Renata Niziołek

DOI: 10.12797/MOaP.22.2016.34.04

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
niziolekrenata@gmail.com

Brak normy jako norma:
Gombrowicz „tłumaczy” Ferdydurke
Kiedy 29 lipca 1939 roku Gombrowicz wyruszył na pokładzie transatlantyku M/S Chrobry w rejs do Ameryki Południowej, miał trzydzieści pięć lat i był znanym już pisarzem, autorem bardzo życzliwie przyjętego, debiutanckiego zbioru opowiadań Pamiętnik z okresu dojrzewania
(wyd. 1933) oraz pierwszej, przyjętej z wielkim zainteresowaniem powieści Ferdydurke (1937) – sam autor, dziesięć lat później, napisze, że
objętość napisanych przy okazji publikacji tej ostatniej „szkiców, polemik, komentarzy itd. wielokrotnie przewyższa objętość samej książki”
[Gombrowicz, 2007: 602].
We wspomniany rejs udaje się jako zaproszony literat, którego zadaniem miało być opisanie podróży w polskich gazetach. Gombrowicz
sam przyznaje, że podróż tę traktował beztrosko [Gombrowicz, 2004:
61], i jego zamiarem w najmniejszym stopniu nie była ucieczka przed
wojną. Pisze o tym zresztą w liście do brata Jerzego: „wyruszyłem na 2
miesiące tylko (bo miałem wrócić tym samym statkiem) i w momencie
pewnego odprężenia politycznego – i gdyby Bóg najw. nie był zrządził,
że akurat w ciągu tych 2 tygodni, które miałem spędzić w Arg., spadła
z pieca na łeb wojna, byłbym wrócił” [cyt. za: Margański, 2005: 93].
Decyzję o pozostaniu za granicą podjął dosłownie w ostatniej chwili,
schodząc z pokładu statku, którym miał wrócić do Europy. Scenę tę opisał Jeremi Stempowski:
Odprowadziłem go do portu. Oddał rzeczy tragarzowi, pożegnał mnie
i wszedł na statek. […] W dziesięć minut później rozległ się dźwięk pożegnalnej syreny, a ja zobaczyłem Witolda: z dwiema walizkami w ręku
zbiegał po trapie na molo. Drżał i powtarzał: «Nie mogę». Potem dodał, że
była to najtragiczniejsza chwila w jego życiu [Gombrowicz, R., 2005: 16].
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Pisarz rozpoczął tym samym nowy, całkiem odmienny etap swojego
życia, „jaśnie panicz”, uznany literat, o którym w Argentynie nikt oczywiście nie słyszał, wiódł w tej „ojczyźnie krów”, gdzie „nikt nie ceni
literatury” [Gombrowicz, 2004: 63], życie na skaju ubóstwa, publikując
z rzadka i anonimowo felietony do miejscowych gazet, żyjąc z nader
skromnej zapomogi wypłacanej mu z poselstwa polskiego, „wpraszając
się” do polskich emigrantów na obiady czy kolacje. Po siedmiu latach
takiej egzystencji Gombrowicz postanowił zaistnieć na argentyńskiej
scenie jako pisarz, dając nowe, hiszpańskie życie swej wydanej dziesięć
lat wcześniej w Polsce powieści. Pisze w Dzienniku:
[…] w drugiej połowie 1946 roku, znalazłszy się po raz nie wiem który
z wypróżnioną zupełnie kieszenią i nie wiedząc skąd złapać nieco grosza,
wpadłem na następujący pomysł: poprosiłem Cecylię Debenedetti, aby sfinansowała przekład Ferdydurke na hiszpański, i zastrzegłem sobie sześć
miesięcy na wykonanie zadania. Cecylia zgodziła się chętnie. Zabrałem się
więc do pacy […] [Gombrowicz, 2013: 219].

Praca nad hiszpańską wersją powieści to przedsięwzięcie wyjątkowe
w historii światowej literatury. Ze względu na nie najlepszą znajomość
hiszpańskiego Gombrowicz nie mógł obyć się bez pomocy osób, dla
których hiszpański był językiem ojczystym. Zaprosił więc do współpracy poznanych w kawiarni Rex znajomych, z których z czasem ukonstytuował się tzw. Komitet Tłumaczy, liczący momentami nawet dwadzieścia osób. Jeden z członków komitetu, Adolfo de Obieta, tak oto
wspomina pracę nad przekładem:
Tłumaczenie Ferdydurke było czymś niesłychanie zabawnym – współpraca
Polaka, który zaledwie znał hiszpański, z garstką południowych Amerykanów, rozumiejących sens najwyżej paru polskich słów. Rzecz odbywała się
przy kawiarnianych stolikach, w atmosferze często godnej absurdu Ferdydurke. Od czasu do czasu Gombrowicza ogarniała specjalna czułość dla
jakiegoś hiszpańskiego wyrazu, którego sens właściwie nie był dla niego
do końca jasny, i narzucał go tłumaczom, bowiem jego dźwięk lub aspekt
wydawał mu się obiecujący [Gombrowicz, R., 2005: 87].

W efekcie powstała powieść, którą trudno nazwać przekładem. Jest
to właściwie nowa, hiszpańskojęzyczna wersja tekstu – sam Gombrowicz zresztą we wstępie do argentyńskiego wydania przyznaje, że
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w przybliżeniu tylko przypomina ona oryginał. Omawiając hiszpańską
wersję powieści, Bożena Zaboklicka [2013: 87] wymienia następujące
cechy odróżniające ją od polskiego oryginału:
• zmniejszenie liczby powtórzeń,
• uproszczenie gry z seriami czasowników pochodzących od wspólnego tematu,
• usunięcie niektórych, stworzonych przez autora, wyrażeń
frazeologicznych,
• ograniczenie zdrobnień,
• pominięcie większości elementów polskiej rzeczywistości, nieznanych hiszpańskojęzycznemu odbiorcy,
• wprowadzenie nowych gier stylistycznych zgodnych z duchem języka hiszpańskiego, celem zrekompensowania uproszczeń istniejących
w innych partiach tekstu,
• niedopuszczalne z punktu widzenia etyki przekładu pomijanie fragmentów tekstu lub ich zamiana na ustępy krótsze i bardziej zrozumiałe, bo mniej odbiegające od normy.
Na pytanie, czy mógł takich zabiegów dokonać, należy odpowiedzieć twierdząco, bowiem swoboda, jaką dysponuje tłumacz-autor jest
bez wątpienia znacznie większa niż w przypadku pracy tłumacza przekładającego dzieło autora obcego. Ten ostatni ograniczony jest bowiem
całą gamą etycznych nakazów i zakazów, z którymi autor przekładający własne dzieło liczyć się nie musi, mając pełną swobodę wyrażania
w nowy sposób swych własnych intencji. Dodać przy tym należy, że
także wspomagający pracę Gombrowicza tłumacze uznali, iż należy
poinformować przyszłego czytelnika o specyficznych właściwościach
tekstu. W tym celu zredagowali poprzedzającą powieść „Notę na temat
przekładu”, w której czytamy:
Język Ferdydurke odbiega od używanego na co dzień, od jego praw powszechnych, jego normalnego i powszechnego rytmu. Jedną z niespodzianek tej książki – wśród wielu innych, jakie sprawiła polskiemu czytelnikowi
– był niezwykły sposób posługiwania się językiem. Od zniekształcenia zdania lub jego części po stosowanie nowych słów lub całych zwrotów. Czytelnik hiszpański, nieuprzedzony o tych stylistycznych niezwykłościach, gotów jest uwierzyć, że Ferdydurke została niewłaściwie przetłumaczona, ma
podstawy sądzić, iż w niektórych ustępach pewna surowość zdania, pewien
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staroświecki smak są wynikiem niekompetencji osób pracujących przy tłumaczeniu. Jest wręcz przeciwnie: chodzi tu o nowe i odmienne spojrzenie
na język, które w konsekwencji proponuje czytelnikowi nową i odmienną
lekturę [cyt. za: Zaboklicka, 2013: 85-86].

