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LI YINAN 
P e k i s k i  U n i w e r s y t e t  J z y k ó w  O b c y c h  

Adaptacje tytu ów dzie  literatury polskiej  
w  przek adach na j zyk chi ski:  

problemy i strategia 

Wst p 

Tytu y s  bardzo wa nym elementem dzie a literackiego, s  pierwszym sy-

gna em dla czytelników, przykuwaj cym ich uwag  i sk aniaj cym do wst p-

nej refleksji nad dzie em literackim. Dobry tytu  nie tylko zawiera najwa -

niejsze informacje, tak e odzwierciedla estetyczny gust autora, pobudza 

wyobra ni  odbiorcy. Wielu wybitnych pisarzy przywi zywa o wag  do wy-

boru tytu u. Jako przyk ad mo emy poda  histori  angielskiego pisarza 

Olivera Goldsmitha, który zaprosi  znajomych literatów do domu, aby wy-

brali odpowiedni tytu  dla jego nowego dramatu She Stoops to Conquer. Utwór 

by  o mi o ci mi dzy dziewczyn  z zamo nej rodziny a przystojnym kawale-

rem o przeci tnym pochodzeniu. Razem ze znajomymi Oliver ustali  tytu  

She Stoops to Conquer, czyli „Ona pochyla a g ow , by zdoby  (mi o )”. Hu-

morystyczny tytu  idealnie pasuje do komediowej tre ci dramatu. Znany 

chi ski literat i t umacz, Ge Baoquan, powiedzia  kiedy , e tytu  jest 

„okiem” danego dzie a, a jego ustalenie trwa miesi ce. 

Adaptacja to poj cie niezwykle pojemne, wieloznaczne i cho  istotne, to 

jednocze nie znajduj ce si  na marginesie rozwa a  t umaczy. Literackie 

t umaczenie stanowi mi dzykulturow  wymian . Proces t umaczeniowy 

zawiera nie tylko transformacj  mi dzy ró nymi j zykami, lecz tak e repro-

dukcj  artystyczn , bo sama literatura to dzie o sztuki. Ze wzgl du na ró -

norodno  i unikatowo  j zyka ka dego narodu oraz wyj tkow  ekspresj  
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dzie a literackiego w a ciwe adaptacje j zykowe i kulturowe w procesie t u-

maczeniowym s  wielkim wyzwaniem dla t umaczy. 

J zyk polski i j zyk chi ski s  bardzo odleg e od siebie pod wzgl dem 

wymowy, s ownictwa, zasad gramatycznych, pisowni i (co najbardziej istot-

ne) rdzenia kulturowego. Logika j zykowa i sposób my lenia Polaków 

i Chi czyków w wielu punktach ró ni  si  od siebie. Ten fakt powoduje, e 

t umaczenie literatury polskiej na j zyk chi ski wymaga wielu umiej tno ci, 

od wysokiego poziomu j zyka ojczystego i obcego, po obszern  wiedz  

o kulturze ojczystej i obcej, i zdolno ci reprodukowania artystycznego. 

Uwzgl dniaj c cechy tytu ów dzie  literackich, nale y podkre li , e dobry 

t umacz powinien w zasadzie wiernie i dos ownie przekaza  czytelnikom 

tre  zawart  w tytule i j zykow  estetyk  danego tytu u, a jednocze nie we 

w a ciwy sposób dopasowa  go do kontekstu kulturowego w celu zmniej-

szenia barier kulturowych i polepszenia komunikacji mi dzykulturowej. 

Tekst ten skupia si  na refleksji o problemach i trudno ciach pojawiaj -

cych si  w t umaczeniu literackim oraz strategii adaptacyjnej. Na podstawie 

oko o stu zgromadzonych pozycji przek adu literatury polskiej na j zyk 

chi ski chc  zanalizowa  tego typu problematyk . 

Specyfika  
tytu ów dzie  literackich 

Tytu  (wg S ownika terminów literackich) to „nazwa nadana dzie u przez jego 

autora, stanowi ca integraln  cz  tekstu dzie a i b d ca pierwszym wyod-

r bnionym w nim odcinkiem. Jest jednym z podstawowych czynników 

umo liwiaj cych identyfikacj  dzie a. Jego forma pozostaje w wielorakich 

zwi zkach z tre ciami utworu, który nazywa i symbolizuje, a tak e ze sposo-

bami zapisu dzie a i materialnym kszta tem jego przekazu”1. 

