystało, 
wygodnie, często z rozwichrzonymi włosami i prawie zawsze na bosaka. 
Luźne i wygodne ubrania i zadowolone twarze z chochlikiem w oczach i 
figlarnym uśmiechem na twarzy mają z całą pewnością podkreślać 
swobodne, radosne, pełne zabawy wiejskie życie dziecka w bezpośredniej 
bliskości natury i zwierząt (ilustracja 2, 3).  

 

 
Ilustracja 2. ABB 39. 
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Ilustracja 3. ABB 50. 

Ze względu na nieco inny typ bohatera i treści utworu o Emilu, ilustracje 
Berga nie koncentrują się aż tak mocno na bohaterach dziecięcych. Także 
dorośli współtworzą fabułę i nie pozostają, jak to miało miejsce w 
Bullerbyn, na peryferii zdarzeń. Na 87 ilustracji dorośli występują na 58 co 
stanowi aż 66,6%. Emil i Ida ubrani są w codzienne, wygodne jak 3B 
ubranie, niekiedy występują na bosaka. Kobiety – mama Emila o pulchnych 
kształtach i smukła służąca Lina – występują w domowych sukienkach z 
fartuchem, podkreślającym stałe zajęcie pracą (ilustracja 6, 12). Mężczyźni – 
tato Emila i parobek Alfred – panowie o stosunkowo dużych i szerokich 
dłoniach, zdradzających przepracowane lata na roli i przy gospodarstwie, 
ubrani są najczęściej w ubrania robocze (ilustracja 6). Odstępstwem w stroju 
rodziców Emila stanowią jedynie wyprawy do doktora w Mariannelund lub 
wizyty gości, podczas których rodzice przywdziewają bardziej eleganckie 
ubiory: ojciec Emila kapelusz i krawat, zaś matka kapelusz i garsonkę, 
trzymając w ręku torebkę (ilustracja 15 i EL 24, 28, 35). Różnica pomiędzy 
dwoma środowiskami przedstawionymi w TO – środowiskiem wiejskim 
Lönnebergi i środowiskiem „wyższym” z pobliskiego miasteczka, 
reprezentowanym przez doktora w Mariannelund i panią Petrell – widoczna 
jest wyraźnie w ich ubiorze. Korpulentny doktor ubrany jest we frak 
(ilustracja 15 i EL 33), pani Petrell – w elegancką garsonkę, bluzkę z 
falbanami, kapelusz z piórami i buty na wysokim obcasie (EL 56). Używając 
terminologii Barthes’a, tekst przedstawiony za pomocą kodu językowego i 
ilustracja w formie kodu wizualnego idą ze sobą w parze, umożliwiając 
czytelnikowi harmonijny odbiór lektury. 

Dzięki swoim rysunkom Berg dał również czytelnikowi, głównie 
dorosłemu, możliwość umiejscowienia fabuły książki w czasie. Dla 
ułatwienia tego zadania ilustrator podaje pewne sygnały wizualne. Są nimi 
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portret króla Szwecji i Norwegii, Oskara II683 (1829–1907), zdobiący 
wnętrze „Piekarni Domowej Panien Andersson” (EL 35), czy także lampa 
elektryczna w gabinecie doktora (ilustracja 15)684.  

Przedstawiając środowisko wiejskie Smålandii oraz szwedzką kulturę i 
tradycje w 3B Vang Nyman skupiła uwagę przede wszystkim na 
pojedynczych szczegółach. Za przykład posłużyć mogą obrazki tacy 
urodzinowej (ABB 17), typowo szwedzkich dywaników utkanych z 
kawałków szmat, tzw. trasmattor (ilustracja 17), wozu z sianem (ilustracja 
4), pługa śnieżnego (ABB 101), wypieku pierniczków świątecznych, 
pepparkakor (ilustracja 18), tradycji wielkanocnych, jak przyczepianie 
karteczek na plecach dymmelonsdagspass (ilustracja 19), dziewczynki 
przebranej za czarownicę (MBB 62), szwedzkiej kiełbasy zwanej falukorv 
(MBB 69) czy łowienia raków (BRB 128–129). Wyjątek wśród tych 
rysunków stanowi jednostronicowa, pełna wielu szczegółów, ilustracja 
wnętrza domu, przedstawiająca Lisę w trakcie nakrywania do stołu 
sylwestrowego (MBB 29).  

 

 
Ilustracja 4. ABB 56. 

Jednym z ważniejszych wyznaczników szwedzkiej kultury w EL jest 
maszt na flagę, flaggstång i czerwony domek, röd stuga (ilustracja 9 oraz EL 
11, 53, 54, 57, 82). Do problematyki ilustrowania röd stuga powrócę nieco 
dalej w tekście. Berg skupia uwagę na dokładnym oddaniu atmosfery 
środowiska wiejskiego nie tylko kreując obraz zewnętrzny, ale również 
wnętrza domu, gabinetu lekarskiego i piekarni. W wystroju wnętrz 
wielokrotnie ilustruje szmaciane dywaniki, trasmattor (ilustracja 6, 12, 15 
oraz EL 15, 20, 24, 27, 49), a także typowo szwedzką drewnianą ławę 
kuchenną, kökssoffa (EL 35, 36). Otoczenie wiejskie ukazywane jest poprzez 
ilustrowanie krajobrazu i gospodarstwa wraz ze zwierzętami (EL 10, 22, 54, 
82, 93), stogami siana (EL 22, 47, 55, 83) czy kupą porąbanego drewna (EL 

                                                        
683 Edström (1992:139). 
684 W domu państwa Svensson na ilustracjach kilkakrotnie widoczna jest lampa naftowa, 
aczkolwiek pojawia się ona dopiero w drugiej i trzeciej części trylogii o Emilu (NHEL 103, 
111, ÄLEL 95, 124, 143).  
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46, 54, 62, 82). Rysunki Berga przesiąknięte są atmosferą wsi i 
gospodarstwa, tworząc harmonijną i zintegrowaną całość z tekstem 
literackim Lindgren. Jest to całość, gdzie tekst i ilustracja ściśle ze sobą 
współgrają, jak doskonale dopasowani partnerzy. Żywy, pełen energii, 
ludyczny utwór Lindgren świetnie współgra z ilustracjami Berga685. Praca 
nad szatą graficzną trylogii o Emilu poprzedzona zresztą była gruntownym 
zaznajomieniem się ilustratora z atmosferą i krajobrazami Smålandii. Berg 
przeprowadził również badania dotyczące warunków życia na smålandzkiej 
wsi686, co przyczyniło się do autentyczności jego rysunków, 
współtworzących w pewnym sensie także historię kultury tego regionu. 

 

 
Ilustracja 5. EL 13.  

 
Ilustracja 6. EL 15. 

 

                                                        
685 Edström (2007:100–103). 
686 von Essen (1977:150), Berg (1987:101). 
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Ilustracja 7. 1EzS 10. 

11.8  Kultura szwedzka w polskiej wersji ilustracyjnej 
 Hanny Czajkowskiej 

11.8.1  Znajomość kultury tekstu oryginału przez ilustratorkę 
 przekładu  

Wizerunek wsi szwedzkiej w polskiej wersji Dzieci z Bullerbyn i Emila ze 
Smalandii zmieniał się w Polsce na przestrzeni czasu, tzn. od pojawienia się 
pierwszych przekładów w roku 1957 aż do dnia dzisiejszego. Początkowo 
tworzony był poprzez polskie ilustracje Hanny Czajkowskiej. Nie można 
dzisiaj z pewnością ustalić, w jakim stopniu polska ilustratorka znała 
szwedzką tradycję i szwedzki kod kulturowy. Wiadomo jednak, że nigdy nie 
odwiedziła ona kraju, który miała ilustrować. Dopiero w jesieni swojego 
życia, w latach 70. po raz pierwszy udała się na wycieczkę do jednego z 
krajów skandynawskich, do Norwegii687. Należy więc przypuszczać, że 
wizualny obraz Szwecji w momencie ilustrowania 1DzB i 1EzS był jej 

                                                        
687 Rozmowa telefoniczna SLN ze Sławomirem Zagórskim, siostrzeńcem Hanny 
Czajkowskiej, 10 kwietnia 2008. 



 244 

nieznany. Jedyną możliwością zaznajomienia się z wyglądem obcego jej 
kraju był więc tekst Lindgren oraz ewentualne ilustracje TO. Być może 
kontaktowała się z tłumaczką, Ireną Szuch-Wyszomirską, aczkolwiek są to 
pytania pozostające dzisiaj bez odpowiedzi.  

11.8.2  Wizualizacja elementów architektonicznych w tekście 
 przekładu 

W wizualnej interpretacji szwedzkiej architektury przez Czajkowską wyłania 
się wpływ rodzimej kultury na formę ilustracji. Drewniane chałupy i 
budynki gospodarcze o stromych dachach pokrytych strzechą ze słomy lub 
trzciny, o ścianach z drewnianych belek, niekiedy na podmurówce z kamieni 
w 1DzB (ilustracja 8) wskazują na inspirację architekturą podhalańską. 
Podobnie jest w 1EzS. Co prawda, nie występują w utworze dachowe 
pokrycia strzechą, ale czerpanie wzorów z podhalańskiej architektury jest 
wyraźne (ilustracja 10 oraz 1EzS 29, 37).  

 

 
 

Ilustracja 8. 1DzB 8–9. 

Czajkowska wiele czasu spędzała w górach, szczególnie w Zakopanem, 
gdzie chętnie pracowała twórczo688. Zainspirowana rodzimym wyglądem i 
tradycjami okolic, które były jej bliskie, polonizowała szwedzkie elementy 
architektoniczne, czerpiąc inspirację ze źródeł, które były jej znane. Z 
powodu nieznajomości wizerunku wsi szwedzkiej wszelkie denotacje i 
konotacje związane z jej wyglądem miały swe źródło w bliskich ilustratorce 

                                                        
688 Rozmowa telefoniczna SLN ze Sławomirem Zagórskim, siostrzeńcem Hanny 
Czajkowskiej, 10 kwietnia 2008. 
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okolicach. Dobrze znany punkt odniesienia i natchnienia stanowił wizerunek 
polskiej wsi podhalańskiej. Poza tym w czasie, kiedy Czajkowska zaczęła 
tworzyć szatę graficzną utworów Lindgren, twórcze korzystanie z tradycji i 
rodzimego folkloru inspirowało wielu polskich ilustratorów689. 

11.8.2.1 Szwedzka röd stuga a polska chata  

Jednym z niezwykle ważnych elementów, na stałe wpisanych w szwedzki 
kod kulturowy, stanowi często powtarzający się w ilustracjach Berga motyw 
röd stuga czerwonego domku (ilustracja 9 oraz EL 22, 54, 82). Typowo 
szwedzki domek, to dom drewniany w kolorze „czerwieni faluńskiej”, 
faluröd690 z białymi narożami, odrzwiami i ramami okiennymi. Tak 
pomalowany dom budzi dzisiaj pozytywne konotacje i ma szczególne 
znaczenie symboliczne w Szwecji, gdzie odgrywa rolę symbolu 
szwedzkości, symbolu idylli691. Obraz takiego domu tworzy obecnie symbol 
dążeń Szwedów, pragnących osiągnąć to, co nazwałabym the Swedish dream 
czyli marzeniem przeciętnego Szweda. Posiadanie czerwonego domku, 
najchętniej nad morzem, jeziorem lub rzeką, jest znakiem względnej 
zamożności, do której dążą Szwedzi. Chciałabym szczególnie podkreślić, że 
symbolizuje on nie wielkie bogactwo, ale zamożność taką, która nazywana 
jest przez Szwedów lagom, czyli „w sam raz”.  

Pracując nad 1DzB, a szczególnie nad 1EzS, Czajkowska całkowicie 
zrezygnowała z odtworzenia wizerunku typowo szwedzkiego budownictwa. 
Podkreślam, przede wszystkim w pracy nad 1EzS, jako że w 1DzB istnieje 
tylko jedna ilustracja przedstawiająca wygląd zewnętrzny budynków. W EL 
natomiast röd stuga stanowi tło wielu, na obrazach ujętych, wydarzeń. 

                                                        
689 Bylina (1961:90), Iwanicka (1996:204–205), Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej 
(2002:159). 
W Polsce, w okresie zimnej wojny, kiedy pojawiały się przekłady 1DzB i 1EzS do rodzimego 
folkloru sięgali nie tylko graficy. Wówczas powołane zostały do życia m.in. dwa 
folklorystyczne zespoły pieśni i tańca Mazowsze (1948) i Śląsk (1953), które odwoływały się 
w swoim repertuarze do tradycji polskiej muzyki i tańca ludowego. Inicjatywy tego rodzaju, 
promujące szeroko pojmowany folklor, były chętnie akceptowane przez rządy PRL-u. 
690 Charakterystyczny kolor faluröd wpadający w brunatny odcień, zwany również czerwienią 
żelazną, zawdzięczany jest kopalni miedzi w Falun. Uzyskiwany z miedziowej rudy barwnik 
mieszano dawniej z m.in. mąką i olejem lnianym. Miedziana farba służyła jako świetny 
środek konserwacji drewna. 
691 Nordström (1939:45), Packalén (2001:78–79). 
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Ilustracja 9. EL 46.  

Przyczyn unikania wizualizacji budynków przedstawiających szwedzkie 
domy mogło być kilka. Po pierwsze, nieznajomość desygnatu spowodowana 
brakiem kontaktu z kulturą oryginału, a co za tym idzie skłonność do 
folkloryzacji ilustracji poprzez ucieczkę w rodzimy folklor. Po drugie, 
świadoma chęć przybliżenia tekstu czytelnikowi przekładu poprzez 
wykorzystanie inspiracji podhalańskich jako elementów znanych większości 
młodych odbiorców TP. Po trzecie, świadome i celowe odstępstwo od 
ukazania obrazu w TP, czyli puryfikacja. Istnienie tej ostatniej przyczyny 
podaję jednak w wątpliwość. Wykluczyć go jakkolwiek z całą pewnością nie 
mogę, dlatego zastanowię się nad przyczyną rezygnacji ze strategii 
egzotyzacji w TP. 

W znalezieniu odpowiedzi pomocny będzie konotatywny opis obrazu 
według metody semiotycznej Barthes’a. Przyczyny doszukuję się w 
wyglądzie zewnętrznym desygnatu – typowego szwedzkiego domu. Jego 
czerwono-brunatny odcień, białe naroża, okiennice i odrzwia w momencie 
pojawienia się przekładów 1DzB i 1EzS stanowiły nieznany element 
architektury w polskim kręgu kulturowym. Dzisiaj sytuacja zmieniła się 
radykalnie i wielu Polakom Szwecja kojarzy się właśnie z taką zabudową. 
Pozostaję jednak wciąż w początkach drugiej połowy poprzedniego wieku, 
kiedy röd stuga nie zdążyła jeszcze wkroczyć do świadomości Polaków i nie 
przywoływała żadnych skojarzeń z zabudową szwedzkiej wsi.  

Zależnie od tego, w jaki sposób patrzymy na obraz takiego domku, czy 
przez pryzmat szwedzkiego czy polskiego kodu kulturowego, wywoływane 
jego obrazem konotacje będą odmienne. Wygląd zewnętrzny czerwono-
brunatnego szwedzkiego domku przywołuje, według Packalén, w polskiej 
strefie kulturowej negatywne konotacje, a nawet, jak to Packalén radykalnie 
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określa, „prymitywne”692 asocjacje związane ze sposobem życia, który 
kojarzył się w Polsce z niskim statusem społecznym. Nawet sam wyraz 
odrzwia nabrał charakteru gwarowego i wypadł z obiegu ogólnego języka 
polskiego693. Faktem pozostaje, że Czajkowska czerpała inspirację z 
rodzimej kultury podhalańskiej, a nie ogólnochłopskiej. Sięganie do 
architektury podhalańskiej, omijając rodzimą architekturę chłopską, jest w 
kontekście analizy stylu polskich ilustracji godne bliższej uwagi.  

Polska chata chłopska694, nazywana również chałupą, reprezentowała w 
polskim kręgu kulturowym styl życia, któremu historycznie przypisany był 
niski status. Wpłynęło to zapewne na decyzję ilustratorki lub wydawnictwa 
w wyborze innych rozwiązań. Kultura szlachecka, głęboko zakodowana w 
świadomości kulturowej Polaka spowodowała, że niechętnie czerpano z 
kultury klasy niższej. Kulturową normę stanowiła kultura szlachecka, a jej 
charakterystyczną budowlą była nie prosta chata, lecz dworek szlachecki. 
Problem związany z odtworzeniem szwedzkiej chaty chłopskiej w TP 
wywołany jest zatem nieprzystawalnością do siebie dwóch różnych kodów 
kulturowych  polskiego i szwedzkiego. 

Aby nie wywołać konfliktu w odtworzeniu wyglądu zewnętrznego obrazu 
wsi szwedzkiej w TP, ilustratorka starała się uniknąć negatywnych konotacji 
związanych z chatą chłopską, a co za tym idzie z przynależnością 
opisywanego w książce środowiska do kultury niższej. Odtworzenie dworku 
szlacheckiego stanowiłoby z kolei zbyt dużą przepaść kulturową w 
odwrotnym kierunku. Dlatego konieczne było znalezienie innego, bardziej 
neutralnego sposobu: rozwiązanie takie umożliwiało zilustrowanie w 
tłumaczeniu książek Astrid Lindgren architektury podhalańskiej. 

11.8.2.2 Sztuka ludowa Podhala a elementy architektoniczne w 
przekładzie 

Sztuka podhalańska pod koniec XIX wieku miała duży wpływ na rozwój 
zdobnictwa artystycznego i architektury w Polsce oraz naśladowana była w 
różnych, nawet odległych od Podhala regionach kraju. Z Zakopanego styl 
budownictwa podhalańskiego przedostał się do innych miejscowości 
górskich, gdzie budowano sanatoria, aby potem przenieść się jeszcze dalej 
do okolic Poznania, czy nawet Wilna.  

                                                        
692 Packalén (2001:78). 
693 Skrobiszewska (1973:102–107). 
694 Polska chata chłopska już od samych początków swego istnienia miała dach najczęściej 
pokryty strzechą lub gontem. Ściany zbudowane były z poziomo ułożonych drewnianych 
belek, łączonych w narożach. Podłogę wiejskiej chaty stanowiła gliniana polepa. Co prawda 
podłogi i ulice wykładano drewnem już w starożytnej osadzie w Biskupinie, ale jeszcze po 
wielu stuleciach w chatach chłopskich, a nawet w szlacheckich dworkach, podłogę stanowić 
mogły klepiska. Śliwa (1998:9). Więcej na temat historii chaty polskiej zainteresowany 
czytelnik znajdzie w Chata polska, Studyjum lingwistyczno-archeologiczne, Karłowicz 
(1884). 
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Sztuka ludowa Podhala stanowi sztukę ludu, który przez wieki nie uległ 
wpływom miasta i jego kultury. Krzyżowały się w niej wpływy z północy, 
Węgier, Rumunii, Bałkanów i z zachodniej Europy. Założona w roku 1876 
Szkoła snycerska695 w Zakopanem, prowadzona przez Czechów i 
Austriaków, narzuciła zakopiańskim cieślom styl alpejski w drewnianej 
architekturze. Na Podhalu rozwinęła się więc ciekawa twórczość w zakresie 
budownictwa i zdobnictwa drzewnego. Chata góralska przedstawiała sobą 
oryginalną, zharmonizowaną całość, była sztuką ogarniającą zarówno dom, 
jak i meble, sprzęty, narzędzia i odzież696. Malarz, architekt i propagator 
stylu zakopiańskiego697 Stanisław Witkiewicz (1851–1915) dołożył wielkich 
starań, aby doprowadzić do stworzenia stylu podhalańskiego, który stał się w 
polskiej kulturze najbardziej udanym przykładem zastosowania motywów 
ludowych w sztuce narodowej698. 

 
Ilustracja 10. 1EzS 33. 

                                                        
695 W roku 1891 nadano Szkole snycerskiej w Zakopanem nazwę Szkoły Zawodowej 
Przemysłu Drzewnego. 
696 Bystroń (1947:394–395). 
697 Dążeniem Witkiewicza było stworzenie podstaw dla nowoczesnej polskiej architektury 
ogólnonarodowej na podłożu sztuki ludowej Podhala. 
698 Bystroń (1947:396). 
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Architektura podhalańska symbolizowała wyższy status niż chłopska 
architektura spoza Podhala699. Zilustrowanie folkloru, mającego wysoki 
status, pomogło Czajkowskiej uniknąć ukazania w przekładzie obrazu 
kultury o niższym statusie. Folkloryzacja przy sięganiu do sztuki i kultury 
Podhala wykorzystywana była w polskiej LD w wyniku niechęci do 
portretowania wsi, której symbolem była polska chałupa chłopska. Jeśli już 
przedstawiano wieś, robiono to przez pryzmat folkloru i to folkloru, który 
cieszył się w rodzimej kulturze przekładu wysoką pozycją700. 

