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KEYNOTE LECTURES 
 
 
SUSAN BASSNETT 
University of Warwick 
 
 
 

Negotiating the Past: 
Translation, Authority and Authenticity 

 
 
This paper will explore the complex question of the authority of texts where the original 
version has been endlessly revised, edited, translated and rewritten across the ages. 
Although we still use the terminology of originals and translations, this binary division ceases 
to hold when we confront such texts as, for example, Homer’s Iliad, the poems of Catullus, 
Marco Polo’s Travels where there are no extant original manuscripts - indeed, where such 
manuscripts may never have existed. Even in the case of Shakespeare, where there is 
printed material, the status of those texts is contentious, and the plays have also been the 
subject of centuries of commentary, rewritings and reconceptualisations. How then can we 
even think about fidelity and accuracy in translation? 
 
In the 21st century, there seems to be a renewed interest in older texts, perhaps in reaction 
against the relentless insistence on the significance of modernity. This paper will look at 
some of the ways in which writers have translated ancient works for new audiences and will 
argue that there is a more open approach to translation which acknowledges the fluidity of 
the so-called originals. 
 
 
Suggested reading 
 
Balmer, Josephine (2006) What comes next? Reconstructing the Classics in Susan Bassnett 
and Peter Bush, eds. The Translator as Writer, London: Continuum, 
 
Bassnett, Susan (2014) Chapter 4 of Translation, London and New York: Routledge 
 
Gentzler, Edwin, (2017) Chapters 2 and 3 of Translation and Rewriting in the Age of Post-
Translation Studies, London and New York, Routledge. 
 
Harrison, Stephen (2011) Introduction to Living Classics. Greece and Rome in Contemporary 
English Poetry Oxford:Oxford University Press. 
 
Lefevere, Andre (2017) 2nd ed. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame 
London and New York: Routledge. 
 
 



 
 
 
BIO 
 
Susan Bassnett – Professor of Comparative Literature at the University of Warwick 
and a leading figure in the field of translation studies. Author, co-author and editor of 
numerous books exploring subjects as diverse as translation studies, comparative 
literature, theatre, and feminist literary studies, covering various historical periods, 
languages and cultures. Some of her contributions in the fields of translation studies 
have become mainstays in the discipline. Her first book, Translation Studies (1980), 
has had several editions and remains one of the most influential and internationally 
recognizable textbooks in the field. The volumes co-edited and co-authored with 
André Lefevere, Translation, History and Culture (1990) and Constructing Cultures: 
Essays on Literary Translation (1996) have greatly contributed to the development of 
the culturally-oriented approach within translation studies. Editorial works by Bassnett 
include also Translating Literature (1996), Post-colonial Translation: Theory and 
Practice (1998; with Harish Trivedi), The Translator as Writer (2006; with Peter Bush) 
and Political Discourse, Media and Translation (2010; with Christina Schäffner). Her 
most recent publications are Translation in Global News (2009; with Esperança 
Bielsa), Reflections on Translation (2011) and Translation (2014). 

Susan Bassnett is an elected Fellow of the Institute of Linguists, elected 
Fellow of the Royal Society of Literature and a Fellow of the Academia Europaea. In 
recent years she has acted as judge of a number of major literary prizes including the 
Times/Stephen Spender Poetry in Translation Prize, the Independent Foreign Fiction 
Prize and the IMPAC Dublin prize. She is also known for her journalism, translations 
and poetry. 



 
LIEVEN D’HULST 
University of Leuven 
 
 
 

On the History of Translation Knowledge: 
Where do we stand, where should we go? 

 
 
This contribution will address two interconnected questions: what do we know about 
past translation knowledge? And how should we advance in this particular domain of 
research? Around these questions gravitate other ones that I will give attention as 
well: Why do we know less about past knowledge than we could expect or hope for? 
And why, at any rate, should past ideas or theories on translation awaken our 
curiosity? Answering such questions is impossible without taking account of broader 
or more central issues that are covered by translation history at large. 
 I use the term “translation knowledge” as an umbrella term for the many types 
of reflection on translation that have been gathered, structured and mediated for 
ages, in many places and many languages, in the form of treaties, manuals, theories, 
criticism, methods, letters, prefaces, etc. It should not be confused or put on a par 
with the popular 20th-century terms “translation theory” or “translation studies”: 
I deliberately use such an umbrella term to avoid the fallacy of looking at the past 
through the lens of the categories, presuppositions, or methodologies that prevail 
today.  
 The first question invites a review of the research on historical translation 
knowledge. It will elaborate more in particular on the strong effects that the major 
models of knowledge growth and paradigm shift have exerted on the way 
researchers look at past translation knowledge. It will also dwell upon the 
subservience of historical viewpoints to mainstream research and the lack of a proper 
historical agenda.  
 As a response to this state of affairs, the second question will be dealt with in 
three interrelated ways. First, a plea is made to bring down the artificial wall that has 
been built between past knowledge and the many other items that belong to past 
translation communication. Secondly, we will have to design a new type of 
interdisciplinarity, one that looks for the best possible combination of tools borrowed 
from other branches of translation research and other historical branches of adjacent 
and more remote disciplines. Thirdly, we need to bridge the gap between past and 
present thinking about translation and come to a more comprehensive view, i.e. an 
intellectual history of translation that reconstructs the past adequately and at the 
same time may feed our present and future research views on translation. An attempt 
to bridge the gap has been made recently in a project aimed at setting a number of 
beacons for an interdisciplinary history of translation knowledge. Referring to our 
present understanding of modern translation studies as an open and interdisciplinary 
space, it holds the principle that past translation knowledge has similarly benefited 
from insights coming from other domains of interest or disciplines. 
 
 
 



 
 
References + Suggested Reading 
 
Chang, Hasok (2017) Who cares about the history of science?, Notes and records 
71, 91-107 
D’hulst, Lieven (2010) Translation history. In: Handbook of Translation Studies  

vol. I, eds. Y. Gambier & L. van Doorslaer, John Benjamins, 397-405 
-----  (2015) Quels défis pour l’histoire de la traduction et de la traductologie?  
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BIO 
 
Lieven D’hulst – Professor of Francophone Literature and Translation Studies at KU 
Leuven. He has published extensively on French and Francophone literatures of the 
19th and 20th centuries (especially Belgian and Caribbean), theory and history of the 
intercultural transfer, and on the history of translation. His most important books and 
edited volumes in the latter field include Cent ans de théorie française de la 
traduction: de Batteux à Littré (1748-1847) (1990), La traduction dans les cultures 
plurilingues (co-edited, 2011), Histoire des traductions en langue française. XIXe 
siècle (co-edited, 2012), Translation in Anthologies and Collections (19th and 20th 
Centuries) (co-edited, 2013) and Avatars de Janus. Essais d’histoire de la 
traduction (2014). He is a member of the editorial board of Target. International 
Journal of Translation Studies and co-director of a series “Traductologie” at “Artois 
Presses Université ” (France). He is also a member of the Academia 
Europaea (Cambridge). His current research topics cover the relations between 
translation and transfer, theory and practice of translation historiography, and 
19th century European translation policies. 



 
MATTHEW REYNOLDS 
University of Oxford 
 
 
 

The Literary in History (and in the History of Translations) 
 
 
The relationship between literature and history is complicated; so is that between 
literary translation and the history of translation. Only a small proportion of the 
translational activity happening at any given moment is literary; and yet a large 
proportion of the theorisation and discussion of translation throughout history has 
focused on the literary sphere. There are various reasons for this disparity; but the 
key one is that literariness poses a special problem both for translation and for critical 
description. The history of literary translation, therefore, is not just a sub-set of the 
general history of translation.  

My talk will begin by exploring this problem, concentrating on the instance of 
John Dryden, whose definition of translation is much repeated even though it is 
significantly at odds with his own literary-translational practice. I will go on to probe 
the general question of what sort of description of literary translations a history of 
translation can offer. If literary translation is an activity of the imagination, handling 
language with special energy and freedom, then it may partially escape modes of 
description which work well for other kinds of translation (e.g. quantitative, 
sociological, agent-focused).  

Building on the theory I developed in The Poetry of Translation (2011), I’ll 
suggest that insight can be gained by tracing the metaphors implicit in the cultural 
textuality which literary translations necessarily inhabit. Drawing mainly on instances 
of translation into English (though probably also some Italian and French) I’ll show 
how such metaphors can help describe the complexity of what goes on in literary 
translations, and how they can be used to map literary translation’s peculiarly folded 
temporality. I’ll also suggest that they can soften the paradox of constructing histories 
of translation within national frameworks – given that translation is of course a trans-
national and trans-cultural phenomenon.  
 
Selected References + Suggested Reading 
 
Matthew Reynolds (2016) Translation: A Very Short Introduction, OUP [chapter 1] 
----- (2011, 2013) The Poetry of Translation: From Chaucer & Petrarch to Homer &  
Logue, OUP [chapters 5 & 6] 
----- (2005) Norms and Principles of Translation, in Oxford History of Literary 
Translation in English, vol. 4, general eds. P. France & S. Gillespie, OUP, 59-85  
----- (2013) Likenesses: Translation, Illustration, Interpretation, Legenda 
 
 
 
 
 



 
BIO 
 
Matthew Reynolds – Professor of English and Comparative Criticism at St Anne’s 
College, University of Oxford. He is interested in how literature germinates between 
and crosses languages; in translation as a creative process, especially as it involves 
Italian, French, the classics and the many languages of English; in the grounds and 
purposes of literary criticism; and in writing about visual art. His books in the field of 
translation studies include The Poetry of Translation: From Chaucer & Petrarch to 
Homer & Logue (2011), in which he focuses on the metaphors aptly describing the 
process that occurs in poetic translation, Likenesses: Translation, Illustration, 
Interpretation (2013) that gathers the best of his essays and articles together with 
new work which extends the argument of the previous book towards the visual arts 
and various translational kinds of writing in poetry and recent fiction, as well 
as Translation: A Very Short Introduction prepared for the renowned Oxford 
University Press series. He is now working on Translationality: Literature Across 
Languages. His other current undertakings include co-edited Minding Borders: 
Resilient Divisions in Literature, the Body and the Academy as well as several 
research projects developed in cooperation (Prismatic Translation, Portable Stories 
and Translation as a Common Language). Apart from his scholarly work, Matthew 
Reynolds is also devoted to the practice of fictional writing and published two novels 
(Designs for a Happy Home: A Novel in Ten Interiors, 2009, and The World Was All 
Before Them, 2013). 
 



 
PAPERS 
 
 
BARBARA BIBIK 
Nicolaus Copernicus University in Toruń 
 
 

Between ‘Faithfulness’ and ‘Creativity’: 
The role of the translator of ancient Greek tragedies 

 
Ancient playwrights of the 5th century BC created their pieces to be performed on the 
Athenian stage. Within the centuries, though, those pieces have come to be regarded 
mainly as literary works. Such was the prevailing attitude in the 19th century, when 
the first Polish translations of Greek tragedies were published; was also a very 
common notion in 20th century. However, some of the translators were aware of the 
fact that those works not only were beautiful poetry, but that they should be staged. 
However, the Polish theatre stage was completely different from the ancient one. 
A translator of any drama finds himself/herself not only between languages and 
cultures, but also between stages. That is why his/her work is always 
interdisciplinary; it also requires a great portion of imaginativeness and inventiveness 
(as any drama from the past should be adapted to the new conditions). But his/her 
creativity is usually framed by the contemporary literary and theatrical tendencies, as 
well as research on antiquity, which were (and are) changing. Some series of Polish 
translations of ancient Greek tragedies testify the way those circumstances influence 
the translators and their final work. Probably we will never get to the complete 
original idea of those works, but using the ideas of the scholars of culture-oriented 
approaches in translation studies, who claim that translation above all belongs to the 
receiving culture, whose norms influence the work of any translator, we may try to 
follow the work of the translator, and try to understand his/her decisions, an 
interpretation of a play and the staging potential designed in the final translation, that 
influence the imagination of the readers or spectators. Making use of the necessarily 
interdisciplinary standpoints (like the translation, classics, drama and theatre 
studies), and making references to the selected examples of Polish translations of 
ancient Greek tragedies, I would like to consider the role of a translator in rendering 
a play from a distant past into the modern world. 
 