Tytu  odgrywa wa n  rol  w utworze literackim. Nazywa g ówne tre ci, 

organizuje budow , wydobywa podstawowe problemy, zdarzenia, motywy, 

podkre la metaforyczny sens utworu. Czasami jest zabaw  j zykow , mani-

festem wiatopogl dowym i artystycznym. Nawet pozorna zabawa lingwi-

styczna s u y organizacji i odczytaniu tre ci utworu. 

                                                           

1 M. G owi ski, T. Kostkiewiczowa, A. Okopie -S awi ska, J. S awi ski, S ownik terminów 

literackich, Wyd. Ossolineum, Wroc aw 1989, s. 547. 
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Specyfika kontekstu tytu u 

Tytu  i tre  tekstu s  zwi zane ze sob , stanowi c kontekst, ale tytu  dzie-

a literackiego nie ma wewn trznego kontekstu, jego dos owny sens czasami 

jest nawet odleg y od znaczenia samego dzie a. Ze wzgl du na brak bezpo-

redniej ramy semantycznej znaczenie tytu u cz sto jest ró ne i niepewne, co 

jest trudne do okre lenia. 

Specyfika retoryczna 

Jako kluczowy element dzie a literackiego tytu  powinien odegra  „funkcj  

pobudzaj c ”. W zwi zku z tym pisarze przywi zuj  wielk  wag  do wykre-

owania ciekawej konstrukcji j zykowej, wykorzystuj c podwójne znaczenie, 

oksymoron, zmian  czcionki, gry s ów, eby styl j zykowy danego tytu u by  

ywy, interesuj cy, a czasami nawet dziwny. 

Specyfika konotacji duchowej 

Retoryczno  tytu u, perswazyjno  przekazu oraz nacechowanie styli-

styczne s  tylko jednymi z wielu narz dzi przyci gania uwagi czytelników. 

Autorzy bardziej dbaj  o to, eby tytu y po rednio lub bezpo rednio repre-

zentowa y konotacje duchowe i uczuciowe danego dzie a. Osi gaj  to 

w ró ny sposób, np. stosuj c proste wyrazy streszczaj ce tre  tekstu albo 

symbole uruchamiaj ce podteksty i g bokie znaczenia. 

Problemy, zasady i strategie  
w t umaczeniu tytu ów literatury polskiej  

na j zyk chi ski 

G ównymi funkcjami tytu ów dzie  literackich s  m.in. nazwanie, komuni-

kowanie, wyra anie uczucia i promowanie. Te funkcje spowodowa y ró no-

rodno  struktury tytu u. Ogólnie mówi c, tytu em mo e by  s owo, wyraz, 

proste lub z o one zdanie. Zazwyczaj t umaczone na chi ski tytu y utwo-

rów literatury polskiej (badane przeze mnie) sk adaj  si  z pojedynczych 

wyrazów i prostych zda , w których s  zawarte informacje, takie jak: czas 
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i miejsce akcji, bohaterowie, g ówny temat oraz ogólne w tki historyczne, np. 

Rok 1835, Nad Niemnem, Pan Tadeusz, Ogniem i mieczem, Podró e z Herodotem. 

Oprócz tych podstawowych informacji tytu y ponadto ewokuj  estetyk  

formaln , d wi kow  i znaczeniow . Taka w a ciwo  tytu u ma wy sz  

rang  kulturow , która wed ug wielu literaturoznawców zawiera nie tylko 

ludzkie osi gni cia materialne i duchowe, ale tak e tradycj , bogactwo, zasa-

dy moralne, sposób zachowania, ustrój spo eczny, obyczaje i warunki ycia 

danego spo ecze stwa. T umacze literatury polskiej powinni posiada  prze-

de wszystkim tego typu wiedz , aby prawid owo adaptowa  istotny sens 

kulturowy mi dzy dwoma j zykami2. 