11.8.2.3 Niezgodność kodu wizualnego i językowego w portretowaniu 
warstw społecznych  

Wnętrza portretowane w 1DzB przedstawiają inny kontekst środowiskowy 
niż wygląd zewnętrzny budynków ilustrowanych w TO. Okna kreślone 
przez Czajkowską (1DzB 24, 233) wydają się raczej świadczyć o ich 
miejskim pochodzeniu, co stanowi kontrast w stosunku do wcześniej 
omawianych ilustracji drewnianych chat pokrytych strzechą. Podobny, 
stosując terminologię Nikolajevej, kontrapunkt stylowy występuje przy 
ilustracji wnętrz (1DzB 86–87), aczkolwiek możliwości interpretacyjne 
pozwalają tutaj na pewną swobodę. Kod wizualny, ukazujący środowisko 
miejskie, odbiega od kodu językowego tekstu przedstawiającego warunki 
wiejskie. Ma to szczególne znaczenie w świetle konotacji kulturowych 
wzbudzanych przez tekst i ilustracje. Odbiorca przekładu ma przed sobą 
dwie różne kultury: kulturę wiejską, opisaną w tekście i kulturę miejską 
ilustrowaną obrazem. Niezgodność (Schwarcz nazwałby to odchyleniem), 
kodu wizualnego i językowego przyczynia się niewątpliwie do powstania u 
dzieci wielu znaków zapytania przerywających swobodny tok lektury. 

Rysunki TP odbiegają znacznie od ilustrowania środowiska opisanego w 
tekście Lindgren, gospodarstwa wiejskiego. Polonizacja wyraża się w 
przystosowaniu ilustracji do polskiego systemu wartości, przenosząc 
obrazowane środowisko wyżej na szczeblu warstw społecznych, ze 
środowiska chłopskiego w miejskie. Dlatego ciekawy kontrast na tym tle 
stanowi przedstawienie „spotkania” przedstawicieli wsi i miasta w trakcie 
wizyty eleganckiej pani z miasta ze swoją córką, Moniką (BRR 8). Kontrast 
klasowy uwidoczniony jest przede wszystkim w ubiorze dziewczynki z 
miasta. Ubrana jest ona w eleganckie lakierki, kapelusik, garsonkę, ma 
wpiętą we włosy kokardę i naszyjnik na szyi. W TP nie znajduję żadnej 
ilustracji unaoczniającej te różnice. Ale nawet jeśli założymy, że ilustracja 
taka znalazłaby się w TP, to ukazanie owego kontrastu byłoby niemożliwe, 
ponieważ ubiór dzieci ilustrowanych w TP już wskazuje na środowisko 

                                                        
699 Elementy kultury podhalańskiej przenikały nie tylko do architektury ogólnopolskiej, ale 
również do twórczości polskich kompozytorów (Mieczysław Karłowicz, Karol 
Szymanowski), pisarzy i poetów (Jan Kasprowicz, Stanisław Wyspiański). 
700 Skrobiszewska (1973:153). 
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miejskie. Stworzenie kontrastu wieś – miasto, co mogło być celowym 
zabiegiem w TO, byłoby zatem niemożliwe na ilustracjach TP. 
Hipotetycznie można by również założyć, że nawet gdyby odtworzenie 
różnic klasowych w ilustracjach TP było możliwe, to prawdopodobnie nie 
doszłoby do tego, jako że ówczesna polityka wydawnicza niechętnie 
dopuszczała aluzje o klasowym charakterze w utworach dla dzieci701. 

Poza szczegółami ubioru, Czajkowska odstąpiła od zobrazowania 
środowiska szwedzkiego z utworu Lindgren. Zarówno wnętrze jak i stroje 
dzieci w TP mogą reprezentować środowisko polskie, ale mogą także, 
podobnie jak wcześniej omówiona architektura, wykazywać elementy 
wpływów innych kultur. W tym przypadku nazwałabym ten zabieg 
neutralizacją.  

 

 
Ilustracja 11. 1EzS 9. 

W 1EzS wnętrza ukazane są na trzech obrazkach (ilustracja 11, 16, 22), 
przedstawiających rodzinę siedzącą przy stole, gabinet doktora w 
Mariannelund i spiżarnię. Na podstawie ilustrowanych wnętrz, w których 
widoczne są krzesła, stół z naczyniami (ilustracja11), biurko doktora i szafa-
spiżarna, niełatwo jest określić, czy Czajkowska starała się odtworzyć 
wnętrza szwedzkie, czy rodzime. Zatem i tutaj spotykamy się z neutralizacją 
obrazu, jako że reprezentować on może różne konteksty kulturowe, 
pozbawione elementów sygnalizujących przynależność do określonej 
kultury. Czytelnik ponownie napotyka na kontrapunkt stylowy zarówno w 

                                                        
701 Adamczyk-Garbowska (1988:155–156). 
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przedstawieniu postaci jak i odstąpieniu od portretowania chłopskiej 
rodziny, mieszkającej na wsi. Osoby ukazane na obrazach TP są smukłe, o 
eleganckiej prezencji (ilustracja 7, 10, 11, 13, 16, 22). Rodzina siedząca przy 
stole (ilustracja 11), reprezentuje wyraźnie środowisko miejskie702. Obraz 
przedstawiony w TP wzbudza zatem zupełnie inne konotacje i pozostaje w 
konflikcie z tekstem Lindgren. Dzieje się tak nie tylko z powodu 
kontrapunktu stylowego w formie zmiany środowiska chłopskiego na 
miejskie. Jest to także skutek braku dynamizmu w obrazie, nieobecności 
ruchu i żywiołowości, tak wyraźnych w ilustracjach oryginału, w których 
stanowi kompozycję spójną z tekstem utworu. 

 
Ilustracja 12. EL 49. 

Młodzi czytelnicy przywiązują wagę do wyglądu zewnętrznego bohaterów 
czytanych książek, a ich ubiór służy między innymi do przekazania 
informacji dotyczącej statusu społecznego bohaterów703. Według tej zasady 
ilustrowała książki Lindgren Vang Nyman, akcentując na obrazkach, że 
dzieci mieszkające w Bullerbyn nie należały do najzamożniejszej warstwy 
społeczeństwa, o czym świadczą połatane spodnie, kurtki i pocerowane 
rajstopy (MBB 52, BRB 22–23, 99). Zupełnie inny obraz otrzymuje 
czytelnik TP, w którym portretowane są dzieci średnio-zamożne, elegancko 
ubrane i uczesane. Kontrapunkt w przedstawieniu środowiska wiejskiego w 
TO i TP wyraźny jest zatem wielokrotnie w ubiorze ilustrowanych postaci: 

                                                        
702 Podobnego zabiegu przeniesienia środowiska z wiejskiego do mieszczańskiego dokonał 
ilustrator niemieckiego przekładu Emil i Lönneberga. Stolt (1978:143).  
703 Nikolajeva (2002:185)  
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strój w TP nie wskazuje na środowisko wiejskie, gdzie głównym zajęciem 
jest praca fizyczna.  

Podobnie w obrazowaniu 1EzS ilustratorka, poprzez wybór wyglądu 
zewnętrznego postaci, usytuowuje utwór w innym kontekście społecznym 
niż to czyni autorka. Mężczyźni w TP noszą codzienny, aczkolwiek 
elegancki i miejski strój, w kontakcie z gośćmi przywdziewają garnitury, 
marynarki, koszule, kamizelki, krawaty i muszki. Kobiety ubrane są w 
eleganckie garsonki i sukienki z koralami, czy także nadzwyczaj szykowne, 
szerokie kapelusze z piórami (ilustracja 22 oraz 1EzS 10, 25, 33). Wizualne 
przedstawienie ubioru kobiet w TP przywołuje niekiedy na myśl 
egzaltowane damy z wyższych sfer. Niezgodne z rzeczywistością opisaną w 
tekście ilustrowanie smålandzkich chłopów w 3E zwróciło uwagę 
szwedzkiej krytyki704 i wzbudzało ogromne niezadowolenie u Lindgren. 
Oburzenie autorki z powodu przystosowania, np. ilustracji książkowych do 
niemieckiej kultury, przedstawienie chłopów jako wielkobrzuchych 
mężczyzn, a krajobrazu Smålandii jako winnych pagórków było ogromne705.  

 
Ilustracja 13. 1EzS 19. 

Ukazanie stroju na jednej z ilustracji odbiega nieco od pozostałych i 
konotuje treści wcześniej opisane przy obrazowaniu architektury. Mama 
Emila ubrana jest w spódnicę i żakiet z brzegami zdobionymi naszytymi 

                                                        
704 von Essen (1977:151). 
705 Edström (2004:28–29). 
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haftowanymi taśmami – pasamonami, na nogach ma filcowe kapcie z 
pomponami (ilustracja 13), strój noszący wyraźne znamiona folkloru. Ubiór 
zawiera elementy wskazujące na jego góralskie pochodzenie. Przede 
wszystkim haftowane taśmy na mankietach i brzegach okrycia wierzchniego, 
przywołują skojarzenia z cuchą białą706, a sukienne pantofle z góralskimi 
kapcami czy papuciami707. 

 
 

Ilustracja 14. EL 40–41. 

W XIX w. zaczęło wzrastać zainteresowanie kulturą chłopską, które 
przetrwało aż do okresu Młodej Polski. Silne czerpanie ze sztuki ludowej w 
ilustracjach książkowych dla dzieci rozpoczęło się w okresie 
międzywojennym708. Jednym z przejawów wzmożonego zainteresowania 
ludowością był renesans stroju ludowego709. Strój podhalańskich górali stał 
się typowym strojem całej góralszczyzny. Bystroń twierdzi710, że przyczyna 
tego tkwi w fakcie, iż Podhalanie mieli najwięcej ambicji kulturalnych i 

                                                        
706 Cucha jest noszonym na Podhalu okryciem wierzchnim, szytym z wełnianego sukna. Od 
połowy XIX w. zaczęto je lamować wełnianymi sznureczkami i pasami z zielonego sukna. 
Zarówno sznureczki jak i sukienne pasy rozmieszczano wzdłuż dołu, przodów i dolnych 
krawędzi rękawów cuchy. W pierwszych latach XX w. zdobienie wzbogaciło się o motywy 
kwiatowe wyszywane na jej przodzie. Piskorz-Branekova (2008:196–197). 
707 Współcześnie sukienne pantofle służą głównie jako towar handlowy, przeznaczony dla 
turystów, odwiedzających Podhale i łańchuch sklepów Cepelii w Polsce.  
708 Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży (1999:131), Jazowska-Gumulska (2001:299–
308). 
709 Renesans dotyczył niektórych typów tradycyjnego ubioru. Chłop, przywdziewający strój 
ludowy, chciał publicznie pokazać bogactwo i barwność stroju ludowego, dlatego wybierano 
najbarwniejsze i najozdobniejsze stroje nawet, jeśli nie pochodziły z danej okolicy. 
Największe możliwości powodzenia miał strój z okolic Krakowa. Wpływał na to nie tylko 
wygląd zewnętrzny stroju, ale także wspomnienia historyczne związane z Krakowem oraz 
rola miasta jako dawnej stolicy państwa. Udział chłopów z okolic Krakowa w powstaniu 
Kościuszkowskim w 1794 roku nadawał im miano najbardziej patriotycznych. Sam Tadeusz 
Kościuszko demonstracyjnie wkładał krakowską sukmanę, podnosząc ten ubiór do godności 
symbolu narodowego. Strój krakowski stał się więc strojem ogólnonarodowym i noszenie 
jego było akceptowane nawet w okolicach oddalonych od Krakowa. Podobne zjawisko 
obserwowano przed II wojną światową odnośnie stroju łowickiego, aczkolwiek nie osiągnęło 
ono aż takich rozmiarów, jak w przypadku stroju krakowskiego. Bystroń (1947:386–393). 
710 Tamże, s. 391–392. 
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zachowywali dużą godność w stosunku do przybyszów z miast, co wpłynęło 
na wytworzenie się opinii o wyższości stylu podhalańskiego. Na opinię tę 
wpływ miał też zapewne fakt, że Góralom nadawano tytuły szlacheckie. 
Ludowy strój podhalański przybrał w ten sposób rolę stroju szanowanego i 
akceptowanego w ogólnopolskiej kulturze ludowej711. Należy również 
pamiętać o wyższej pozycji Górali w stosunku do pozostałych chłopów na 
terenie Polski, która wynikała prawdopodobnie z faktu, że Górale byli 
ludźmi wolnymi w porównaniu z chłopami, którzy przez wieki byli 
chłopami pańszczyźnianymi, przypisanymi do ziemi712. 

W przedstawianiu strojów przez Czajkowską ujawniają się dwie 
tendencje. Jedna to polonizacja, podobnie jak w 1DzB, odejście od ubioru 
charakterystycznego dla środowiska wiejskiego, zajmującego się pracą 
fizyczną na rzecz ubioru miejskiego. W konsekwencji takiego pociągnięcia 
następuje polonizacja ilustracji przez dostosowanie ubioru do polskiego 
systemu wartości i przeniesienie ukazanego w książce środowiska do 
wyższej warstwy społecznej. Druga tendencja to znaczna skłonność do 
posługiwania się elementami folkloru podhalańskiego (ilustracja 13), czyli 
korzystanie ze strategii folkloryzacji. 

Tendencję zwrotu w stronę folkloru zauważam także w przedstawieniu 
struganych przez Emila drewnianych ludzików (1EzS 26–27). Szczególnie 
wyraźny wpływ folkloru widoczny jest na okładce książki 1EzS z roku 1971 
(ilustracja na okładce). Zobrazowany na niej Emil, chłopczyk o kręconych, 
blond włosach aniołka, z dwoma czerwonymi różkami, ogonkiem i z 
trójzębem w ręku, symbolizuje diabełka. Okładka utrzymana jest w 
soczystych kolorach: czerwonym, zielonym, czarnym i żółtym, barwach 
chętnie wykorzystywanych w strojach i kulturze ludowej. Analizę okładki 
można by zakończyć na fazie ikonograficznej metody Panofskyego, 
tłumaczącej znaczenie atrybutów, insynuujących charakter bohatera książki. 
Dla głębszego zrozumienia obrazu przejdę do metody semiotycznej, która 
pozwoli zrozumieć wykorzystanie takiej, a nie innej kolorystyki oraz 
powodu jej użycia.  

Przedstawienie postaci Emila, jadącego na struganym osiołku, nie kieruje 
czytelnika w stronę treści opowiadania o przygodach szwedzkiego 
chłopczyka. Choć z ilustracji można by wnioskować, że ilustratorka lub 
wydawca w ten właśnie sposób starali się uniknąć kolejnych odniesień do 
niższej kultury chłopskiej. Zabiegu folkloryzacji dokonano poprzez ucieczkę 
w intensywne barwy folkloru, ludowe wycinanki, drewniane „cepeliowskie” 
ludziki i elementy wierzeń ludowych, uwidaczniających się na okładce i na 
ilustracjach (1EzS 1, 3, 26, 27). W ten sposób ominięto wszelkie ewentualne 

                                                        
711 Z powieści biograficznej o Elizie Orzeszkowej dowiadujemy się, że strój ludowy z okolic 
Podhala i Krakowa noszony był przy uroczystych okazjach na terenie całej Polski, nawet w 
Milkowszczyźnie (obecnie Białoruś). Kolińska (1996:11, 19, 62). 
712 Pańszczyznę zniesiono w Polsce w roku 1864. 
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konotacje z niższą kulturą przy jednoczesnym zachowaniu kryterium 
ludowości, które staje się tu substytutem smålandzkiej kultury chłopskiej. 
Zabieg folkloryzacji był w owym czasie w Polsce popularną metodą 
oferowania najmłodszym odbiorcom obrazu wsi713.  

Ukazanie Emila na okładce TP jako aniołka z rogami pozostaje w idealnej 
zgodności z tekstem Lindgren, gdzie już w pierwszych zdaniach książki 
czytamy: [...] Emil var en riktig liten ängel. Men det skulle man bara inte 
inbilla sig. (EL 5), „ [...] Emil był prawdziwym aniołkiem. Ale pozory 
mylą.” (1EzS 5). Zobrazowanie Emila jako aniołka z rogami w TP jest 
swego rodzaju niezwykle trafną personifikacją charakteru chłopca, 
widzianego oczami dorosłych, czyli „małego diabełka”, a nie prawdziwie 
posłusznego aniołka. Emil, chcąc szczerze czynić dobro, nieświadomie staje 
się wpadającym w tarapaty diabełkiem, przyprawiającym dorosłych o ból 
głowy. Tak więc Czajkowska w ilustracji okładki polskiego przekładu, 
uciekając w folklor świetnie podjęła dialog zapoczątkowany przez Lindgren 
już w piewszych słowach utworu o Emilu i poprowadziła go dalej do 
czytelnika TP. 

11.8.2.4 Wizualizacja wnętrz a anachroniczne przedstawienie 
rzeczywistości. 

Szata graficzna TO pozwala czytelnikowi na pewne umiejscowienie utworu 
w czasie. Ikonologiczna metoda Panofskyego umożliwia odczytanie różnych 
sygnałów czasu. Najważniejszy z nich stanowi portret króla Oskara II (EL 
35), zmarłego w 1907 roku. Przypuszczać zatem należy, że akcja książki 
umiejscowiona jest za czasów rządów Oskara II lub niedługo po nim. 
Portretu króla w TP brakuje.  

Również przedmioty, należące do epoki opisanej w tekście i stanowiące 
wyposażenie gabinetu lekarskiego TO, wskazują na początki wieku XX 
(ilustracja 15). Lekarz nosi popularne w końcowych dekadach XIX wieku 
binokle, stosowane jeszcze do lat 30. XX wieku, a na biurku stoi drewniany 
stetoskop – słuchawka w kształcie rurki do osłuchiwania pacjentów. W TP 
lekarz nosi już okulary, a do osłuchiwania pacjentów służy mu stetoskop z 
dwiema słuchawkami; przyrząd, który opatentowano dopiero w roku 1963 
(ilustracja 16). Podobnie posiadanie przez lekarza zegarka kieszonkowego 
na łańcuszku w TO również wskazywałoby na początki XX wieku. Zegarek 
kieszonkowy ma zapewne za zadanie podkreślenie wyższego statusu 
społecznego lekarza. W wieku XIX i w początkach XX używany był często 
przez mężczyzn właśnie dla zaznaczenia pozycji społecznej lub zawodowej.  

 

                                                        
713 Skrobiszewska (1973:153). 
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Ilustracja 15. EL 27. 

Ważną wskazówką, dość precyzyjnie umieszczającą fabułę w czasie, poza 
elementem wizualnym, stanowi także tekst714 nawiązujący do komety 
Halleya, której oczekiwano w Szwecji w 1910 roku oraz do silnego 
trzęsienia ziemi w San Francisco w 1906 roku715, na temat którego służąca 
Lina czytała informację w lokalnych gazetach716. 

Na podstawie historycznie udokumentowanych dat: roku śmierci króla 
Oskara II – 1907 oraz opatentowania stetoskopu akustycznego przez Davida 
Littmanna w 1963 roku, można przypuszczać, że rozbieżność między 
oryginalnymi ilustracjami EL a polskim przekładem 1EzS obejmuje około 
60 lat, jako że nie można zakładać, iż wizerunek Oskara II zdjęto ze ściany z 
chwilą jego śmierci. Stanowi to szczególny problem w książce adresowanej 
do dziecka. Czytelnik w wieku 8–9 lat być może nie rozwinął jeszcze 
umiejętności swobodnego operowania pojęciami czasu i przestrzeni717. Może 
zatem mieć trudności z odbiorem lektury, w której zakłócona jest 

                                                        
714 NHEL (6, 48–99), PES (71, 94–120). 
715 Edström (1992:139–140).  
716 Lokalne gazety, o których mowa to Vimmerbytidning powstała w 1856, Smålands-
Tidningen powstała w 1899 a Hultsfreds-Posten powstała w roku 1902. 
717 Papuzińska (1978a:31). 
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chronologia fabuły, tej opisanej w tekście i tej przedstawionej wizualnie. 
Poza tą rozbieżnością w TP uwagę zwraca również sposób przedstawiania 
postaci na rysunkach podkreślający różnice społeczne między rodzicami 
Emila a lekarzem.  