 
Między „wiernością“ a „kreatywnością“: 

rola tłumaczy greckich tragedii antycznych 
 

Starożytni pisarze dramatyczni z V w. p.n.e. tworzyli swoje dzieła z myślą o ich 
wystawieniu na ateńskiej scenie. Były to zatem dzieła stricte teatralne, które w ciągu 
kolejnych wieków zaczęto jednak postrzegać przede wszystkim jako dzieła literackie. 
Takie przekonanie dominowało w XIX w., kiedy zaczęły powstawać pierwsze 
przekłady starożytnych greckich tragedii na język polski, jak również było 
rozpowszechnione w XX wieku. Niektórzy tłumacze byli wszakże świadomi, że 



w przypadku antycznych greckich tragedii mamy do czynienia zarówno z piękną 
poezją, jak i z dziełem, którego przeznaczeniem jest realizacja sceniczna. Polska 
scena teatralna była jednak odmienna od tej greckiej. Tłumacz dzieła dramatycznego 
staje zatem nie tylko pomiędzy językami i kulturami, ale także pomiędzy scenami. 
Z tego powodu jego praca zawsze jest pracą interdyscyplinarną, która wymaga 
wyobraźni i kreatywności (zwłaszcza jeśli uznamy, że każdy dramat z przeszłości 
należy zaadoptować do nowych warunków). Jednakże kreatywność tłumacza zwykle 
jest ograniczona przez współczesne mu tak literackie, jak i teatralne czynniki, czy 
stan badań nad starożytnością, które przecież ulegały (i ulegają) zmianom. Polskie 
serie przekładowe antycznych tragedii pokazują, w jaki sposób kontekst kulturowy 
warunkuje pracę tłumacza i jego dzieło, tym samym dowodząc, jak twierdzą 
translatolodzy, szczególnie spod znaku kulturowych badań nad przekładem, że 
tłumaczone dzieło należy przede wszystkim do kultury przyjmującej. Taka 
perspektywa umożliwia także śledzenie pracy tłumacza, podejmowanych przez niego 
decyzji, jego interpretacji, jak i projekcji inscenizacyjnej zamieszczonej w przekładzie, 
które wpływają na wyobrażenia czytelników czy widzów o danej kulturze. Korzystając 
z badań translatologów, filologów klasycznych, teatrologów, oraz odwołując się do 
wybranych polskich przekładów starożytnych greckich tragedii chciałabym w moim 
wystapieniu zastanowić się nad rolą, jaką pełni tłumacz tekstów dawnych, znajdujący 
się, jak wspomniałam, nie tylko pomiędzy językami, ale także odległymi kulturami 
i scenami.  
 
References + Suggested Reading 
 
Aaltonen S. (2000) Time-sharing on stage: drama translation in theatre and society,  

Clevedon, England, Buffalo, N.Y. 
Bibik B. (2016) Translatoris vestigia. Projekcje inscenizacyjne wybranych polskich  

tłumaczy Orestei Ajschylosa, Toruń 
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Barbara Bibik – Assistant Professor at the Chair of Classical Philology, Nicolaus 
Copernicus University, Toruń. Graduate of the Institute of Classical Studies at the 
University of Warsaw (BA, 2001) and Chair of Classical Philology, NCU, Toruń (MA, 
2004). In Toruń, she also graduated in Theatre Studies from the Institute of Polish 
Literature. She earned her PhD degree based on the dissertation Antygona – 
studium postaci. Analiza wybranych polskich tłumaczeń oraz inscenizacji teatralnych 
(2008) about the figure of Antigone in selected Polish translations and stage 
performances, and received a habilitation based on the monograph book; 
Translatoris vestigia. Projekcje inscenizacyjne wybranych polskich tłumaczy Orestei 
Ajschylosa” [Translatoris vestigia. Staging projections by selected Polish translators 
of Aeschylus’s The Oresteia] (Toruń, 2016). She was awarded scholarships from 
Fundacja Lanckorońskich, Fundacja z Brzezia Lanckorońskich and the 
foundation Hardt pour l’ étude de l’ antiquité classique. Since 2007, she has been the 
president of the Traditio Europae foundation, whose aim is to popularize Classical 
Studies. Her research interests are centred on ancient drama and its reception, in 
particular Greek tragedy, as well as problems of translation from classical languages. 
She is also interested in the heritage of Greek and Roman antiquity, the role and 
place of woman in ancient society, and the motive of death in culture. 
 
 
Barbara Bibik – adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Absolwentka Instytutu Filologii Klasycznej UW (licencjat 2001) 
i Katedry Filologii Klasycznej UMK (magisterium 2004). W Toruniu 
ukończyła również specjalizację teatrologiczną w Instytucie Literatury Polskiej (2004). 
Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała na podstawie rozprawy „Antygona – 
studium postaci. Analiza wybranych polskich tłumaczeń oraz inscenizacji teatralnych” 
(2008); podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego była monografia 
„Translatoris vestigia“. Projekcje inscenizacyjne wybranych polskich tłumaczy Orestei
 Ajschylosa” (Toruń 2016). Stypendystka Fundacji Lanckorońskich, Fundacji 
z Brzezia Lanckorońskich oraz Fundacji Hardt pour l’ étude de l’ antiquité classique. 
Od 2007 roku prezes zarządu Fundacji Traditio Europae, zajmującej się 
popularyzacją nauk o antyku. Zajmuje się dramatem antycznym i jego recepcją, 
zwłaszcza tragedią grecką, oraz problematyką przekładów z języków klasycznych; 
interesuje się także dziedzictwem grecko-rzymskiego antyku, rolą i miejscem kobiety 
w społeczeństwie starożytnym oraz motywem śmierci w kulturze.  



 
KATARZYNA BIERNACKA-LICZNAR 
University of Wrocław 
 
 

‘White Spots’ in the History of Translators  
of Italian Literature for Children and Young Adults 

 
The history of Polish translators of Italian children’s and YA literature has not yet 
been extensively discussed. Moreover, it has not been of substantial interest to 
Polish literary scholars.  

The first translations of Italian children’s literature appeared when Poland was 
partitioned. Italian literature turned out to be of interest for example to Maria 
Obrąpalska née Siemiradzka and Maria Konopnicka. Until 1945 Italian literature for 
children was translated by 47 translators (Woźniak, Biernacka-Licznar, Staniów 
2014). After 1918, a considerable number of translations of texts for young readers 
were published in Poland. A significant contribution to the promotion of Italian 
literature was made by female translators, who facilitated the publication of works by 
well-known Italian authors (Biernacka-Licznar 2016).  

The analysis of Italian publications in the Polish context clearly indicates the 
presence of censorship in prewar Poland, which limited the offer available to Polish 
young readers to “safe” literature complying with the dominant model of upbringing in 
Poland. Heart by De Amicis was the most popular book translated from Italian. 

The end of the Second World War; changes in the publishing policy; and the 
establishment of The Main Office for the Control of the Press, Publications, and 
Public Performances (GUKPIW) in Warsaw (1946) caused a dramatic transformation 
in the policy regulating the selection of translators of Italian children’s literature. Józef 
Wittlin, active only for a short time, was the only translator who belonged to the group 
of pre-war aficionados of Italian children’s literature. The remaining 46 translators 
were eliminated by censorship. Translations of Italian children’s literature were 
commissioned only to few translators, who successfully monopolized the market of 
literary translations from Italian.  

In my presentation I will focus on the following issues:  
a) I will discuss the most important Italian texts for children and young adults, the 

reception of these texts in Poland until 1989, and their influence. I will also 
comment on works eliminated by censorship in The Polish People’s Republic.   

b) I will present Polish translators of Italian children’s and YA literature in the 
years 1912-1945 and 1945-1989.  

c) I will indicate sources that can be used by researchers in children’s and YA 
literature to remove “the blank spots” concerning the life and work of children’s 
literature translators.   

In recent years, both Polish and foreign scholars in the field of translation studies 
have increasingly taken into consideration not only the linguistic context, but also 
various extralinguistic factors that substantially influence the process of translation. 
My presentation will be based on the research results obtained through the 
application of the bibliometric method. The use of this approach has enabled me to 
analyze bibliographic data regarding published translations and translators of the 



time period I investigated. To research the post-war period, I applied methodologies 
used in ethnography, for example interviews and archival analysis.  
 
 

“Białe plamy” w historii tłumaczy włoskiej literatury dla dzieci i młodzieży 
 

Historia polskich tłumaczy włoskiej literatury dla dzieci i młodzieży nie doczekała się 
dotychczas szerszego omówienia, co więcej nie stanowiła nawet przedmiotu 
większego zainteresowania polskich literaturoznawców.  

Pierwsze tłumaczenia włoskiej literatury dla dzieci pojawiły się w okresie, gdy 
Polska znajdowała się pod zaborami. Do literatury włoskiej sięgnęły wówczas m.in. 
Maria Obrąpalska z Siemiradzkich i Maria Konopnicka. Do 1945 roku włoską 
literaturę dla dzieci tłumaczyło 47 tłumaczy (Woźniak, Biernacka-Licznar, Staniów 
2014). Po roku 1918 w Polsce ukazała się spora liczba przekładów włoskich utworów 
przeznaczonych dla młodego czytelnika. Duży wkład w promocję włoskiej literatury 
miały kobiety-tłumaczki, które zadbały o publikację w języku polskim znanych dzieł 
włoskich pisarek i pisarzy (Biernacka-Licznar 2016).  

Analiza włoskiej produkcji wydawniczej z perspektywy polskiej jasno wskazuje 
na obecność w przedwojennej Polsce cenzury, która dopuszczała do polskich 
odbiorców literaturę „bezpieczną” dla młodego czytelnika, zgodną z obowiązującym 
w Polsce modelem wychowania, największą popularnością cieszyło się Serce De 
Amicisa.  

Zakończenie II wojny światowej, zmiana polityki wydawniczej i powołanie do 
życia Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie (1946) 
spowodowało całkowitą zmianę w polityce doboru tłumaczy włoskiej literatury dla 
dzieci. Z przedwojennego grona miłośników włoskiej literatury ostał się na krótko 
tylko Józef Wittlin, pozostałych 46 tłumaczy zostało wyeliminowanych przez 
ówczesną cenzurę. Tłumaczenia włoskiej literatury dla dzieci powierzono zaledwie 
kilku osobom, które skutecznie zawładnęły ówczesnym rynkiem przekładów włoskiej 
literatury.  

W moim wystąpieniu chciałabym skupić uwagę na trzech aspektach: 
a) Przedstawić mapę najważniejszych włoskich utworów dla dzieci i młodzieży, 

ich recepcję w Polsce do roku 1989, zasięg oddziaływania, a także wskazać 
na utwory „wyeliminowane” przez cenzurę w PRL-u; 

b) Przedstawić polskich tłumaczy włoskiej literatury dla dzieci i młodzieży 
w latach 1912-1945 i 1945-1989;  

c) Wskazać na źródła, które mogą być wykorzystywane przez badaczy literatury 
dla dzieci i młodzieży w celu usunięcia „białych plam” dotyczących życia 
i działalności tłumaczy literatury dziecięcej.  

W ostatnich latach uczeni uwzględniają w badaniach nad przekładem nie tylko 
kontekst językowy. W Polsce i na świecie obserwujemy pojawienie się wielu prac, 
które wskazują na różnego rodzaju czynniki tzw. pozajęzykowe, które skutecznie 
oddziaływują na proces tłumaczenia.  

Moje wystąpienie będzie oparte na wynikach badań, przeprowadzonych 
w oparciu o metodę bibliometryczną. Jej zastosowanie pozwoliło mi na analizę 
danych bibliograficznych dotyczących opublikowanych przekładów i osób tłumaczy 
dla badanego przeze mnie okresu. W odniesieniu do okresu powojennego zdecyduję 
się na techniki badawcze stosowane w etnografii, na przykład wywiad i analizę 
archiwaliów. 
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You Are What You Eat: 
“Cannibalistic translation theory” in the Polish context 

 
 
Since the publication of Else Vieira’s (1999) essay “Liberating Calibans” in the 
volume Post-Colonial Translation, the concept of “cultural cannibalism” has been 
internationally referred to as a typically Brazilian point of view on translation. 
Numerous contributions by Susan Bassnett, as well as works by Edwin Gentzler 
(1993, 2008), Rainer Guldin (2008), David Jackson (2010) and other scholars, have 
also contributed to the reduction of Haroldo de Campos’s (1929-2003) ideas on 
translation, these being commonly referred to in an exotic (and specifically Brazilian) 
framework of cannibalism.   