T umaczenie literatury polskiej na j zyk chi ski si ga pocz tku XX wieku, 

przez ponad sto lat zosta o prze o onych wiele dzie  literackich. Patrz c na 

adaptowane wersje tytu ów, mo na powiedzie , e ich waga nie zosta a 

szczególnie doceniona, istnieje, niestety, du o niedoci gni  w chi skich 

wersjach. Przyczyna tego problemu tkwi w uproszczonej analizie i przeko-

naniu, e tytu  dzie  literackich powinien by  krótki, ywy oraz powinien 

uogólnia  i streszcza  ca y tekst. eby t umaczona wersja osi gn a podob-

ny efekt, t umacz musi przede wszystkim dobrze zrozumie  g bokie zna-

czenie tytu u, a jednocze nie umie  przekaza  je w j zyku ojczystym. Zada-

nie wcale nie jest atwe. Co wi cej, niektóre polskie tytu y pochodz  z le-

gend, mitologii czy Pisma wi tego. Interpretowanie ich w zrozumia y 

i przyst pny dla Chi czyków sposób jest nie lada wyzwaniem dla t umaczy. 

Nale y przyzna , e adaptacje tytu ów literatury polskiej w j zyku chi -

skim s  do  trudne, ale niektórzy chi scy poloni ci z powodzeniem wyko-

nali prace t umaczeniowe. Poni ej przedstawiam nadrz dne zasady, których 

powinno si  przestrzega  w t umaczeniu tytu ów3. 

Zanim przet umaczy si  tytu , nale y przeczyta  ca y utwór,  
aby dok adnie zrozumie  ogólny sens  

i unikn  b dnego lub fa szywego t umaczenia. 

Tytu y literatury polskiej cz sto s  wyrazami lub krótkimi zdaniami, które 

trudno t umaczy  bez uwzgl dnienia kontekstu. W zwi zku z tym t umacz 

                                                           

2 Li Liqun, Cao Yihong, Technika t umaczenia tytu ów literatury rosyjskiej, „Literatura i Sztuka 

Rosji” 2008, nr 5, s. 55–57. 
3 Ni ej wymienione zasady zosta y przeze mnie uogólnione na podstawie prac naukowych 

chi skich literaturoznawców: Liu Kongxi, Li Liqun, Cao Yihong, Hu Zhihui. 
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powinien przede wszystkim przeanalizowa  znaczenie tytu u w kontek cie 

utworu i próbowa  odnale  sens i walory artystyczne dzie a. Na przyk ad 

Ksi ga papugi W. Markowskiej i A. Milskiej zosta a przet umaczona jako Hi-

storie opowiadane przez papug , a Marta E. Orzeszkowej w wersji chi skiej ma 

tytu  zy samotnej g si. W pierwszym przyk adzie t umaczka wyja ni a zna-

czenie s owa ksi ga, wersja chi ska brzmi pro ciej i bardziej zrozumiale; 

w drugim przypadku imi  g ównej bohaterki nic nie oznacza w kulturze 

chi skiej (mimo e czasami tytu  utworu z literatury europejskiej sk adaj cy 

si  tylko z imienia i nazwiska g ównego bohatera jest przek adany dos ow-

nie, np. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza), natomiast tytu  zy samotnej g si we 

wzruszaj cy sposób streszcza tragiczny los wdowy Marty. 

Sporo jest niefortunnych przyk adów. Przywo ajmy powie  niepolsk . 

Znany utwór Australijczyka Franka D. Davisona Man-Shy zosta  pierwotnie 

prze o ony na chi ski jako Boi si  spotka  m czyzn . Podtytu  tej opowie ci 

brzmi A story of Men and Cattle, a historia dotyczy ma ego byka i jego kole-

gów. Byczki ukrywaj  si  w lesie, boj  si  ludzi i wol  ycie na wolno ci. 

W tytule man nie oznacza ‘m czyzny’, ale ‘cz owieka’, dlatego tytu  powi-

nien brzmie  Boi si  ludzi. Drugi przyk ad dotyczy utworu tego samego auto-

ra. Jego Dusty zosta  w Chinach przet umaczony jako Pochmurny, ale to histo-

ria psa, który nosi imi  Dusty. Lepiej by oby wi c zostawi  tytu  Dusty. 

Uwa na i ca o ciowa lektura dzie a literackiego gwarantuje, e po dok ad-

nym zrozumieniu tre ci utworu przet umaczony tytu  b dzie ci le zwi zany 

z ide  autorsk  i przeka e najwa niejsze jego my li. Na przyk ad chi ska 

wersja tytu u A wszystko przez faraona J. Dubois brzmi Kot jest wietnym detekty-

wem. Dubois opowiada w ksi ce przygody o mioletniego Stasia i trzynasto-

latka Micha a. Ich ojciec jest archeologiem, znalaz  w Egipcie niezwyk y 

skarb, który znika z muzeum. Sta  i Micha  z pomoc  niezwyk ego kota 

znaj cego j zyk zwierz t i ludzi szukaj  sprawców kradzie y. Je li t umacz 

dos ownie przet umaczy by tytu  A wszystko przez faraona, chi scy czytelnicy, 

zw aszcza dzieci, nie zrozumieliby, co on zapowiada. Natomiast dzi ki tytu-

owi Kot jest wietnym detektywem t umacz w bardzo zwi z y sposób uogólni  

informacje o g ównym bohaterze i najwa niejszym w tku. Ciekawy styl j -

zykowy równie  przyci ga chi skie dzieci do lektury. 