 
Ilustracja 16. 1EzS 15. 

11.8.2.5 Studnia w kontekście kulturowym 

Na ilustracjach Berga dwukrotnie występuje rysunek przedstawiający ujęcie 
wód podziemnych, studnię (EL 22, 46). Element studni pojawia się także u 
Czajkowskiej (ilustracja 10). Ilustracje studni w TO i TP wykazują wiele 
podobieństwa. Z punktu widzenia transferu szwedzkiego kodu kulturowego i 
wizerunku smålandzkiej wsi w TP jest to zjawisko pozytywne. Czytelnik TP 
ma przed sobą obraz jaki został przedstawiony w TO, a jednocześnie 
rozpoznaje go od razu, jako że ten element kulturowy przynależy również do 
jego rodzimej kultury. Studnię, jako przynależną do architektonicznego kodu 
kulturowego, należy jednak rozpatrywać w szerszym kontekście.  

Od zarania dziejów ludzie musieli sobie zapewnić stały dostęp do wody. 
Czerpano ją właśnie ze studni. Już w Ewangelii wg św. Jana, 4:6, czytamy o 
źródle Jakuba, studni, przy której zasiadł spragniony wody Jezus. Tradycja 
pobierania wody ze studni, nie stanowi zatem elementu charakterystycznego 
dla konkretnego kodu kulturowego tylko jest elementem uniwersalnym, a 
tym samym składowym zarówno kultury chłopskiej jak i szlacheckiej, 
szwedzkiej i polskiej. Wpisuje się ona w dużo szerszy kontekst tradycji 
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europejskiej, a nawet ogólnoświatowej. Przekazanie obrazu studni z TO nie 
sprawiło zatem żadnego problemu ilustratorce, ponieważ element ten jest 
znany i szeroko rozpowszechniony w obu kulturach. 

11.8.2.6 Praca fizyczna dzieci 

W strategii ilustrowania 1DzB wyraźnie widoczna jest rezygnacja z 
przedstawiania na rysunkach domowych prac dzieci, np.: trzepania 
dywanów (ilustracja 17, plewienia rzepy (ilustracja 1), kąpania psa (ABB 
46), zwożenia siana z pola (ilustracja 4), pieczenia ciasta (ilustracja 18), 
malowania stołu (MBB 103) czy zamiatania podłogi (BRB 111). Podobnie 
jak elementy wiejskie, występujące w architekturze, wystroju wnętrz, czy 
ubiorze postaci przeniesione zostały do środowiska miejskiego lub folkloru, 
tak pracę fizyczną dzieci poddano puryfikacji, rezygnując z tych scenek w 
kodzie wizualnym. Wskazywałoby to ponownie na zakorzenioną w 
świadomości ilustratorki niechęć do portretowania wsi, pracy na roli i w 
gospodarstwie.  

 
Ilustracja 17. ABB 26. 

Brak ilustracji przedstawiających pracujące dzieci, odzwierciedla także 
częściowo rozpowszechnioną w środowiskach miejskich pogardę dla pracy 
fizycznej718 oraz pogląd, że praca fizyczna nie jest odpowiednim zajęciem 
dla dziecka. Należy tutaj zaznaczyć, że w polskim środowisku wiejskim już 
od trzeciego roku życia dzieci wprowadzane były sukcesywnie w czynności 
domowe i gospodarskie719. Szata graficzna TP odzwierciedla zatem pogląd 
na dziecko, jaki istniał w wyższej polskiej kulturze, a nie wizerunek dziecka 

                                                        
718 Skrobiszewska (1973:153). 
719 Cieślikowski (1975:84–87). 
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przedstawiony w TO i nie rzeczywisty obraz życia na wsi polskiego dziecka. 
Innym powodem unikania ilustrowania dzieci w trakcie pracy mogły być 
warunki polityczne panujące w momencie przekładu. Praca dzieci kojarzyć 
się mogła z systemem kapitalistycznym, a ówczesna władza zapewne 
niechętnie widziała tego rodzaju konotacje w książkach dla dzieci. Sposób 
ilustrowania, a raczej decyzja o puryfikacji pewnych momentów w TP 
wpłynęła na charakter książki poprzez ponowne dostosowanie jej do 
polskiego miejskiego kodu kulturowego. 

 
Ilustracja 18. MBB 101. 

11.8.2.7 Ilustrowanie szwedzkich tradycji i wierzeń 

Tradycje obchodzone w Szwecji nie są licznie ilustrowane w TO. Pomiędzy 
TO a TP istnieje interesująca różnica w sposobie przedstawienia ich na 
ilustracjach. Rozdział traktujący o obchodach świąt Bożego Narodzenia 
zawiera ilustracje ukazujące takie przygotowania do świąt jak wypiek 
pierników (MBB 10) lub pakowanie koszyka z jedzeniem dla Kristin z 
Zagajnika (MBB 13). Vang Nyman rezygnuje niekiedy z obrazowania 
elementów symbolizujących kulturę i tradycje szwedzkie, jak to ma miejsce 
w rozdziale o obchodach Nocy Świętojańskiej Midsommar, gdzie ilustruje 
zbieranie gałązek i kwiatów (BRB 84–85, 89, 91), ale już nie ukazuje na 
obrazku słupa świętojańskiego, midsommarstång. Podobnie w rozdziale o 
wodniku nie ma w TO rysunku elfów czy wodnika, ale zilustrowana jest 
nocna wyprawa dzieci do lasu na jego spotkanie (MBB 84–85). Skierowując 
swe ilustracje do szwedzkiego czytelnika elementy te mogły jej się wydawać 
zbędne, bo znane i oczywiste. 

Inaczej wygląda to w wystroju graficznym TP, gdzie nastąpiła 
puryfikacja obchodów Nocy Świętojańskiej. Mając jednak na uwadze tekst 
przekładu i trudności, z którymi borykała się tłumaczka, Irena Szuch-
Wyszomirska, w doborze odpowiedniego słowa na opisanie szwedzkiego 
midsommarstång jako „pal”, „kolumna”, „słup”, ilustracja tego właśnie 
elementu kultury szwedzkiej, zgodnie z pojęciem luk, czyli pustych miejsc w 
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recepcji utworu literackiego, ułatwiłaby znacznie zrozumienie tekstu i 
przekaz zawartego w nim szwedzkiego kodu kulturowego nie tylko w 
Polsce, ale i w innych krajach.  

Możliwość wypełnienia zaistniałej u czytelnika luki, poprzez 
wprowadzenie ilustracji nieznanego elementu z kultury oryginału, została 
natomiast wykorzystana przez ilustratorkę TP w rozdziale o wodniku, gdzie 
czytelnik polski ma okazję wizualnego zapoznania się nie tylko ze 
szwedzkim wodnikiem Näcken (1DzB 185), ale nawet z tańczącymi elfami 
(1DzB 179). Ilustracja wodnika nie daje, co prawda, czytelnikowi TP do 
końca możliwości poznania mitycznej postaci i towarzyszącej jej grozy, 
ponieważ rysunek TP przedstawia wesołego Lassego siedzącego na 
kamieniu, wymachującego paluszkami u nóg. Nieobecne są tu nastrój i 
tajemniczość sceny opisanej w TO; osłona nocy, mistyka, strach i dreszcz 
emocji. Mimo tego obraz TP wykonany jest, jakby to określił Szuman, „w 
duchu utworu”720. Czytelnik polski, jak zapewne życzyła sobie Lindgren w 
tekście, zamiast strachu odczuwa wesołość i znajduje powód do śmiechu. 
Dowodzi to z kolei troski ilustratorki TP o adresata dziecięcego, dokładnie 
studiującego obrazki, szczególnie wrażliwego na detale i przywiązującego 
dużą wagę do szczegółów. 

Z jednej strony, ciekawa jest myśl, że tłumaczka tekstu Irena Szuch-
Wyszomirska i ilustratorka Hanna Czajkowska dyskutowały na temat 1DzB. 
Zdając sobie sprawę z trudności w przekazaniu motywu Näcken młodemu 
czytelnikowi TP721 zdecydowały się na użycie ilustracji jako wypełnienie 
luki i ostatniej deski ratunku tłumacza. Ilustracja tym różni się od tekstu, że 
daje czytelnikowi możliwość wyobrażenia sobie tego, czego tekst w 
przekładzie nie jest w stanie przekazać. Z drugiej jednak strony, 
przypuszczam, że gdyby Czajkowska i Szuch-Wyszomirska rzeczywiście 
konsultowały się ze sobą, zdecydowałyby się raczej na zilustrowanie innego 
komponentu szwedzkiego kodu kulturowego, który sprawiał wyraźny kłopot 
w procesie tłumaczenia, mianowicie wspomnianego midsommarstång, czy 
też mało znanego polskiemu czytelnikowi sparku.  

Uroczystości wigilijne ilustrowane w TP to (1DzB 116–117), zgodnie z 
tekstem Lindgren, choinka ozdobiona, świeczkami, aniołkami i 
chorągiewkami, wokół której tańczą dzieci w czapkach i z maskami na 
twarzy. Zgodność z tekstem jednak tutaj się kończy. W tekście przekładu 
mowa jest o maskach i czapkach krasnoludków wigilijnych. Wzbudzający 
prędzej strach u czytelnika dziecięcego charakter masek na ilustracji TP 
wskazywałby raczej na karykaturalne obchody karnawałowe. Obraz w 
przekładzie poddany został poza tym częściowej laicyzacji: pozbawiono go 
niektórych elementów wskazujących na religijny charakter święta. 
Podkreślę, że chodzi tylko o niektóre elementy, jako że anioły 

                                                        
720 Szuman (1951:23). 
721 Zob. 6.3. 



 261 

reprezentujące wymiar religijny i zdobiące choinkę występują na ilustracji 
TP. Maski przedstawiające krasnoludki wigilijne zlaicyzowano poprzez 
zastąpienie ich maskami twarzy wywołującymi przerażenie. Zabieg ten 
może wcale nie był świadomy i nie miał na celu oddalenia czytelnika od 
jego tajemniczego desygnatu. Powodem takiej strategii mógł, po prostu być 
brak kompetencji kulturowej. Skłaniam się jednak raczej ku zupełnie innej 
interpretacji. Czajkowska znała wygląd postaci jultomte „krasnoludka 
wigilijnego”722, a biorąc pod uwagę kształt i wygląd masek przypuszczam, że 
ilustratorka chciała je przedstawić w taki sposób, żeby sprawiały wrażenie 
wykonanych przez same dzieci.  

Tłumaczka zdecydowała się równocześnie na pewną egzotyzację, 
wprowadzając na ilustracji (1DzB 116–117), zgodnie z tekstem Lindgren, 
chorągiewki. Z tekstu nie wynika, co prawda, że chodzi o szwedzkie 
chorągiewki, ale ta implicytna informacja łatwa jest do odczytania przez 
czytelnika przekładu. Ilustracja Czajkowskiej dowodzi, że odczytała ona tę 
informację i rozumiejąc trudności młodego polskiego czytelnika, któremu 
być może szwedzka flaga nie była znana, kierowała się troską o odbiorcę, 
odtwarzając flagę z krzyżem nordyckim, implikującym jej szwedzkie 
pochodzenie.  

Z podobnej strategii egzotyzacji skorzystała Czajkowska w 1EzS, gdzie w 
tekście mowa jest o duńskiej fladze. Flaga duńska, ze względu na swe 
podobieństwo z flagą szwedzką, znana jest czytelnikowi TO, dlatego 
zapewne nie wprowadzono jej do TO. Ilustratorka TP kierując się chęcią 
wyjaśnienia czytelnikowi ewentualnych niejasności zilustrowała więc flagę 
w podobny sposób jak w 1DzB (ilustracja 10 oraz 1EzS 37).  

W związku z obchodami Nocy Sylwestrowej w Bullerbyn opisana i 
zilustrowana w TO jest tradycja topienia ołowiu (MBB 31). Nie jest ona 
znana czytelnikowi TP, aczkolwiek nie jest mu całkowicie obca. W polskim 
kręgu kulturowym obchodzone są w nocy z 29. na 30. listopada Andrzejki, 
w czasie których wróży się przyszłość poprzez lanie roztopionego wosku na 
zimną wodę. W TP brak jest ilustracji. Lanie wosku było bez wątpienia 
łatwe do skojarzenia z opisanym w tekście Lindgren topieniem ołowiu. Nie 
wchodziła więc w grę nieznajomość tego elementu kulturowego, jak to 
mogło mieć miejsce w przypadku midsommarstång. Przyczyną puryfikacji 
tego rysunku w TP była prawdopodobnie decyzja wydawnictwa o 
zmniejszeniu liczby ilustracji w książce. 

Obchody świąt Wielkanocy wizualizowane są zarówno w TO, jak i TP. 
W TO ukazane są obrazki wypełnionych słodyczami jajek, czy także 
tradycjonalnego w Wielki Czwartek przebierania się za påskkärringar – 
czarownice wielkanocne (MBB 60, 62, 64)723. Uwaga skupia się również na 

                                                        
722 Por. 6.6. 
723 Według wierzeń påskkärringar miały nie dopuścić do świtu dnia zmartwychwstania 
poprzez przyciskanie słońca do horyzontu w Niedzielę Zmartwychwstania. Schön (2005:190). 
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obrazie nieistniejącego już prawie dzisiaj w Szwecji zwyczaju przyczepiania 
innym na plecach karteczek dymmelonsdagspass, zawierających krótkie 
teksty, mające głównie na celu ośmieszenie osoby, której przyczepia się 
karteczkę (ilustracja 19). W polskim przekładzie ilustratorka zdecydowała 
się na częściową egzotyzację. Zilustrowała dzieci przebrane za czarownice 
(1DzB 156–157), ale spuryfikowała odtworzenie nieznanej tradycji 
przyczepiania karteczek. W oryginalnym tekście Lindgren zabawa w 
wyprawę na Łysą Górę – Blåkulla odbywa się na pogrzebaczu i miotle, 
natomiast na ilustracji Vang Nyman dziewczynka leci wyłącznie na 
pogrzebaczu. Ilustratorka polskiego przekładu postanowiła zilustrować 
wszystkie dzieci z Bullerbyn, lecące, nie tylko na miotłach, ale też na innych 
narzędziach pracy w gospodarstwie wiejskim, takich jak grabie, łopata i 
widły do siana (1DzB 156–157). Wprowadzając dodatkowe elementy 
Czajkowska kierowała się zapewne chęcią spotęgowania efektu zabawy. 
Dodam, że to właśnie ten obrazek wybrano na okładkę pierwszego polskiego 
wydania Dzieci z Bullerbyn.  

Wracając do problematyki niezgodności tekstowo-ilustracyjnej (czyli tzw. 
odchyleń według Schwarcza czy kontrapunktu według Nikolajevej), dodam, 
że rozbieżność pomiędzy tekstem, w którym występują pogrzebacz i miotła, 
a ilustracją, na której widnieją jeszcze grabie, łopata i widły do siana, jest 
znacznie większa. Ma tu bowiem miejsce błędne odczytanie TO Lindgren 
przez tłumaczkę, Szuch-Wyszomirską. W TP (1DzB 155) czytamy, że 
narratorka, Lisa, która wzięła pogrzebacz mający jej służyć za środek 
lokomocji, w rzeczywistości udała się w drogę na koniu724! Ilustracja TP nie 
przedstawia jednak konia, co może powodować pytania u czytelnika TP, 
który zwróci uwagę na niezgodność treści z obrazem. Byłby to kolejny 
argument wskazujący na to, że ilustratorka i tłumaczka TP nie konsultowały 
się ze sobą. Odczytanie szwedzkiego kodu kulturowego poprzez ilustrację 
będzie w tym przypadku szczególnie zakłócone poprzez tekst przekładu i 
zamiast przybliżyć szwedzką kulturę polskiemu odbiorcy, kulturę tę od 
niego oddali. 

Zatrzymam się na ubiorze dzieci przebranych za Baby-Jagi w TP. 
Dziewczynki całkowicie zmieniły strój, dwaj chłopcy mają na sobie chusty, 
a trzeci pozostaje nieprzebrany. Porównując tekst Lindgren z jego polskim 
przekładem, czytamy: ...klädde vi alla barn ut oss till påskkärringar. 
Pojkarna också (MBB 61), „[...] przebraliśmy się wszyscy [...] za Baby-Jagi. 
Chłopcy też” (1DzB 155). Ilustracja TP przedstawia wszystkie dzieci 
niezależnie od płci aktywnie biorące udział w zabawie, ale zabawa w 
przebieranie została ograniczona właściwie tylko do dziewczynek. Czyżby 

                                                        
724 Och så tog jag ugnsrakan till att rida på. Lasse tog stora lagårdskvasten. Jag red iväg till 
Norrgården och lämnade påskbrev till Britta Anna. (MBB 61–62). 
Wzięłam też z pieca chlebowego długi pogrzebacz, by mieć na czym jechać. Lasse jechał na 
wielkiej miotle wziętej z podwórza. Pojechałam konno do Zagrody Północnej i zawiozłam 
listy z życzeniami świątecznymi do Britty i Anny. (1DzB 155–156). 
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przebieranie się miało być jedynie domeną ich zabaw? Ilustracja w TP nie 
pozostaje zatem do końca w zgodzie z tekstem. Warty zasygnalizowania jest 
też komentarz do tej właśnie ilustracji, który ukazał się w książce 
Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci Ireny Słońskiej: 

Zalety tej ilustracji to czystość rysunku i wesołość, a dodatkową atrakcją, 
zwłaszcza dla dziewczynek, jest pewna drobiazgowość i dekoracyjność 
widoczna w szczegółowo opracowanych i zindywidualizowanych ubraniach 
dzieci.725 

W komentarzu tym i w ilustracji Czajkowskiej doszukiwałabym się różnicy 
poglądów na zabawę chłopców i dziewcząt między szwedzką a polską strefą 
kulturową. W polskim kodzie kulturowym do typowych zainteresowań 
dziewczynek należy ubiór i moda. Ilustracje dostarczają jednak zbyt mało 
materiału, aby wyciągać definitywne wnioski na temat perspektywy 
genderowej i jej praktycznego zastosowania w ilustrowaniu książek dla 
dzieci. Z całą pewnością można zaś stwierdzić, że ilustracja odzwierciedla 
pogląd zawarty w powyższym cytacie, a także pogląd na różnice w 
zabawach polskich dziewcząt i chłopców pod koniec lat 50. XX wieku. 

Sierpniowe łowienie raków w jeziorach, czyli kräftfisket to tradycyjny 
połów odbywający się w Szwecji corocznie. Łowienie raków odbywa się 
nocą, przy pomocy specjalnych koszy na raki. Przedstawiając dzieci w 
łódkach na jeziorze (BRB 128–129) Vang Nyman nie zapomniała o 
zilustrowaniu raków i koszy. Tradycja ta, nie jest znana młodemu 
czytelnikowi polskiego przekładu. W trakcie lektury pojawiają się zapewne 
u odbiorcy pytania dotyczące nieznanego mu obyczaju i sposobu łowienia 
raków. Czajkowska jedynie fragmentarycznie zobrazowała tę tradycję 
(1DzB 364–365). Ilustracja w TP poddana została puryfikacji poprzez 
redukcję charakterystycznych koszy, co uniemożliwia czytelnikowi TO 
zapoznanie się z tym elementem kultury oryginału. A przecież zilustrowanie 
tej tradycji wypełniłoby istniejącą lukę i przybliżyłoby bez wątpienia 
szwedzki kod kulturowy czytelnikowi TP. 