In the Polish context, since what was probably the first reference to de 
Campos’s ideas on translation, the article “Tłumacz-kanibal?” [“The Translator: 
A Cannibal?”] by Urszula Dąmbska-Prokop (1997), who “finds de Campos brothers' 
ideas to be a little whimsical”, there has not been much interest in the idea of 
transcreation, at least until recently, when it started to circulate again in the 
predominant TS discourse as “probably the most striking metaphor of translation”, as 
Magda Heydel (2009) puts it. Bożena Tokarz (2012) mentions “the cannibalistic 
theory of translation [created by] Brazilian translators Haroldo and Augusto de 
Campos” and suggests that “they understand cannibalism as an act in which foreign 
qualities are assimilated, through a transfusion, as it were”. The above commentaries 
by Dąmbska-Prokop and Tokarz not only erroneously attribute the theory to both 
brothers, but also explicitly relate it to the exotic (and distorted) image of cannibalism. 

A growing interest from Polish researchers in de Campos's theory is based on 
a chain of mediations (Gentzler > Dąmbska-Prokop > Tokarz or Vieira > Bassnett 
and Trivedi > Heydel) resulting from “second-hand” readings, which makes 
researchers gradually drift away from the heart of de Campos's ideas on translation 
and ignore those aspects that are not directly related to the common and foreignising 
image of anthropophagy.  

Today, the concept is present mostly as a reference without any further 
exploration, as in the recent book of essays by Małgorzata Łukasiewicz (2017). 
Therefore, the emphasis on the cannibalistic metaphor inherent in de Campos's 
oeuvre seems to circulate in the TS discourse in Poland in a catchphrase-like 
manner, bringing to the fore only the exotic aspect of de Campos's theory while 
ignoring a wide array of other possible interpretations. Studying the concept may 
result in new approaches towards the history of literary translation in Poland, 
especially if we take into account recent creative translations that may be read as 
examples of transcreation, e.g. the Polish version of Finnegans Wake by Krzysztof 
Bartnicki, published in 2012 as Finneganów tren. 
 
 



 
Jesteś tym, co jesz: 

“kanibalistyczna teoria przekładu” w Polskim kontekście 
 

Od momentu publikacji artykułu Else Vieiry (1999) pt. Liberating Calibans w tomie 
Post-Colonial Translation koncepcja „kanibalizmu kulturowego” zyskała 
międzynarodową popularność jako typowo brazylijskie spojrzenie na przekład. Liczne 
prace Susan Bassnett, jak również Edwina Gentzlera (1993, 2008), Rainera Guldina 
(2008), Davida Jacksona (2010) oraz innych badaczy, także przyczyniły się do 
sprowadzenia myśli przekładowej Haroldo de Camposa (1929-2003) do 
przywoływanego powszechnie, egzotycznego (i specyficznie brazylijskiego) wymiaru 
ludożerstwa. 

W Polsce od czasu artykułu będącego zapewne pierwszą wzmianką na temat 
refleksji przekładowej Camposa – Tłumacz-kanibal? Urszuli Dąmbskiej-Prokop 
(1997), która „pomysł braci de Campos przyjmuj[e] w sensie trochę żartobliwym” – 
idea transkreacji nie wzbudzała zbyt wielkiego zainteresowania, przynajmniej do 
ostatnich lat, kiedy ponownie zaczęła krążyć w głównym dyskursie 
przekładoznawczym jako, zdaniem Magdy Heydel (2009), „najbardziej bodaj 
uderzając[a] metafor[a] przekładu”. Bożena Tokarz (2012) wspomina istnienie 
„kanibalistycznej teorii przekładu [której twórcami] są brazylijscy tłumacze Haroldo 
i Augusto de Campos” oraz sugeruje, iż „w ich rozumieniu kanibalizm jest aktem 
przyswajania sobie obcych właściwości, jakby przez «transfuzję»”. W komentarzach 
Dąmbskiej-Prokop i Tokarz widoczne jest nie tylko błędne przypisanie teorii obydwu 
braciom, lecz także jednoznaczne powiązanie jej z egzotycznym (i zniekształconym) 
obrazem kanibalizmu.  

Rosnące w Polsce zainteresowanie teorią Haroldo de Camposa opiera się na 
łańcuchach zapośredniczeń (Gentzler > Dąmbska-Prokop > Tokarz albo Vieira > 
Bassnett i Trivedi > Heydel) dokonywanych przez kolejne opracowania „z drugiej 
ręki”, co prowadzi do stopniowego oddalania się badaczy od jądra refleksji 
przekładowej Camposa oraz do pomijania aspektów niezwiązanych bezpośrednio 
z apelatywnym, egzotyzującym obrazem antropofagii. Obecnie koncepcja ta pojawia 
się głównie jako wzmianka pozbawiona jakiegokolwiek pogłębionego namysłu, jak w 
wydanej niedawno książce Małgorzaty Łukasiewicz (2017). Uwydatnienie metafory 
kanibalistycznej wpisanej w spuściznę Camposa zdaje się więc krążyć w polskim 
dyskursie przekładoznawczym jako chwytliwe hasło, zwracając uwagę wyłącznie na 
egzotyczny aspekt teorii Camposa, pomijając szerokie spektrum innych możliwych 
odczytań. Przyjrzenie się temu pojęciu może zaowocować nowymi ujęciami 
w ramach badań nad historią przekładu literackiego w Polsce, szczególnie jeśli 
weźmiemy pod uwagę niedawne przykłady twórczych tłumaczeń, które można uznać 
za transkreacje, np. polską wersję Finnegans Wake, autorstwa Krzysztofa 
Bartnickiego, wydaną w 2012 roku jako Finneganów tren. 
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So where exactly did they bring the Jews? 
Another Look at Claude Lanzmann’s Shoah 

 
Claude Lanzmann’s Shoah is taken to be a testimony of the witnesses to Holocaust. 
Nevertheless, analysing the material, one may notice that there are at least two story 
lines: the first one is presented with the subtitles (translation) and the second one 
may be discovered if one is able to understand the mother tongue of the 
interviewees. The differences are striking: well organized and strongly simplified 
version produced by the French translator becomes in its turn a basis for the English 
translation of the film, while a disorderly, complex, unruly, excessive speech of the 
Polish peasants re-creating their memories remains undiscovered. It is a blatant case 
of a situation where much is lost in translation. 

The aim of our project is to produce a translation of the Polish language 
material in Claude Lanzmann’s Shoah. A small research group of students under the 
supervision of dr Magda Heydel and dr Roma Sendyka has been working on the 
translation for few months now. Focusing on selected passages from the film, we 
would like to present the outcome of the translation work together with a explanation 
of some solutions we have found to the problems connected with the historical and 
cultural background as well as linguistic, social and psychological characteristics of 
the text. 

The project is situated in the perspective of the discourse on Holocaust and 
the testimonies of the witnesses but it also raises ethical questions in the field of 
translation, migration and political studies as well as micro-history, narrative 
discourse and historical representations. The core problem is definitely located within 
the scope of translation studies and its historical dimension. The project, initiated as 
a small-scale enterprise, has proved to be complex and multidimensional.  
 
 

Więc gdzie dokładnie zaprowadzili Żydów? 
Jeszcze jedno spojrzenie na Shoah Claude’a Lanzmanna 

 
Film Claude'a Lanzmanna Shoah jest dziś uważany za jedno z najważniejszych 
świadectw Holokaustu. Analizując ten materiał, można zauważyć co najmniej dwie 
linie prowadzenia narracji: pierwsza jest przedstawiona poprzez umieszczone 
w filmie napisy (tłumaczenie), drugą można odkryć tylko jeśli się zna ojczysty język 
rozmówców reżysera. Różnice są uderzające: podstawą angielskiego tłumaczenia 
staje się poprawnie zbudowana i silnie uproszczona wersja francuskiej tłumaczki, 
a urywana i złożona mowa polskich chłopów pozostaje nierozpoznana. Jest to jasny 
przypadek sytuacji, w której wiele sensów gubi się w tłumaczeniu. 



Celem naszego projektu, realizowanego przez członkinie 
Międzywydziałowego Koła Naukowego Przekładoznawców UJ wKoło Tłumaczeń pod 
opieką dr hab. Magdy Heydel i dr hab. Romy Sendyki, jest stworzenie nowego 
angielskiego tłumaczenia polskojęzycznych materiałów i wypowiedzi umieszczonych 
w Shoah Lanzmanna. Koncentrując się na wybranych scenach z filmu, chciałybyśmy 
zaprezentować wynik naszej kilkumiesięcznej pracy przekładowej oraz przybliżyć 
niektóre z zaproponowanych przez nas rozwiązań, zwłaszcza momentów najbardziej 
problematycznych, zarówno pod względem kulturowym, społecznym jak 
i lingwistycznym.  

Podjęte przez nas badania sytuują się w perspektywie studiów nad 
Holokaustem i jego świadectwami, lecz mają również z pewnością wymiar 
przekładoznawczy, polityczny czy dotyczący migracji, podnoszą również kwestie 
istotne w kontekście mikrohistorii, narracji i reprezentacji historycznej. Projekt, 
w początkowym zamierzeniu skromny, okazał się przedsięwzięciem złożonym 
i wielowymiarowym.   
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The e-Repository 
 of the Polish 19th Century Shakespeare Translations: 

 The (Un)expected Benefits of the Broad National Context 
 
 
The aim of the two complementary presentations is to introduce the partial results of 
the research into the specificity of the Polish 19th Century Shakespeare Translations 
based on the analysis of the resources collected within the framework of the state-
funded project The e-Repository of the Polish 19th Century Shakespeare 
Translations: Resources, Strategies and Reception (NCN Opus 9, 2016-2018). The 
project aims at establishing the repository of all complete Polish translations of 
Shakespeare published in the 19th century, accompanied by essays on their 
translators, descriptions of translation strategies and notes on the literary and 
theatrical reception. The project involves three researchers supported by the team 
from the Digital Humanities Laboratory of Warsaw University. The repository (to be 
open to the public in 2018, and now available in the demo version) offers texts in pdf 
files sortable by metadata (i.e. the play, the translator, etc.) and (in a limited scope) 
the TEI and XML files with a range of more advanced comparative and search 
opportunities. The project pulls together national translation resources, re(assesses) 
the significance of both individual and collective translation endeavors, and, as we 
hope, opens new vistas of research into the synchronic and diachronic dynamics of 
literary corpora. 

The first part of presentation shows the structure of the repository, the type 
and format of the collected resources, and the specificity of the archival research 
completed with regard to each of the extant translations. The repository offers 
a wealth of new material, elucidating hitherto neglected histories of the native culture. 
Yet, apart from the expected insight into individual translation endeavours, the scope 
of the collected data casts interesting light on the totality of 19th century translation 
activity, revealing some distinctive patterns of influence, imitation and denial. 
Furthermore, the chronology, spatial distribution, psychological and social 
circumstances of the translations allow to formulate some fresh hypothesis 
concerning the mechanisms responsible for the emergence and reception of 
literature in translation, drama in particular. Consequently, the hitherto impossible 
investigation into the mutual relations of all 19th century Polish Shakespeare 
translations, allows to alienate the prevailing shaping factors responsible for the 
construction, dynamics and strength of assimilated canons of foreign literary 
masterpieces. The second part of the presentation consists in case studies of 
selected translation endeavours, inscribed into the broader context of the 19th century 
Polish reception of Shakespeare in translation. The studies exemplify parallels in the 
translators’ motivations and strategies, thereby postulating some archetypal attitudes 
which trigger and sustain translators’ commitment to their mission. 

 
 



E-repozytorium polskich XIX-wiecznych przekładów Szekspira: 
(nie)oczekiwane korzyści z szerokiego narodowego kontekstu 

 
Celem dwóch komplementarnych prezentacji jest przedstawienie cząstkowych 
rezultatów badań nad specyfiką polskich przekładów Szekspira w XIX wieku, 
opartych na analizie materiałów zgromadzonych w ramach projektu Repozytorium 
polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XIX wieku: zasoby, 
strategie tłumaczenia i recepcja (NCN Opus 9, 2016-1018). Projekt zakłada 
stworzenie repozytorium wszystkich kompletnych polskich przekładów Szekspira 
wydanych w XIX wieku oraz uzupełnienie materiałów biogramami tłumaczy, opisem 
strategii przekładów oraz informacjami o ich literackiej i teatralnej recepcji. Prace 
prowadzi trzyosobowy zespół badawczy, wspierany przez Laboratorium Humanistyki 
Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego. Udostępnienie repozytorium zaplanowano 
na jesień 2018 r., obecnie zaś przedstawiamy wersję demonstracyjną projektu. 
Repozytorium oferuje teksty w plikach pdf z możliwością wyszukiwania na podstawie 
metadanych (np. dzieło, tłumacz itd.) i (w ograniczonym zakresie) pliki w standardzie 
TEI i XML z zestawem bardziej zaawansowanych narzędzi badawczych. Projekt 
gromadzi narodowe zasoby tłumaczeniowe, pozwala na ocenę znaczenia zarówno 
indywidualnych jak i grupowych przedsięwzięć tłumaczeniowych, a w przyszłości – 
jak ufamy - otworzy nowe ścieżki badawcze w dziedzinie synchronicznych 
i diachronicznych badań korpusowych. 