Ponadto warto przypomnie , e niektórzy autorzy korzystaj  z figury po-

mini cia albo dwuznaczno ci w tytu ach, aby osi gn  specyficzny efekt 

artystyczny. W takim przypadku poznanie ca ego utworu jest bardzo istotne 

dla znalezienia sensu kluczowych s ów tytu u. 
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Jak t umaczy ? Dos ownie, semantycznie czy adaptowa ? 

Od dawna w Chinach funkcjonuje opinia, e kryteria dobrego t umaczenia 

to: wierno , ekspresyjno  i elegancja4. Wydaje si , e to uniwersalna zasada 

t umaczeniowa. Wierno  jest jedn  z najwa niejszych zasad uznanych przez 

niemal wszystkich t umaczy. Pierwszym zadaniem dla t umacza jest to, eby 

w miar  mo liwo ci t umaczy  dos ownie i utrzymywa  oryginaln  form  

ekspresji. Czasami sama forma ekspresyjna tytu u jest tak ciekawa, e czytel-

nicy interesuj  si  utworem od razu po przeczytaniu tytu u. W zwi zku 

z tym wa ne jest wierne t umaczenie tytu u utrzymuj ce jego oryginaln  

form . Wtedy adaptowana wersja posiada taki sam walor artystyczny jak jego 

oryginalny odpowiednik. 

Istniej  dwie metody t umaczeniowe, które przywi zuj  wag  do wierno ci 

przet umaczonego tekstu, ale mog  prowadzi  do b dów. Pierwsza – „s o-

wo po s owie”, gdzie zachowana zostaje kolejno  s ów z j zyka ród owe-

go, ale s owa s  niew a ciwe, gdy  t umacz wybra  ekwiwalenty znaczeniowe 

najcz stsze, niepasuj ce do kontekstu. Druga to t umaczenie „dos owne” – 

konstrukcje gramatyczne j zyka ród owego maj  ekwiwalent w j zyku do-

celowym, ale leksemy s  te  t umaczone pojedynczo i nie pasuj  do kontek-

stu. Takie metody s  przede wszystkim stosowane do t umaczenia nazw 

w asnych, takich jak nazwiska bohaterów, nazwy miejsc. Je li tre ci  tytu u 

jest data, miejsce lub abstrakcyjne poj cie, takie zasady równie  s  odpo-

wiednie. 

Bardzo wiele tytu ów literatury polskiej zawiera nazwisko bohatera i bar-

dzo cz sto poprzez los bohatera ca y utwór obrazuje charakter ludzki albo 

problem spo eczny. Do t umaczenia tego typu tytu ów potrzebna jest tran-

skrypcja. Ta technika ma zastosowanie w przypadku j zyków o ró nych 

alfabetach. Cho  funkcja ekspresywna w przypadku takiej adaptacji ponie-

k d zanika, to trudno oczekiwa  od chi skiego czytelnika, eby zna  system 

liter j zyka polskiego. Tego typu przyk adów mo na wymieni  wiele: Chopin 

i elazowa Wola Iwaszkiewicza, Konrad Wallenrod Mickiewicza, Micha ko Pru-

sa, Hania Sienkiewicza, Jan Matejko Starzy skiego, Chawa Rubin wi tochow-

skiego, Ferdydurke Gombrowicza. Je li wykonano t umaczenie „s owo po 

s owie”, wtedy nazwisko bohatera staje si  znane, a jego posta  g biej zako-

rzenia si  w umy le czytelnika. Z polskiego na chi ski imi  i nazwisko t u-

                                                           