                                                        
725 Słońska (1977:59). 
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Ilustracja 19. MBB 60. 

Analizę wizualizacji szwedzkich tradycji i wierzeń zakończę, komentując 
ilustrację Vang Nyman w TO, która ukazuje przypiętą do pleców Agdy 
dymmelonsdagspass „kartkę przyczepianą na plecach w Wielką Środę”726, 
(ilustracja 19). Tekst przekładu Dzieci z Bullerbyn mówi wielokrotnie o 
klockach, które dzieci sobie nawzajem przyczepiały szpilkami na plecach 
(1DzB 153–155). Zastanawia fakt, dlaczego Szuch-Wyszomirska w trakcie 
przekładu tekstu nie skorzystała z informacji podanej w formie kodu 
leniwego, wizualnego, czyli obrazka przedstawiającego desygnat, w trakcie 
przekładu tekstu. Zawarta w ilustracji informacja o nieznanej zapewne 
tłumaczce tradycji szwedzkiej powinna wszak posłużyć jej pomocą. 
Niestety, mimo zilustrowanych w oryginale karteczek i wątpliwej, 
możliwości przytwierdzania szpilkami klocków, TP opowiada na kilku 
stronach właśnie o przyczepianiu klocków! W niektórych nowszych 
wydaniach przekładu wprowadzono poprawki na karteczki, ale czasami w 
tekście przekładu powracają klocki, jak na przykład w wydaniu z roku 2008, 
czy nawet w dwóch wydaniach z roku 2011727, które przekazują inną wizję 
kultury dziecięcej oryginału. Pojawiają się poza tym cały czas równolegle do 
zmodyfikowanych tłumaczeń niezmienione wznowienia pierwszych wydań, 
które ugruntowują mijający się z rzeczywistością obraz tej tradycji. Materiał 
dydaktyczny szkół polskich, stosowany w omawianiu lektur szkolnych, 
opracowany został również na podstawie dawnych wydań, co tym bardziej 
przyczynia się do utrwalania niepełnego i zniekształconego wizerunku 
szwedzkich zabaw dziecięcych w okresie Wielkanocy. 

                                                        
726 Tłum. SLN. 
727 W roku 2011 pojawiły się na polskim rynku wydawniczym dwie wersje Dzieci z 
Bullerbyn. Jedna ilustrowana przez Hannę Czajkowskią, a druga przez Ilon Wikland. 
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11.9  Kadry filmowe w drugim wydaniu Emila 
 ze Smalandii 

Drugie polskie wydanie Emila ze Smalandii ukazało się w roku 1990. 
Wizerunek smålandzkiej wsi zmienił w nim wystrój graficzny w stosunku do 
pierwszego wydania. Zrezygnowano całkowicie z rysunków Hanny 
Czajkowskiej na korzyść czterech kadrów z filmu. Ułatwiło to zapewne 
młodemu czytelnikowi skojarzenie książki z filmem, który był świeżo 
zachowany w pamięci czytelników, jako że ekranizacja powieści Astrid 
Lindgren emitowana była w Telewizji Polskiej wiosną 1990 roku. Kadr 
filmowy wykorzystano także na okładce książki. Powiązanie książki z 
filmem mogło być poza tym świadomym chwytem reklamowym, 
przyczyniającym się do zwiększenia liczby sprzedawanych egzemplarzy 
książki. 

Ograniczona liczba ilustracji w EzS nie pozwala jednak na pełne 
odtworzenie obrazu szwedzkiej wsi i szwedzkiego kodu kulturowego. 
Możliwe jest jednak wskazanie pewnych tendencji w stosunku do 
poprzedniej edycji, ilustrowanej przez Hannę Czajkowską. Przedstawienie 
Emila spędzającego wolny czas i przyjaźnie rozmawiającego ze służącą i 
parobkiem, Liną i Alfredem, świadczy o pewnej chęci ukazania 
demokratycznych stosunków między mieszkańcami wsi smålandzkiej. 
Podobna tendencja występuje w sposobie przedstawienia humanitarnego 
traktowania zwierząt. Już na okładce książki czytelnik spotyka 
uśmiechniętego Emila tulącego się do ukochanego prosiaczka. Różnicą w 
porównaniu z poprzednim wydaniem jest także pokazanie typowo 
szwedzkiego czerwono-brunatnego domku – röd stuga. Stanowi on tło 
jednej z wielu psot Emila, przechodzącego na czworakach po desce między 
oknami dwóch budynków. Zwrócić tutaj należy jednak uwagę na fakt, że 
typowo szwedzkie zabudowania nie są przedstawione jako dom mieszkalny, 
tylko jako drewutnia i spiżarnia, gdzie Emil odsiadywał kary za swoje psoty. 
Poczyniono zatem pewien krok do przodu w przekazywaniu wiejskiego 
elementu szwedzkiego kodu kulturowego na grunt polski. Wprowadzenie 
właśnie tego kadru otwiera w polskiej strefie kulturowej powolny etap 
akceptacji rzeczywistego obrazu szwedzkiej wsi na ilustracjach książek dla 
dzieci. 

Od czasu edycji pierwszego Emila ze Smalandii wydania minęło 20 lat. 
Polskim czytelnikom udostępniona została możliwość kontaktu z innymi 
krajami poprzez otwarcie granic, a także przez wydawanie różnych książek 
zagranicznych. Emisja filmu o Emilu w Telewizji Polskiej przyczyniła się 
definitywnie do zapoznania polskich młodych widzów z typowo szwedzką 
zabudową wiejską. Istotne, że trwający przez pewien czas proces 
przyswajania wizji szwedzkiej zabudowy wiejskiej zapoczątkował w Polsce 
film, a dopiero potem przejęła je ilustracja książkowa. Wpłynął na to 
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zapewne stopniowo tworzący się dystans wobec negatywnych konotacji, 
jakie ewentualnie mogła budzić tego rodzaju zabudowa w oczach czytelnika 
TP. Zakładając, że odbiorca TP miał oprócz tego świeżo zachowane w 
pamięci obrazy z filmu, potrafił zapewne wyciągnąć wnioski, że czerwono-
brunatne, drewniane budynki stanowią charakterystyczną zabudowę 
szwedzkiej strefy kulturowej i są istotnym składnikiem szwedzkiego kodu 
kulturowego.  

Mimo że, jak wcześniej wspomniałam, nie jest moim zamiarem 
prowadzenie dyskusji nad typologią materiału, nie da się jednak pominąć 
milczeniem faktu wypływającego z porównania liczby rysunków w 
oryginalnej i przekładowej wersji ilustracyjnej EL i EzS. Przyjmując 
definicję Hallberg728, należy uważać oryginalną wersję Emil i Lönneberga za 
książkę obrazkową. Fakt ten jest godny uwagi, jako że w EzS utwór 
całkowicie zmienił genre z książki obrazkowej na książkę ilustrowaną, i to 
ilustrowaną skąpo, jedynie czterema obrazkami. Jest to ogromną różnicą w 
porównaniu z wersją oryginalną, w której występuje aż 90 ilustracji. 

11.10 Egzotyzacja szaty graficznej przekładów 

11.10.1 Oryginalne rysunki Ilon Wikland w polskim 
przekładzie Dzieci z Bullerbyn oraz dylogii o Madice 

W polskim wydaniu Dzieci z Bullerbyn oryginalne rysunki Ingrid Vang 
Nyman jeszcze nigdy się nie pojawiły. Po decyzji przejścia do szwedzkich 
ilustracji w DzB w roku 1994, zdecydowano się na wystrój graficzny, z 
tomu zbiorowego Bullerbyboken (BB) ilustrowanego przez Ilon Wikland. W 
TO Bullerbyboken znajduje się 97 ilustracji. W TP mamy 94. Brakujące trzy 
obrazki to rysunki przedstawiające twarze sześciorga dzieci (BB 74), 
elegancko ubranej dziewczynki (BB 78) i dzieci siedzących na zboczu 
skalnym w trakcie połowu raków (BB 287). Ustalenie przyczyny wycięcia 
tych właśnie obrazów z TP nie jest łatwym zadaniem. Nie uważam, że 
właśnie te ilustracje są rysunkami o szczególnej czy o mniejszej wadze dla 
ukazania rzeczywistości przedstawionej w książce. Nie znajduję w nich 
treści nieodpowiednich dla dzieci, nie wykazują również zawartości 
niezrozumiałej dla odbiorcy TP, a ich szwedzka treść kulturowa nie stanowi 
specjalnych trudności w odbiorze. Być może po prostu prozaiczne 
przeoczenie, towarzyszące procesowi przygotowywania szaty graficznej 
książki, lub także ograniczone ewentualnie finanse spowodowały usunięcie 
tych ilustracji w TP.  

                                                        
728 Zob. 11.4. 
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Ilustracja 20. BB 71, DzB 71. 

Poza brakiem trzech rysunków zauważyłam przestawienie sześciu ilustracji 
w DzB729 w stosunku do BB730. W celu ustalenia przyczyny zmiany 
kolejności obrazów zbadałam zgodność tekstowo-ilustracyjną, po czym 
doszłam do wniosku, że przestawienie kolejności czterech ilustracji w DzB731 
wpłynęło pozytywnie na odbiór tekstu i ilustracji. Pierwsza para ilustruje 
tekst, gdzie mowa jest o psie Svippie, który węszy po ziemi, a po chwili 
znajduje tajną chatkę chłopców. Obrazy w TP ilustrują dokładnie właśnie w 
tej kolejności opisane momenty. W TO natomiast obrazki są umieszczone w 
odwrotnej kolejności, najpierw ukazana jest chatka, a węszący pies dopiero 
na końcu rozdziału. Mogłoby to wskazywać na badanie zgodności tekstowo-
ilustracyjnej, czyli congruency używając terminu Schwarcza, przez 
wydawnictwo Nasza Księgarnia przed oddaniem książki do druku. 

Następne dwie ilustracje przedstawiają dziewczynki jadące z górki, a po 
chwili chłopców, którzy fiknęli koziołka na sankach, wjeżdżając w zaspę 
śnieżną. W tej samej kolejności ukazują się czytelnikowi TP obrazy 
ilustrujące powyższe momenty. W TO jest znowu odwrotnie. Dokładniejsze 
zachowanie harmonii obrazu z tekstem w TP świadczy o głębokiej 
świadomości polskiego wydawcy o znaczeniu zgodności tekstu z ilustracją 
w książkach dla dzieci oraz o jego trosce o młodego czytelnika. Wydawca 

                                                        
729 DzB 65, 67; 97, 98; 228, 229. 
730 BB 67, 69; 101, 102; 234, 239. 
731 DzB 65, 67, 97, 98. 
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zdawał sobie sprawę, że ilustracja w LD powinna stanowić kompozycję 
spójną z tekstem, który dopełnia. 

Przekaz badanych elementów szwedzkiego kodu kulturowego zawartego 
w szacie graficznej Wikland odbył się bez zakłóceń. Dzięki egzotyzacji, 
czytelnik ma możliwość wypełnienia istniejących luk, dotyczących 
wizerunku kultury oryginału. Mam tu głównie na myśli typowo szwedzkie 
zabudowanie w postaci röd stuga732 (ilustracja 21), wnętrza domów733 
(ilustracja 20) i tą część szwedzkiego kodu kulturowego, którą stanowi 
wspólne i harmonijne życie ludzi, zwierząt734 i przyrody735 (ilustracja 21). 
Obecny ich przekład nie wprowadza już kontrapunktu stylowego a 
jednocześnie pozwala na uzupełnianie kodu językowego kodem wizualnym, 
co ułatwia i z pewnością także umila lekturę młodemu czytelnikowi. 

Omawiając wcześniej wizualizację elementów architektonicznych w 
1DzB i 1EzS przez Hannę Czajkowską uwidoczniłam inspirację polskiej 
ilustratorki elementami rodzimego kodu kulturowego. Autorka artykułu na 
temat autobiograficznych motywów w ilustracjach Ilon Wikland, Aidi 
Asumets736, zauważyła ze swojej strony inspirację jej obrazków estońską 
architekturą w wizualizacji budynków w utworach Lindgren. Drewniana 
oryginalna zabudowa, łącząca w sobie wpływy europejskie i rosyjskie, 
charakterystyczna jest dla małego miasteczka estońskiego Maapsalu, w 
którym Wikland spędziła dzieciństwo, pisze Asumets. Jako przykład 
typowych elementów architektury Maapsalu podaje ona schody na zewnątrz 
domów oraz okrągłe lub półokrągłe drewniane okiennice na poddaszach.  

W analizowanych przeze mnie utworach ilustrowanych przez Wikland, 
2M, BB i ich polskich przekładach, okiennice takie nie występują, widnieją 
jedynie kwadratowe lub prostokątne (ilustracja 21). Schody na zewnątrz 
budynków, a raczej jeden lub dwa stopnie, znajdują się na dwóch 
ilustracjach i stanowią, powiedziałabym, element charakterystyczny dla 
szerszego regionu geograficznego, obejmującego zarówno Szwecję, Polskę i 
inne kraje. Obszar badań Asumets obejmuje szeroki wachlarz utworów 
ilustrowanych przez Wikland, podczas gdy niniejsza praca zawiera dwie 
serie książek. Biorąc pod uwagę węższy materiał ilustracyjny w obecnej 
pracy oraz brak wymienionych w nim charakterystycznych form okiennic 
nie mogę wyciągać podobnych wniosków. Bliskość geograficzna Szwecji i 
Estonii oraz fakt, że europejskie wpływy widoczne są w zabudowaniach 
Maapsalu, dowodzą być może wpływu architektury szwedzkiej na estońską. 

                                                        
732 DzB 29, 34, 97. 
733 DzB 14, 88, 107, 127, 151, 174, 217. 
734 DzB 30, 34, 67, 137, 190, 196. 
735 DzB 143, 221, 248–249. 
736 Asumets (1998:142–147) 
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Ilustracja 21. BB 36, DzB 34. 

Polskie przekłady 2M już od pierwszych wydań w roku 1994, zdobione były 
oryginalnymi rysunkami Ilon Wikland. Podobnie jak w pierwszym tomie 
oryginału Madicken tak i w jej przekładzie – Madika z Czerwcowego 
Wzgórza mamy po 38 ilustracji autorstwa Ilon Wikland. Drugi tom oryginału 
Madicken och Junibackens Pims oraz jego przekład Madika i berbeć z 
Czerwcowego Wzgórza zawierają po 32 ilustracje. Zarówno w pierwszym 
jak i w drugim tomie są one umieszczone w tych samych miejscach w 
tekście TO jak i TP. W przekładzie nie podjęto żadnych prób ingerencji w 
szatę graficzną książki, a ilustracje przedostały się w nienaruszonej formie 
ze szwedzkiej do polskiej strefy kulturowej. Stanowi to ogromną różnicę w 
porównaniu z losami ilustracji do 3B i 3E. 

Przejście szwedzkiego kodu kulturowego w wizualizacji MA odbyło się 
w trybie natychmiastowym, od pierwszego wydania książki strategią 
egzotyzacji. Nie było tutaj gwałtownych kolei zmian obrazowania, jakie 
miały miejsce w poprzednich utworach Astrid Lindgren. Czytelnik polski 
miał zatem od samego początku kontaktu z tłumaczeniami możliwość 
zapoznania się z elementami szwedzkiego kodu kulturowego, ukazanego w 
ilustracjach. Chodzi tu o portretowanie wnętrz737, charakterystyczne 

                                                        
737 MCW 77 83, 122, MBCW 33, 187, 201. 
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zabudowania738, stroje739, prace domowe740, tradycje741, bliskość ludzi i 
zwierząt742.  

Podobna decyzja wprowadzenia oryginalnych ilustracji dotyczy również 
utworów LD innych autorów szwedzkich, a także książek dla dzieci z innych 
kręgów kulturowych. Na obecne decyzje o egzotyzacji wpływa zapewne 
kilka czynników. Minęło ponad pół wieku od czasu ukazania się pierwszych 
przekładów Lindgren. Wiele się w tym okresie zmieniło. Upadek 
komunizmu, w konsekwencji czego, wprowadzenie gospodarki 
wolnorynkowej przyczyniło się do polepszenia warunków finansowych 
wydawnictw. Odległości między różnymi krajami i kulturami „zmniejszyły” 
się poprzez otwarcie granic, wzmożony kontakt medialny oraz internet. 
Czynniki te grają rolę w przekazywaniu obcości, która nie pozostaje już dziś 
tak zupełnie nieznana, jak to wcześniej miało miejsce, gdy nie było tak 
różnorodnych możliwości wizualnego zbliżenia z innymi kulturami. 

11.10.2 Ilustracje oryginalne Björna Berga w Przygodach 
Emila ze Smalandii 

Niewątpliwym przełomem w sposobie traktowania ilustracji w trylogii o 
Emilu była egzotyzacja poprzez przyjęcie oryginalnej szaty graficznej 
Björna Berga w roku 2005743. W tym roku w Polsce wydano po raz pierwszy 
tom zbiorowy Przygody Emila ze Smalandii, zawierający tłumaczenie całej 
trylogii o Emilu z oryginalnym wystrojem graficznym. Tekst oryginału 
zawiera łącznie 255 ilustracji, a przekład 209, czyli o 46 ilustracji mniej niż 
TO. Oprócz tego 14 z rysunków w TP to odbicia lustrzane ilustracji 
szwedzkiej książki.  

Z punktu widzenia przekazu kodu kulturowego na uwagę zasługuje 
puryfikacja trzech ilustracji (EL 10, 35, NHEL 18). Pierwsza z nich 
przedstawia w TO ponad 40 zwierząt domowych i gospodarczych razem z 
Emilem fikającym koziołki wśród zwierząt. Druga pokazuje około 20 
zwierząt gospodarczych i smacznie śpiącą rodzinę Svenssonów wraz z 
parobkiem i służącą. Obrazki miały zapewne na celu ukazanie wspólnoty 
rodzinnej oraz zgodnego i harmonijnego życia całego gospodarstwa, ludzi i 
zwierząt. Ich puryfikacja wskazywałaby na chęć dostosowania szaty 
graficznej książki do polskiego systemu wartości, poprzez przystosowanie 

                                                        
738 MCW 29, MBCW 87. 
739 MCW 13, 29, 104, 127, MBCW 57, 95, 145, 193. 
740 MCW 83, 104, MBCW 33. 
741 MCW 127, MBCW 193. 
742 MCW 117, MBCW 134. 
743 Trylogia o Emilu nie była najpopularniejszą książką Lindgren w Polsce, co wpłynęło 
prawdopodobnie na decyzję o odkupieniu oryginalnych ilustracji do książki dopiero w roku 
2005. Korespondencja e-mailowa SLN z Magdaleną Korobkiewicz, asystentką w Dziale 
Wydawniczym, wydawnictwa Nasza Księgarnia. (22 lipca 2008). 
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się do polskiego kodu kulturowego, w którym zwierzęta i przyroda nie 
stanowią aż tak silnego, jak w kulturze szwedzkiej, składnika ludzkiej 
egzystencji. Dwie ilustracje stanowią jednak zbyt mały materiał na 
wysuwanie tak dalekoidących wniosków. 

Na trzecim rysunku Berg chciał dać czytelnikowi możliwość 
umiejscowienia fabuły książki w czasie. Dla ułatwienia tego zadania Berg 
podaje pewne sygnały w postaci portretu króla Oskara II, zdobiącego 
wnętrze „Piekarni Domowej Panien Andersson” (EL 35), czy także lampy 
elektrycznej w gabinecie doktora (ilustracja 15). Portretu Oskara II nie ma w 
PES, co odebrało, przynajmniej dorosłemu, czytelnikowi możliwość 
historycznego umiejscowienia tekstu w czasie i w kontekście kulturowym. 
Wizualna informacja, przedstawiona bezpośrednio za pomocą kodu 
leniwego, nie przekroczyła granicy kultury. Uważam to tym bardziej za 
stratę, ponieważ informacja czasowa nie została wcale wyrażona w tekście, a 
co za tym idzie nie przedostała się w żadnej formie, ani w formie kodu 
leniwego, ani w formie kodu pracochłonnego do TP. 

 
Ilustracja 22. 1EzS 35. 

Poza wyżej wymienionymi obrazkami, nie znalazłam żadnej wyraźnej 
tendencji, która wskazywałaby na świadome kroki wydawnictwa 
zmierzające do rezygnacji z tych obrazów. Ten sam wniosek wyciągam w 
przypadku ilustracji lustrzanie odwróconych. Przypuszczam jedynie, że 
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puryfikacja pewnych ilustracji stała się prawdopodobnie dziełem przypadku, 
następstwem stresu wywołanego brakiem czasu lub zwykłego przeoczenia, 
podobnie jak w trakcie przygotowywania szaty graficznej DzB z ilustracjami 
Wikland. 

Egzotyzacja polskiego przekładu PES dzięki oryginalnym ilustracjom 
Björna Berga jest niewątpliwie ogromnym krokiem naprzód z punktu 
widzenia wprowadzenia szwedzkiego kodu kulturowego do polskiej kultury. 
Sposób ilustrowania szwedzkiego utworu kierował w znacznym stopniu 
sposobem interpretacji książki w kulturze przekładu.  