Pierwsza część prezentacji poświęcona jest strukturze repozytorium, 
rodzajowi i formatowi zgromadzonych zasobów, a także specyfice badań 
archiwalnych prowadzonych nad każdym z zachowanych przekładów. Repozytorium 
ujawnia wiele nieznanych dotąd faktów i wydobywa na światło dzienne zapomniane 
historie z przeszłości kulturowej kraju. Oprócz indywidualnych przedsięwzięć 
tłumaczeniowych, zakres zgromadzonych informacji pozwala na rekonstrukcję 
całego spektrum dziewiętnastowiecznej aktywności przekładowej, tym samym 
ukazując charakterystyczne tendencje, przykłady naśladownictwa i odrzucenia 
tłumaczeń. Ponadto chronologia, dystrybucja przestrzenna, a także psychologiczne 
i społeczne uwarunkowania przekładów pozwalają na sformułowanie ciekawych 
hipotez odnośnie mechanizmów odpowiedzialnych za pojawienie się i recepcję 
literatury w przekładzie, ze szczególnym uwzględnieniem dramatu. W efekcie 
uzyskujemy po raz pierwszy możliwość badanie wzajemnych relacji między 
wszystkimi dziewiętnastowiecznymi polskimi przekładami Szekspira, a co za tym 
idzie wyodrębnienie wiodących czynników, które wpłynęły na kształt, dynamikę 
i znaczenie przyswajanych arcydzieł literatury światowej. Druga część prezentacji 
przedstawia studia przypadków wybranych przedsięwzięć tłumaczeniowych, 
wpisanych w szerszy kontekst dziewiętnastowiecznej recepcji Szekspira 
w przekładzie. Przykłady obrazują paralele co do motywacji i strategii tłumaczy, tym 
samym postulując istnienie pewnych archetypicznych postaw, które budzą 
i podtrzymują zaangażowanie tłumaczy w ich przedsięwzięcia. 
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In Search of Models: 
“Histoire de la Traduction Littéraire en Europe Médiane” 

   
The project entitled “Histoire de la Traduction Littéraire en Europe Médiane” (2009-
2018), coordinated by researchers from INALCO/Sorbonne, can constitute a valuable 
source of information and inspiration for Polish translation historians, both on the 
conteptual and practical level. The project concerns the history of literary translation 
in European countries between the German- and Russian-speaking area, from the 
beginning to the year 1989. It is a two-stage enterprise. First, informers from 
particular countries in the regions provide detailed information in the form of answers 
to a questionnaire, which is the same for all countries. Then, the data are 
synthesised by the INALCO team. Answers to the questionnaire will be available on 
the project website: www.histrad.info, while the synthesis will be published as a book, 
most likely in 2018. As of July 2017, the website already features a portion of the 
answers, and the book is being reviewed by the informers. 
 Based on my participation in the project as a Polish informer, in light of the 
postulates concerning the methodology of translation history put forth e.g. by Bandia, 
D’hulst, Pym, Santoyo, I would like to propose a critical discussion of the structure of 
the book (periodization and the way translation history has been problematized), as 
well as presenting working methods and main problems encountered when preparing 
answers to the questionnaire for the period 1945-1989, especially issues connected 
with the wealth, dispersion and fragmentariness of existing studies, resources and 
biographies of translated literature. 
 
 

W poszukiwaniu wzorów: 
projekt „Histoire de la Traduction Littéraire en Europe Médiane” 

 
Projekt „Histoire de la Traduction Littéraire en Europe Médiane”, koordynowany 
przez badaczy z INALCO/Sorbonne, Paryż, 2009-2018, może stanowić cenne źródło 
inspiracji i informacji dla polskich historyków przekładu, tak w zakresie koncepcji, jak 
i realizacji. Projekt dotyczy historii przekładu literackiego w państwach europejskich 
położonych pomiędzy obszarem niemieckojęzycznym a rosyjskojęzycznym, od 
początków tejże historii do roku 1989. Obejmuje dwie fazy: dostarczenie przez 
informatorów z poszczególnych państw regionu szczegółowych danych w postaci 
odpowiedzi na pytania kwestionariusza wspólnego dla wszystkich państw oraz 
opracowanie syntezy danych przez pracowników INALCO. Odpowiedzi na pytania 
kwestionariusza będą dostępne na na stronie internetowej projektu www.histrad.info, 
zaś synteza zostanie opublikowana w postaci książkowej prawdopodobnie w roku 
2018. W chwili obecnej (lipiec 2017) na stronie internetowej znajduje się część 
odpowiedzi, a książka jest na etapie lektury przez informatorów.  

Na podstawie uczestnictwa w projekcie jako jedna z informatorek dla Polski, 
w świetle postulatów dotyczących metodologii historii przekładu wysuniętych m.in. 
przez Bandię, D’hulsta, Pyma, Santoyo, chciałabym krytycznie omówić strukturę 



książki (periodyzację i problematyzację historii przekładu), a także przedstawić 
metody pracy i główne problemy napotkane podczas redagowania odpowiedzi na 
pytania kwestionariusza dotyczące okresu 1945-1989, w szczególności zagadnienia 
związane z bogactwem, rozproszeniem, fragmentarycznością istniejących 
opracowań, materiałów źródłowych, bibliografii literatury tłumaczonej. 
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One Canonical Translation (and a Few Others) 
and an Unrecognized Translator: 

The case of Irena Tuwim 
 
 
As Marian Piechal noted in 1980 in his article about Irena Tuwim for Nowe Książki, 
“as a poet [she is] nearly forgotten, known almost exclusively as a proficient author of 
many translations from Russian or English, especially of children’s and youth 
literature, as well as of the famous The Story of Ferdinand by M. Leaf and Winnie-
the-Pooh by A. A. Milne [translation – A.Ch.]”. Unfortunately, these words still remain 
true. The poetry of Tuwim is rarely addressed. What is more, her work as a translator 
is becoming less commonly known and her contribution to the existence of Polish 
translation of many famous works of children’s and youth literature is less commonly 
recognized (e.g. Mary Poppins by P.L. Travers, Uncle Tom’s cabin: or, Life among 
the lowly by H.B. Stowe, or novels by O. Wilde). Not many remember that thanks to 
her the English Winnie-the-Pooh has become Kubuś Puchatek in Poland; even this 
canonical translation has stopped to be associated with its author, which resulted 
from the influence of popular culture and the book’s adaptation by The Walt Disney 
Company. 

The aim of the paper is a brief presentation of the history of Irena Tuwim’s 
work as a translator of English literature for children and the reflection upon the 
meaning of her work for the history of Polish translation. This meaning seems 
unclear, somehow boundary – canonical, but also controversial; appreciated, but also 
criticized; known and forgotten at the same time. In the analysis various aspects will 
be taken into consideration. First, how did she treat her job of a translator – was the 
financial aspect the most important to her? Did she value more her poetry and 
translate only for financial reasons? Next, her translation strategies will be addressed 
(especially translation as a cultural transmission). Finally, the reception of her work 
throughout the years – from the reaction to the first publications to the most recent 
critical remarks. The speech will also include a polemic with statements by Monika 
Woźniak, who notes in her article in 2012 Puchatek as a way to fame. In praise of 
Irena Tuwim [Puchata przepustka do sławy. Pochwała Ireny Tuwim] that Tuwim is 
one of the few “translators-whose-names-are-remembered [translation – A.Ch.]”. This 
careful consideration of the history of one translator is an opportunity to reflect once 
more upon the changing status of a translator in culture; to trace the way in which the 
fame of the translator is gradually subdued by the fame of the text itself; to examine 
the factors influencing this process; to consider whether this is a single case or other 
translators share a similar history. 
 

Jeden kanoniczny przekład (oraz kilka innych) i zapomniana tłumaczka. 
Przypadek Ireny Tuwim 

 
Marian Piechal w 1980 roku na łamach „Nowych Książek” w artykule poświęconym 
Irenie Tuwim zauważył: „jako poetka [jest] niemalże zupełnie zapomniana, doceniana 
raczej tylko jako biegła autorka wielu przekładów z języka rosyjskiego i angielskiego, 



szczególnie utworów dla dzieci i młodzieży, jak słynnego Fernanda M. Leafa 
i Kubusia Puchatka A.A. Milne’a”. Obecnie, po wielu latach, słowa te brzmią niestety 
nadal aktualnie. Niewiele się mówi o twórczości poetyckiej Tuwim. Co więcej, coraz 
mniej osób wie o jej pracach translatorskich – że to dzięki niej na gruncie literatury 
polskiej pojawiło się wiele tłumaczeń znanych dzieł literatury dziecięcej 
i młodzieżowej (m.in. Mary Poppins P.L. Travers, Uncle Tom’s cabin: or, Life among 
the lowly H.B. Stowe, opowiadania O. Wilde’a); że to za jej sprawą słynny angielski 
Winnie-the-Pooh stał się polskim Kubusiem Puchatkiem – nawet ten kanoniczny 
przekład, pod wpływem kultury popularnej i adaptacji The Walt Disney Company, 
„odłączył się” od swojej autorki. 

Cel wystąpienia to zarysowanie historii Ireny Tuwim jako tłumaczki angielskiej 
literatury dziecięcej oraz refleksja, jakie miejsce ona i jej translatorskie dzieła zajmują 
w historii polskiego przekładu. Jest to bowiem miejsce niejasne, w pewien sposób 
graniczne – kanoniczne, ale też budzące kontrowersje; cenione, ale i krytykowane; 
znane, ale jednocześnie zapomniane. Pod uwagę zostaną wzięte różne aspekty. Po 
pierwsze, w jaki sposób Irena Tuwim postrzegała swoje translatorskie zatrudnienia 
(Czy rzeczywiście ważny był dla niej tylko aspekt finansowy? Trudniła się 
przekładem dla zarobku, a istotniejsza była dla niej własna twórczość literacka?). Po 
drugie, strategie translatorskie (tłumaczenie jako przekład kulturowy). Wreszcie, 
recepcja na przestrzeni lat – od czasu pierwszych publikacji do najnowszych uwag 
krytycznych. W wystąpieniu pojawi się także polemika z ustaleniami Moniki Woźniak, 
która w artykule z 2012 roku Puchata przepustka do sławy. Pochwała Ireny Tuwim 
zaznacza, że Tuwim należy do wąskiego grona „tłumaczy-których-nazwiska-się-
pamięta”. Tak uważne przyjrzenie się historii jednej tłumaczki pozwoli raz jeszcze 
zastanowić się nad zmiennym statusem tłumacza w kulturze; prześledzić drogę, 
w której sława tłumacza zostaje stopniowo przytłumiona sławą samego dzieła; 
zbadać, jakie czynniki wpływają na ten proces; rozważyć, czy jest to przypadek 
odosobniony, czy jednak historie innych tłumaczy przebiegają podobnie. 
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The Reception of Polish Postmemorial Novels in Spain 
in the Light of Memory Studies 

 
Among the few Polish contemporary novels which have been translated into Spanish 
and published in Spain there are three books which represent so-called 
postmemorial prose: Weiser Dawidek by Paweł Huelle (English title: Who was David 
Weiser?), Hanemann by Stefan Chwin (Death in Danzing) and Tworki by Marek 
Bieńczyk (Tworki). Each of them deals with controversial and dolorous Polish past 
(the Shoah, the Warsaw Uprising, the loss of territories and the acquirement of the 
new ones after the II World War) from the ‘postgeneration’ perspective (cf. Hirsch 
2012).  

