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 „W Polsce o przekładzie pisze się wtedy, gdy z jakiegoś powodu 
otacza go aura skandalu (…). Tłumacze rzadko wywołują skandale, zazwyczaj 
więc o ich pracy wspomina się przy okazji” – pisze Zofia Zaleska we wstępie 
do swojej książki Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie. Rzeczywiście, 
często podczas rozmów o literaturze tłumaczy zostawiamy w tle.  
Zbyt często. Specjalne nagrody literackie za najlepszy przekład czy  
Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” 
próbują uzupełnić tę lukę. Tworząc program „Tłumacze w szkołach”, chcemy 
pójść jeszcze dalej – do źródła. I zachęcić do rozmawiania o przekładzie  
(i tłumaczach) od najmłodszych lat. 

  W ręce nauczycieli oddajemy scenariusze lekcji, przygotowane przez 
doświadczonych tłumaczy i dydaktyków. Jesteśmy pewni, że pomysły 
naszych autorów zainspirują Państwa do podjęcia tematu przekładu  
i podpowiedzą, jak rozmawiać o twórczości translatorskiej na 
lekcjach literatury. Scenariusze publikujemy na licencji CC BY-NC 4.0   
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl), co oznacza,  
że korzystanie z nich jest wolne od jakichkolwiek opłat.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY W RAMACH PROGRAMU 
„OJCZYSTY – DODAJ DO ULUBIONYCH” 2017.
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 Panuje powszechne przekonanie, że znajomość języka obcego oraz 
znajomość języka ojczystego wystarczą, by dokonać przekładu. Nic bardziej  
mylnego. Znajomość języka obcego jest co prawda niezbędnym, lecz zaledwie 
wstępnym warunkiem dobrej pracy tłumacza. Należy sobie uświadomić,  
że praca tłumacza zależy od całej gamy czynników, bez których zrozumienie 
procesu przekładu jest niemożliwe. Należy także zwrócić uwagę na istnienie 
serii przekładowych. Najbardziej znane i wartościowe dzieła literatury światowej 
tłumaczone są na dany język wielokrotnie, a każde nowe tłumaczenie proponuje 
nowe odczytanie (interpretację) oryginału. Przykładem takiej właśnie serii 
przekładowej jest Mały Książę, przetłumaczony ( jak dotąd) na język polski  
jedenaście razy. Każdy tłumacz podejmujący się pracy nad kolejnym przekładem 
tekstu „krytykuje” ( jawnie lub niejawnie) istniejące już tłumaczenia. Chce 
podzielić się z czytelnikami własną wizją obcojęzycznego dzieła. I właśnie na 
ową subiektywność wyborów każdego tłumacza należy uwrażliwiać młodych 
czytelników, tak aby stawali się czytelnikami coraz bardziej świadomymi.

1.    CELE 

                                                                               
 Żaden tłumacz nie działa w próżni, każdy z nich pracuje w jakiejś konkretnej 
przestrzeni językowej, kulturowej i społecznej, do której przynależy. Na kształt 
tekstu, który tłumaczy, wpływają rozmaite czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, 
przede wszystkim jego własna wrażliwość na subtelności językowe, subiektywne 
predyspozycje, takie jak kompetencja w obu językach czy indywidualne 
upodobania, ale także wiedza, stosunek do tłumaczonego tekstu oraz znajomość 
sytuacji kulturowej i społecznej. Jak twierdzi Urszula Dąmbska-Prokop, „Jest 
oczywiste, że tłumacz nie «mówi» po prostu w swoim języku tego, co ktoś inny 
przekazał w innym języku. Praca tłumacza jest zawsze swojego rodzaju grą lub 
lepiej manipulacją, podlega wpływom […] wyznawanej przez niego ideologii, 
wartościowania, sposobu percypowania rzeczywistości i, oczywiście, odmiennej 
struktury języków” (U. Dąmbska-Prokop, Stylistyka i przekłady: Conrad, Orwell, 
Beckett, Kielce 2007). 
Mały Książę to jedna z najbardziej poczytnych powieści świata, w której pod 
warstwą bajkowej fabuły znajduje się druga, symboliczna, dotykająca prawd 
uniwersalnych. Saint-Exupéry napisał Małego Księcia podczas pobytu w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie udał się po kapitulacji Francji w 1940 roku. Bohater książki 
w trakcie swojej podróży ze zdumieniem odkrywa dziwne, często absurdalne 
zachowania dorosłych. Każde z tych spotkań odczytać można jako alegorię. 