Zależnie od ilustracji obraz szwedzkiej rodziny przedstawiony w 
przekładzie odczytywany był początkowo jako statyczny obraz życia 
rodziny miejskiej w 1EzS, aby później, w PES, przeobrazić się w powieść 
przedstawiającą życie wiejskich chłopów. Egzotyzacja ilustracji w 
przekładzie umożliwiła czytelnikowi po tak wielu latach zapoznanie się z 
pełnymi dynamizmu humorystycznymi ilustracjami, na których nieustannie 
obecny jest ruch (ilustracja 5, 12, 14, 15, 23).  

Podobnie jak w przypadku DzB, przejęcie szaty graficznej oryginału 3E 
umożliwiło wypełnienie luk u czytelnika i nie wprowadzało już 
niepotrzebnych kontrapunktów stylowych. Rysunki oryginału w przekładzie 
pozwalają tym samym czytelnikowi na pełne rozkoszowanie się utworem, 
harmonijnie wędrowanie wśród kodu językowego i wizualnego, a sam utwór 
powraca do swojego gatunku książki obrazkowej także w przekładzie. 
 

 
Ilustracja 23. EL 79. 
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11.11 Szata graficzna oryginału i przekładu a polski 
i szwedzki kod kulturowy  

Obrazowanie elementów szwedzkiego kodu kulturowego w ilustracjach 
utworów oryginalnych Astrid Lindgren odbiega pod pewnymi względami od 
sposobu ich przedstawienia w przekładzie polskim. Zastanowię się tu raczej 
nad problemem, dlaczego Hanna Czajkowska unikała ilustrowania 
szwedzkich elementów kodu kulturowego, wskazujących na rzeczywistość 
chłopską ukazaną w utworach Astrid Lindgren. 

Kod kulturowy stanowi czynnik niezwykle mocno zakorzeniony w 
każdym z nas, niezależnie od pochodzenia. Dziedzictwo kulturowe kieruje 
naszym postępowaniem, postrzeganiem rzeczywistości i systemem wartości, 
nawet jeśli nie zawsze jesteśmy tego do końca świadomi. Sterują nami, bez 
względu na narodowość, tak Szwedami, jak i Polakami, różne kody 
kulturowe, wywodzące się z odmiennego dziedzictwa kulturowego.  

Kultura polska od wieków zdominowana była przez szlachtę, która z 
jednej strony sławiła życie na wsi, z drugiej zaś posiadała inny status prawny 
i społeczny niż zależni od niej, chłopi744. Kultura chłopska stanowiła w 
oczach szlachty kulturę niższą, zacofaną, o mniejszej wartości. Nawet sami 
chłopi postrzegali siebie w ten sposób745. Różnice między panem – 
szlachcicem a chłopem – chamem, stały się jedną z przyczyn 
stereotypowego obrazu chłopa, jako człowieka o niższej wartości746, 
utożsamianego z gorszą rasą, posiadającym odmienną budowę ciała i cechy 
psychiczne niż szlachcic747. Słowo cham istnieje do dzisiejszego dnia w 
języku polskim, określa ono przynależność do grupy społecznej, a 
jednocześnie definiuje charakter jego członków przez pogardliwe określenie 
przynależności do niższej klasy748. Model kultury szlacheckiej, kultury 
wyższej, stał się do pewnego stopnia normą kulturową, zachowaną w 
świadomości Polaków do dzisiaj. Wpłynęło to z pewnością na rozwiązania 
ilustracyjne Czajkowskiej w odtwarzaniu wizerunku wsi szwedzkiej i 
stosunków panujących między jej mieszkańcami. Chcąc ominąć konotacje 
związane z niższą kulturą chłopską, umiejscowiła ilustracje wyżej w skali 
warstw społecznych, odtwarzając środowisko miejskie. Argumentem 
przemawiającym za niechęcią do kultury chłopskiej było również unikanie 
konotacji z niższą kulturą, nie tylko poprzez szatę graficzną, ale także przez 

                                                        
744 Tubielewicz Mattsson (2006:37–42). 
745 Skrobiszewska (1973:150–153). 
746 Packalén (2001:44–45), zob. 8.4. 
747 Stomma (2006:47–49), Zaremba Bielawski (2011:382–383). 
748 „Cham –1. obelż. człowiek niekulturalny, ordynarny, grubiański […] 2. daw. w języku 
warstw uprzywilejowanych pogardliwie: człowiek z niższej klasy społecznej głównie chłop.” 
Nowy słownik języka polskiego (2003:81), Stomma (2006:47–55). Słowo cham utrwaliło się 
również w literaturze polskiej poprzez powieść Elizy Orzeszkowej Cham (1888), gdzie 
głównym bohaterem jest chłop-cham.  
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tekst przekładu Szuch-Wyszomirskiej, który zdecydowanie odbiega swoim 
charakterem od tekstu oryginału, napisanego językiem potocznym i 
dialektem smålandzkim749. 

Nieprzychylne niekiedy nastawienie do kultury chłopskiej przeplatało się 
w Polsce z okresami wzmożonego nią zaciekawienia. W początkach XIX 
wieku romantycy zaczęli w Polsce powoli kierować swoją uwagę ku 
motywom ludowym w literaturze i muzyce, które stawały się źródłem 
inspiracji elity artystycznej. Inteligencja polska interesowała się kulturą 
chłopską, co doprowadziło po wielu latach do powstania zwrotu chłop 
potęgą jest i basta750, czy nawet określenia „chłopomaństwo”751, które z 
czasem zaczęło jednak przybierać coraz bardziej negatywny sens752. 
Zainteresowanie motywami ludowymi wyjątkowo silne było w okresie 
Młodej Polski. Odtąd również ludowość, szczególnie podhalańska, spełniała 
rolę szeroko pojmowanej ludowości reprezentatywnej dla całego obszaru 
Polski. Fascynacja Czajkowskiej okolicami Podhala, a jednocześnie 
panująca moda na podhalańską ludowość, stworzyła ilustratorce możliwość 
odejścia od przedstawiania polskiej chaty i ubiorów chłopskich i zastąpienia 
ich przez architekturę podhalańską i podhalański strój ludowy. 

Pozycja chłopa w kulturze szwedzkiej była nieco inna niż w Polsce753. 
Wpłynęło to naturalnie na odmienne postrzeganie chłopstwa i powstanie 
nieco innego stereotypu chłopa. Już od średniowiecza chłopi szwedzcy mieli 
silną pozycję społeczną i brali aktywny udział w życiu politycznym kraju. 
Unikalny w skali europejskiej był fakt, że szwedzcy chłopi, płacący podatek 
z uprawy ziemi, mieli prawo zasiadać w parlamencie754. W przeciwieństwie 
do polskich chłopów byli wolni od pańszczyzny, sami decydowali o sobie i 
swoich gospodarstwach oraz mieli możliwość awansu społecznego. 
Poczucie równości wobec szwedzkiego prawa obejmowało wszystkie 
warstwy społeczeństwa, także chłopów. Nie chcę tymi samym twierdzić, że 
chłop w Szwecji utrzymywał pozycję równości z innymi warstwami 
społecznymi, pragnę jedynie zwrócić uwagę, że zajmował korzystniejszą 
pozycję społeczną, polityczną i kulturalną w porównaniu z tą klasą 

                                                        
749 Zob. rozdział 8. 
750 Skrobiszewska (1973:153), Tokarski (1992:269–280). 
Są to słowa wypowiedziane przez Czepca, jednego z bohaterów Wesela Stanisława 
Wyspiańskiego (1869–1907). Czepiec reprezentuje chłopów, warstwę niezrozumianą przez 
inteligencję. Podobna myśl o wzajemnym niezrozumieniu chłopów i inteligencji pojawiła się 
także w Szwecji w roku 1838, u pisarza Carla Jonasa Lovego Almqvista (1793–1866), który 
w eseju Svenska fattigdomens betydelse pisał o przepaści między tymi warstwami 
społecznymi. Almqvist (1962:145–163). 
751 Stomma (2006:47–55). Powieściopisarska, Eliza Orzeszkowa określana była jako 
chłopomanka. Kolińska (1996:35) 
752 Packalén (2001:57). Moda na tematy ludowe w literaturze i sztuce, widziana była ze strony 
„ludu raczej krytycznie, wiedząc, że jest to pańska zabawa. [...] Cała ta chłopomania była 
prostą ironią.” Bystroń (1947:384–86). 
753 Tubielewicz Mattsson (2006:37–42). 
754 Larsson (2006:163). 
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społeczną w pozostałej Europie. Feudalizm właściwie nie wykształcił się w 
Szwecji, a przepaść kulturowa, istniejąca w Polsce między chłopem a 
panem, nigdy nie osiągnęła tam podobnych rozmiarów. Arystokracja 
szwedzka miała słabszą niż w Polsce pozycję i pozbawiona była licznych 
przywilejów prawnych. To właśnie kultura chłopska tworzyła obywatelski i 
duchowy obraz społeczeństwa, a afiszowanie się bogactwem czy 
pokazywanie swojej wyższości w stosunku do innych warstw społecznych 
lub narodowości było i nadal jest w Szwecji niechętnie widziane755. 
Osłabiona ekonomicznie arystokracja nie zdołała rozwinąć własnego stylu 
życia, a struktura polityczna kraju zmuszała nieraz króla i szlachtę do 
podporządkowania się warunkom chłopa756.  

Istotną okolicznością świadczącą o tym, że kultura chłopska w Szwecji 
zajmowała nieco wyższą pozycję niż to miało miejsce w kulturze polskiej, 
niemieckiej czy także w innych krajach Europy, stanowi fakt, że chłopska 
kultura, bondekultur tworzyła kulturę normatywną kraju i charakteryzowała 
większą część jego mieszkańców757. Nawet jeśli istniały różnice między 
chłopami a wyższymi warstwami społecznymi, jak właścicielami ziemskimi 
godsägare, funkcjonariuszami publicznymi ämbetsmän a burżuazją 
borgarna, nie były one tak duże jak w Polsce. Niektóre źródła podają, że 
poza nielicznymi osobami związanymi z dworem królewskim, do czasu 
wojny trzydziestoletniej (1618–1648), wyższe warstwy społeczne żyły w 
warunkach zbliżonych do warunków, w jakich żyli chłopi758.  

W pierwszej połowie XX wieku, kiedy 60 procent ludności Szwecji 
stanowili chłopi, pojawiają się tam jednak opinie wyrażające zdecydowanie 
negatywne nastawienie do wsi. W latach 30. rozwinęła się 
socjaldemokratyczna idea współegzystencji wszystkich obywateli – 
szwedzki Dom Ludu – folkhemmet759, zbudowana na równości, niezależności 
i solidarności szwedzkich chłopów. Na fali tej myśli wyłaniają się m.in. 
wizje hygieny i czystości. Zaczęto sprzeciwiać się zanieczyszczeniu i 

                                                        
755 W kontekście tym wspomnę ponownie o eseju Svenska fattigdomens betydelse, w którym 
autor podejmuje próbę zdefiniownia charakteru narodowego Szwedów. C.J.L. Almqvist pisze, 
że Szwed tym różni się od innych narodów europejskich, że jego przeznaczeniem jest 
fattigdom, czyli ubóstwo, które autor postrzega jako wartość pozytywną. „Umieć być ubogim, 
bez obaw i strachu [...] jest sprawą światowej pozycji nie tylko naszego ciała, lecz w równym 
stopniu naszej duszy.” Almqvist (1962:157–158). 
Almqvist podkreśla również stosunek Szweda do dóbr materialnych „Förmågan av denna 
fjäderrörelse i lynnet, denna spännstighet av „bort ifrån allt gods!”. [...] ett folk är icke starkt 
blott och bart genom sina ägodelar.” Tamże, s. 162–163. 
756 Zaremba (1989:15), Jastrun (1999:102–103). 
757 Berg, Svensson (1969:7). 
758 Tamże, s. 7–9. 
759 Idea Szwecji, jako folkhemmet, społeczeństwo, Dom Ludu sformułowane zostało 
początkowo przez Rudolfa Kjelléna w 1912 roku, aczkolwiek pojęcie to weszło w życie 
dopiero w roku 1928. Wtedy to socjaldemokraci Ernst Wigforss i Per Albin Hansson 
przedstawili nową wizję Szwecji, jako społeczeństwo dobrobytu, wolne od różnic klasowych i 
zastąpione folkhemmet. Qvarsell (1986:14–15). Na temat trudności z tłumaczeniem 
szwedzkiego pojęcia folkhemmet odsyłam do Żmuda-Trzebiatowska (2010).  
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chaosowi, który miał występować głównie na wsi760. W roku 1939 ukazał się 
kontrowersyjny reportaż Ludviga Nordströma (1882–1942) Lort-Sverige, 
„Brudna Szwecja”761, mający na celu ujawnienie społeczeństwu brudu, biedy 
i zacofania, panującego na szwedzkiej wsi762. Nordström twierdził, że jedyną 
metodą pozbycia się tych elementów jest zwycięstwo miasta nad wsią, a 
Lort-Sverige stanowiła synonim chłopskiej Szwecji Bonde-Sverige. Ideałem, 
normą panującą w społeczeństwie powinna stać się więc klasa średnia i 
wartości przez nią reprezentowane. Szwedzki bonde miał w przyszłości 
zostać zastąpiony nową kategorią społeczną – przeciętnym Szwedem, czyli 
medelsvenssonem763 tzn. panem Kowalskim.  

Negatywne opinie kierowane w przedstawicieli chłopstwa i świata wsi są, 
według mnie, mimo wszystko argumentami podtrzymującymi tezę o 
szwedzkim chłopie bonde jako osoby nieco wyżej usytuowanej na skali 
wartości społecznych niż to miało miejsce w przypadku polskiego chłopa. W 
momencie pojawienia się wypowiedzi Nordströma kulturę normatywną w 
Szwecji stanowiła właśnie kultura chłopska, a sam fakt pojawienia się opinii 
o zastąpieniu bonde przez Medelsvenssona wskazuje na to, że już społeczna 
pozycja wyjściowa szwedzkiego chłopa musiała być wyższa, jeśli w ogóle 
zaczęły pojawiać się głosy o zastąpieniu go „przeciętnym Szwedem”. Droga 
chłopa w polskiej strefie kulturowej do zajęcia pozycji przeciętnego Polaka 
byłaby nieporównywalnie dłuższa niż to miało mieć miejsce w Szwecji764. 

                                                        
760 Qvarsell (1986:17–18). 
761 Tłum. SLN. 
762 Nordström (1939). 
763 Sörlin (1986:184–188). Już na Wystawie sztokholmskiej Stockholmsutställningen w roku 
1930 urządzone zostało przez Nordströma stoisko pod nazwą Svea rike, prezentujące m.in. 
znane w świecie szwedzkie przedsiębiorstwa. Przedstawicielem nowej Szwecji miał być 
Medelsvensson (pojęcie stworzone przez Rubena Berga w 1927 roku), czyli przeciętny 
mieszkaniec kraju. Sörlin (1986:187). 
764 Zgoła tak proste słowo, jak bonde sprawia niezwykłe trudności w przekładzie na język 
polski, żeby nie powiedzieć, że jest zupełnie nieprzetłumaczalne. Etymologicznie, polski 
wyraz chłop – cham pochodzi od niewolnika, czego źródło stanowi biblijna Księga Rodzaju, 
gdzie najmłodszy z synów Noego, Cham, został przeklęty przez ojca i skazany na wieczne 
służenie swoim braciom. Słowo bonde, czyli słownikowy odpowiednik chłopa miało w 
Szwecji mniej negatywne zabarwienie. Podczas gdy słowo bonde może wywoływać 
pozytywny wydźwięk u Szweda, tak arystokracja czy szlachta są pojęciami wzbudzającymi 
niekiedy konotacje pejoratywne. Pozytywne postrzeganie chłopa było częścią szwedzkiego 
kodu kulturowego, a życie i praca na wsi uznawane są po dzień dzisiejszy w Szwecji raczej 
jako wartości pozytywne. Packalén (1998:102–195, 2001:67). 
Powracając do konotacji wzbudzanych przez te słowa, opozycja chłop i bonde nie jest jednak 
aż do tego stopnia silnie spolaryzowana. Badając językowo-kulturowy obraz chłopa i bonde 
w paremiologii polskiej i szwedzkiej Teodorowicz-Hellman wykazała oprócz różnic, także 
istnienie podobieństwa w obrazie chłopa i bonde w obu kulturach. W paremiologii zarówno 
szwedzkiej jak i polskiej chłop ukazany jest jako człowiek ciężko pracujący na roli, 
reprezentujący niżej wartościowaną warstwę społeczną. Teodorowicz-Hellman (2004a:525–
526). 
Należy także wspomnieć, że istnieje w Szwecji nazwisko Bonde, noszone przez rodziny o 
pochodzeniu arystokratycznym. Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli rodu Bonde 
był król Szwecji Karl Knutsson (1408/09–1470). 
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Kulturotwórcza rola społeczności wiejskiej doprowadziła do częstego 
wykorzystywania tematu wiejskiego w literaturze szwedzkiej, także 
dziecięcej. Wiejskość w literaturze szwedzkiej, i skandynawskiej w ogóle, 
przejawia się także w stosunku do przyrody, uważanej za organiczny 
składnik ludzkiej egzystencji. Według skandynawisty Zenona Ciesielskiego, 
taki stosunek do przyrody wydaje się znamienny dla mentalności 
chłopskiej765. 

11.12 Podsumowanie 

Analiza kodu wizualnego w tłumaczeniach książek Astrid Lindgren na język 
polski okazała się zagadnieniem złożonym. Metodą, która w sposób 
najbardziej wyrazisty pozwoliła pokazać przechodzenie szwedzkiego kodu 
kulturowego zawartego w ilustracjach do polskich przekładów, okazała się 
metoda analizy semiotycznej Barthes’a. Dwie pozostałe, metoda 
literaturoznawcza Nikolajevej i metoda Panofskyego były również pomocne, 
aczkolwiek odegrały nieco mniejszą rolę. Szczególnie istotne było zbadanie 
przekazu nie tylko pod kątem treści denotatywnych, ale przede wszystkim 
treści konotatywnych, ujawniających się dopiero poprzez semiotyczne 
wyprofilowanie analizy. 
Świat przedstawiony w TO różni się od świata przedstawionego w TP, co 

jest szczególnie widoczne przy odtwarzaniu obrazu wsi smålandzkiej, 
przedstawionej w TP jako środowisko miejskie. Sytuacja taka daleka jest od 
ideału w LD, mianowicie od wzajemnego uzupełniania się tekstu i ilustracji, 
wagę czego wielokrotnie podkreślano we wcześniejszych pracach. Jest to 
przykładem na polonizację TP przez przystosowanie ilustracji do polskiego 
systemu wartości i przeniesienie przedstawianego środowiska do innego, 
znajdującego się wyżej w hierarchii warstw społecznych, w celu uniknięcia 
portretowania wsi, środowiska tradycyjnie uważanego za gorsze766. Wpływa 
to bezpośrednio na odbiór opisanej rzeczywistości przez dziecko, które 
widzi w ten sposób świat przedstawiony przez ramy podanej mu ilustracji w 
sposób niepełny: narzucona mu wizja świata odnosi się w TP do innej sfery 
społecznej i powoduje, stosując terminologię Schwarcza odchylenia, 
niezgodność obrazu z czytanym tekstem.  

Polonizacja przejawia się także w zabiegach puryfikacyjnych. W wyniku 
redukcji ilustracji przedstawiających dzieci i dorosłych przy pracy na 
gospodarstwie oraz dzieci w bezpośredniej bliskości przyrody i zwierząt, 
książka zmieniła w znacznym stopniu charakter przez jej dostosowanie do 
polskiego kodu kulturowego, głównie w wyglądzie zewnętrznym bohaterów 

                                                        
765 Ciesielski (1990:312). 
766 Skrobiszewska (1973:215–216). 
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jako mieszkańców miasta. Nieprzystawalność polskiego i szwedzkiego kodu 
kulturowego wpłynęła w odtwarzaniu środowiska wiejskiego na puryfikację 
ilustracji w TP, a co za tym idzie na modyfikację charakteru książki. 
Postępowanie to w pewnym stopniu odzwierciedla odmienny pogląd na 
dziecko i wieś, istniejący w kulturze przyjmującej przekład.  