Argentyńskie narodziny Ferdydurke nie przyniosły jednak spodziewanych przez Gombrowicza rezultatów. W prasie ukazało się kilkanaście recenzji, z których większość była przychylna, nie przełożyło się to
jednak na sukces czytelniczy ani finansowy. Jak wspomina sam autor:
„Ferdydurke znalazła sobie pewną ilość entuzjastów, głównie wśród
młodych, miała też sporo recenzji w prasie, ale wszystko w końcu rozeszło się po kościach” [Gombrowicz, 2004: 71]. Powodów tej sytuacji
upatrywał Gombrowicz głównie w tym, iż nie był on autorem uznanym przez kręgi literackie Paryża, a tylko tą drogą mógł zyskać uznanie
w Argentynie. W tamtych czasach tylko młodzi mogli zachwycić się
nowatorską formą powieści, natomiast w oczach argentyńskich elit Ferdydurke nie odpowiadała ówcześnie obowiązującym kategoriom pojęć,
takich jak „literatura” czy „sztuka”. Tak więc, jeśli za normę uznamy (za
Gideonem Tourym) prawidłowości zachowań przekładowych, wynikających ze społeczno-kulturowych ograniczeń, które warunkują poziom
akceptowalności przekładu, widać wyraźnie, że Gombrowicz do tak rozumianych norm się nie zastosował. Jego autonomia i twórcze, nowatorskie podejście do materii języka stworzyły co prawda nową wartość
literacką, ale nie zapewniły mu uznania odbiorców.
Normy jednak ulegają procesom fluktuacji. Pozycja Gombrowicza
w kulturze dzisiejszej Argentyny jest bardzo mocna, średnie pokolenie
pisarzy i krytyków, dorastających w latach pobytu Polaka w Ameryce
Południowej, żywo interesuje się jego twórczością, nazywając go nawet „pisarzem polsko-argentyńskim” [Suchanow, 2011: 228] Stawiane
są tezy, że tłumaczenie Ferdydurke było wydarzeniem niezwykle ważnym dla współczesnego argentyńskiego języka literackiego [Suchanow,
2011: 243] oraz argentyńskiej kultury. Gombrowicz po latach zatriumfował, w co nigdy zresztą nie przestawał wcześniej wątpić.
Jednakże prawdziwa sława i uznanie mogły przyjść – o czym pisarz
doskonale wiedział – tylko przez Paryż lub Londyn. Dlatego bardzo
szybko, bo już w 1949 roku, zaczął czynić starania o to, by Ferdydurke ukazała się po francusku. Ponieważ próby znalezienia wydawnictwa
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gotowego sfinansować tłumaczenie powieści przez wiele lat okazywały
się daremne, pisarz sam postanowił zająć się przekładem. Na współpracownika wybrał sobie tym razem tylko jedną osobę, francuskiego
dziennikarza i pisarza Rolanda Martina, który – podobnie jak członkowie argentyńskiego Komitetu Tłumaczy – nie znał polskiego. Podstawą
przekładu stała się więc hiszpańska wersja powieści, a Gombrowicz,
świadomy czekających tłumacza trudności, omawiał z nim każdy sporny punkt tekstu, niczego nie odpuszczał, z uporem dążąc do wypracowania zadowalającego go kompromisu. Nieraz, gdy Martin, przekonany
o swoich racjach, nie zgadzał się na proponowane mu przez autora rozwiązania, ten ostatni szydził z języka francuskiego, którego nie mógł
dowolnie naginać do własnych potrzeb. O rezultacie wspólnej pracy
Martin mówi: „W tym, co zrobiłem z Gombrowiczem, często ma się
wrażenie, że czyta się tekst napisany bezpośrednio po francusku, i to
sprawia mi dużą przyjemność” [Gombrowicz, R., 2005: 117].
Podobnie jak hiszpańska, tak i francuska Ferdydurke pełna jest różnic względem oryginału. Nie brak w niej skrótów (zwłaszcza w pierwszej części), zastępowania i upraszczania skomplikowanych figur
Gombrowiczowskiego języka, redukcji odwołań do polskiej rzeczywistości kulturowej czy neologizmów. Gombrowicz nagina francuszczyznę wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Ponieważ musi godzić się na
straty, kompensuje je w innych partiach tekstu, wymyślając gry stylistyczne akceptowalne w języku docelowym. Mamy więc we francuskiej
Ferdydurke interesujące neologizmy, jak: tantéen (ciotczyny), cuissier
(łydczany), tantéo-bagatelle (drobnostka w ciotce), cuisinard (kuchenny). Częściej jednak tłumacze decydują się na oddanie polskich neologizmów za pomocą słów i wyrażeń powszechnie znanych i używanych,
jak na przykład: ne pas aimer (nielubość), autres (syfoniści), possibilité
(możność), impuissance (niemożność), peronnelles (osobiste, swoiste
i wsobne), était incapable (niezdolen jest), t’es ravagé (frajer pumpka),
habitué des cabarets (łechczywy na szmonces), se cacha (smyrgnął),
j’avais tellement soif (łaknąłem jak kania), je la travaille à la paysanne
(gwarą ludową zaiwaniam), pouffa d’un rire gȇné et rustre (parsknął
zasromanym prześmiechem ludowym).
Ciekawym przykładem zmagań Gombrowicza z materią własnego
tekstu są rzadkie zwroty i ich specyficzne użycia w powieści, zwane
przez Włodzimierza Boleckiego „ferdydurkizmami” [Bolecki, 2007:
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245]. Zwroty te często budowane są wokół nazw-pojęć kluczowych dla
Gombrowicza, dwuznacznych, określających zarówno konkretną osobę
(na przykład „pensjonarka”, „ciotka”), jak i zbiór cech charakteryzujących mentalność czy zjawisko społeczne („pensjonarskość”, „ciotkowatość”). Jednym z najczęściej występujących pojęć jest w Ferdydurke
„belfer”. Oto kilka przykładów użycia słowa w wersji oryginalnej, zestawionych z francuskim tłumaczeniem:
I. […] bezwzględny belfer tak mnie nagle zbelfrzył absolutnym belfrem
swoim […].
[…] l’implacable maître me maîtrisa brusquement avec une maîtrise archi-magistrale […].
II. Banalnie zbelfrzony drobię u boku belfra olbrzymiego […].
Cruellement rapetissé, diminué, je trottine aux côtés du maître gigantesque
[…].
III. Kanciasty, sztywny belfer mnie zabijał.
La maîtresse rigidité du maître m’écrasait.
Pimko. Belfer skądinąd przecie absolutny, popadł w ten gatunek przedwojennego belfra […].
brak tłumaczenia
IV. […] belfrem pobudzał ją do pensjonarki, ona zasię jego pensjonarką do
belfra podniecała.
[…] avec son maître il excitait la lycéenne, tandis qu’elle excitait le maître
avec sa lycéenne.
V. A tu znowu Pimko, Pimko stary, który kulturalnie, jawnie, legalnie,
oficjalnie i formalnie profesorem przyniewalał.
Pimko, le vieux Pimko qui, culturellement, légalement, officiellement et
sévèrement, s’imposait, en professeur qu’il était!