4 Ta opinia zosta a po raz pierwszy sformu owana przez chi skiego literata Yan Fu w chi -

skiej wersji Evolution and Ethics autorstwa angielskiego biologa Thomasa Henry’ego Huxley’a 

pod koniec XIX wieku. 
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maczy si  zazwyczaj fonetycznie. Poniewa  w kulturze chi skiej nie ma 

imion chrze cija skich, t umaczy si  je sylaba po sylabie. Trudno  polega 

na tym, e w j zyku chi skim wymowa jest powtarzalna, czyli wiele znaków 

mo e mie  jednakowe brzmienie. Jak wybra  w a ciwy znak? Istniej  dwa 

rozwi zania: po pierwsze, standardowa tabela z ustalonymi znakami ozna-

czaj cymi poszczególne sylaby; trudniejsze jest to, eby wybrany znak 

oprócz w a ciwego brzmienia mia  jeszcze jaki  g bszy sens. Wzór stworzy  

chi ski t umacz Zhu Qingying, który prze o y  z j zyka angielskiego Jane 

Eyre. Tytu  powie ci zosta  przet umaczony jako ·  (prosta mi o ). 

Wymowa dwóch chi skich znaków jest idealnie zgodna z brzmieniem an-

gielskiego tytu u, przy tym t umacz dobrze dobra  znaki: pierwszy znak 

oznacza prostot , a drugi mi o . Bohaterka dzie a Charlotte Brontë – Jane 

– jest ubog  sierot , prost  dziewczyn , która walczy o wolno  i godno , 

by w ko cu zdoby  mi o . Przet umaczony tytu  idealnie odzwierciedli  

ide  autorki. To t umaczenie stanowi wzorzec adaptowania tytu ów literatu-

ry zachodniej zawieraj cych nazwy w asne na j zyk chi ski. 

G ówn  zasad  t umaczenia jest równorz dno  mi dzy oryginalnym 

a przek adanym j zykiem. Równorz dno  dotyczy konstrukcji j zykowych, 

gramatyki i znaczenia. Dos owne t umaczenie zachowuje tre  i form  tytu-

u, co pomaga w rozszerzaniu horyzontów kulturowych czytelników, pog -

bieniu wiedzy o obcej kulturze i wzbogacaniu j zykowych rodków wyrazu. 

Jednak ró nica mi dzy j zykiem polskim i chi skim jest tak wielka, e cza-

sami dos owne t umaczenie nie jest zrozumia e dla czytelników. W takich 

przypadkach nale y np. zmieni  szyk zdania lub doda  wyrazy uzupe niaj ce 

kontekst, aby transformacja by a logiczna w j zyku docelowym. Ponadto 

trzeba zwróci  uwag  na to, eby korzysta  z odpowiednich metod w celu 

dopasowania przek adanego tekstu do obyczaju czytania odbiorców pos u-

guj cych si  j zykiem docelowym. 

Na przyk ad Bartek Zwyci zca zosta  przet umaczony jako Zwyci zca Bartek, 

Janko Muzykant jako Muzykant Janko, Pan Tadeusz jako Tadeusz Pan, Profesor 

Spanner jako Spanner Profesor, Pan Wo odyjowski jako Wo odyjowski Pan. W j zy-

ku chi skim najwa niejszy jest tytu , stanowisko i w ten sposób zwracamy 

si  do ludzi. Kiedy dodajemy nazwisko, w szyku zdania zajmuje ono pierw-

sze miejsce, np.: Yi laoski (nauczyciel Yi), Li tongzhi (towarzysz Li). Naj-

wa niejsza jest jednak funkcja, pozycja spo eczna, stanowisko. 

Tytu  sk adaj cy si  z symboli cz sto te  t umaczy si  dos ownie. Taka 

strategia najbardziej pobudza zainteresowanie czytelnika i robi wra enie. Na 

przyk ad Ogniem i mieczem Sienkiewicza, S awa i chwa a Iwaszkiewicza, Prawiek 
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i inne czasy Tokarczuk. Preferencja dos ownego t umaczenia dotyczy równie  