Istotny dla oddania charakteru utworu, postaci w nim opisanych oraz dla 
zgodności tekstowo-ilustracyjnej jest kontrapunkt stylowy, całkowity brak 
dynamizmu w 1EzS, który obecny jest w tekście i ilustracjach TO. Ilustracje 
TP poważnie wpłynęły na anachroniczne umiejscowienie ich w czasie w 
stosunku do czytanego tekstu. Fakt ten ma szczególne znaczenie w świetle 
semiotycznych badań Barthes’a nad kodem językowym i wizualnym. Kod 
językowy tworzy u czytelnika całkowicie odmienne konotacje niż kod 
wizualny w TP. Nieprzystawalność informacji na temat szwedzkiego kodu 
kulturowego zawartego w tekście do kodu zawartego w ilustracjach 
powoduje spory kontrapunkt w odbiorze lektury. 

Zarówno wnętrza jak i stroje w 1DzB i w 1EzS reprezentują wyższą 
warstwę społeczną niż w TO, co jest przykładem polonizacji przez 
dostosowanie do systemu norm i wartości polskiej kultury oraz pewną 
neutralizację, jako że zmiany w ilustracjach przekładu niwelują elementy 
kultury oryginału, nie wskazując jednocześnie na wpływ elementów kultury 
przekładu lub innych kontekstów kulturowych. Szczególnie ważne wydaje 
się wprowadzenie eleganckich strojów bohaterów w 1EzS. W jednym 
przypadku w 1EzS występuje folkloryzacja stroju poprzez wprowadzenie 
ludowych elementów podhalańskich. Zabieg ucieczki w folklor podhalański 
w celu uniknięcia konotacji z niższą kulturą chłopską uwidacznia się także w 
ilustrowaniu architektury zabudowań wiejskich.  

W EzS zdecydowano się na umieszczenie kadrów filmowych. 
Ograniczona liczba ilustracji pozwala jedynie na wskazanie tendencji w 
przekazie szwedzkiego kodu kulturowego w TP. Poprzez odejście od 
miejskości ukazanej w 1EzS, ilustracje do drugiego wydania stanowią 
pewien krok do przodu w sposobie obrazowania wsi szwedzkiej. Szwedzki 
kod kulturowy przybliżany jest stopniowo czytelnikowi przekładu. Fakt ten 
odgrywa niezmiernie ważną rolę z semiotycznego punktu widzenia. Mając 
przed sobą rzeczywisty obraz niektórych, nieznanych sobie elementów 
szwedzkiej wsi, czytelnik w sposób niejako naturalny przyswaja sobie 
lekturę, równocześnie uruchamiając odpowiednie konotacje, zawarte w 
treściach uwarunkowanych kulturowo, a możliwe do odczytania jedynie 
przez odbiorców zaznajomionych z odpowiednimi obrazami. 

Wizerunek szwedzkiego kodu kulturowego w DzB i w PES zmienił się 
zupełnie po egzotyzacji ilustracji w TP. Z obrazu ukazującego życie 
codzienne dzieci miejskich, odbiorca polski otrzymał ostatecznie możliwość 
gruntownego zapoznania się z egzystencją szwedzkich dzieci wiejskich.  

Jak widać rodzaj szaty graficznej przekładu 3B i 3E na język polski 
wpływał w dużej mierze na sposób interpretacji książek. W pierwszych 
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ilustracjach obraz Szwecji proponowany w utworach odczytywany był jako 
miejski i względnie statyczny, aby później przeobrazić się w utwory 
przedstawiające życie na wsi, a oprócz tego – w przypadku powieści o Emilu 
– w utwór pełen dynamicznych przygód. 

Szwedzka kultura w 2M pojawiła się na gruncie kultury polskiej już od 
samego początku tak, jak przedstawiona została ona w oryginale. 
Oczywistym jest naturalnie fakt, że nie każdy element kultury oryginału 
zawarty w kodzie językowym i wizualnym jest natychmiastowo zrozumiały 
przez młodego odbiorcę TP i wywołuje u niego te same konotacje, co u 
czytelnika TO. Kluczowe jest jednak udostępnienie dziecku spoza innej 
kultury możliwości zapoznania się ze szwedzką rzeczywistością i 
umożliwienie mu dalszych poszukiwań wyjaśnień niezrozumiałych 
elementów i rozpoznanie ich w innych źródłach lub z pomocą osoby 
dorosłej. Jednoczesne wchłanianie kodu językowego i wizualnego odbywa 
się zatem bez kontrapunktów wywołanych niezgodnością tekstowo-
ilustracyjną. 
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12  Wnioski, dyskusja i propozycje dalszych 
 badań 

Celem pracy była analiza sposobów, w jaki szwedzki kod kulturowy zawarty 
w trylogii o dzieciach z Bullerbyn, trylogii o przygodach Emila oraz dylogii 
o Madice, autorstwa Astrid Lindgren, został przeniesiony na obszar języka i 
kultury polskiej oraz zbadanie, na ile przekład oddaje obraz szwedzkiej 
rzeczywistości kulturowej ukazanej w oryginale. Zamierzałam więc zbadać, 
które z elementów świata przedstawionego w szwedzkich utworach przeszły, 
a które nie zdołały przedostać się przez granicę kultury. Interesowało mnie 
zatem w jaki sposób składniki te zostały przekazane polskim czytelnikom, 
oraz to, w jakim stopniu uległy przefiltrowaniu przez polską kulturę. 
Postawiłam sobie także za zadanie przebadać, w jakim stopniu zmieniał się 
w polskich tłumaczeniach, wyrażający specyfikę szwedzkiej kultury, 
charakter stylu Astrid Lindgren opisujący i przekazujący kulturę oryginałów. 
W analizie przekazu kodu kulturowego wzięłam pod uwagę zarówno tekst 
literacki jak i ilustracje. Zadanie, jakie postawiłam sobie w tej pracy, 
określiłabym zatem jako próbę wypełnienia luki w badaniach nad 
przekładem LD oraz wysiłek wprowadzenia wątków komunikacyjno-
kulturowych w obszar badań translatologicznych dotyczących tłumaczeń 
szwedzkiej literatury dla dzieci na język polski.  

W celu przeprowadzenia wyczerpującej analizy wprowadziłam do pracy 
odpowiednią bazę terminologiczną i zdefiniowałam takie terminy jak: 
kultura, język jako przewodnik kulturowy, kod kulturowy i element 
kulturowy. Pojęcie kultury Goodenough’a, sposób widzenia kodu 
kulturowego przez Barthes’a oraz Sapirowskie postrzeganie świata poprzez 
język – jako przewodnika po danej rzeczywistości społecznej – stały się 
podstawą teoretyczną dla analitycznych części pracy. 

Przekaz kodu kulturowego w tłumaczeniach książek Astrid Lindgren na 
język polski jest problemem złożonym, który pokazuje nie tylko fakt silnego 
oddziaływania na tłumaczenia (a także towarzyszące im ilustracje) 
konwencji językowo-kulturowych kultury przyjmującej przekład, ale i 
równocześnie wydobywa elementy wznoszące się ponad poszczególne 
kultury narodowe, stanowiące dobro wspólne dla szwedzkiego i polskiego 
kodu kulturowego. Analiza pozwoliła pokazać, jakich problemów dotykał 
polski filtr kulturowy: wiele elementów szwedzkiego kodu kulturowego nie 
przedostało się do tłumaczonych utworów, sporo zupełnie zanikło, inne 



 281 

przedostały się poprzez filtr polskiej kultury w wersji niepełnej, 
zmodyfikowanej lub zupełnie odmiennej.  

Symetryczność TO i TP została zachowana na niewielu obszarach, do 
których należą: zmiana kodu językowego pomiędzy interlokutorami z 
różnych warstw społecznych, zwracanie się do osób z warstw 
uprzywilejowanych, podobieństwo kodu językowego dzieci i nieomal 
zupełna przystawalność kodu kulturowego zawartego w folklorze słownym 
dzieci w leksyce TO i TP.  

Dziecięce wyrazy obraźliwe w kulturze szwedzkiej i polskiej konotują 
podobne obszary rzeczywistości, a teksty folkloru dziecięcego pozwoliły na 
odtworzenie rymu, absurdalności i napięcia zawartego w TO. Folklor 
dziecięcy stanowi typowy przykład obszaru, którego kod kulturowy nie 
tworzył przeszkody w przekładzie. Oznaczałoby to istnienie specyficznego 
kodu kulturowego dzieci, których zabawy wyliczankami i rymowankami 
pełnią rolę kodu uniwersalnego, ponadnarodowego kodu, który pozostaje 
poza strefą ingerencji dorosłych i nie poddaje się konwencjom przez nich 
ustanawianymi. 

Bez problemu udało się w tłumaczeniach na język polski przekazać 
niektóre elementy intertekstualne zawarte w utworach Lindgren, czyli 
referencje do tekstów istniejących w tekstualnej przestrzeni pionowej. 
Rekonstrukcja intertekstualności w TP została w pełni osiągnięta w 
tłumaczeniach referencji do tekstów kanonicznych, znanych i osadzonych od 
wieków w obu kulturach, czego najlepszym przykładem są odnośniki do 
Biblii będącej wspólnym dziedzictwem kulturowym. Również przekaz 
szwedzkiego kodu kulturowego obejmujący wierzenia ludowe, odnoszące 
się do spöken „duchów”, przeszedł granicę kultury i został dobrze oddany w 
polskim przekładzie. 

Niezwykle istotny w procesie przekładu okazał się stopień osadzenia 
polskich tłumaczek w kulturze oryginału. W przekładzie trylogii o 
Bullerbyn, książki Astrid Lindgren tłumaczonej najwcześniej w Polsce, 
sporo problemów sprawiał przekaz postaci z folkloru ludowego – trolla i 
jultomte. Przyczyną tych trudności była zapewne niepełna kompetencja 
kulturowa tłumaczki. Jednak po latach postać trolla wchłonięta została przez 
polską kulturę i stała się częścią polskiego kodu kulturowego. Stanowi to 
świetny przykład na dynamiczny charakter kodu kulturowego i na jego 
podatność na wpływ czasu w dialogu kultur. Dynamika kodu kulturowego 
ujawniła się również w utracie referencji rozpoznawalnych w oryginale. 
Czytelne w pewnym okresie niektóre elementy szwedzkiego kodu 
kulturowego zawartego w utworach Astrid Lindgren uległy przedawnieniu, 
straciły na aktualności i czytelności nawet w rodzimej kulturze autorki.  

Dialog kultury szwedzkiej z kulturą polską podjęty został częściowo na 
kilku obszarach szwedzkiego kodu kulturowego, np. w sferze 
intertekstualności, dotyczącej referencji do tekstów zaczerpniętych ze 
światowej literatury dla dzieci. Spowodowała to złożoność kodu 
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kulturowego oryginału, osadzonego także niekiedy w kulturze trzeciej. 
Niepełne lub niezgodne z oryginałem odtworzenie referencji do literatury 
światowej czasami zakłócały niejasne i zbyteczne przypisy. Najczęściej 
przyczyną zatrzymania się kodu kulturowego na granicy kultur była zupełna 
nieprzystawalność szwedzkiego i polskiego kodu kulturowego oraz silne 
konwencje językowo-kulturowe panujące w kulturze przekładu, które 
wymuszały wprowadzanie pewnych zmian w stosunku do tekstu oryginału. 

Najobszerniejszą grupę elementów szwedzkiego kodu kulturowego 
stanowi ta, której elementy nie przedostały się do polskiego przekładu. 
Uzasadnione wydaje się w tym miejscu przypomnienie słów Rolanda 
Barthes’a, które nabierają tutaj szczególnej aktualności, mianowicie, że „kod 
kulturowy nie zostanie nigdy w pełni zrekonstruowany”. Tytuły psalmów, 
szwedzkich pieśni ludowych i dziecięcych, szwedzkich gazet oraz nazw 
postaci ze szwedzkich komiksów nie zostały ukazane w taki sposób, aby 
wzbudzały zbliżone konotacje u czytelnika TP. Tłumaczki stosowały tutaj 
najczęściej strategię egzotyzacji. W momencie wykroczenia referencji 
kulturowych poza wspólne dziedzictwo kulturowe i wkroczenia w inną 
tradycję kulturową, np. mitologię nordycką, kod kulturowy oryginału 
zatrzymywał się w szwedzkiej sferze kulturowej, nie przekraczając granicy 
kultury.  

Szczególnie silne rozbieżności między oryginałem a przekładem 
częściowo spowodowane zostały konwencjami językowo-kulturowymi w 
przekazie szwedzkiego kodu kulturowego i uwidoczniły się w tłumaczeniu 
form zdrobniałych oraz przekazie charakterystycznego dla Astrid Lindgren 
powtarzania jednego czasownika mówienia säga „mówić, powiedzieć”. W 
polskich przekładach występuje nagromadzenie form deminutywnych, 
wywołujące ekspresywnie dodatnie nacechowanie tłumaczenia i silniejsze 
podkreślenie emocji. Uwarunkowane jest to po części konwencją językową, 
zgodnie z którą używanie deminutywów jest naturalne, kiedy mówi się o 
małych stworzeniach, dzieciach i drobnych przedmiotach, a także kiedy 
wyraża się chęć pozytywnego zaakcentowania stosunku do otoczenia. 
Deminutywy tworzą na tyle silny element polskiego kodu kulturowego, że 
odstępstwo od nich lub ich silne ograniczenie stanowiłoby znaczne 
naruszenie polskiego kodu kulturowego. Polski przekład pozbawiony 
zdrobnień sprawiałby wrażenie niezgrabnego i neutralnego, w którym 
brakowałoby sfery uczuciowej, ważnej w językowej interlokucji personalnej.  

Bogactwo deminutywów w przekładach utworów Lindgren wyzwala 
odmienne asocjacje uczuciowo-myślowe, potęgując i uwydatniając ekspresję 
TO, w którym dominują formy emocjonalnie neutralne. Lektura w języku 
polskim, bogata w deminutywy trafia jednak do młodych czytelników, o 
czym świadczy wielka popularność Dzieci z Bullerbyn, utworu, w którym 
najbardziej uderza zagęszczenie deminutywów. Popularność książki można 
by uzasadniać dostosowaniem przekładu do konwencji językowej kultury 
przyjmującej przekład oraz do oczekiwań małego czytelnika. Dowodziłoby 
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to słuszności tezy Adamczyk-Garbowskiej i Popoviča, że tłumaczenia 
dostosowane do konwencji obowiązujących w literaturze języka przekładu 
osiągają zazwyczaj największe powodzenie767. 

Zawarty w konwencjach języka szwedzkiego kod kulturowy nie zawsze 
jest zgodny z konwencjami językowymi charakterystycznymi dla kultury 
języka przekładu. W polskim tekście nie znalazły się na przykład liczne w 
oryginale wyznaczniki języka potocznego. Specyficzny kod kulturowy 
mowy mieszkańców wsi smålandzkiej nie przeszedł do TP. Elementy 
ludowości zostały „utracone”, zmieniając styl przekładu, który stał się mniej 
nacechowany w porównaniu z oryginałem, ale tym samym zdecydowanie 
bardziej normatywny. W wyniku tego zanikło zanurzenie bohaterów w 
kulturze wiejskiej. W TP widoczne jest silne dążenie do polonizacji. Tekst 
tłumaczenia dostosowano do polskiego systemu wartości, przez co 
przedstawiona rzeczywistość umiejscowiona została wyżej w hierarchii 
warstw społecznych – w środowisku miejskim. Dialog środowiska 
chłopskiego ze środowiskiem miejskim, ukazany za pomocą dwóch 
poziomów języka, nie przedostał się do przekładu. Czytelnik polski nie jest 
w stanie zrozumieć i odebrać różnych kodów kulturowych interlokutorów, 
ponieważ otrzymuje spójną wizję szwedzkiego społeczeństwa i warunków 
życia bohaterów. Zróżnicowanie leksykalne TP doprowadziło do „utraty” co 
najmniej części wizerunku szwedzkiej kultury wiejskiej, umiejscawiając ją 
wyżej na szczeblu społecznym niż w TO. Poprzez znormalizowanie języka 
narracji i potocznego języka dialogów przekład stracił miejscami na 
dynamiczności TO, w którym czytelnik poruszał się pomiędzy różnymi 
poziomami języka i szwedzkiego kodu kulturowego poprzez 
znormalizowany język narracji i potoczny język dialogów. 

Postępujący dziś proces demokratyzacji kultury i języka powoduje 
uwalnianie się, także w literaturze dla dzieci, od ścisłego przestrzegania 
reguł językowych768. Stosunek do norm językowych staje się coraz bardziej 
liberalny a odstępstwa od norm i konwencji są nawet oczekiwane przez 
młode pokolenie, które nie chce już szablonu i chętnie posługuje się 
kolokwializmami w różnych sytuacjach komunikacyjnych.  

Przekaz szwedzkiego kodu kulturowego zawartego w szacie graficznej 
utworów Astrid Lindgren miał najbardziej dynamiczny charakter i zmieniał 
się na przestrzeni czasu. Ilustrowanie pierwszych przekładów szwedzkiej 
autorki jest tutaj doskonałym potwierdzeniem przekonania, że kod 
kulturowy wpisany jest głęboko w świadomość jednostki i społeczeństwa. 
Narzucona polskiemu odbiorcy wizja świata została przesunięta do innej 
sfery kulturowej, podobnie jak to miało miejsce w przekładzie werbalnym 

                                                        
767 Popovič (1971:214–219), Adamczyk-Garbowska (1988:168). 
Podobna tendencja zwiększonej liczby deminutywów występuje również w polskich i 
rosyjskich przekładach angielskiej literatury dla dzieci. Adamczyk-Garbowska (1988:114, 
143–152), Hejwowski (2004:121). 
768 Grybosiowa (1999:6–13). 
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języka potocznego i dialektu. Szatę graficzną przystosowano do systemu 
norm i wartości kultury przekładu, a przedstawione w oryginalnych 
utworach środowisko przeniesiono na wyższy szczebel warstw społecznych 
– do kultury miejskiej. Spuryfikowano rysunki ukazujące dzieci przy pracy 
oraz znajdujące się w bezpośredniej bliskości z przyrodą i zwierzętami. W 
celu uniknięcia konotacji z niższą kulturą chłopską, na korzyść cenionej 
kultury ludowej, posiadającej wysoki status społeczny w kulturze 
przyjmującej przekład, nastąpiła folkloryzacja ilustracji przedstawiających 
niektóre stroje i zabudowę wiejską jako architekturę i folklor podhalański.  

Sposób ilustrowania pierwszych przekładów spowodował anachroniczne 
zlokalizowanie fabuły w czasie. Pierwsze polskie wydania Astrid Lindgren 
zawierały rysunki przedstawiające statyczny wizerunek szwedzkiego kodu 
kulturowego. Z czasem zaczęto w kolejnych tłumaczeniach przybliżać ujęcia 
graficzne ujęte w tekstach oryginałów. Potrzeba było prawie pół wieku, aby 
klimat wydawniczy w Polsce zmienił się na tyle, żeby ludzie odpowiedzialni 
za przekaz obcej literatury, zakodowanej w obrazie, zdecydowali się na 
pełne przekazanie szwedzkiego kodu kulturowego polskiemu czytelnikowi. 
Wizerunek Szwecji przeobraził się zatem ze spolonizowanego obrazu 
rzeczywistości przedstawionej w TO w egzotyzowany obraz, ukazujący 
życie wiejskie zgodne z oryginalnymi utworami Astrid Lindgren. Fakt ten 
gra szczególną rolę w świetle semiotycznych badań nad kodem językowym i 
wizualnym Barthes’a. Kod językowy wywoływał początkowo u odbiorcy 
przekładu odmienne konotacje niż kod wizualny. Niezwykle istotne jest 
jednak udostępnienie dziecku spoza innej kultury możliwości zaznajomienia 
się z obrazem szwedzkiej rzeczywistości i umożliwienie mu jednoczesnego 
wchłaniania kodu językowego i wizualnego bez kontrapunktu tekstowo-
ilustracyjnego.  

W tłumaczeniu verba dicendi widoczna jest dysproporcja między stylem 
Lindgren a polską konwencją stylistyczną, która – jak się okazało – 
wymuszała polonizację przekładu. W TP odnajdujemy bowiem liczne 
synonimy tych czasowników, których zastosowanie umożliwia bogactwo 
leksykalne polszczyzny. Urozmaicenie TP różnymi verba dicendi 
spowodowało zróżnicowanie replik pod względem nacechowania 
ekspresywnego, przejawiającego się także w obecności elementów 
paralingwistycznych. Tak dobrze widoczna w TP tendencja do posługiwania 
się czasownikami nacechowanymi, sygnalizującymi pozawerbalne 
okoliczności wypowiedzi, znajduje swe uzasadnienie w naturze polskiego 
kodu kulturowego, który wymaga obecności emocjonalnego charakteru 
komunikacji interpersonalnej.  