Powyższe przykłady ilustrują różnorodne strategie tłumaczeniowe,
jakie w swej pracy stosował tandem Gombrowicz – Martin. W przykładzie I. użyty w oryginale, należący do języka potocznego leksem
„belfer” został zamieniony na neutralny i wieloznaczny rzeczownik
„maître” (nauczyciel, mistrz, majster, władca, zwierzchnik), który co
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prawda „przenosi” tekst na inny poziom językowy, ale umożliwia jednocześnie oddanie (przynajmniej częściowe) poliptotonu „belfer, belfrem” („maître”, „avec une maîtrise”). Neologizm „zbelfrzył” staje się
we francuskiej wersji tekstu formą osobową standardowego czasownika
„maîtriser” (poskromić, ujarzmić, zawładnąć). W przykładzie II. wyrażenie „banalnie zbelfrzony” przetłumaczone zostało na „cruellement
rapetissé, diminué”, które nie oddaje oryginalnej aliteracji oraz dość
zasadniczno zmienia sens oryginału („okrutnie/dotkliwie pomniejszony, osłabiony”). Użyty w przykładzie III. rzeczownik „maîtresse” jest
– jak się wydaje – przykładem „naginania” języka francuskiego przez
autora Ferdydurke. Polskie znaczenia tego słowa (władczyni, właścicielka, nauczycielka, przełożona, kochanka) w żaden sposób nie oddają sensu oryginału. Należy przypuszczać, że słowo „maîtresse” odnosi
się do „maître” (tu: belfer) i oznacza „belferskość”. Przykłady V. i VI.
pokazują, do jakiego stopnia „stylizacyjne rozpasanie” Gombrowicza
musi w tłumaczeniu ulec nieuchronnej neutralizacji. Oba przytoczone
zdania w wersji polskiej zawierają pewne językowe zwroty, które – jak
mówi Jerzy Jarzębski – „z niezwykłą szybkością podlegają od razu modyfikacji, zmieniają swą formę i sposób użycia, krzepną w «hasła», leksykalizują się, wchodzą do obiegowej frazeologii, tak jakby nie były
w punkcie wyjścia stylistycznie lub gramatycznie niepoprawne” [Jarzębski, Zawadzki, 2016: 270]. We francuskim tłumaczeniu mają one
jednak charakter znacznie bardziej neutralny, gramatycznie poprawny.
Najbardziej malowniczym przykładem próby zrekompensowania
braków w dynamice języka oraz pewnego – jak twierdzi Gombrowicz
– „rozwydrzenia słownego” cechującego Ferdydurkę jest strategia zastosowana w tłumaczeniu „pupy”, słowa klucza powieści. Roland Martin wspomina: „Miałem jego zgodę na wymyślenie słów barokowych
opartych na cul (pupa). Cały czas powtarzać cul albo cucul wydawało
mi się zbyt surowe i prostackie, zbyt ubogie jak na ten wyszukany tekst”
[Gombrowicz, R., 2005: 117]. W efekcie – podobnie jak w hiszpańskiej
wersji tekstu – pojawiło się we francuskim tekście wiele bardzo zabawnych wariantów słowa, jak: „cucul”, „cucumollet”, „cucutelet”, „cucuci
cuculà”, „cucustratum”, occicul”, „cucumard”, „cuculosème”, „cuculover”, „cucuticulé”.
Zabieg ten nie zyskał przychylności Konstantego Jeleńskiego, ambasadora pisarza w Europie, który wyraził swą opinię, pisząc: „Nie
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zgadzam się z Wami w sprawie Pupy. Pomyśl, co by było, gdyby w polskim tekście wciąż zjawiało się inne pupsko, Pupiszcze, Pupiradło, arcypupa. Myślę, że skromna, biała monotonnia pupy, tej miękkiej gęby bez
oczu z przedziałkiem na poprzek wzmaga magię Ferdydurke” [Gombrowicz, 1998: 16]. Gombrowicz zaś ripostował: „Co się tyczy wariantów «pupy», obaj jesteśmy zdania, że te warianty kompensują w pewnej
mierze zmniejszenie dynamiki języka i nie szkodzą. […] Ty przyzwyczaiłeś się do jednej jedynej pupy z polskiego tekstu, a w hiszpańskim
wprowadziliśmy ich mnóstwo i zupełnie to nie razi, owszem, podoba
się” [Gombrowicz, 1998: 20].
Recepcja francuskiej Ferdydurke była znacznie przychylniejsza niż
ta, jaka spotkała jej starszą, hiszpańską siostrę. Wersja ta stała się podstawą wielu przekładów na kolejne języki, między innymi na angielski,
włoski, norweski, szwedzki i turecki, i była milowym krokiem w walce
autor o sławę. Historia obu omówionych przekładów stanowi szczególne odstępstwo od normy, bowiem trzy wersje językowe tego samego
utworu noszą sygnaturę autora i w konsekwencji mogą (a może nawet
powinny?) być traktowane jako teksty równorzędne. Choć oczywiście
nie należy zapominać, że obie obcojęzyczne wersje są – siłą rzeczy –
zdeformowanym obrazem oryginału. Zdaniem Jerzego Jarzębskiego „literatura była dla Gombrowicza terenem dzikiej wolności, materiałem,
z którego można ulepić wszystko”1. Taki materiał trudno podporządkować normom. Tę dziką wolność twórczą Gombrowicz realizował konsekwentnie, nie rezygnując – nawet za cenę braku uznania – ze swych
literackich przekonań, którym Maria Kuncewiczowa („bardzo słusznie
i rozumnie”, jak twierdził sam zainteresowany) nadała miano „zawrotnych szczytów”.
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Streszczenie
W roku 1973 ukazuje się we Francji tłumaczenie Gombrowiczowskiej
Ferdydurke autorstwa Georges’a Sédira. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest francuski wydawca Christian Bourgois, który uważał wcześniejszą francuską wersję pierwszej powieści Gombrowicza (przetłumaczoną przez duet Roland Martin – Witold Gombrowicz) za „niewierną
oryginałowi”. A przecież to właśnie owa pierwsza francuskojęzyczna
wersja tekstu stała się dla Gombrowicza oknem na świat, stanowiła podstawę dla siedmiu wydań angielskich (Londyn, Nowy Jork) oraz tłumaczeń na języki włoski, norweski i szwedzki. Celem artykułu jest analiza
wybranych fragmentów autorskiego przekładu, ukazujących strategię
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„dzikiej wolności twórczej” wobec polskiego oryginału. Strategię, dzięki której (o czym już całkowicie zapomniano) w 1958 roku książka nominowana była we Francji do nagrody za najlepszy przekład.
Słowa kluczowe: Gombrowicz, Ferdydurke, autoprzekład, normy kultury docelowej