2.    Wiedza w pigułce 
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 – uczniowie czytają polskie przekłady rozdziału 8 Małego Księcia dokonane   
    przez: Martę Malicką, Jana Szwykowskiego oraz Ewę Łozińską-Małkiewicz.   
    Następnie odbywa się krótka dyskusja na temat przeczytanych tekstów   
   (który z nich podoba się najbardziej i dlaczego) 
 – nauczyciel prosi o wskazanie różnic w polskich przekładach (uczniowie   
    najczęściej zwracają uwagę na różnice leksykalne)
 – etap szczegółowej analizy – należy zwrócić uwagę na kilka najważniejszych  
    aspektów poszczególnych tłumaczeń i ich wpływ na ostateczny kształt tekstu:

 – pierwszy akapit kończy się wraz z zakończeniem przygotowań i ukazaniem  
    się róży (widać to tylko u Szwykowskiego, który respektuje autorski podział  
    tekstu), następuje moment zawieszenia, chwila, gdy czytelnik może   
    uruchomić wyobraźnię, stworzyć sobie obraz owego cudownego zjawiska,  
    na które czekał wraz z bohaterem
 – drugi akapit rozpoczyna się od zabiegu stylistycznego, którego    
                 celem jest ukazanie kokieterii bohaterki, tzw. mise en relief 
    (u Szwykowskiego:  „I oto ona – która tyle trudu włożyła w swój   
    staranny wygląd…”)

                                                                                 a 

sposób wprowadzenia nazwy kwiatu. Wyraz la rose (róża) pojawia się w oryginale 
dopiero w rozdziale 20, kiedy to Mały Książę odkrywa w parku krzewy róż i uświadamia 
sobie, że kwiat, który uważał za jedyny na świecie, jest pospolitą różą, jedną z wielu 
tysięcy. W oryginale, w rozdziale 8 pojawia się tylko nazwa generyczna une fleur 
(kwiat). Tłumacze uprzedzają więc autora, od razu nazywając kwiat różą, co zaburza 
dramaturgiczną warstwę tekstu. Należy zwrócić uwagę na konieczność zastąpienia 
w języku polskim słowa rodzaju męskiego („kwiat”) wyrazem „róża” (bo tylko o 
rzeczowniku rodzaju żeńskiego można powiedzieć: „była wielką kokietką”). Nie zmienia 
to jednak faktu, że używając od początku słowa „róża”, tłumacze odbierają narracji 
element tajemniczości;

                                                                                 B 

sposób opisu przygotowań róży do ukazania się w pełnej krasie. Tajemnicza 
toaleta tajemniczej bohaterki trwa długo (wiele dni), a czytelnik dowiaduje się  
o kolejnych etapach jej przygotowań (wybór kolorów, powolne ubieranie się, 
precyzyjne dobieranie płatków), których kulminacją ma być niecierpliwie wyczekiwany 
moment ukazania się światu (entrée). Autor dzieli tę opowieść na dwie części,  
a każdą z nich umieszcza w osobnym akapicie.

3.  PRZEBIEG ZAJĘĆ
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 W dwóch spośród trzech analizowanych przekładów te proste zabiegi (podział 
na dwa akapity i użycie mise en relief) nie zostały uwzględnione, co powoduje znaczące 
spłycenie sceny, odebranie jej dramaturgicznego napięcia;

                                                                                 c 

po ukazaniu się róży Mały Książę mówi z zachwytem : „Que vous êtes belle” (Jakaż 
pani piękna), na co róża odpowiada: „n’est-ce pas”. Użycie inwersji informuje o 
formie pytającej owej frazy, róża reaguje kokieteryjnym „prawda?”, „czyż nie?”. Tylko  
Szwykowski oddaje w należyty sposób reakcję obdarowanej komplementem róży   
(„Prawda?”). W pozostałych przekładach mamy stwierdzenie („Prawda”), które nie ma 
tutaj logicznego uzasadnienia.

                                                                                  

 – analiza form adresatywnych obecnych w omawianych tłumaczeniach:  
     uczniowie przygotowują się do dyskusji na temat roli, jaką odgrywają     
    w tekście takie, a nie inne formy adresatywne (ty, pan, pani)
 – jakie inne różnice w omawianych przekładach wpływają na obraz sceny   
    pierwszego spotkania bohaterów?

                                                                                  

 M. Heydel, P. Bukowski, Przekład – język – literatura, [w:] Współczesne teorie  
 przekładu, wyd. Znak, Kraków 2009.   
/ Tekst ten, będący wstępem do antologii współczesnych teorii przekładowych, kreśli 
główne kierunki badań nad przekładem.

 Z. Zaleska, Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie, Czarne, Wołowiec 2015  
/ Rozmowy z tłumaczami o ich pracy i pasji.

                                                                                  

Tekst oryginalny
Tekst nr 1, przekład Marty Malickiej (pierwsze wydanie w roku 1947)
Tekst nr 2, przekład Jana Szwykowskiego (pierwsze wydanie w roku 1958)
Tekst nr 3, przekład Ewy Łozińskiej-Małkiewicz (pierwsze wydanie w roku 1997)

4.  Zadanie domowe (praca indywidualna)

5.  lektura uzupełniająca

6.  ZAŁĄCZNIKI
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niekomercyjne 4.0 międzynarodowe CC BY-NC 4.0 
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