tych tytu ów, które sk adaj  si  z rzeczowników oznaczaj cych specyficzne 

daty, miejsca lub przedmioty i osoby, np.: Ch opi Reymonta, Potop i Latarnik 

Sienkiewicza, Sklepy cynamonowe Schulza, Ziemia wyzwolona Rymkiewicza, Z ote 

okna Rudnickiego, Moja córeczka Tadeusza Ró ewicza, Cienie Prusa, Chustka 

O oga, Dar Mi osza, Pomnik Piotra Wielkiego Mickiewicza, Niemcy Kruczkow-

skiego, Kwiat paproci Kraszewskiego, Z 1835 roku Konopnickiej, Rozmowy 

z diab em i 13 bajek z królestwa Lailonii dla du ych i ma ych Ko akowskiego, 

Podró e z Herodotem Kapu ci skiego, Tatarak, Poziomka i S o ce w kuchni Iw-

aszkiewicza, Czysta mi o  Iredy skiego, Dom pod O wi cimiem Ho uja, Plankto-

ny doktora X H aski, Ma pa w k pieli Fredry, Lipiec Ficowskiego, S onecznik 

Czeszki, Ta cowa a ig a z nitk  Brzechwy, Pocz tek opowie ci Brandysa, Prosz  

pa stwa do gazu i Kamienny wiat Borowskiego, Szmaragdowe oczy Auderskiej. 

T umaczenie dos owne stara si  odtworzy  dok adne znaczenie kontek-

stowe orygina u, zachowuj c jednocze nie struktury gramatyczne j zyka. 

Natomiast czasami nie wystarczy t umaczenie po kolei s ów w tytule, bo 

ró nice j zykowe sprawiaj , e same s owa nie s  zrozumia e w j zyku doce-

lowym. W takim przypadku nale y doda  wyja nienie. Na przyk ad, kiedy 

t umaczono tytu  Cesarz, dodano do niego obja nienie Obalanie re imu autory-

tarnego, poniewa  poj cie cesarz w kulturze chi skiej jest wieloznaczne i naj-

cz ciej kojarzy si  z cesarzem z czasów dynastii feudalnych. Dodanie in-

formacji z jednej strony wspó gra z oryginalnym stylem artystycznym, nie 

psuje p ynno ci czytania, a z drugiej u atwia czytelnikom prawid owe zro-

zumienie tekstu. Podobnie Maskarada Iwaszkiewicza zosta a przet umaczona 

jako mier  Puszkina – maskarada. Wtedy czytelnicy lepiej rozumiej  g ówne 

w tki dramatu. Dodanie informacji zdarza si  te  wtedy, gdy to ró nica gra-

matyczna staje si  barier  w rozumieniu tytu u. Na przyk ad Dom z moich r k 

zosta  przet umaczony jako Dom zbudowany moimi r kami, bowiem je li t umacz 

s owo po s owie przet umaczy by ten tytu , to brzmia by on jak „Dom trzy-

many w moich r kach”. Czasami przeciwnie skraca si  tytu , np. Ch opak na 

opak, czyli z pami tnika pechowego Jacka O ogowskiej zosta  przet umaczony jako 

Ch opak zachowuj cy si  na odwrót. Przyczyna takiego t umaczenia jest podobna – 

Chi czycy posiadaj  swój zwyczaj czytania, który preferuje krótszy tytu . Po-

dobnie Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie zosta  przet umaczony jako 

Tadeusz Pan, bez drugiej cz ci tytu u oryginalnego, wtedy tytu  po chi sku 

brzmi bardziej zwi le, czyli bardziej odpowiednio dla chi skiego czytelnika. 

Warto jeszcze doda , e dobre adaptacje musz  by  zgodne z tradycjami 

czytania i pisania, tzn. t umaczona wersja powinna by  zrozumia a dla Chi -
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czyków i charakteryzowa  si  urod  poetyck  i finezj . Tytu  Dziurdziowie 

zosta  przet umaczony jako Rodzina Dziurdziów, bo w j zyku chi skim nie 

ma liczby mnogiej, wi c Chi czycy nie zrozumieliby, e nazwiska w liczbie 

mnogiej oznaczaj  ma e stwo lub ca  rodzin . Wielu t umaczy wykorzy-

sta o literackie, poetyckie wyrazy w przek adaniu tytu ów, aby zgadza y si  

one ze stylem artystycznym samego utworu. Czasami t umacze si gaj  po 

idiomy w celu odzwierciedlania walorów wersji oryginalnej. 

Traktuj c temat oryginalnego utworu jako „ ród o”, nale y parafrazowa  tytu   
w j zyku chi skim – to t umaczenie semantyczne lub adaptacyjne. 