Summary
In 1973 in France the translation of Gombrowcz’s Ferdydurke by
Georges Sédir was published. The initiator of this publication was
a French editor Christian Bourgois, who considered the previous French
edition of the novel (translated by Roland Martin and Witold Gombrowicz) as “unfaithful to the original”. Regadless of the fact that the first
French edition opened Gombrowicz the window to the word and became the grounwork for seven English editions (London, New York) as
well as fortranslations to Italian, Norwegian and Swedish. The aim of
the essay is to analyse the chosen fragments of the author’s translation,
showing the strategy of “wild creative freedom” against the Polish original version. What is worth reminding, the strategy made the book to be
nominated in 1958 as the best translation in France.
Keywords: Gombrowicz, Ferdydurke, author’s translation, cultural
norms
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Las normas en la traducción poética:
estudio comparativo de las traducciones del poema
Pierwsza przechadzka de Leopold Staff al español
Los problemas que pueden surgir a los traductores de la poesía polaca
al español tienen que ver no solo con las diferencias entre dos sistemas
lingüísticos, sino también con las diferencias extralingüísticas que surgen de la inexistencia de los mismos contextos históricos y socioculturales en el binomio polaco-español. La traducción de obras versificadas
requiere un previo análisis de componentes tanto estructurales como
estilísticos, cuya realización es imprescindible para salvar en el texto
meta la identidad de la obra original. De ahí que entremos en el ámbito
de unas habilidades específicas que cada traductor debería poseer tales
como la competencia lingüística (vocabulario, formación de palabras,
ortografía, estructura de la frase, etc.), la competencia sociolingüística (contexto general sociohistórico, modo, tono, campo, finalidad de la
traducción, etc.) y la competencia de escritura que permite establecer la
coherencia estética entre el texto de partida y el texto de llegada [Beeby
en: Hurtado Albir, 2008: 390]. Asimismo, tal como sostienen Beltrán
y Murcia Soriano, en la traducción poética no se puede perder de vista
hechos tales como el universo de interrelaciones referenciales del sistema formal de la lengua con respecto al ámbito cultural en el que se
circunscribe cada uno de los idiomas, las restricciones y las posibilidades ofrecidas por las respectivas tradiciones poéticas, las implicaciones
metaliterarias que resultan del desarrollo del género en un eje espacial y
temporal determinado, la relación entre lengua y literatura desde la perspectiva de los hablantes de una lengua y, finalmente, la especificidad de
los temas tratados y el modo de tratarlos [1998: 167-168]. El proceso de
traducción se hace todavía más complicado si tenemos que enfrentarnos
con una concepción poética profundamente enraizada en la tradición y
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cultura de un país, tal como lo es la poesía de Leopold Staff. Las obras
de Staff, llamado el “poeta de tres generaciones” y considerado uno de
los más renombrados representantes del escenario literario de la Joven
Polonia y del período de entreguerras en Polonia, se caracterizan por el
empleo de distintos recursos estilístico-poéticos que tienen como objetivo revelar la realidad de aquellos tiempos. De ahí que entre una multiplicidad de expresiones que encontremos en estos versos destacan las
que aprovechan los juegos lingüísticos para hacer referencia al contexto
sociocultural, así como a las experiencias personales del mismo poeta.
Por consiguiente, uno de los mayores problemas en la traducción de la
poesía de Staff reside en la organización lingüística y extralingüística
de cada una de sus obras, la cual refuerza la potencia expresiva de los
versos.
Quisiéramos centrarnos en este artículo en las dificultades traductoras que derivan de una variedad de imágenes que Staff crea en sus
versos con el fin de describir el mundo observado. Nuestro análisis toma
en consideración la concepción de la traducción como “experiencia de
lo extranjero” (l’épreuve de l’étranger) y las tendencias deformantes del
texto de partida que la imposibilitan distinguidas por Antoine Berman
[2005: 9-10]1. Las ideas propuestas por el teórico francés nos permitirán
verificar hasta qué punto las soluciones adoptadas por los traductores le
han alejado al receptor meta de los elementos propios de la realidad de
partida, alterando al mismo tiempo la identidad y la lógica de las representaciones originales. En este lugar, conviene resaltar que la traducción
como “experiencia de lo extranjero”, tal como la concibe Berman, trata
de establecer una relación desde lo Propio, que es la obra meta, hacia lo
Extranjero, que es la obra original, que consiste en confrontar entre sí
los elementos que forman parte de la cultura fuente con los elementos
En el presente estudio nos servimos de la siguiente tipología de tendencias deformantes elaborada por el teórico francés: 1) la racionalización; 2) la aclaración; 3) la
expansión; 4) el ennoblecimiento y vulgarización; 5) el empobrecimiento cualitativo; 6) el empobrecimiento cuantitativo; 7) la destrucción de ritmos; 8) la destrucción
de redes significantes subyacentes; 9) la destrucción de sistematismos; 10) la destrucción de sistemas vernáculos o su exotización; 11) la destrucción de locuciones
e idiotismos; 12) la anulación de la superposición de lenguas. La traducción de los
nombres de las tendencias deformantes al español la debemos a Claudia Ángel y
Martha Pulido.
1
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ajenos, con el fin de mostrar la obra extranjera en su extrañeza pura
[2005: 4]. Tenemos que ver aquí con la “extranjerización” de la traducción, cuyo objetivo fundamental es mostrar el máximo respeto hacia el
texto original a través de poner la mayor atención posible al otro sistema
lingüístico con la intención de acercar al lector a lo ajeno, acceder a lo
más profundo de la obra, así como enriquecer el repertorio de la lengua
de llegada.
El propósito del presente artículo es realizar el estudio comparativo
entre el poema Pierwsza przechadzka [Staff, 1955: 289-290] y sus traducciones al español, la primera es de Gitta Maria Sten y Juan Rejano
publicada en 1953 y la segunda es de Maria Dembowska y Samuel Feijóo publicada en 1984, con el fin de averiguar si la manera específica de
poetizar la realidad observada se ha conservado en las versiones meta,
así como establecer en qué medida se le ha posibilitado al receptor hispanohablante experimentar los atributos ajenos del mundo representado.
En cuanto al procedimiento analítico que llevamos a cabo en este trabajo, nos proponemos desarrollar una crítica relativa no solo al programa
estilístico ofrecido por el poeta, sino también a las cualidades formales
de la obra, dado que éstas también influyen en el plano semántico. Las
decisiones tomadas por los traductores están sometidas a un procedimiento análogo.
Miremos ahora el poema original junto con sus versiones españolas:
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PIERWSZA PRZECHADZKA

EL PRIMER PASEO

Będziemy znowu mieszkać w swoim
domu,
Będziemy stąpać po swych własnych
schodach.
Nikt o tym jeszcze nie mówi nikomu.
Lecz wiatr już o tym szepce po
ogrodach.