The presence of these books in an alien cultural space leads to some 
interesting issues related to the appearance of signs of a memory in a foreign 
context. In order to analyze some of them, I would like to use a concept of ‘travelling 
memory’, relatively recent within the field of transcultural memory studies, which 
describes “the incessant wandering of carriers, media, contents, forms, and practices 
of memory … through time and space, across social, linguistic and political borders” 
(cf. Earl 2011). From this perspective, translation appears to be a vehicle that 
transports a particular memory to a new environment.  

This approach sheds new light on the studies of the reception of the 
translations of postmemorial literature and inspires to look for answers to such 
questions as, e.g.: how is the Polish postmemorial prose understood and commented 
on by the Spanish critics? Does the Polish memory of traumatic past and the ways of 
dealing with it seem attractive to the Spanish readers? Do these books broaden their 
knowledge about the Polish history? What kind of transformations does the Polish 
memory undergo in contact with another memory? Which factors may influence 
them? Does it influence in some way the memory of the target culture? In my 
presentation, I would like to address some of these problems. 
 
 

Recepcja polskich powieści postpamięciowych w Hiszpanii 
w świetle studiów nad pamięcią 

 
Pośród niewielu polskich powieści, które zostały przetłumaczone na język hiszpański 
i wydane w Hiszpanii, znajdują się trzy, które zalicza się do nurtu tzw. prozy 
postpamięciowej: Weiser Dawidek  Pawła Huellego, Haneman” Stefana Chwina 
i Tworki Marka Bieńczyka. Każda z nich podejmuje kontrowersyjne i bolesne tematy 
polskiej przeszłości (Szoa, Powstanie Warszawskie, utrata terytoriów i zarazem 
uzyskanie nowych po II wojnie światowej) z perspektywy tzw. postpokolenia (zob. 
Hirsch 2008). 

Wprowadzenie tych książek do obcej przestrzeni kulturowej prowadzi do 
interesujących zjawisk związanych z pojawieniem się znaków pamięci w nowym 



kontekście. Aby podjąć próbę analizy niektórych z nich, chciałabym posłużyć się 
pojęciem „pamięci w podróży” (travelling memory), stosunkowo nowym na gruncie 
transkulturowych studiów o pamięci. Termin ten opisuje „nieustanną wędrówkę 
nośników, mediów, treści, form i praktyk pamięci (…) przez czas i przestrzeń, 
w poprzek społecznych, językowych i politycznych granic” (zob. Earl 2011). Z tej 
perspektywy przekład jawi się jako wehikuł, który przenosi pamięć do nowego 
otoczenia.  

To podejście rzuca nowe światło na badania recepcji przekładów literatury 
postpamięciowej i inspiruje do poszukiwania odpowiedzi na szereg pytań, na 
przykład:  jak polska proza postpamięciowa jest rozumiana i interpretowana przez 
krytyków hiszpańskich? Czy polska postpamięć dotycząca traumatycznej przeszłości 
i sposoby jej przepracowania mogą być atrakcyjne dla hiszpańskiego czytelnika? Czy 
takie książki poszerzają wiedzę o polskiej historii? Jakiego rodzaju transformacjom 
jest poddawana polska pamięć w kontakcie z cudzą pamięcią? Jakie czynniki mogą 
stanowić uwarunkowanie tych transformacji? Czy polska pamięć może w jakiś 
sposób modyfikować pamięć kultury docelowej? W mojej prezentacji chciałabym 
poruszyć niektóre z tych zagadnień. 
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Fans and Franchises: 
Factors influencing Polish translations of speculative fiction 

 in the formative period and the 21st century 
 
Polish fans of science fiction, fantasy and horror (here referred to jointly as 
speculative fiction) emerged as a notable target audience for translations in the 
1980s. Widely available translations from English in these genres started to appear in 
the 1990s, and were instrumental in establishing their popularity in Poland. At that 
formative stage, the renderings available at this genre-making stage assumed what 
polysystems theory would call a primary or central position. 

After the formative period, however, translations have become subject to 
a number of new pressures: the expectations of a fan audience with an increasing 
competence in English; the growing accessibility of English-language originals; and 
the accumulating body of previous translations, including audiovisual and digital texts 
in major series and franchises. Due to these factors, translations of speculative fiction 
have been undergoing a demotion from their genre-making role, assuming the 
default, secondary or peripheral role in the polysystem.  

Since this role is played in a polysystem they once helped shape, the 
conservatism of peripheral translations involves their compliance with previous 
translation standards and canonized renderings, and is reinforced by the influence of 
digital media, which typically offer vulnerable translations (i.e. translations easily 
compared to or present alongside original versions). This goes hand in hand with the 
emergence of speculative fiction as a shared idiom of popular culture, with its interest 
in media franchises and shared universes. As written texts and their translations now 
constitute a less prominent section of the spectrum of speculative fiction available to 
fans, ties to other texts, notably digital and audiovisual ones, may be prioritized over 
other qualities of translation.  

The evolution of translations is accompanied by that of the genres' readership: 
as an audience, Polish fans of speculative fiction in the 21st century seem to be 
characterized by their interest primarily in the world depicted by the authors and its 
consistency, rather than the literary texture and qualities of the texts. Basing on 
a comprehensive survey study of contemporary Polish fandom conducted in 2012, 
the paper will attempt to explain the shift in the position of translations and 
translators, and illustrate it with examples of formative-period translations and 
contemporary translations in the same franchises. 
 

Fani i franczyzy. 
Czynniki kształtujące polskie przekłady literatury fantastycznej 

w okresie formatywnym i w XXI wieku 
 
Polscy fani science fiction, fantasy i horroru (na potrzeby referatu w skrócie: 
fantastyki) pojawili się jako znacząca publiczność docelowa tłumaczeń w latach 80., 
a powszechnie dostępne przekłady zaczęły się masowo pojawiać w latach 90. XX 
wieku, przyczyniając się do popularności i rozwoju gatunku w Polsce. W tym 



kluczowym stadium przekłady odgrywały rolę centralną dla fantastyki (pozycja 
centralna lub pierwszoplanowa w teorii polisystemów).  

W kolejnych latach tłumacze jednak zaczęli stykać się z nowymi czynnikami 
kształtującymi tłumaczenia: oczekiwaniami fanów o rosnącej znajomości języka 
angielskiego, przy większej dostępności anglojęzycznych oryginałów i presji ze 
strony istniejących już przekładów, w tym przekładów utworów audiowizualnych 
i cyfrowych z rozbudowanych serii i firmowych światów. Wobec tych czynników, 
przekłady fantastyki, tracą swoją pierwszoplanową rolę; nie definiują już do tego 
stopnia gatunku, stają się elementem składowym uniwersum produktów powstałych 
wokół tekstów kultury.  

Ponieważ odgrywają teraz rolę drugoplanową w systemie, który niegdyś 
kształtowały, konserwatyzm tych drugoplanowych (marginalnych) przekładów 
przejawia się w zgodności ze standardami ustanowionymi przez wcześniejsze 
tłumaczenia; kanon ten utrwalany jest przez wpływ mediów elektronicznych, 
w których przekłady są często obecne równolegle z oryginałem, a więc poddane 
osądowi odbiorcy pod kątem wierności. Fantastyka staje się powszechnie 
zrozumiałym językiem popkultury, która kładzie nacisk na serie i cykle tekstów, wśród 
których słowo drukowane pełni rolę zdecydowanie podrzędną; wobec tego w takich 
tekstach literackich zgodność stylistyczna i terminologiczna przekładu z tekstami 
multimedialnymi może być stawiana wyżej niż inne wartości. 

Ewolucji roli przekładu towarzyszy ewolucja czytelnika fantastyki: jako 
publiczność, polscy fani fantastyki w XXI wieku wydają się interesować głównie wizją 
świata przedstawionego i jej wewnętrzną spójnością, a niekoniecznie literackimi 
wartościami tekstu. Bazując na badaniu środowiska fanów przeprowadzonym w 2012 
roku, postaram się zilustrować zmianę roli tłumaczy i tłumaczeń gatunku przykładami 
pochodzącymi z epoki narodzin fantastyki jako popkultury w Polsce i ze 
współczesnych przekładów w ramach tych samych uniwersów. 
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Self-translation in 20th-century Polish Literature: 
The case of Kuncewiczowa and Głowacki 

 
The paper addresses the phenomenon of self-translation: “the act of translating one’s 
own writings into another language and the result of such an undertaking” (Grutman 
2009). Although in the 20th century many Polish writers undertook the practice, 
monographs on national literature tend to be monolingual and omit self-translations in 
their histories. The question appears briefly in monographs on a given author, usually 
in relation to their bilingualism in prose or poetry. Self-translation appears to be 
invisible in Polish literature, without much systematic study. 

Around 1949, Maria Kuncewiczowa worked on the project of world citizenship 
(obywatelstwo światowe) - a remedy for the disaster of home and borders for writers 
made stateless by the circumstances. She believed that the category of world 
citizenship broadened refugee horizons and allowed to see one’s country from the 
perspective of the world. The idea behind her appeal reveals that the experience of 
self-translation might be of greater importance than just as a mere experiment.  

The paper discusses two case studies of self-translation: one by 
Kuncewiczowa and the other one by Janusz Głowacki. While Kuncewiczowa self-
translated the play Thank you for the Rose (1950-1956) into Polish, Głowacki 
translated the play Antygona w Nowym Jorku (1992) into English with Joan Torres 
(the American edition clearly establishes the credits: Antigone in New York (100%) 
by Głowacki (50%), translated by Głowacki and Torres (25%)). The paper considers 
the context of self-translations and findings based on paratextual material and close 
comparative analysis of the texts involved in the process.  

In the light of Kuncewiczowa’s idea of world citizenship, self-translation is 
presented as a phenomenon that exceeds one national context and opens up 
a discursive space in which literature denies clear linguistic borders. Consequently, 
self-translation constitutes a way to complement the conventional approach through 
which Poland’s literary history is predominantly considered a mono-cultural 
phenomenon. 
 
 

Przekład autorski w literaturze polskiej XX wieku: 
Przypadek Kuncewiczowej i Głowackiego 

 
Referat dotyczy zjawiska przekładu autorskiego, tj. aktu tłumaczenia własnych dzieł 
na inny język oraz rezultatu takiego procesu (Grutman 2009). Choć wielu polskich 
pisarzy XX wieku podjęło się tego zadania, monografie na temat literatury narodowej 
przyjmują zwykle perspektywę jednojęzyczną i pomijają w swojej historii przekłady 
autorskie. Zagadnienie to poruszane jest pobieżnie w monografiach poświęconych 
poszczególnym autorom, zwykle w nawiązaniu do ich dwujęzyczności w prozie lub 
poezji. Przekład autorski wydaje się być niewidoczny w polskiej literaturze i nie 
stanowi obiektu wielu systematycznych badań.  

Około 1949 Maria Kuncewiczowa pracowała nad projektem ‘obywatelstwa 
światowego’ – lekarstwa na katastrofę domu i granic dla tych pisarzy, którzy 



w wyniku okoliczności zostali pozbawieni państwa. Kuncewiczowa wierzyła, że 
kategoria obywatelstwa światowego rozszerza horyzonty uchodźcze i pozwala na 
ujrzenie własnego kraju w perspektywie świata. Idea leżąca u podstaw jej apelu 
pokazuje, że doświadczenie przekładu autorskiego może mieć większe znaczenie 
niż zwykły eksperyment.  

Referat omawia dwa przypadki: przekład autorski Kuncewiczowej oraz 
wspomagany przekład autorski Janusza Głowackiego. Podczas gdy Kuncewiczowa 
przetłumaczyła sztukę Thank you for the Rose (1950-1956) na język polski, Głowacki 
przetłumaczył sztukę Antygona w Nowym Jorku (1992) na język angielski razem 
z Joan Torres (amerykańskie wydanie wyraźnie ustala wkład: Antigone in New York 
(100%) by Głowacki (50%), translated by Głowacki and Torres (25%)). Referat 
rozpatruje kontekst obu przypadków oraz prezentuje wnioski oparte na materiale 
paratekstowym i dokładnej analizie porównawczej tekstów włączonych w proces 
przekładu.  