Fakt, że niektóre elementy szwedzkiego kodu kulturowego nie 
przedostały się do tekstu przekładu, nie musi automatycznie być zjawiskiem 
negatywnym. Pytania, które powstają w trakcie lektury, wzbudzają 
ciekawość dziecka i pobudzają je do dalszych poszukiwań odpowiedzi na 
napotkane w trakcie czytania nieznane zagadnienia oraz na kolejne dialogi z 
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nowymi tekstami, co należy postrzegać jako istotny etap w rozwoju młodego 
człowieka. 

Poza kompetencją translatorską tłumaczek i dostosowaniem tekstu do 
konwencji językowo-kulturowych panujących w kulturze przyjmującej tekst, 
analiza materiału ukazała aspekt dydaktyczny polskich tłumaczeń oraz 
wskazała również na ważny dla nich parametr czasu ich powstania. Istotnym 
odstępstwem od oryginału jest właśnie silny dydaktyzm tłumaczek, czego 
wyrazem jest duża liczba komentarzy paratekstualnych, które powtarzają 
treści tekstu głównego, nie wnosząc do nich nic nowego. Są one niemal 
zawsze zbędne i zakłócają lekturę. Obserwowany we wcześniejszych 
przekładach znaczny dydaktyzm zaczyna z czasem powoli słabnąć. 
Komentarze paratekstualne zanikają. Co istotne, zmniejszające się tendencje 
dydaktyczne nie odnoszą się do tekstu już kanonicznego, lektury 
obowiązkowej w polskich szkołach, Dzieci z Bullerbyn.  

Analiza pozwoliła ukazać, że sprawą nadzwyczajnej wagi jest zanurzenie 
tłumacza w kontekście kulturowym języka oryginału. Kompetencja 
translatorska ma ogromne znaczenie w przekazie kodu kulturowego. Jej 
braki uniemożliwiają odczytanie kodu zawartego w oryginale, który odnosi 
się niekiedy również do innych kultur. Tłumacz powinien nieustannie mieć 
świadomość czyhających na niego potencjalnych źródeł błedów i pułapek. 
Równie ważna jest znajomość oczekiwań odbiorcy. Zadaniem tłumacza jest 
dlatego znalezienie kompromisu między dwoma kodami kulturowymi i 
zawartymi w nich odmiennymi konwencjami językowo-kulturowymi a 
oczekiwaniami czytelników. Praca nad przekładem wymaga także 
gruntownego przemyślenia zabiegów stylistycznych zastosowanych w TO, 
aby z powodzeniem odtworzyć je w innym języku. Autor polskiego tekstu, 
tłumacz, poczuwa się do odpowiedzialności za kształt tekstu, a ograniczony 
kodem kulturowym niechętnie sprowadza na siebie negatywne opinie 
dotyczące ostatecznej formy swojego dzieła. Kierując się oczekiwaniami 
młodych polskich czytelników, tłumaczki zmuszone były czasami odejść od 
wierności wobec oryginału, jak miało to miejsce w przypadku przekładu 
verba dicendi oraz wprowadzenia zwiększonej liczby deminutywów w 
stosunku do oryginału. Całkowita wierność oryginałowi niezgodna byłaby z 
oczekiwaniami czytelników, a przekład odebrany byłby jako chłodny 
emocjonalnie i zapewnie nie przyjąłby się tak dobrze w kulturze przekładu.  

Patrząc na polskie tłumaczenia z rozpatrywanej wyżej perspektywy, 
postulowałabym przeanalizowanie, czy i w jakim stopniu zdrobnienia 
pojawiają się w tłumaczeniach LD z innych języków germańskich i 
porównanie ich z tłumaczeniami LD na język polski oraz inne języki 
słowiańskie. Badania takie pozwoliłyby stwierdzić, czy zagęszczenie 
zdrobnień ze szwedzkiego i, jak twierdzą Hejwowski i Adamczyk-
Garbowska, angielskiego, jest wynikiem różnic w mechanizmach tworzenia 
zdrobnień między językami germańskimi i słowiańskimi, czy skutkiem 
konwencji językowej istniejącej i rządzącej nie tylko w języku polskim, ale 
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jest konwencją językowo-stylistyczną charakterystyczną dla większego 
obszaru języków słowiańskich. Ciekawe byłoby także rozszerzenie badań na 
problem przekładu czasowników mówienia i stwierdzenie, czy skłonność do 
urozmaicania nimi przekładów zauważalna jest również w tłumaczeniach 
Astrid Lindgren na inne języki słowiańskie. Analiza ukazała sporą 
przystawalność kodu kulturowego zawartego w folklorze słownym dzieci 
między polskim a szwedzkim kodem kulturowym, co wskazywałoby na 
istnienie ponadnarodowego kodu kulturowego dzieci. Dlatego interesujące 
byłoby zbadanie, czy kod kulturowy dzieci ma szerszy zasięg i czy obejmuje 
też inne języki i kultury. 

Aktualnie coraz więcej pisze się na temat roli elementów kulturowych w 
przekładzie. Etnolingwistyka oraz lingwistyka kulturowa ugruntowały swoje 
pozycje jako te nowe dziedziny wiedzy, które w sposób zasadniczy 
wpływają na badania translatologiczne. W obecnych studiach nad 
przekładem utrwalone już jest podejście integralne obejmujące również 
analizę tych elementów kulturowych, które znajdują się poza granicami 
języka. Problem ten staje się niezwykle ważny w momencie historycznym, 
kiedy Polska została pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, a nowe 
kraje, a co za tym idzie nowe kultury, stoją u progu wspólnoty europejskiej. 
Odległości między językami i kulturami się zmniejszają, kontakt z kulturami 
nie tylko bliskimi, ale również odległymi staje się coraz realniejszy i coraz 
więcej osób w skali globu posługuje się już dzisiaj więcej niż jednym 
językiem, a ponadto ma kompetencję w zakresie kilku kultur. Problem 
tożsamości narodowej, kulturowej i językowej nabiera większego znaczenia 
dla wielu ludzi. Prowadzi to do głębszej świadomości różnic kulturowych 
zawartych w języku i poza nim. Droga, którą idziemy, i której szlaki 
powinniśmy zdecydowanie lepiej poznawać – to szeroko pojęte kulturowe 
studia nad przekładem.  
Świat nigdy nie stoi w miejscu, a kontekst, w jakim powstają teksty, ulega 

ciągłym zmianom. Tak więc dialog kulturowy w przekładzie na nowo będzie 
się uaktualniać i będzie przyjmował nowe formy i treści. Pozostawiam to 
moim następcom. 
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Summary  

The current dissertation, entitled The Cultural Code and Translation: The 
Case of Selected Works by Astrid Lindgren into Polish, and written in Polish, 
was completed in the Department of Slavic Languages and Literatures, Uni-
versity of Stockholm. It consists of 12 chapters, a list of contents, list of il-
lustrations, bibliography and index of names. The work contains 13 tables 
and 24 illustrations. The main aim of the dissertation is to examine the 
changes, which the Swedish cultural code inscribed in Lindgren’s original 
texts undergoes, when transmitted through the filter of Polish culture in the 
translations by Irena Szuch-Wyszomirska and Anna Węgleńska.   

Chapter 1: “The Cultural Code in Translation,” fulfils the function of an 
introduction and presents an historical outline of how the process of transla-
tion has been perceived not only as the translation of language but also as the 
“translation” of culture. Language is treated in this dissertation as not only 
one of the indispensible factors for describing and expressing the culture of a 
given community, but also as an intrinsic element of it. As a consequence, 
translation is perceived not only as an encounter between two languages, but 
also between two, or sometimes more, cultures. 

Discussion about translation has a long tradition stretching back to antiq-
uity; pursued in later ages, it still remains highly topical today. However, 
scholarly reflection on translation began to tangibly affect the problem of the 
relationship between translation and culture, as addressed in this dissertation, 
only in the second half of the 20th century. Reflections on culture and lan-
guage have led to the development of translation theory which perceives 
translation as cross-cultural transfer or as a cross-cultural event, and is 
based on the view that translation should be examined not only in philologi-
cal terms but in ethnographic and anthropological—and hence cultural—
terms.  

Chapter 2: “The Object and Aims of the Research,” discusses the aims of 
the dissertation and sets out the criteria for the choice of author (Astrid 
Lindgren) and the material to be analysed, and also the method adopted for 
its classification. The main criterion for the choice of Astrid Lindgren was 
the fact that her works have been translated into approximately 95 languages 
and that her huge popularity among both child and adult readers has contrib-
uted enormously to the knowledge of Swedish culture in Poland and else-
where in the world.  
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In selecting the works by Lindgren to be analysed, the following criteria 
were adopted: the wealth of cultural elements used to depict the life of a 
traditional nuclear family; a plot encompassing events that take place in the 
course of a single year; the setting of a work in a village or small country-
town environment; the possibility of demonstrating the contrast between the 
depiction of the village and country-town environments; illustrated books 
that pay heed to the visualization of the cultural code through images; and 
the chronological span between the earliest and latest translations.  

In accordance with the criteria adopted above, the following original 
works by Lindgren and their Polish translations were analysed: 

• The trilogy about the Bullerbyn children: Alla vi barn i Bullerbyn 
(1947) in Polish “Dzieci z Bullerbyn” (1957), Mera om oss barn i 
Bullerbyn (1949) in Polish “Jest już nas siedmioro w Bullerbyn” 
(1957), and Bara roligt i Bullerbyn (1952) in Polish “W Bullerbyn 
jest zawsze wesoło” (1957),769 

• The trilogy about Emil from Lönneberga: Emil i Lönneberga (1963) 
in Polish “Emil ze Smalandii” (1971), Nya hyss av Emil i Lönne-
berga (1966) in Polish “Nowe psoty Emila ze Smalandii” (2005) in 
Än lever Emil i Lönneberga (1970) “Jeszcze żyje Emil ze Sma-
landii” (2005).770 The whole trilogy also appeared under the general 
title: Przygody Emila ze Smalandii (“The Adventures of Emil from 
Småland,” 2005).  

• Two books of Madicken’s adventures: Madicken (1960) in Polish 
“Madika z Czerwcowego Wzgórza” (1994), and Madicken och 
Junibackens Pims (1976) in Polish “Madika i berbeć z 
Czerwcowego Wzgórza” (1994).771 

The assembled cultural material enabled a thematic analysis to be made, 
whose aim was to show which components of the represented world in the 
original works came across in the Polish translations and which did not man-
age to penetrate the cultural filter. It demonstrated how these components 
were transmitted to Polish readers; to what extent they were subjected to a 
process of filtration through Polish culture; and also how the original linguis-

                                                        
769 For the sake of the reader who does not know Polish, I will give a literal translation into 
English of the Polish translated titles, since these do not map precisely onto the Swedish titles 
or onto the way the Swedish titles have been published in English: The Children from Buller-
byn (1957); There are Now Seven of Us in Bullerbyn (1949); In Bullerbyn it’s Always Merry 
(1957). Such titles as The Six Bullerby Children, and The Children of Noisy Village, have 
appeared in English—Trans.  
770 Literal translations of the Polish titles into English are: Emil from Småland (1971); More 
Mischief by Emil from Småland (2005); Emil from Småland Lives On (2005)—Trans. 
771 Literal translations of the Polish titles into English: Madicken from June Hill (1994), 
Madicken and her Little Sister from June Hill (1994). The name Madicken has been translated 
variously into English, as Mardie, Maggie etc; for the commentary here, I will use the original 
Swedish form—Trans. 
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tic style used to describe and express the culture shown in the original 
works, was altered.  

The aim of the dissertation is therefore to analyse the transfer of the 
Swedish cultural code, appearing in selected works by Astrid Lindgren, into 
the domain of Polish language and culture, as well as to investigate how far 
the Polish translation conveys the image of Swedish cultural reality shown in 
the original. In this analysis of the transfer of the cultural code, both the lit-
erary text and the illustrations appearing in the originals and in the transla-
tions are taken into consideration. 

The current dissertation proposes an analysis of the transfer of cultural 
elements in literature addressed above all to children, recipients with a lim-
ited knowledge of the world, limited encyclopaedic competence and limited 
cultural awareness of the reality represented in the text. The following are 
taken into consideration: folklore and popular beliefs, intertexuality, use of 
diminutives, transcriptions of colloquial language and dialect in which the 
various social classes communicate in the original texts, verba dicendi, the 
language of children—i.e. of individual protagonists, children’s folklore 
including the translation of offensive words, as well as paratextual elements 
and the transfer of the visual aspect—i.e. the cultural code as represented in 
the illustrations.  

In Chapter 3: “Method, Theoretical Framework and Definitions,” the 
theoretical basis and methodology applied in the dissertation are presented, 
with the exception of how they relate to the illustrations, as these require 
different methods of analysis from those applied to the verbal sphere. In the 
analysis of the original works and their translations attention is paid to the 
translation of entire situational contexts, where the process of translation is 
perceived through the wider prism of culture. Not only the fundamental 
meanings of particular words are taken into consideration, but also their 
sense when understood in conjunction with the cultural background in-
scribed or hidden in them, as well as their intertextual references. In this way 
the concept of translation is broadened into a single concept combining all 
the fields of research that are jointly called the transference of the cultural 
code.  

Aiming to conduct an exhaustive analysis, the dissertation makes use of 
appropriate terminology and tries to define such terms as: culture, language 
as a cultural conduit, cultural code and element of culture. In defining the 
concept of culture, use has been made of the research of Ward H. Goode-
nough, who perceived language as one of the indispensible aspects of culture 
understood anthropologically. Such a definition of culture conceives of 
translation not only as a phenomenon restricted to the encounter between 
languages, but also between cultures. According to Goodenough, culture 
should not be identified with the phenomenological order or with the mate-
rial world. Culture is mental and ideational reality, or that which exists in our 
minds, what is learned and internalized by us. 
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In this research into the transfer of the Swedish cultural code into Polish 
translations of the works of Astrid Lindgren, use has also been made of Ed-
ward Sapir’s perception of language as a guide to culture and “social real-
ity.” According to Sapir, knowledge of a culture is not possible without 
knowledge of the language of the community representing that culture. Indi-
vidual societies and communities have their own specific vision of the world 
reflected in a given culture. Therefore language is treated as a component of 
culture, of a many-faceted whole composed of layers of norms, models, val-
ues and conventions.  

Following the assumptions of Mikhail Bakhtin and Julia Kristeva, a text 
arises with reference to texts written in the past, texts being written now, but 
also in the future. Such an understanding of the text demands the reader’s 
active transposition into the space between the text being read and other 
texts, to which it refers in some way. A word and its meaning, according to 
Bakhtin, arise in dialogue. The very act of reading is likewise a dialogue and 
therefore the act of translation is a dialogue too. Roland Barthes took up this 
thread in his theoretical works, and considered every text to be a tissue of 
quotations drawn from various texts and cultures.  

In this dissertation, research into the transfer of the cultural code is based 
mainly on Barthes’ theory, according to which the text is a network of codes, 
whose meaning can be discerned through interpreting the system of cultural 
signs. Barthes maintains that a text constantly invokes “quotations from sci-
ence or wisdom.” It also prompts connotations that refer to “other places in 
the text or to other texts,” to various cultural contexts. The majority of words 
and signs contain certain coded information, which the reader often does not 
even notice. Only by juxtaposing two languages and cultures is it possible to 
realize that ostensibly identical words or signs contained in a literary text do 
not mean the same thing in the other language and culture.  

Barthes’ assertion that the cultural “code is never entirely reconstructed” 
takes on special significance in the context of the current dissertation. The 
reconstruction of the cultural code contained in the original is the guarantee 
of the text’s continued existence in translation. The prime role in this dy-
namic process is the translator, who is the link that connects the worlds of 
both cultures and languages/texts. The translator decodes the information 
contained in the foreign language, in the original, and transfers it into his or 
her own language, an act that is especially significant in the process of trans-
lation. The translator’s ability to move in the labyrinth of signs and connota-
tions, “through the quotations from science and wisdom,” his or her thor-
ough knowledge of the “Book of culture”—of the domestic culture as well 
as the foreign—is essential to the translation process. Hence Goodenough’s 
concept of culture, Barthes’ understanding of the cultural code, and Sapir’s 
perception of the world through language where language is the guide to a 
given social reality, form the theoretical basis for those parts of the disserta-
tion whose aim is to demonstrate how the Swedish cultural code, contained 
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in selected works by Astrid Lindgren, is transmitted in Polish translation. 
The visual aspect, i.e. the illustrative dimension of the translated texts is 
discussed separately (see Chapter 11). 

In the next chapter, Chapter 4: “The Cultural Code in the Translation of 
Prose Written for Children,” the development of theoretical thought on the 
translation and transference of cultural codes in literature for children, is 
discussed. In works about translations for young readers, attention is drawn 
primarily to the constantly recurring problem of adaptation. The translator, 
wrestling with issues of linguistic and cultural difference between the origi-
nal and the translation, tends to adapt the text by adjusting it to the system of 
values and readers’ expectations in the target culture. His or her adaptations 
involve not only the text itself, but also the illustrations. Adaptation in the 
Polish translations of Lindgren examined in this research take different 
forms: purification, polonization, exoticization, folkloricization and neutrali-
zation.  

The totality of readers’ experiences, the knowledge they possess, the way 
they perceive the world, determines their reception of the text. Bakhtin 
claimed that the interpretation of a word, sentence, work, is influenced by 
the particular set of conditions “prevalent in a defined place and time.” In 
this dissertation, Bakhtin’s position is complemented by the world as seen 
through the eyes of a child, and as such enters into the culture of children, 
since there is no sign of equality between the culture of children and the 
culture of adults.  

Translation issues should be perceived from a semiotic point of view. 
They should focus not only on the translation of words, but on the transfer of 
feelings, thoughts and connotations, which the reader of the original experi-
ences in the course of reading and which the translator ought to transmit to 
the reader of the translation. All, apparently commonplace, everyday cultural 
elements may transform themselves into signs that inhabit a completely dif-
ferent semiotic space within the domain of another language and culture. In 
transferring the text into a different linguistic and cultural reality, the transla-
tor becomes the conduit for the semiotic space of one culture within the se-
miotic space of another culture. 

In Chapter 5: “Intertextuality in the Translation of Literature for Chil-
dren,” the transfer of references to works already existing in the intertextual 
space is analysed, i.e. to the mosaic of texts that arose earlier, to apply Julia 
Kristeva’s term. Here an analysis is made of references to religious texts, 
Swedish songs, world literature and further sources, inspired by Roland 
Barthes’ theory of cultural codes. 

The translation of intertextual references varies depending on the texts to 
which it refers. The reconstruction of intertextuality in the Polish text is 
achieved by referring to canonical texts, known to both cultures, or to Swed-
ish and Polish translations of the Bible. The titles of Psalms are recreated by 
means of a strategy of linguistic calques, which enables a correct translation 
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on the linguistic level, but a reconstruction of the cultural code is not possi-
ble. Similar conclusions were arrived at following an analysis of the transla-
tion of references to Swedish popular and children’s songs, or to the titles of 
newspapers, which do not share a common Polish-Swedish cultural heritage 
or belong to the common European heritage. The transfer here of intertextual 
references to Psalms or popular songs recalls Barthes’ claim that “the cul-
tural code is never fully reconstructed,” as well as Kristeva’s idea that exist-
ing texts have been absorbed and transformed through literal translations, in 
the text of a translation, where, according to Kristeva, they continue their 
existence, even if they prompt different connotations or fail to generate any 
connotations at all.  

The analysis of intertextual references in the books of Astrid Lindgren 
demonstrate that the cultural code of the original does not always have the 
possibility of continuing its existence in translation, especially when refer-
ring to works which are widely known in the foreign cultural sphere but do 
not make any specific allusions to the common heritage of Swedish and Pol-
ish culture. 

Examination of the reconstruction of intertextuality in the translation of 
references to texts from the shared literary heritage—to world literature for 
children, for example—showed this is only partially achieved. It is success-
ful in the case of references to Robin Hood, Puss in Boots or Robinson Cru-
soe. In other cases, the most likely difficulty in rendering intertextual refer-
ences in the Polish translation would seem to be the complexity of the cul-
tural code of the original, which is sometimes that of a third culture: Danish 
or German, alluding to Hans Christian Andersen or the Brothers Grimm. The 
translators did not recognize the allusions to the third culture and adopted 
instead a total “exoticization,” which renders full understanding impossible 
when reading the translated text. Regarding references to German culture, it 
is also possible that a negative attitude present in Polish post-World War II 
culture came into play—towards the Brothers Grimm and the “cruel” world 
of their fairy tales, which was sometimes associated in the Polish press with 
Nazi barbarism.  