Otra vez vamos a vivir en casa,

Nie patrz na smutnych tych ruin
zwaliska.
Nie płacz. Co prawda, łzy to rzecz
niewieścia.

No mires estos tristes escombros. Y no
llores.
Las lágrimas son cosa –claro está– de
mujeres.

a subir otra vez nuestra escalera.
Nadie habla de ello a nadie todavía,
mas ya lo dice el viento en los jardines.
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Widzisz: żyjemy, choć śmierć była
bliska.
Wyjdźmy z tych pustych ulic na
przedmieścia.

La muerte estuvo cerca y, no obstante,
vivimos.
Salgamos de estas calles solas a los
suburbios.

Mińmy
bezludne
tramwajów
przystanki…
Nędzna kobieta u bramy wyłomu
Sprzedaje chude, blade obwarzanki…
Będziemy znowu mieszkać w swoim
domu.

Pasemos las desiertas paradas del
tranvía.
Una pobre mujer junto a un zaguán
está vendiendo escuálidas rosquillas.
Otra vez vamos a vivir en casa.

Wystawy puste i zamknięte sklepy.

En los aparadores no hay nada. Están
las tiendas
cerradas. Huyó acaso la vida a los
antípodas.
Con su caja de peines un ciego está
parado.
Otra vez a subir vamos nuestra
escalera.

Życie się skryło chyba w antypodach.
Z pudłem grzebyków stoi biedak
ślepy…
Będziemy stąpać po swych własnych
schodach.
Ty drżysz od chłodu. Więc otul się
szalem.
Bez nóg, bez ramion, w brunatnej
opończy,
Młodzi kalecy siedzą przed szpitalem.
Widzisz: już pole. Tu miasto się kończy.

Envuélvete en el chal: tú tienes frío.

Zwalone leżą dokoła parkany,
Dziecko się bawi gruzem na chodniku,

En torno yacen bardas derruídas.
Sobre la acera juega con escombros un
niño.
Una mujer su ropa lavando está en el
patio.
Resuena el gallinero de agudos
cacareos.

Kobieta pierze w podwórku łachmany
I kogut zapiał krzykliwie w kurniku.
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Jóvenes mutilados, con su pardo
capote,
sentados a la puerta del hospital están.
Aquí termina –mira– la ciudad. ¿Ves
el campo?
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Kot się pod murem przeciąga leniwo,
Na
rogu
człowiek
rozmawia
z człowiekiem…
Znowu w sklepiku zjawi się pieczywo
I znów zabrzęczą rano bańki z mlekiem.

Przejdą dni ciężkie klęski i rozgromu
I zapomnimy o ranach i szkodach…
Będziemy znowu mieszkać w swoim
domu,
Będziemy stąpać po swych własnych
schodach.
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El gato, perezoso, se estira junto al
muro.
Habla un hombre con otro hombre junto a la esquina.
De nuevo el pan la tienda llenará con
su aroma,
tintinearán los carros de la leche
temprano.
Se alejarán los días, se borrará el
desastre.
Al fin daños y heridas iremos
olvidando.
Otra vez vamos a vivir en casa,
a subir otra vez nuestra escalera.

(Trad. de Gitta Maria Sten y Juan Rejano [Rejano, 1953: 49])
EL PRIMER PASEO
De nuevo podemos vivir en nuestra casa.
Nuestras escaleras volveremos a pisar.
Aún nadie lo dice, ni sabe lo que pasa.
El viento lo murmura, lo avisa al soplar.
No mires de las ruinas esos montones tristes.
Aunque pueda llorar una mujer –no llores.
A pesar de la muerte cercana –existes.
Dejemos estas calles para ver las flores.
Crucemos las paradas del tranvía, vacías…
Una mujer humilde en una terraza
vende los pálidos y magros panecillos…
De nuevo podremos vivir en nuestra casa.
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Las vitrinas vacías y las cerradas tiendas.
La vida se esconde en un lejano lugar.
Una caja de peines un pobre ciego vende.
Nuestras escaleras volveremos a pisar.
Toda tiemblas de frío. Cúbrete con tu chal.
Sin piernas y sin brazos, en oscura capa
los jóvenes inválidos van al hospital.
Ya es el campo. La ciudad se nos escapa.
Alrededor puedes ver los cercados rotos.
Un niño juega con un pedazo de ladrillo.
Una mujer en el patio remoja sus trapos.
Y en el gallinero canta un gallo chillón.
Un gato oscuro con pereza se estira.
De nuevo a la tienda el pan llegará.
Dos hombres se hablan tranquilos en la esquina.
Y las latas de leche temprano sonarán.
Días difíciles, de calamidad, pasan.
Memorias de heridas debemos olvidar.
De nuevo viviremos en nuestra casa.
Nuestras escaleras volveremos a pisar.