Nie ulega w tpliwo ci, e t umaczony tekst ma by  zgodny z oryginaln  

wersj . Natomiast nie oznacza to, e trzeba sztywno i mechanicznie prze o-

y  tekst s owo po s owie. Nale y zwraca  uwag  na to, e j zyk chi ski 

i polski nie tylko ró ni  si  morfologi  i retoryk , ale tak e pod wzgl dem 

s ownictwa, frazeologii i nawet wzbudzanych u odbiorcy uczu . Czasami 

nale y kreatywnie zmieni  konstrukcj  j zykow  danego tytu u, aby przeka-

za  sens orygina u. To w a nie t umaczenie semantyczne, w którym przy-

k ada si  wi ksz  wag  do warto ci estetycznej tekstu ród owego. Technika 

semantycznego t umaczenia wymaga przede wszystkim w a ciwego rozu-

mienia ca ego tekstu. Wtedy t umacz wybiera nie najbardziej popularne 

w s owniku, ale najbardziej pasuj ce znaczenie do s ów kluczowych. Np. 

Wesele Pana Balzaca w chi skiej wersji jest oddane jako Sprawa ma e ska Pana 

Balzaca, bowiem s owo wesele po chi sku oznacza tylko uroczysto  lubn , 

„sprawa ma e ska” bardziej odpowiada tre ci utworu. 

W ród zbadanych tytu ów literatury polskiej adaptowanych na j zyk chi -

ski zdarzaj  si  ogromne ró nice mi dzy prze o on  wersj  a oryginaln , 

czasami nawet w ogóle nie ma adnego zwi zku mi dzy nimi. Na przyk ad 

chi ska wersja tytu u Dom dzienny, dom nocny brzmi Notatnik zbioru marze . 

Bohaterka ze swoim m em przenios a si  do nowego mieszkania, wokó  

którego s  ciekawi s siedzi. Rozmawia a z nimi i wymienia a si  anegdotami, 

historyjkami i yciowymi refleksjami. Du a cz  tej ksi ki traktuje o snach 

bohaterki i jej s siadów. S owa sen i marzenie w j zyku chi skim mo na t u-

maczy  jednakowym znakiem. W zwi zku z tym „kolekcja marze ” nie tylko 

pokazuje powierzchniowe znaczenie tytu u, tkwi w tym tytule g bia filozo-

ficzna autorki. Tego typu przyk adów mo na wymienia  sporo, np. Pokolenie 

Czeszki zosta o przet umaczony jako M oda Gwardia, bo samo s owo pokolenie 

jest zbyt abstrakcyjne dla Chi czyków, a „m oda gwardia” okre la podmiot, 
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który symbolizuje pokolenie; Dom odzyskanego dzieci stwa Brandysa jako Kore-

a skie dzieci w Polsce. Ta chi ska wersja odwo uje si  do wyrazu Korea, który 

mia  w czasach t umaczenia utworu znaczenie ideologiczne, bo wtedy Chiny 

i Korea Pó nocna by y w bloku komunistycznym. Za tamtych czasów ideo-

logia odgrywa a bardzo istotn  rol  w yciu kulturalnym5. Podobne pomys y 

mieli t umacze Szumi  lasy, szumi  gaje Dziedzica (chi ska wersja: Oda party-

zantów) i Przy budowie Konwickiego (chi ska wersja: Nowa linia kolejowa); Zie-

mia obiecana Reymonta zosta a prze o ona jako Ziemia szcz cia. W kulturze 

chi skiej s owo szcz cie jest powszechnie i cz sto u ywane, zawsze zwi zane 

z wyobra eniem raju i bogactwa. Przyczyny takiej strategii tkwi  g ównie 

w tym, e oryginalna wersja tytu u nie jest wystarczaj co jasna dla czytelni-

ków pos uguj cych si  j zykiem docelowym. Adaptowana wersja lepiej po-

kazuje motywacj  pisarza i bardziej pasuje do sposobu my lenia i wizji. 

Trzeba podkre li , e ekspresja i elegancja t umaczonego tekstu musi prze-

strzega  przede wszystkim zasady wierno ci utworu. Nie mo na stara  si  

tylko o pi kno j zyka, ignoruj c oryginaln  tre  samego utworu. Arcydzie o 

Pan Wo odyjowski Henryka Sienkiewicza zosta o kiedy  przet umaczone przez 

chi skiego t umacza Mei Rukai jako Krwawa wojna w twierdzy na granicy. Prze-

t umaczony tytu  brzmi po chi sku bardzo pi knie i ciekawie, natomiast na-

zwisko bohatera, którego dotyczy g ówny w tek historii, zosta o nies usznie 

pomini te. Tytu  Pan Wo odyjowski nie powsta  bez przyczyny. Jest kluczowym 

elementem zamys u autorskiego. W takim przypadku wa ne s  dekonstrukcja 

i rekonstrukcja. Dekonstrukcja, czyli t umacz rozumie oryginalny sens, 

uwzgl dniaj c okoliczno ci komunikacyjne i t o kulturowe. W procesie rekon-

struowania cz sto brano pod uwag  wiedz  o chi skiej kulturze, informacje 

kontekstowe w j zyku chi skim oraz sposób my lenia czytelników. 