W świetle idei obywatelstwa światowego Kuncewiczowej przekład autorski jest 
przedstawiony jako zjawisko, które wykracza poza jeden kontekst narodowy i otwiera 
przestrzeń, w której literatura odrzuca wyraźne granice językowe. W rezultacie, 
przekład autorski stanowi sposób na uzupełnienie konwencjonalnego podejścia, 
przez które historia literatury polskiej jest przeważnie uważana za zjawisko 
jednokulturowe.  
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Indirect Translation 
 in 20th-Century Polish-Italian Intercultural Exchange: 

A New Perspective of Research 
 on History of Literary Translation in the Polish Context 

 
Although indirect translation has been practised widely in situations of intercultural 
exchange around the world, it has attracted a more systematic interest of translation 
scholars only in recent years (cf. the last special issue of Translation Studies; 10/ 
2017). Given the still predominant demand for closeness to the source text (present 
in popular reflection on translation as well as in academic papers, e.g. Ceccherelli 
2012, Marchesani 1994), indirect translation tends to be negatively evaluated 
because it increases the distance to the ultimate source text (St André 2009, Asis 
Rosa, Pięta, Rita Bueno 2017). Despite present terminological and methodological 
instability, indirect translation seems to be a very promising area of translation 
research, also in the Polish context. As a product of the one of the “small” or 
“peripheral” languages, Polish literature in translation into other target languages 
often needed mediating texts. In many cases this kind of rewriting was privileged 
over direct translation, usually for aesthetic reasons (in the first decades of the 
twentieth century indirect translations by recognized authors were often considered 
automatically better than those executed by “normal” translators; cf. Gombrowicz 
1998), and officially supported by national cultural diplomacy (Breza 1983). 
 In Polish literary translation studies, the significance of indirect translation has 
been seriously undervalued, especially in research on literary translation from Polish 
as a source language. Many classical works of Polish prominent authors were 
published abroad as a result of indirect translation. The most appealing example of 
that kind is Stanisław Lem’s Solaris, translated into English via French in 1970 by 
Joanna Kilmartin and Steve Cox, and regularly republished in that version up till now.  
 In the Polish-Italian intercultural context, indirect literary translation was very 
common up until 1970s (when along with the development of Polish studies 
departments at Italian universities, a significant group of native Italian translators, 
able to translate directly from Polish, entered the profession) and has been 
occasionally practised after that: e.g. in 1995 Lem’s Cyberiade was translated into 
Italian via English. The Italian versions of some Eliza Orzeszkowa’s, Zofia 
Nałkowska’s, Witold Gombrowicz’s novels and short stories, as well as a substantial 
part of Polish poetry in Italian translation, are the result of various indirect practices 
(translated via one of the “central” languages, usually French, or by a bilingual team 
of translators). 
 The aim of the paper, which brings together the results of a reconnaissance 
research, is to provide a preliminary overview of selected interpretative issues and 
textual practices related to indirect translation in the Polish-Italian intercultural 
exchange. It will be based on three main examples – La casa delle donne: Zofia 
Nałkowska’s Dom kobiet translated by Sibilla Aleramo via intermediary translations 
into French and Italian, 1930, (cf. Kłos 2015); Ferdydurke: translated into Italian by 
Sergio Miniussi via French and Spanish, under the supervision of Konstanty 



A. Jeleński, 1961, (cf. Gombrowicz 1961 and 1998); Commedia ripugnante di una 
madre: Witkacy’s Matka translated by Dacia Maraini via French and English, 1969, 
(cf. Witkiewicz 1970, Ceccherelli 2012), which cover different text typologies and 
practical approaches to the translation process. The author will focus on sociocultural 
and gender aspects of the differences between the source and target texts.  
 

Przekład pośredni w polsko-włoskiej wymianie kulturowej w XX wieku: 
Nowa perspektywa w badaniach nad historią przekładu literackiego  

w polskim kontekście 
 

Chociaż przekład niebezpośredni jest zjawiskiem często spotykanym w wymianie 
międzykulturowej, dopiero w ostatnich latach zaczął wzbudzać systematyczne 
zainteresowanie przekładoznawców (zob. niedawny numer tematyczny czasopisma 
“Translation Studies”: 10, 2017). Z uwagi na wciąż silne zakorzenione oczekiwanie 
“wierności” tekstu docelowego w stosunku do tekstu wyjściowego (obecne zarówno 
w popularnej refleksji nad przekładem, jak i w publikacjach naukowych, np. 
Ceccherelli 2012, Marchesani 1994), przekłady niebezpośrednie z reguły oceniane 
są negatywnie – kilkuetapowy proces translacji w oczywisty sposób zwielokrotnia 
dystans między oryginałem a finalnym przekładem (St André 2009, Asis Rosa, Pięta, 
Bueno Maia 2017).  

Pomimo nie do końca ustabilizowanej terminologii i problemów 
metodologicznych, przekład niebezpośredni wydaje się wielce obiecującym polem 
badań w obrębie przekładoznawstwa, również w polskim kontekście. Literatura 
tworzona w języku polskim, uznawanym za jeden z języków „małych” lub 
„peryferyjnych”, w przekładzie na języki obce często wymagała mediacji przekładów 
pośrednich. Taki rodzaj translacji bywał z powodów estetycznych ceniony wyżej niż 
przekład bezpośredni (nawet do lat 60. XX wieku przekłady niebezpośrednie 
autorstwa uznanych pisarzy niejednokrotnie uznawano za automatycznie lepsze niż 
te będące dziełem zawodowych tłumaczy, por. Gombrowicz 1998) i oficjalnie 
wspierany przez państwową dyplomację kulturalną (Breza 1983). 

W polskich badaniach nad przekładem literackim fenomen przekładu 
niebezpośredniego był do tej pory niedoceniany, zwłaszcza w studiach nad literaturą 
polską w przekładzie na języki obce. Wiele zagranicznych przekładów polskiej 
klasyki to rezultat niebezpośrednich praktyk translatorskich. Chyba najsłynniejszym 
takim przekładem jest Solaris Stanisława Lema w angielskiej wersji Joanny Kilmartin 
i Steve’a Coxa, powstałej za pośrednictwem przekładu francuskiego, która ukazała 
się w 1970 roku i jest regularnie wznawiana do dziś.  

W polsko-włoskich relacjach kulturalnych w XX wieku przekład niebezpośredni 
był częstym zjawiskiem do lat 70. (kiedy to wraz z rozwojem polonistyki na włoskich 
uniwersytetach do zawodu trafiła znacząca grupa profesjonalnych filologów 
tłumaczących bezpośrednio z polskich oryginałów), a okazjonalnie bywał 
praktykowany nawet później (np. wydany w 1995 roku włoski przekład Cyberiady 
Lema powstał za pośrednictwem przekładu angielskiego). Rezultatem różnorodnych 
niebezpośrednich operacji translacyjnych (z reguły przekładów dwustopniowych, 
powstałych za pośrednictwem tłumaczenia na jeden z “centralnych” języków, 
najczęściej francuski, lub tekstów będących wynikiem kooperacji dwóch tłumaczy, 
polsko- i włoskojęzycznego) są liczne włoskie tłumaczenia prozy Elizy Orzeszkowej, 
Zofii Nałkowskiej, Witolda Gombrowicza, jak również dużej części polskiej poezji.  
 Celem referatu, prezentującego wyniki wstępnych badań nad rolą przekładu 
niebezpośredniego w polsko-włoskich relacjach kulturalnych, jest przegląd 



wybranych problemów badawczych i typologii praktyk przekładowych. Opierać się on 
będzie na trzech głównych przykładach, zróżnicowanych pod względem gatunkowym 
i prezentujących różne rodzaje operacji translatorskich – La casa delle donne: Dom 
kobiet Zofii Nałkowskiej w tłumaczeniu Sibilli Aleramo powstałym na bazie 
pośrednich przekładów na włoski i francuski, 1930, (zob. Kłos 2015); Ferdydurke: 
włoski przekład Sergio Miniussiego zapośredniczony przez przekłady na francuski 
i hiszpański, powstały pod językowym i literackim nadzorem Konstantego 
A. Jeleńskiego, 1961 (zob. Gombrowicz 1961 i 1998); Commedia ripugnante di una 
madre: Matka Witkacego w tłumaczeniu Dacii Maraini, bazującym na francuskiej 
i angielskiej wersji utworu, 1969 (zob. Witkiewicz 1970, Ceccherelli 2012). 
W analizach wybranych przekładów autorka zamierza się skupić na aspektach 
społeczno-kulturalnych i genderowych. 
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Zofia Jachimecka’s “Portrait with Teeth”1 
 

 
In my presentation, I would like to concentrate on how the the famous Italian drama 
translator Zofia Jachimecka (1886-1973) was portrayed in Polish literature and 
criticism in the context of her work as a translator. Jachimecka is constantly present 
in Polish culture, but mostly known as a model and irreplaceable ornament of 
Cracow's intellectual elite salons. Her translation activity can be described as an 
"inconspicuous work" (a term proposed by Jerzy Strzelczyk, and adopted by Ewa 
Kraskowska), "undervalued by critics" (Kraskowska 2012: 6) but preserving the 
"stigma" (Strzelczyk 2001: 8) of the author.  

Jachimecka is known as a muse of Kraków artists; she went down in history of 
Polish art as a model of the most beautiful female portraits which were painted by 
Axentowicz, Kossak, Chwistek, Mehoffer and Witkacy. Xawery Dunikowski 
sculptured Jachimecka as one of the famous "Wawel Heads". Mr. and Mrs. 
Jachimecki used to organize at their apartment in 47 Grodzka Street so-called 
"intellectual fives" – meetings held on Thursdays to talk about art and literature. She 
became one of the characters in Magdalena Samozwaniec’s book Maria i Magdalena 
and Krystyna Zbijewska’s Z muzami pod rękę [Hand in hand with the muses]. In the 
narratives on Zofia Jachimecka, however, she is less often mentioned in the context 
of her impressive achievements as a translator. In addition to having made hundreds 
of teas, "Profesorowa" (“The professor’s wife”, as she was called) has translated the 
works of the most important Italian dramatists such as Luigi Pirandello and Carlo 
Goldoni; she co-created the canon of Italian literature in Polish translation. Moreover, 
her translations were published by Biblioteka Narodowa (National Library), a fact 
which seems to be remembered only by Polish Italian Philologists. She did not 
translate "to pass the time" (cf. Rajewska 2015: 270) and only because she was 
"pretty" and "had some journalistic-literary relations", as some used to say.  

I will try to prove that, as a specialist in the culture of the Apennine Peninsula, 
Jachimowska deliberately introduced to the Polish market Italian classics, creating an 
image of Italian literature which is still present and dominant in Polish reception. 
I would like to recover a significant female translator by drawing on 
a historiographical model, incorporating into the historical study of translation also the 
translator herself. In my research, I will follow the model of classical rhetoric used by 
D’Hulst (2011) in his historical research. This perspective will help to reconstruct, in 
a selective manner, the process of creating the Polish literary polysystem. Since non-
recognition of Jachimecka as an influential actor in culture and writing is due to the 
fact that she lived in a patriarchal society my presentation can contribute also to 
a feminist reflection on translation. 
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Jak ugryźć włoską literaturę- Zofii Jachimeckiej “portret z zębami”2 
 
W moim wystąpieniu zaprezentuję sposób, w jaki sylwetka Zofii Jachimeckiej (1886-
1973), znanej tłumaczki dramatu włoskiego, została przedstawiona w polskiej 
literaturze i krytyce, w odniesieniu do jej pracy zawodowej. Zofia Jachimecka jest 
stale obecna w polskiej kulturze, znana przede wszystkim jako modelka 
i niezastąpiona ozdoba intelektualnych salonów krakowskich. Obraz pozycji 
zawodowej tłumaczki jest jednak zaciemniony, a nawet przekłamany; jej twórczość 
wpisuje się w formułę "twórczości niepozornej" (pojęcie zaproponowane przez 
Jerzego Strzelczyka i przyjęte przez Ewę Kraskowską), "niedowartościowanej przez 
krytyków" (Kraskowska 2012: 8), zachowującej jednak "piętno" (Strzelczyk 2001: 8) 

autorki.  
Tłumaczka była muzą krakowskich artystów, zapisała się w historii polskiej 

sztuki jako modelka najpiękniejszych kobiecych portretów pędzla Axentowicza, 
Kossaka, Chwistka, Mehoffera i Witkacego; Xawery Dunikowski wyrzeźbił ją jako 
jedną ze sławnych "Wawelskich Głów". Państwo Jachimeccy organizowali w swoim 
mieszkaniu przy ul. Grodzkiej 47 tak zwane „intelektualne five’y”, które stanowiły 
przestrzeń do dyskusji o sztuce i literaturze. Zofia Jachimecka jest jedną z bohaterek 
powieści Maria i Magdalena Magdaleny Samozwaniec i Z muzami pod ręką Krystyny 
Zbijewskiej, jednak w narracjach tych jedynie marginalnie wspomniane zostają jej 
imponujące osiągnięcia z dziedziny przekładu. "Profesorowa" (jak ją nazywano), 
w przerwie od parzenia setek czwartkowych herbatek, przetłumaczyła najważniejsze 
włoskie dramaty autorstwa Luigiego Pirandella i Carla Goldoniego, współtworząc 
kanon literatury włoskiej w polskim tłumaczeniu. Jej przekłady zostały opublikowane 
przez Bibliotekę Narodową, o czym wydają się pamiętać dziś jedynie italianiści. Nie 
tłumaczyła "dla zabicia czasu" i tylko dlatego, że była "ładna" i "miała jakieś stosunki 
dziennikarsko-literackie", jak zwykł mówić Boy- Żeleński (Rajewska 2012: 270). 