(Trad. de Maria Dembowska y Samuel Feijóo [Suárez Recio, 1984:
31-32])
El presente poema, publicado en 1946, es de carácter muy peculiar,
dado que Staff describe el estado en el cual se encuentra Polonia justo
después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí el sujeto lírico dirige sus
palabras a su mujer que también tiene que enfrentarse con esta trágica
realidad. La expresividad de los versos se hace todavía más específica
si tomamos en consideración el hecho de que Staff mezcla en su poema
un tono muy natural con unas expresiones de un carácter terrible, lo que
hace que se intensifique la expresividad de las imágenes originales. La
intensidad de emociones que experimentamos en este poema consiste en
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que al lado de las expresiones que el lector polaco conoce muy bien de la
vida cotidiana tales como dom2 (“casa”), schody (“escalera”), tramwaj
(“tranvía”), przystanek (“parada”), sklepy (“tiendas”) aparece el léxico
que normalmente asociamos a otro tipo de emociones, pero son al mismo tiempo palabras muy significativas, por ejemplo, ruiny (“ruinas”),
nędzna kobieta (“mujer pobre”), śmierć (“muerte”), gruzy (“escombros”), młodzi kalecy (“jóvenes mutilados”), klęska (“derrota”), lo que
veremos claramente en el análisis de algunos de los versos originales y
sus traducciones al español.
Teniendo en cuenta la estructura métrica y rítmica de la obra, cabe
señalar que ésta se relaciona muy fuertemente con el plano semántico, ya que se observa la precisión de los versos. En este caso, el texto
original consta de ocho estrofas, cada una formada por cuatro versos
endecasílabos. En cuanto al sistema de rimas que aparece en la obra,
aquí también hay regularidad que se debe al hecho de que Staff aplica a
cada estrofa rimas perfectas cruzadas, formando así el esquema “abab”,
gracias a lo cual se intensifica el efecto estético y afectivo que el texto
produce en el receptor de partida.
Pasemos ahora a comentar la estructura formal de las dos traducciones de este poema. En primer lugar, fijémonos en la versión realizada
por Sten y Rejano. Uno de los primeros descuidos en esta traducción que
llama la atención es el número de sílabas que aquí oscila entre nueve y
dieciséis, mientras que en el original tenemos solamente versos endecasílabos. Cabe notar que solo los versos de la primera estrofa mantienen
la regularidad métrica del original, es decir, todos son de once sílabas.
Otra observación que altera la obra de Staff es el hecho de no reflejar las
rimas que aparecen en la versión polaca. Si cotejamos la traducción con
el original, resulta que solo algunos versos riman en asonante y consonante, mientras que una buena parte de la versión hispana no presenta
ningunas rimas, con lo cual se perturba significativamente la regularidad
de los versos polacos.
Una situación parecida la notamos también en la traducción de
Dembowska y Feijóo en la que el número de sílabas oscila entre diez y
Las traducciones provisorias de las respectivas palabras polacas y españolas incluidas a continuación entre comillas y entre paréntesis son nuestras, a menos que se
indique lo contrario.
2
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catorce, con lo cual no se mantiene aquí la precisión métrica del original.
Al reflexionar sobre las rimas empleadas por los traductores, resulta que
en este caso se han esforzado más por reflejar la estrategia de Staff en
la versión meta, dado que en la mayoría de las estrofas se mantienen las
rimas asonantes y consonantes cruzadas, en consecuencia de lo cual la
versión de Dembowska y Feijóo parece ser más rítmica. Por otra parte,
debemos resaltar que el hecho de no salvar todas las peculiaridades en
los textos meta se hace todavía más visible si tomamos en cuenta que
aquí el contenido del original está fuertemente relacionado con su aspecto formal.
Ahora bien, la siguiente parte de nuestro estudio la dedicamos al
cotejo detallado de los versos originales y las soluciones traductoras por
nosotros seleccionadas y resumidas en el presente cuadro:
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Versión original

GMS/JR13

MD/SF

Lecz wiatr już o tym
szepce po ogrodach

mas ya lo dice el viento
en los jardines

El viento lo murmura, lo
avisa al soplar

Wyjdźmy z tych pustych
ulic na przedmieścia

Salgamos de estas calles
solas a los suburbios

Dejemos estas calles
para ver las flores

Nędzna kobieta u bramy
wyłomu

Una pobre mujer junto
a un zaguán

Una mujer humilde en
una terraza

Sprzedaje chude, blade
obwarzanki

está vendiendo escuálidas rosquillas

vende los pálidos y magros panecillos...