T umacze cz sto staj  przed problemem nieprzek adalno ci, nie potrafi  

znale  odpowiednika w j zyku docelowym. Trudno ci w t umaczeniu cza-

sem nie wynikaj  z ró nic j zykowych, ale z niemo no ci znalezienia wyra-

e  ekwiwalentnych. Wtedy nale y poszukiwa  innego s owa, które w kultu-

rze docelowej ma podobne znaczenie. Na przyk ad w zwi zku frazeologicz-

nym ‘rosn  jak grzyby po deszczu’ w j zyku chi skim s owo grzyby zast pi 

leksem bambusy. Najwybitniejsza t umaczka literatury polskiej na j zyk chi -

ski, Yi Lijun, spotka a si  z takim problemem, t umacz c Czupirad o. S owo 

to jest definiowane jako ‘kto , zwykle kobieta, wygl daj cy miesznie, dzi-

wacznie, nieporz dnie, zw aszcza maj cy dziwaczn  fryzur , zachowuj cy si  

                                                           

5 Wed ug zachodnich polityków Chiny i Korea Pó nocna nadal znajduj  si  w wiecie so-

cjalistycznym, ale rozchodz  si  ich drogi rozwoju. 
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odstraszaj co; straszyd o, koczkodan’6. W j zyku chi skim nie ma takiego 

s owa, ale w Chinach na wsi rolnicy stawiaj  kuk y zrobione ze s omy w celu 

odstraszenia wróbli. Przet umaczona wersja Cz owiek ze s omy (czyli strach na 

wróble) przywo uje wizerunek takiej kobiety. 

Zako czenie 

Ró nica pomi dzy j zykiem ród owym a docelowym i ró norodno  kul-

turowa sprawiaj , i  proces t umaczenia okazuje si  prawdziwym wyzwa-

niem. Poza czynnikami problematycznymi, takimi jak forma, znaczenie, styl, 

przys owia, idiomy itd., praca koncentruje si  na procesie dostosowania 

tytu u do danej kultury oraz w szczególno ci na strategiach maj cych pomóc 

odda  sens tematu. 

Prze o one tytu y literatury polskiej na j zyk chi ski nale y podzieli  na 

trzy grupy: dos ownie t umaczone, semantycznie t umaczone i kulturowo 

adaptowane. Ka da grupa posiada swój charakter i zasad  t umaczeniow . 

Ogólnie mówi c, musimy jednocze nie uwzgl dnia  prawid owy sens tytu u 

i stylizacj  j zykow , aby efekt odbiorczy by  idealny. 

W Chinach cz sto si  mówi, e dobry tytu  jest po ow  udanego tekstu. 

Na podstawie tego powiedzenia mo emy stwierdzi , e w a ciwe t umacze-

nie tytu u stanowi solidny fundament udanego przek adu. 
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Adaptation of the Polish literature titles in Chinese language: issues and strategies 

Polish literature translation activities in Chinese language dates back to the early twentieth 

century in China. Between over a hundred years many literary works has been translated 

                                                           

6 Uniwersalny s ownik j zyka polskiego, Dubisz S., red., t. 1–6, Wyd. PWN, Warszawa 2003. 



454 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2013 • 3 

 

thanks to the efforts of Chinese translators. Because of the cultural and linguistic distance 

between Chinese and Polish languages and the property of titles literary adaptation becomes 

very difficult. In this paper I tried to analyze problems and difficulties in the literary transla-

tion and adaptation strategy on the above of about a hundred items translated from Polish to 

Chinese. Firstly the characteristics of literary titles had been mentioned in this article, and the 

most important translation principles had also been introduced. Generally speaking, we must 

take into account the correct meaning of the title and the style of language in order to get the 

perfect effect of receiving. 

Keywords: adaptation, translation, title, literary work, language style, cultural difference 

 