Chciałbym przywrócić należne tłumaczce uznanie, wykorzystując model 
historiograficzny. W mojej prezentacji udowodnię, że Zofia Jachimecka, 
specjalizująca się w kulturze i lieraturze Półwyspu Apenińskiego, świadomie 
wprowadziła na polski rynek włoskich klasyków, tworząc obraz literatury włoskiej, 
który nadal jest obecny i dominuje w polskiej recepcji. W swoich badaniach posłużę 
się modelem klasycznej retoryki użytym przez D'Hulsta (2001) w jego badaniach 
historycznych. Badanie twórczości i życia tłumaczki przy użyciu tego modelu może 
przyczynić się do rekonstrukcji procesu tworzenia polskiego polisystemu literackiego. 
Ponieważ niedostrzeżenie wpływu Jachimeckiej na kulturę i literaturę polską (stale 
nawiązującą do literatury włoskiej, której polska recepcja była moderowana m.in. 
przez prezentowaną tłumaczkę) wynika z faktu, że tworzyła w społeczeństwie 
patriarchalnym, moja prezentacja może stać się więc także inspiracją do refleksji nad 
tłumaczeniem w kluczu feministycznym. 
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in Poland: Reflections published on selected thematic blogs  

and personal websites 
 
 
The presentation will focus on literary translation as a phenomenon and as 
a profession; in particular – on dynamically developing online forms of expressing 
views and accounting for experiences. It will discuss selected examples of Internet 
thematic blogs and personal websites by practising literary translators, critics and 
enthusiasts of the field. The major aims of the study are to prove how the analysis of 
online publications, such as blogs and personal websites, can productively contribute 
to the research on the history of literary translation in Poland and to illustrate how 
those texts reflect social, political and ideological entanglements of translation 
practices.  
 The discussion will include translation histories of individual translators, 
encompassing practical aspects of the profession, such as job offers, contracts and 
cooperation with publishers, as well as reflections on a variety of translation 
dilemmas and experiences concerning publisher-imposed requirements and their 
ideological justification. Both literary translators’ contributions and remarks on the 
field of literary translations in Poland published online by non-practitioners will be 
scrutinized with special attention paid to the most frequent topics and motifs, 
obstacles and solutions, as well as attitudes to the “visibility” of the translator. Further 
aspects under consideration will comprise popular genres, the dynamics of the Polish 
literary system and the position occupied by translated literature. Particular attention 
will be paid to the professional nature of online communication channels, which 
constitute a relative novelty in the Polish reflection in the field and may effectively 
complement more traditional forms such as reviews, academic articles or translators’ 
prefaces. The analysis will be situated in sociological, political and institutional 
contexts of literary translation.  
 
 

Obecna pozycja przekładu literackiego i tłumaczy literatury w Polsce: 
refleksje z wybranych blogów tematycznych i osobistych stron internetowych 

 
 

Wystąpienie będzie poświęcone przekładowi literackiemu w kontekście praktyki 
tłumaczeniowej, a w szczególności dynamicznie rozwijającym się elektronicznym 
formom wyrażania poglądów i dzielenia się doświadczeniami. Omówione zostaną 
wybrane przykłady blogów tematycznych i oficjalnych stron internetowych tłumaczy 
literatury i krytyków przekładu. Głównym celem tego przeglądu będzie zilustrowanie 
potencjalnego wkładu, jaki analizy tego typu materiałów może mieć we współczesne 
badania nad historią przekładu literackiego w Polsce oraz wykazanie, w jaki sposób 
odzwierciedlają one społeczne, polityczne i ideologiczne uwarunkowania praktyki 
tłumaczeniowej.  



Omawiane teksty będą obejmowały historie indywidualnych tłumaczy; w tym 
praktyczne aspekty wykonywania zawodu takie jak oferty pracy, umowy i współpraca 
z wydawnictwami, jak również refleksje dotyczące problemów tłumaczeniowych 
i doświadczeń związanych z odgórnie narzuconymi przez wydawców wymaganiami. 
Komentarze praktykujących tłumaczy oraz osób zgłębiających temat przekładu 
literackiego w Polsce będą analizowane pod kątem najpopularniejszych tematów 
i wątków oraz najczęstszych trudności i rozwiązań, jak również stosunku do 
„widzialności” tłumacza. Analiza skupiać się będzie także na popularnych gatunkach 
literackich oraz dynamice polskiego polisytemu literackiego. Szczególna uwaga 
poświęcona zostanie merytorycznej zawartości przekazów publikowanych w formie 
blogów i pokrewnych tekstów, które stanowią stosunkową nowość w refleksji nad 
przekładem na gruncie polskim i uzupełnienie bardziej tradycyjnych form takich jak 
recenzje, artykuły naukowe czy przedmowy tłumaczy. Analiza zostanie 
przeprowadzona w kontekście społecznym, politycznym i instytucjonalnym.  
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Peritexts in Polish Translations from Italian in the 18th Century: 
A space for dialogue and manipulation 

 
 
My presentation will focus on the peritexts (G. Genette, A. Del Lungo) of translations 
from Italian in the Age of Enlightenment in Poland. I am planning to examine this 
aspect of the Polish versions of three literary or near-literary works: Cesare 
Beccaria’s treatise On Crimes and Punishments (published in Polish in 1772), 
Francesco Algarotti’s novel Il congresso di Citera (published in Polish around 1788), 
and Giovanni Barberi’s ideological text Compendio della vita, e delle gesta di 
Giuseppe Balsamo denominato il conte Cagliostro… (published in Polish in 1793). 
My reflection concerns the creativity of the three translators (Teodor Waga, Marianna 
Maliszewska, and Grzegorz Kniażewicz, respectively), two priests and a woman, who 
added a significant volume of introductions and notes to their hypertexts. Extensive 
peritexts are representative of a widespread tendency within Polish literature of this 
period, both original and translated. 

Considering the paratextual elements as a space for dialogue between the 
translator, the original author and the Polish readers, I will trace the evidence of 
cultural mediation while attempting a typology of these comments. I will look at these 
explanations, judgements, statements, polemical observations, testimonies and so 
on as ways of constructing a bridge for transferring foreign texts to the domestic 
literary system but also as methods of manipulation. I will base my analysis on 
studies on translators’ notes, such as the volume edited by Elżbieta Skibińska 
(Przypisy tłumacza, Wrocław-Kraków 2009), the studies on Italian-Polish cultural 
relationships by Jadwiga Miszalska (Z ziemi włoskiej do Polski. Przekłady z literatury 
włoskiej w Polsce do końca XVIII wieku, Kraków 2015) and my own previous works 
on the Italian-Polish cultural relations in the Eighteenth century.  
 
 

Peryteksty w XVIII-wiecznych polskich przekładach z włoskiego: 
przestrzeń dialogu i manipulacji 

 
Referat będzie poświęcony perytekstom (G. Genette, A. Del Lungo) w przekładach 
z włoskiego opublikowanych w oświeceniowej Polsce. Analizie zostaną poddane 
polskie wersje trzech tekstów (jednego literackiego i dwóch sytuujących się na 
obrzeżach literatury): traktatu Cesarego Beccarii Dei delitti e delle pene (polskie 
wydanie, O przestępstwach i karach: 1772), powieści Francesca Algarottiego Il 
congresso di Citera (polskie wydanie, Seym walny cyterski: ok. 1788), 
przesiąkniętego ideologią opracowania Giovanniego Barberiego Compendio della 
vita, e delle gesta di Giuseppe Balsamo denominato il conte Cagliostro […] (polskie 
wydanie, Życie Józefa Balsamo...:1793). Rozważania będą dotyczyły licznych 
i obszernych hipertekstów, które – zgodnie z tendencją ówczesnej polskiej literatury 
(tak oryginalnej, jak i tłumaczonej) – dodało do utworzonych przez siebie 



hipertekstów troje tłumaczy (Teodor Waga, Marianna Maliszewska i Grzegorz 
Kniażewicz – dwóch księży i kobieta).  

Traktując te parateksty jako przestrzeń do dialogu między tłumaczem, 
autorem oryginału i polskimi odbiorcami, będę w nich szukać śladów pośrednictwa 
kulturowego; zaproponuję też typologię tych komentarzy. Te wyjaśnienia, opinie, 
stwierdzenia, polemiczne uwagi itp. zostaną poddane analizie jako środki służące 
transferowi obcych tekstów do polisystemu literatury polskiej, a jednocześnie jako 
narzędzia manipulacji. Studium, będące kontynuacją moich badań nad włosko-
polskim pograniczem kulturowym w XVIII w., zostanie oparte m.in. na opracowaniach 
poświęconych przypisom tłumaczy, jak tom pod redakcją Elżbiety Skibińskiej 
(Przypisy tłumacza, Wrocław-Kraków 2009), oraz kulturowym relacjom włosko-
polskim (ze szczególnym uwzględnieniem książki Jadwigi Miszalskiej Z ziemi 
włoskiej do Polski. Przekłady z literatury włoskiej w Polsce do końca XVIII wieku, 
Kraków 2015). 
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17th-Century Translations of Jesuit Accounts from the Far East: 
Literary, cultural and linguistic aspects 

 
Right from the beginning of their activity, the Jesuits painstakingly collected 
documents concerning their missions. Already since the 16th century, the 
missionaries’ accounts were printed and delivered by the particular provinces to the 
Roman Curia. In the case of overseas territories, Jesuit writings of this type fall into 
two categories: litterae annuae and relationes. These accounts were printed in Latin 
or Italian, and then soon translated into other languages. In Poland, in the first three 
decades of the 17th century, more than a dozen reports from China, Japan, Vietnam 
and Tibet were printed. Some of these translations were anonymous, but among the 
non-anonymous translators one can also find two Jesuits: Szymon Wysocki and 
Fryderyk Szembek. The aim of these accounts was to encourage young members of 
the order to undertake missionary activity; at the same time, they constituted an 
important source of information about distant lands. For example, De Andrade’s 
reports from Tibet and Baldinotti’ s from Vietman were the first eye-witness accounts 
from these territories, not only in Poland, but in whole Europe.  

Polish translations can be analysed according to various aspects. They 
constituted a source of information of geography or culture, given the scarcity of 
other publications (M. Bielski, A Chronicle of the Whole World, G.Botero/P. Łęczycki, 
Common Accounts, P. Skarga, Lives of the Saints). They document the translator’s 
attitude towards cultural otherness, an attitude often divergent from that of the 
original author, who directly engaged with ‘the other’. Encountering a different 
culture, the translator often had to cope with difficulties such as proper names or 
culturally marked vocabulary. Sometimes, the analysed translations document the 
first time a given term (e.g. Polish calques for lama or bonze) was used. Another 
aspect is the genre specificity of these texts; belonging to the category of ‘travel 
writing’, they contain the germ of reportage. However, in Polish translations, some 
modifications were introduced: changes in the narrating protagonist and in the 
sequence of events leads to a slight genre shift.  

The main methodology used in my research falls within the general proposal 
of Translation Studies: the polisystem’s theory of Itamar Evan-Zohar and Lefevere’s 
theory of rewriting. It concerns also the issues studied by sociology of translation, 
theory of reportage, history of culture and history of languages, as well. The project 
tries to pursue the ‘archaeology of translation’ postulated by TS. which allows to 
discover translations of texts not belonging to the literary canon (in this case non-
fiction literature) which can play a role in reconstructing the development of target-
culture writing and its literary polisystem. Jesuit accounts emphasize pragmatic 
aspects and depend on a specific patronage. In the Polish versions, the translators 
perform a “rewriting” which consists not only in a transfer the text to a different 
language/culture but also in adapting it to a new “possibility space”. It influences the 
form of texts and also the perspective taken in the description of the source culture. 
 