Bez nóg, bez ramion,
w brunatnej opończy

Jóvenes mutilados, con
su pardo capote

Sin piernas y sin brazos,
en oscura capa

Młodzi kalecy
przed szpitalem

siedzą

sentados a la puerta del
hospital están

los jóvenes inválidos
van al hospital

Kobieta pierze w podwórku łachmany

Una mujer su ropa lavando está en el patio

Una mujer en el patio remoja sus trapos

I znów zabrzęczą rano
bańki z mlekiem

tintinearán los carros de
la leche temprano

Y las latas de leche temprano sonarán
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Nuestras observaciones las empezaremos por el verso: Lecz wiatr
już o tym szepce po ogrodach traducido como “mas ya lo dice el viento
en los jardines” (GMS/JR) y “El viento lo murmura, lo avisa al soplar”
(MD/SF). En este caso, fijémonos en el verbo szeptać (“murmurar”),
relativo al viento que simboliza la llegada de la nueva realidad, que solo
en la segunda traducción se sustituye literalmente, mientras que en la
primera versión observamos el empleo del verbo “decir” que pertence
al mismo campo semántico, pero es de significado muy amplio, con lo
cual no se transmite por completo el carácter específico de la expresión
original. Asimismo, conviene notar que en la traducción de Dembowska
y Feijóo se observa el empleo del verbo “soplar” que está ausente en
el verso original y que aparece en lugar de la expresión po ogrodach
(“en los jardines”) que se omite por completo en la versión española,
siedo una manipulación de la imagen representada. Por otra parte, esta
solución se debe a la intención de los traductores de mantener la rima
consonante “pisar-soplar” presente en esta estrofa.
Otro fragmento que llama nuestra atención es el verso: Wyjdźmy z
tych pustych ulic na przedmieścia traducido como “Salgamos de estas
calles solas a los suburbios” (GMS/JR) y “Dejemos estas calles para ver
las flores” (MD/SF). En este caso, fijémonos que Sten y Rejano vierten
el verso polaco literalmente, mientras que Dembowska y Feijóo adoptan una libre paráfrasis del original, pues desaparece en esta traducción
el adjetivo pusty (“vacío”) propio de las calles, así como el sustantivo
przedmieścia (“suburbios”) que se sustituye por la expresión “ver las
flores” que está ausente en el original, con lo cual observamos aquí una
sobreinterpretación del comunicado. No obstante, debemos aclarar que
esta decisión otra vez tiene que ver con el esmero de los traductores
por el mantenimiento de las rimas cruzadas que en este caso forman las
palabras “llores-flores”.
A continuación, queríamos enfocarnos en el verso: Nędzna kobieta
u bramy wyłomu traducido como “Una pobre mujer junto a un zaguán”
(GMS/JR) y “Una mujer humilde en una terraza” (MD/SF). El elemento que llama más nuestra atención es el sustantivo wyłom (“brecha”),
Empleamos las siguientes abreviaturas de los nombres de los traductores: GMS/
SR (Gitta Maria Sten y Juan Rejano), MD/SF (Maria Dembowska y Samuel Feijóo).
3
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relativo a una “rotura o abertura irregular, especialmente en una pared
o muralla” [DRAE4], que se sustituye, respectivamente, por “zaguán” y
“terraza”. A la luz de estas soluciones, resulta que ninguna de las palabras españolas corresponde con el término polaco, en consecuencia de
lo cual se transforma por completo el significado y la sugestividad de la
imagen original. Tal como hemos podido notar antes, la adopción del
sustantivo “terraza” por Dembowska y Feijóo, a pesar de producir un
evidente falseamiento de significado, tiene que ver con el mantenimiento de la rima cruzada que forman las palabras “terraza-casa”.
Otro fragmento que parece interesante desde el punto de vista de su
traducción es el verso: Sprzedaje chude, blade obwarzanki traducido
como “está vendiendo escuálidas rosquillas” (GMS/JR) y “vende los
pálidos y magros panecillos...” (MD/SF). En este caso, Staff se sirve de
los adjetivos chudy (“delgado” o “flaco”) y blady (“pálido”) para referirse a obwarzanek (“rosquilla” o “bublik”), formando así su personificación. Al reflexionar sobre las versiones españolas de este fragmento,
fijémonos que en la primera traducción se omite por completo el adjetivo polaco blady y se emplea la palabra “escuálido” que, efectivamente,
transmite el significado y la sugestividad del mencionado adjetivo polaco chudy. Por su parte, Dembowska y Feijóo vierten el verso polaco
literalmente, salvando ambos adjetivos. Aquí, cabe notar que en esta
traducción aparece el sustantivo “panecillo” relativo a un “pan pequeño
equivalente en peso a la mitad de una libreta” [DRAE], que se adopta
con la intención de referirse al mencionado obwarzanek que es una rosquilla de pan típica de Polonia Menor y en particular de la ciudad de
Cracovia.
Un caso igualmente interesante presentan los versos: Bez nóg, bez
ramion, w brunatnej opończy / Młodzi kalecy siedzą przed szpitalem
traducidos como “Jóvenes mutilados, con su pardo capote / sentados a la
puerta del hospital están” (GMS/JR) y “Sin piernas y sin brazos, en oscura capa / los jóvenes inválidos van al hospital” (MD/SF). Al reflexionar sobre la primera traducción de este fragmento, a través del cual Staff
compara la trágica realidad después de la guerra con la cotidianidad,
resulta que Sten y Rejano omiten en su versión la expresión bez nóg,
Empleamos la abreviatura DRAE para referirnos al Diccionario de la lengua
española de la Real Academia Española, [on-line] http://rae.es/.
4
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bez ramion (“sin piernas, sin brazos”) que intensifica la expresividad de
la imagen original, y cuya falta provoca una evidente pérdida difícil de
recuperar. En cuanto a la versión realizada por Dembowska y Feijóo,
resulta que ambos versos se traducen literalmente, excepto la expresión
siedzą przed szpitalem (“sentados delante del hospital”) que se sustituye
por la expresión “van al hospital”, pero la cual mantiene hasta un cierto
punto el significado original. A la luz de estas soluciones, parece que la
segunda versión le acerca más al lector hispanohablante a la realidad representada en este fragmento, mientras que la versión de Sten y Rejano
constituye una simplificación considerable de los versos originales.
A continuación, nos ocuparemos del fragmento: Kobieta pierze w
podwórku łachmany traducido como “Una mujer su ropa lavando está
en el patio” (GMS/JR) y “Una mujer en el patio remoja sus trapos” (MD/
SF). Como podemos observar, el presente verso, a pesar de parecer fácil
de traducir, se vierte de distintas maneras que corresponden solo parcialmente con la imagen original. En este caso, nos referimos sobre todo
al sustantivo łachmany (“andrajos”) que se sustituye, respectivamente,
por “ropa” (GMS/JR) y “trapos” (MD/SF). A la luz de estas soluciones,
resulta que solo la segunda versión consigue reflejar la imagen original,
mientras que la adopción del sustantivo “ropa”, a pesar de pertencer al
mismo campo semántico, no transmite la sugestividad de la expresión
polaca, puesto que sacrifica cualidades de un andrajo tales como viejo,
roto o sucio que refuerzan la potencia expresiva de todo el verso.
Por último, queríamos enfocarnos en el verso: I znów zabrzęczą rano
bańki z mlekiem traducido como “tintinearán los carros de la leche temprano” (GMS/JR) y “Y las latas de leche temprano sonarán” (MD/SF).
En primer lugar, fijémonos en el verbo polaco brzęczeć (“sonar”) que
los traductores reemplazan, respectivamente, por los verbos “tintinear”
y “sonar”, siendo una traducción literal que, a nuestro parecer, consigue transmitir el significado original. Otro elemento que llama nuestra
atención en este verso es la expresión bańki z mlekiem (“bidones de leche” o “lecheras”) relativa a un “recipiente con cierre hermético, que se
destina al transporte de líquidos” [DRAE]. Al reflexionar sobre las versiones hispanas del término polaco, vemos que Sten y Rejano adoptan
la expresión “carros de la leche”, mientras que Dembowska y Feijóo se
sirven de la locución “latas de leche” que transmiten, en cierta medida,
la idea de Staff, pero originan al mismo tiempo un falseamiento de la
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imagen original, puesto que los “carros” y “latas” no son propios de la
realidad representada en el poema ni producen este sonido específico al
que el poeta polaco hace referencia en este verso. Desde luego, tales soluciones, a pesar de la existencia de equivalentes exactos de las palabras
originales, probablemente se deben a distintos contextos socioculturales
en el binomio polaco-español, con lo cual provocan un distanciamiento
entre el autor y el lector, lo cual dificulta la reproducción de un efecto
emotivo y estético en el receptor meta, siendo al mismo tiempo una injerencia en la estrategia poética de Staff.
Ahora bien, las soluciones adoptadas en las traducciones del poema
Pierwsza przechadzka aquí analizadas demuestran una inconsecuencia
de los traductores en el proceso de traducción, ya que no se ha realizado
de manera escrupulosa la estrategia análoga a la que Staff emplea en su
obra.
Conviene resaltar que ambas parejas de traductores se han centrado
más en la traslación del argumento del poema a favor de resignar de la
transmisión de la estructura métrica y rítmica propia del original. En
consecuencia, la precisión de los versos de Staff, que podría incluso
considerarse la dominante poética de todo el texto, queda sustituida por
una irregularidad de los versos meta, siendo así un exponente de algunas
tendencias deformantes señaladas por Berman que no le posibilitan al
lector hispanohablante experimentar lo específico del texto de partida.
En este caso, nos referimos a dos fenómenos: la destrucción de ritmos y
la expansión que traslucen en el aumento en la longitud de algunos versos españoles, así como en una insuficiente atención de los traductores
al sistema de rimas empleado por el poeta polaco, especialmente en la
versión realizada por Gitta Maria Sten y Juan Rejano.
En lo que concierne a las modificaciones en el plano semántico, cabe
admitir que las imágenes construidas por los traductores corresponden
solo hasta un cierto punto con las imágenes originales, puesto que tanto
el lenguaje como los recursos estilísticos empleados en las versiones
españolas se desvían del programa poético realizado por el poeta en su
obra. De ahí que entre las tendencias deformantes ofrecidas por Berman,
podamos distinguir fenómenos tales como la aclaración, la destrucción
de sistematismos, el empobrecimiento cualitativo y la destrucción de
sistemas vernáculos.
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Ahora bien, la aclaración trasluce en la traducción de expresiones
polacas tales como wystawy puste, w antypodach, człowiek rozmawia
z człowiekiem, znowu w sklepiku zjawi się pieczywo que determinan el
carácter específico del texto, y que se reconstruyen en el texto meta mediante una descripción, pues leemos las siguientes soluciones: “en los
aparadores no hay nada” (GMS/JR), “en un lejano lugar” (MD/SF), “dos
hombres se hablan tranquilos” (MD/SF), “de nuevo el pan la tienda llenará con su aroma” (GMS/JR). Todo ello conduce a una racionalización
de las imágenes originales.
La destrucción de sistematismos trasluce en una recomposición de
las estrofas originales, especialmente, en los versos de la quinta y la
séptima estrofas. Desde luego, esta tendencia se vincula con las normas
que establece la lengua meta, pero nos parece que la reorganización de
las estrofas polacas se ha realizado de manera incoherente y según una
interpretación subjetiva de los traductores, en consecuencia de lo cual
se han enturbiado los postulados principales del texto, así como se ha
alterado la estrategia del mismo autor. Finalmente, la asistematicidad de
las estrofas puede ser percibida por el receptor meta y así hacer que él
no las viva como un texto “verdadero”.
Finalmente, las dos traducciones muestran el empobrecimiento cualitativo y la destrucción de sistemas vernáculos que se notan sobre todo
en el empleo del léxico que no tiene la misma riqueza icónica, la cual
tiene que ver con las expresiones que “hace imagen” en el texto, que
la palabras originales y que sacrifica al mismo tiempo la destreza de
Staff en el manejo del lenguaje. Aquí, nos referimos a la omisión en la
traducción de Sten y Rejano del fragmento bez nóg, bez ramion, o la
omisión de la expresión po ogrodach en la traducción de Dembowska y
Feijóo. Asimismo, cabe observar que los traductores usan sinónimos de
las palabras polacas, aunque éstas tengan sus equivalentes exactos en la
lengua meta, por ejemplo, wyłom, brunatny, łachmany, bańki z mlekiem
que se sustituyen, respectivamente, por “zaguán” (GMS/JR), “terraza”
(MD/SF), “oscuro” (MD/SF), “ropa” (GMS/JR), “carros de la leche”
(GMS/JR), “latas de leche” (MD/SF). Todo ello provoca unas evidentes
pérdidas en la “superficie de iconicidad” de los versos originales que el
poeta construye con la intención de revelar la manera específica en la
que el sujeto lírico describe la realidad que le rodea.
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De lo expuesto arriba, se puede sacar la conclusión de que las versiones hispanas del poema Pierwsza przechadzka, siguiendo la tipología de la traducción poética propuesta por Efim Etkind, constituyen un
ejemplo de la “traducción-alusión” [1982: 18-27]5. Esta modalidad se
caracteriza por la transmisión de algunos criterios estéticos del texto de
partida, por ejemplo, se mantienen las rimas aplicadas por el autor, sin
embargo, no se realiza aquí toda la estrategia poética del original. Así,
la “traducción-alusión” pretende más bien despertar la imaginación del
lector mostrando recursos poético-estilísticos inspirados en el poema
original solo en algunos versos del principio del texto de llegada. De ahí
que observemos en tal traducción cierta inconsecuencia en el proceso
traductor, pues en el texto meta no se salva el programa estético que el
autor realiza en los versos de partida. Efectivamente, hay que admitir
que ambas parejas de traductores se han esmerado en el mantenimiento
de las rimas en los versos meta, procurando al mismo tiempo reflejar las
imágenes propias del original. No obstante, es inevitable notar que esta
estrategia se ha realizado parcialmente, puesto que el esquema de rimas
propio de los versos polacos se ha conservado solo en algunas estrofas
meta. Una situación parecida la hemos observado también en la transmisión de los recursos poético-estilísticos aplicados por Staff, ya que aquí
tampoco se ha realizado todo el programa del autor, siendo resultado
de la mencionada propensión, especialmente de Dembowska y Feijóo,
a construir las rimas cruzadas a favor de una incuestionable manipulación de las imágenes originales. Finalmente, las soluciones adoptadas
por los traductores tales como la omisión, la traducción parafrástica, la
introducción de palabras de significado distinto al original, tienen como
consecuencias el falseamiento de sentido y el debilitamiento de los efectos icónicos relativos a la realidad representada en el texto de partida.