References to Swedish newspapers and characters from Swedish comic 
strips fail cross the cultural boundary. The “exoticization” applied in the 
translation of titles of newspapers fails to convey the connotations activated 
by the original, while references to the characters Kronblom, Knoll and Tott 
from Swedish comic strips Knoll och Tott do not filter through into the trans-
lation at all. Despite the proper nouns existing and functioning in Polish 
culture, the translator, Irena Szuch-Wyszmirska, avoids any association be-
tween her translation and forms of trivial culture as represented by the comic 
strips of the Polish People’s Republic (i.e. Communist Poland), and so does 
not use them in her translation.  

In Chapter 6: “Figures from Folklore and Popular Belief,” the transfer of 
the Swedish cultural code contained in folk or popular beliefs, is examined. 
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It transpires that transfer is extremely polarized, often linked to the historical 
time when the translation process was carried out. The cultural code that 
includes belief in spöken (ghosts or spirits, Polish “duchy”), for example, 
succeeds in crossing the cultural border and is mirrored in the Polish text. 
Knowledge that embraces such supernatural beings as well as the “lumber 
room” of fear within Polish and Swedish culture is common to both, and 
hence does not encounter any barriers at the point of crossing the cultural 
border.  

In Dzieci z Bullerbyn (The Children from Bullerbyn), the 1957 Polish 
translation of the original trilogy about the Bullerbyn children (1947, 1949, 
1952), the transfer of troll presents a problem and takes various forms in the 
Polish: “troll,” “chochlik” (the equivalent in English of: elf, leprechaun, 
hobgoblin), as does tomte, in Polish “krasnoludek” (English: dwarf, gnome), 
and Jultomte “Santa Claus,” likewise rendered in the early translations as 
“krasnoludek.” The figure of the Näcken (Polish “wodnik,” English “water 
sprite” —in this particular context, sometimes rendered in English as Neck 
or Nixie), widely encountered in Swedish folklore, and especially the dia-
logue with the adult reader conducted by Lindgren in this scene with particu-
lar finesse, does not fully cross the cultural border. This disorientation on the 
part of the translator in the world of folklore and popular beliefs was proba-
bly the result of her inadequate cultural competence. 

A contrast to Szuch-Wyszomirska’s translation of the term troll and Jul-
tomte, is the later translation by Węgleńska. While Szuch-Wyszomirska 
seems lost in the world of Swedish folklore and her text might be described 
as a “crooked mirror” of the world represented in the original, Węgleńska is 
already familiar with this world, and the translation presents no similar prob-
lem to her. Her translation therefore “reflects” the world represented in the 
original. This is a result of the time difference between when the translations 
were done, the subsequent domestication of Swedish folklore within Polish 
culture, as well as the full cultural competence of the translator. Since the 
time of the first translations of Astrid Lindgren, the troll has become an inte-
gral part of Polish culture. Węgleńska could thus move about freely within 
the Swedish cultural code, and as a result encountered no difficulties in rec-
reating the world represented in the Swedish original. Despite the first trans-
lator’s confusion and mistakes in her choice of referents in the translation 
process, the troll world portrayed in the translation is close to the world por-
trayed in the original.  

Hence the temporal aspect, or the moment when translations first ap-
peared on the Polish book market, seems to play a specific role in the trans-
lation of folklore and popular beliefs. Ghosts (Polish: duchy) had been do-
mesticated in Polish culture for centuries. The troll, on the other hand, began 
to gradually infiltrate from Scandinavian culture only in the second half of 
the 20th century.  



 294 

Chapter 7: “Diminutives and Linguistic and Cultural Conventions in 
Translation,” concentrates on an analysis of the discrepancies between the 
occurrence of diminutive forms in Astrid Lindgren’s original texts and in the 
translations. In earlier research, an increase in the occurrences of diminutive 
forms was observed in literary translations into Polish from English. The 
current research confirmed a similar tendency in the polonization of transla-
tions from Swedish. The tendency results in the translations being addition-
ally marked expressively, and as a result, to a special emphasis on the emo-
tional aspect. The saturation of the Polish texts with diminutives also causes 
the intensity of the translated text to be ratcheted up several degrees, to a 
level lacking in the original. Another discrepancy between the original and 
the translations is the introduction of diminutive forms of adjectives and 
adverbs, which are likewise lacking in the original.  

The most intensive use of diminutives was observed in the translations of 
the trilogy about the children from Bullerbyn, a work first translated into 
Polish in 1957, and the weakest in the two books about Madicken, translated 
in 1994. A particularly intensive escalation in the use of diminutives was 
observed in relation to forms of address. In the Polish translation of the 
Bullerbyn trilogy, the terms pappa and farfar are rendered 100% by diminu-
tive forms, as “tatuś” (Daddy) and “dziadziuś” (Granddaddy) respectively.772 
Forms applied to the descriptions of small animals, children or much loved 
objects also make up a significant group of diminutives. The frequent appli-
cation of such expressive vocabulary in the translation is a result of the emo-
tional character of interpersonal communication in Polish culture (and in 
Slavic cultures generally) and of the Polish language’s particular wealth of 
diminutive suffixes, which may be applied in an accumulative diminutizing 
process many times over. The high frequency of diminutive forms is also a 
result of the Polish cultural code. In Polish culture, there is a particular need 
for intimacy, sympathy, and emotional contact between people, and this 
finds expression precisely in the expressiveness of speech and in the way 
emotions are expressed—and this is done through the application of diminu-
tives, which arouse positive connotations in the recipient, sympathy, appro-
bation and feelings of good will, in relation to the people, animals, objects 
and phenomena described. Diminutives are also typical of the Polish style of 
writing for children. 

In some cases Astrid Lindgren uses the slang word farsan (old), which 
has negative connotations, with the intention of showing the hero’s feelings 
of antagonism towards his father, or of emphasizing the different ways in 
which parents are respected (or not) by children from different social classes. 
In translation, this expression is transformed into a diminutive or entirely 

                                                        
772 “Granddaddy” is rarely encountered in English, but I use this form here to emphasize that 
the Polish term is more “babyish” than the regular English terms Granddad or Grandpa—
Trans. 
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neutral form, thus distancing the translation from the original by this very 
act. The term implies excessive didacticism and pedagogy; and the transla-
tors apparently felt they could not use it in a work for children, because they 
believed it would undermine conventions of good behaviour, demonstrating 
a disrespectful attitude of children towards their parents.  

Chapter 8: “The Influence of Culture on the Translation of Colloquial 
Language and Dialect,” discusses difficulties connected with the translation 
of colloquial and dialect language characteristic of Lindgren’s heroes, which 
serves the writer as a stylistic means of creating the village or small-town 
reality portrayed in her books. The rural setting, together with the surround-
ing nature, is an integral part of Lindgren’s represented world and of her 
plot; it is the natural environment of her protagonists, intimate with village 
life and speaking colloquial language and dialect.  

In order to convey colloquial language, Lindgren includes numerous 
phonological, orthographical, morphological, syntactical and lexical indica-
tors. She uses them to characterize the speech of her interlocutors in order to 
underline social differences, to present the different cultural codes of the 
village or small town, and demonstrate the deep immersion of the protago-
nists in rural culture. Indicators of colloquial language or dialect emphasize, 
especially in the trilogy about Emil, the separation of the narrative parts from 
the dialogues. The linguistic contrasts in the original create different levels 
of language, through which the different peasant and town environments are 
made manifest, and also the different speech styles used by boys and girls.  

Here the Swedish cultural code inscribed in linguistic conventions is not 
congruent with the linguistic conventions prevalent in Polish culture. The 
language of the translations is decidedly more normative and unmarked 
compared to the language of the original. This may be explained by the dif-
ferent attitudes to colloquial language and dialects evident in Swedish and 
Polish cultures, especially in literature for children. The struggle for the lan-
guage, for its purity and correctness, is inscribed in Polish historical experi-
ence and resistance to the cultural policies of partitioning and occupying 
powers. After World War II, when translations of Lindgren began to appear, 
educational and cultural policies were introduced in the Polish People’s Re-
public that relied on a definite preference for a universal, common variant of 
the Polish language. Language played a significant role in the process of 
social advancement and “ennoblement,” to which Polish rural inhabitants 
aspired after the war. The avoidance of dialect as an element associated with 
the countryside—with an environment traditionally regarded as inferior, and 
with the view that dialect was an inferior form of language used by boorish 
and uneducated people—was therefore crucial.  

Numerous phonological, orthographical and morphological indicators 
adopted by Lindgren are lost in translation; only a limited number of lexical 
indicators manage to overcome the cultural boundaries. The translators try to 
polonize the text by adjusting it to the Polish system of values, and by shift-
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ing the reality represented in the Swedish books up a few rungs of the social 
ladder, raising it from the peasant level to that of the town-dwelling middle 
classes. They apply a universal form of the Polish language, thus avoiding 
dialectological stylization, colloquial language and its transcription. Some-
times, albeit rarely, they experiment with light stylization, introducing archa-
isms, which occur relatively frequently in Polish literature in place of pre-
cisely dialectological forms. This kind of translation strategy, however, is 
exceptional. As a result, the translations lose the local colour, losing at the 
same time the features that indicate the social origins of the protagonists. 
The strong immersion of Lindgren’s protagonists in rural culture is therefore 
scarcely visible in translation. 

In addition, the lexical diversity of the translations results in an image of 
Swedish village culture as something remote, situating it higher up the social 
ladder than in the original. The translation sometimes loses the dynamism of 
the original, where the reader would oscillate between the normalized lan-
guage of narration and the colloquial language of the dialogues, characteriz-
ing the protagonists’ speech and conveying the rural culture. The translation 
process inscribes itself into the expectations of its readers, and does not con-
vey the image of the Swedish village as represented in the original.  

On the other hand, it should be stressed, that certain elements of the 
Swedish and Polish cultural codes are congruent. This affects three issues: 
first, changes to the linguistic code— from the so-called restricted code to 
elaborated code—made by users of the language from the lower social strata 
in relation to interlocutors from higher strata; second, people from the lower 
strata tend to apply the 2nd person singular form when addressing people 
from higher strata; and third, the similarity between the linguistic codes spe-
cifically of children, evident for example in the offensive terms used by 
them, as well as the almost total congruence of the cultural codes inscribed 
in the verbal folklore of children, in the original and in translation. Offensive 
words and phrases in both cultures connote similar facets of the real world, 
while texts of children’s folklore enable the reconstruction of rhymes, ab-
surdities and tensions contained in the original. This indicates the existence 
of a specific children’s cultural code, a universal code that transcends indi-
vidual national cultures.  

Chapter 9: “The Emotionality of Interpersonal Communication and the 
Translation of the verba dicendi” provides a particularly forceful example of 
the influence of the cultural code, as well as linguistic conventions, on the 
form of a translation. A comparison between the original texts and the trans-
lated texts revealed the huge variety of verbs used for the act of speech in the 
Polish translations. In the Polish version of The Children from Bullerbyn 
(Dzieci z Bullerbyn), the Swedish verb säga (to speak or say) is replaced by 
55 different verbs; in the translation of The Adventures of Emil of Småland 
(Przygody Emila ze Smalandii), by 59 verbs, and in the translation of the two 
works about Madicken as many as 60 verbs. The stylistic and linguistic con-
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ventions of the culture receiving the translation, which does not tolerate so 
many frequent repetitions as appear in the original, cause a departure in the 
translation process from Lindgren’s simple and repetitive style.  

This comparison between the original and the translation reveals a con-
flict between Lindgren’s individual style and Polish stylistic convention. The 
tension between the lexical repetitions, which dominate Lindgren’s style, 
and the need to vary the translated text, is apparent in the translators’ inter-
ventions. The translators, Szuch-Wyszomirska and Węgleńska, try to exploit 
the stylistic richness of the Polish language and vary the translated text with 
numerous imprecise synonyms for the Swedish säga. This is quite under-
standable, because frequent repetition in Polish of the same verb for the 
speech act, as happens in the original, would amount to a serious breach of 
the Polish culture code, and the text would be felt to be incompatible with 
accepted conventions. The repetitive style of Lindgren’s books is considered 
in Sweden to be a stylistic strategy, facilitating their reception by readers. In 
Polish, this style would contradict linguistic tradition and convention, and be 
an obstacle to reading. 

Apart from lexical equivalents of the Swedish säga, spoken replies in the 
Polish versions also vary according to emotional characteristics, where addi-
tional paralinguistic elements are also stressed, including sound effects, 
movements, and mimicry. Emotional markings, emphasis on the expressive-
ness of the text, the positive or negative stance of the interlocutors expressed 
in their utterances, as well as the function of interrogative sentences, are 
strongly supported in the translated text by the lexis and punctuation. The 
tendency to choose loaded verbs, which provide information about the 
paraverbal circumstances of the utterance, is apparent in the very nature of 
the Polish cultural code, where a need exists to stress the emotional character 
of interpersonal communication. 

In Chapter 10: “Attempts to Approach a Foreign Culture via Footnotes,” 
the research extends beyond the main text of the translation and focuses on 
one of the most obvious traces the translator or publisher leaves of herself or 
himself—the footnotes. The material falls into two distinct groups: the first 
consists of footnotes relating to forms of expression or realia associated with 
the cultural code of the original; the second comprises footnotes relating to 
the expressions and realia of a third cultural code, foreign to the original as 
well as to the translation. 

In the Swedish editions of Astrid Lindgren’s books, there are no foot-
notes. There are relatively few in the translations, but they nevertheless pro-
vide interesting material, from the point of view of literary conventions in 
literature for children, about the culture receiving the translations. 

The analysis revealed, however, that the footnotes neither clarify nor en-
rich the main text with any new knowledge. Some attempt to interpret cul-
turally foreign elements in an extraordinarily complicated way, or explain 
unfamiliar concepts by introducing further elements of the foreign culture, 
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also unfamiliar to readers of the translation, even introducing elements of a 
third culture. The footnotes would seem to suggest strong didactic tendencies 
in translations of children’s literature in Polish culture. 

The role of didacticism in the analysed translations is gradually changing. 
The number of footnotes has fallen in recent editions, which indicates a de-
sire to make the literary text more compatible with the child’s ability to re-
ceive it. These changes, however, not do cover compulsory reading in 
schools, so-called canonical texts, such as Dzieci z Bullerbyn (The Children 
from Bullerbyn). The footnotes, which continue to comment on the text in an 
unchanged form, still feature in the most recent, 2011 editions of the book. 
The fact that the work remains a set book in Polish schools, means that the 
more didactic and traditional approach to this particular children’s book has 
been retained. 

The final chapter, Chapter 11 “The Visual Aspect in the Transfer of the 
Cultural Code” steps beyond the framework of the earlier analysis and enters 
the field of “translation” of the visual elements. The original edition of the 
trilogy about the children from Bullerbyn was illustrated by Ingrid Vang 
Nyman. Many years later, this same book appeared with illustrations by Ilon 
Wikland, who also illustrated the two books about Madicken. The artist who 
illustrated the Emil trilogy was Björn Berg. The first Polish illustrations to 
Dzieci z Bullerbyn (The Children from Bullerbyn, 1957) and Emil ze Sma-
landii (Emil from Småland, 1971) were done by Hanna Czajkowska. Many 
years later, Polish readers became acquainted with the illustrations of Wik-
land (1994) and Berg (2005). The illustrations by Vang Nyman have never 
appeared in Poland. 

Illustrated books, such as the works analysed here, have a bimedial char-
acter, consisting of both image and text. In the light of research informed by 
semiotics, in order to understand a work, the reader must be proficient in and 
able to coordinate two separate codes: the linguistic code and the visual 
code. Roland Barthes demonstrated that the text and the illustration are not 
always absorbed in the same way. The linguistic code, which he calls the 
more costly, is superseded by the image, by the lazy code; in other words, the 
illustration, being lazier, can be read more quickly than the text, without 
investing any great effort.  

In the current analysis of the graphic aspect of Astrid Lindgren’s books 
published in Poland, Edwin Panofsky’s iconological approach to the image 
is combined with Barthes’ semiotic approach. The application of these two 
methods enabled an explanation to be formulated, as to why the visual repre-
sentation of certain elements of the Swedish cultural code disappear in trans-
lation. In the Polish version, the information transmitted by the linguistic 
code departs from the visual code. The represented world in the original 
differs from the represented world in the translation, especially in the recrea-
tion of the Småland village, illustrated in the Polish translations as though it 
were more a town than a peasant environment. This is an example of the 
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polonization of the translation through the adjustment of the illustrations to 
the Polish system of values. In the Polish illustrations, the Småland village 
setting has been placed higher up the social ladder than in the original illus-
trations, thereby avoiding a direct portrayal of village life, traditionally re-
garded as inferior in Polish culture.  

Polonization also happens in the “purifying” strategies adopted by the il-
lustrators. As a result of the reduction of illustrations representing children 
and adults engaged in agricultural work, as well as children in direct contact 
with nature or animals, the book’s character is considerably altered through 
its adjustment to the Polish cultural code, mainly in the protagonists’ out-
ward appearance as inhabitants of the town. In the Polish illustrations, a 
“folkloricization” of clothes and rural architecture also appears, through the 
introduction of folkoric elements from the Podhale mountain region (in 
southern Poland) symbolizing the superior status of Podhale culture over the 
peasant culture of other regions. This strategy of escapism into the folklore 
of the Podhale region is designed to avoid connotations with inferior peasant 
culture.  

In addition, the illustrations that accompany the translations are anachro-
nistic in relation to the time setting of the plot as related in the text, since 
objects appear in the illustrations that were invented only in the 1960s, when 
the reality described in words is located at the beginning of the 20th century.  

The image of the Swedish cultural code in the trilogies about Bullerbyn 
and about Emil changed completely when, following the “exoticization” of 
the illustrations in the earlier translations, the original illustrations were in-
troduced. In contrast to images of the daily lives of town-dwelling children, 
the Polish reader was finally given the opportunity to thoroughly get to know 
the lives of Swedish village children. However, this was only possible after 
Polish children had become familiar with the film adaptations of Astrid 
Lindgren’s books, and after the stabilization of Polish publishers’ economic 
situation, following the political changes and democratization of Poland 
(after 1989) and the privatization of the publishing market.  

The final chapter: Chapter 12 “Conclusions, Discussions and Proposals 
for Further Research,” brings to a close these reflections on the transfer of 
the Swedish cultural code into the Polish cultural sphere, by summarizing 
the results of the research into how the Swedish cultural code is transmitted 
in Polish translations of selected works by Astrid Lindgren. The purpose of 
the dissertation was to demonstrate what transformations the Swedish cul-
tural code undergoes when transferred into the domain of Polish language 
and culture, and to investigate to what extent the translations transmit the 
image of Swedish reality shown in the original.  

The analysis has shown that the cultural code inscribed in the language of 
the original encounters many difficulties in its transference into the sphere of 
Polish language and culture. This is evident mainly in the strategies of polo-
nization, neutralization, folkloricization, and also purification, adopted by 
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the translations, which themselves are the result of the different linguistic 
and cultural conventions of Swedish and Polish literature for children. It is 
also a result of the nature of the Polish cultural code, which tries to avoid 
associations with peasant or village culture. The conclusions drawn from 
analysing the translated texts are confirmed by the visual code, i.e. by the 
illustrations by Polish artists used in the Polish translations. The tendency to 
polonize is also evident in the application of diminutives, which are an ex-
pression of the need for intimacy, emotionality and expressiveness of speech 
in the Polish cultural code. In the context of diminutives, it would be inter-
esting to examine whether, and to what degree, diminutives also appear in 
translations of literature for children from other Germanic languages into 
Polish and other Slavic languages, and then compare them. 

The Polish translations also show a didactic and pedagogical tendency, 
which expresses itself in the introduction of footnotes, as well as in the 
avoidance of elements that might disrupt the conventional good behaviour of 
children towards their parents or other older people in interpersonal commu-
nication. The tendency to polonize, however, is becoming weaker nowadays. 
Polish readers have already lived to see the original illustrations. Perhaps 
with time the tendency to exoticize will even lead to the publication of new 
language versions too, through which Polish readers will gain a deeper in-
sight into Swedish culture, the local colour of Småland, the lives of the pro-
tagonists described in Astrid Lindgren’s books, as well as the richness of her 
style and language.  

 
 

Translation Ursula Philips 
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