Nos referimos a la siguiente tipología de la traducción poética elaborada por
el teórico ruso: 1) la traducción-información; 2) la traducción-interpretación; 3) la
traducción-alusión; 4) la traducción-aproximación; 5) la traducción-recreación; 6) la
traducción-imitación.
5
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Streszczenie
Normy w przekładzie poetyckim: studium porównawcze tłumaczeń
wiersza Pierwsza przechadzka Leopolda Staffa na język hiszpański
Celem artykułu jest ukazanie trudności, które napotyka tłumacz, przystępując do przekładu specyficznych cech rzeczywistości ukazanej w
wierszu Pierwsza przechadzka Leopolda Staffa, które wynikają zarówno z różnic strukturalnych, jak i kulturowych między dwoma językami.
Studium porównawcze między tekstem oryginalnym a jego przekładami
na język hiszpański ma wykazać, na ile tłumacze uświadamiali sobie
wyjątkowość wiersza oraz czy zdołali przenieść w procesie przekładu
wspomniane realia do świata czytelnika hiszpańskojęzycznego. Zaproponowana analiza realizowana jest w oparciu o koncepcję przekładu
jako „doświadczenia obcego” (l’épreuve de l’étranger) w świetle teorii Antoine’a Bermana, a także o wybrane zagadnienia teorii przekładu
poetyckiego wypracowane przez Efima Etkinda. Powyższe koncepcje
przekładoznawcze mają nam pomóc w określeniu, które z cech charakterystycznych wersów Staffa mieli na względzie tłumacze hiszpańskojęzyczni oraz w jaki sposób podjęte w procesie przekładu rozwiązania translatorskie wpłynęły na rzeczywistość ukazaną w oryginalnym
utworze.
Słowa kluczowe: przekład poezji, tendencje deformujące, Leopold
Staff, Antoine Berman

Summary
Norms in poetry translation: a contrastive study of the poem Pierwsza przechadzka by Leopold Staff and its translations into Spanish
The aim of the article is to show the difficulties which might be encountered by the translator who revolves to transfer a specific features of the
reality presented in the poem Pierwsza przechadzka by Leopold Staff.
These difficulties stem from structural and cultural differences between
Polish and Spanish. The contrastive study of the source text and their
translations into Spanish will show to what extent the translators understood the uniqueness of Staff’s poem and if they managed to convey
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reality they depict to the Spanish reader. The present study is based on
the theory of translation as “the experience of the foreign” (l’épreuve de
l’étranger) put forward by Antoine Berman as well as on the selected
theories of Efim Etkind. They are employed to determine which features
typical of Staff’s poem were essential for their translators into Spanish
and how the translation choices they made influenced the reality depicted in the source text.
Key words: poetry translation, deforming tendencies, Leopold Staff,
Antoine Berman
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