 
 
 



XVII-wieczne przekłady jezuickich relacji z Dalekiego Wschodu. 
Aspekty literackie, kulturowe i językowe 

 
Od początku swej działalności jezuici dbali o gromadzenie dokumentów dotyczących 
misji. Już od wieku XVI drukowano relacje misjonarzy, które poszczególne prowincje 
zobowiązane były wysyłać do Kurii Generalnej w Rzymie. W przypadku terenów 
zamorskich wśród pism jezuickich tego typu wyróżniamy dwie kategorie: litterae 
annuae oraz relationes. Sprawozdania te drukowane były po łacinie lub po włosku 
i w krótkim czasie przekładano je na inne języki. W Polsce w pierwszych trzech 
dekadach XVII wieku opublikowano kilkanaście relacji z Chin, Japonii, Wietnamu 
i Tybetu. Część z nich była anonimowa ale wśród tłumaczy pojawiają się dwa 
nazwiska jezuitów: Szymon Wysocki i Fryderyk Szembek. Relacje miały zachęcić 
młodych adeptów do poświęcenia się działalności misyjnej z drugiej zaś strony 
stanowiły istotne źródło informacji na temat odległych krain. Przykładowo, teksty De 
Andrade z Tybetu oraz Baldinottiego z Wietnamu nie tylko w Polsce, ale i w Europie 
stanowiły pierwsze relacje naocznych świadków dotyczące tamtych terenów.  

Przekłady polskie mogą być analizowane z uwagi na ich wielorakie znaczenie. 
Stanowiły one źródło informacji geograficznych czy kulturowych z uwagi na niewielką 
liczbę publikacji o tej tematyce (M. Bielski, Kronika wszystkiego świata, G.Botero/P. 
Łęczycki, Relacje powszechne, P. Skarga, Żywoty świętych). Dokumentują postawę 
tłumacza wobec inności kulturowej, niejednokrotnie różniącą się od postawy autora 
pierwszego, nawiązującym z „obcym” bezpośrednią relację. Tłumacz stykając się 
z odmienną kulturą napotykał też trudności w postaci nazw własnych i terminów 
nacechowanych kulturowo. Analizowane przekłady niejednokrotnie stanowią 
dokumenty pierwszego użycia słów takich, jak np. lama lub bonzo. Kolejnym 
zagadnieniem jest swoistość gatunkowa tych tekstów, które należąc do kategorii 
„podróży” prezentują embrionalne cechy reportażu. W przekładach polskich dochodzi 
jednakże do pewnych modyfikacji: zmiana postaci narratora, inne uszeregowanie 
zdarzeń, co prowadzi do lekkiego przesunięcia gatunkowego.  

Podstawowa metodyka badań zawiera się w szeroko pojętej propozycji 
Translation Studies począwszy od teorii polisystemów Itamara Evena-Zohara, 
a w szczególności Lefeverowskiej koncepcji rewritingu. Dotyka również zagadnień 
interesujących socjologów przekładu, teoretyków reportażu czy nawet historyków 
kultury i historyków języka. Artykuł stara się zwłaszcza realizować postulowaną przez 
przedstawicieli TS „archeologię przekładu” pozwalającą odkrywać tłumaczenia 
tekstów nie należących do literackiego „kanonu” (w tym przypadku chodzi ponadto 
o teksty literatury niefikcjonalnej), a istotnych dla rekonstrukcji rozwoju piśmiennictwa 
kultury docelowej i jej polisystemu literackiego. Relacje pisane przez jezuitów kładą 
nacisk na wymiar pragmatyczny, i są zależne od konkretnego patronatu. 
W przypadku wersji polskiej tłumacz dokonuje swoistego przepisania tekstu 
polegającego nie tylko na przełożeniu na inny język/kulturę, ale też dostosowaniu do 
nowych „przestrzeni możliwości”. Wpływa to na strukturę tekstu, ale też – co 
postaramy się wykazać – na przyjętą perspektywę w opisach obcej kultury. 
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The Role of Translation Anthologies in the Polish Context 
 
Taking into account the limited attention to conceptualizing anthologies of translated 
literature, the present paper is an attempt (1) to showcase their role in the translation 
history as well as (2) to reflect theoretically on translation anthologies through the 
three-dimensional methodological prism that centers on anthropos (human), topos 
(sociocultural medium) and thropos (knowledge and meaning gained). Translation 
anthologies will be posited not merely as large-scale publishing projects, but as new 
target entities (“consolidated wholes”) of meaningfully selected and re-contextualized 
translations, thus creating, in Barthes’ terms, chambre d'echos – an echo chamber, 
i.e. a web of texts, evoking manifold reflections in the minds of readers. 

Our theoretical framework will be enhanced by the practical analysis of Polish 
anthologies of Ukrainian literature, published in the 20th and early 21st centuries: 
Antologia poezji ukraińskej (Warszawa, 1976), Ukraińskie wiersze miłosne (wybór 
liryki współczesnej) (Warszawa, 1991), Stepowa legenda: Antologia ukraińskiej małej 
formy prozatorskiej lat 1890-1930 (Warszawa, 2001), Wiersze zawsze są wolne: 
poezja ukraińska (Wrocław, 2004), Listy z Ukrainy. Antologia (Wrocław, 2016). The 
editorial strategies actualized in the process of publishing anthologies, notable 
features of agency and translatorship, complex discursive properties of the above-
listed anthologies will be insightfully discussed at the background of historically-
defined target translation culture. On the macro-level, it would be worthwhile to follow 
how Ukrainian culture “translates” itself for the Polish readership. Simultaneously, 
a parallel will be drawn to Ukrainian anthologies of Polish literature which have 
appeared since 1960s.  

On the endnote, the liminal question – how far and in what ways two 
‘peripheral’ literatures (written in less well-known languages and coming from less 
familiar traditions) interacted historically and created their “translation zone” without 
recourse to “central” (English, German, French) literatures – might become 
a stimulus for the ensuing discussion. 
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Why does background matter? 
 Non-scientific Sources of Information  

about Personal, Social, and Economic Life of Translators 
 as a Benefit for Translation History and Criticism 

 
The biographical turn in translation studies has recently gained impetus; translation 
history researchers and critics have boosted the importance of personal dimension 
inherent to translations (among others Pym (1998), Woodsworth (2012), Kelletat and 
Tashinskiy (2014), Makarska (2015)). Frequently, the geographical aspects are taken 
into consideration (the “topobiography” postulated by Jacek Kaczmarczyk), such as 
birth place, places of residence etc., as well as literary contacts and relations proven 
by the translator’s works or any official documents, which contribute to the 
translator’s profile (as claimed by Berman). Such an expansion of the context of 
a translation lets us inscribe a single act into a broader translating plan and place it 
on the map of personal experiences of the translator as an individual.  

A methodological blind spot, however, opens in the face of all ‘unofficial’ 
information, derived from an unscholarly source, whether Facebook, private 
correspondence, or an orally transmitted private story. This ambivalence is premised 
upon the tension between postmodern textual perspective that neglects the question 
of the author as a true-born human and the fact that nowadays we have more and 
more access to facts about the translator’s real life, preferences, relationships, 
conflicts etc. In our paper, we would like to contrast the approach of literary 
historians, traditionally linking the interpretation with the author’s life, with the one of 
translation studies researchers to prove that the latter could cull some inspiration 
from literary history methods in order to treat the translation as a complex process 
perceived against its socio-economic and interpersonal context that cannot ignore 
the problem of the author. 

 After all, entirely private information that was given by pre-modern and early 
modern agents (authors/ artists/ translators e.g. in diaries, books of friends, 
Stammbücher (alba amicorum) is considered a valid source of knowledge for 
historians. Nowadays such a piece of information gathered e.g. from a social media 
account would not be regarded as a source a critic can legitimately rely on. The very 
nature of this sort of biographical information remains roughly the same, no matter if 
it comes from 1610 or 2012, while the approach to what is scientific and what is not, 
reveals its arbitrariness. On a more general level recent research in early modern 
networks of collaborating agents, especially in the field of science history, which 
constructs correspondence networks as an object of study and a clear model of the 
dissemination of knowledge, can be seen as a guiding light for translation history 
studies aiming to include biographical data in the research. Recent methods of 
history investigation can be thought of as enabling to perceive individual agents as 
producing their works within a densely woven matrix of social relations. This is why 
we would like to present this approach using both historical and recent material, 



where media and technology of accessing the information differ but the methodology 
and perspective remain similar.  

 
 

Dlaczego zaplecze ma znaczenie? 
O pożytkach z nienaukowych źródeł informacji na temat osobistych, 

społecznych i ekonomicznych relacji tłumaczy dla historii i krytyki przekładu 
 

Zwrot biograficzny w przekładoznawstwie od pewnego czasu nabiera coraz 
większego rozmachu – badacze historii przekładu i krytycy dowartościowali 
znaczenie osobistego wymiaru tłumaczenia (Pym (1998), Woodsworth (2012), 
Kelletat and Tashinskiy (2014), Makarska (2015). Często jednak zwraca się w tym 
kontekście uwagę na aspekty geograficzne – miejsce urodzenia, wychowania, 
miejsca pobytów tłumaczy („topobiografie” Jacka Kaczmarczyka), lub, jak chciał 
Berman, kontakty literackie potwierdzone dorobkiem, pracami pisemnymi, czy innymi 
oficjalnymi dokumentami, które składają się na sylwetkę tłumacza. Z całą pewnością 
takie otwarcie na poszerzony kontekst przekładu pozwala wpisać pojedynczy akt 
w szerszy plan translatorski, umiejscowić na mapie osobistych doświadczeń 
tłumacza-człowieka.  

Metodologiczna luka pojawia się jednak tam, gdzie mamy do czynienia 
z informacją nieoficjalną, pochodzącą z nienaukowego źródła – wyczytaną w statusie 
na Facebooku, w korespondencji osobistej, podaną ustnie przez tłumacza 
w prywatnej opowieści. Ambiwalencja wynika z trudnego do pogodzenia 
postmodernistycznego oderwania autora od tekstu (w tym przypadku autora 
przekładu od przekładu), człowieka z krwi i kości od autonomicznej retoryki jego 
dzieła, z coraz większym dostępem do faktów na temat jego życia, upodobań, 
preferencji, związków, konfliktów i innych. W swoim wystąpieniu chciałybyśmy na 
podstawie konkretnych przykładów polskojęzycznych przekładów pokazać, że 
podejście bliższe historykowi literatury, zakładające interpretację utworu literackiego 
(w tym wypadku przekładu) opartą na informacjach dotyczących osobistego profilu 
autora, zebranych ze wszystkich dostępnych źródeł, może przynieść dzisiejszym 
badaczom przekładu, a w przyszłości również historykom przekładu, spore korzyści.  
Głównie dlatego, że pozwala traktować przekład jako złożony proces i pokazywać 
możliwie szeroki kontekst społeczno-ekonomiczno-międzyludzkich relacji, w jaki jest 
wpisany.  

Warto tu podkreślić, że przecież całkowicie prywatne informacje, dostarczane 
przez przednowoczesnych oraz nowoczesnych autorów / artystów / tłumaczy m.in. 
w postaci pamiętników, sztambuchów (albo amicorum) wśród historyków były i są 
uznawane za pełnoprawne źródło wiedzy. Dzisiaj podobny typ informacji 
pozyskanych choćby za sprawą mediów społecznościowych natomiast nie jest 
poważany jako wiarygodne źródło, na którym badacz współczesnej sztuki mógłby 
swobodnie oprzeć swoje analizy czy interpretacje. Mimo że sama natura takich 
biograficznych faktów pozostaje ta sama, niezależnie czy pochodzą one z 1610 czy 
2012 roku, to jednak granica, pomiędzy tym, co jest uznawane za naukowe a co nie, 
jest wyznaczana dość arbitralnie. Dlatego to właśnie najnowsze badania 
nowożytnych sieci wzajemnych wpływów, szczególnie w zakresie historii nauki, 
badającej sieci zależności i modele rozprzestrzeniania się wiedzy, warto rozważyć 
jako metodologiczny drogowskaz dla translatologii, jeśli chodzi o włączanie 
prywatnych, biograficznych danych do badań nad historią przekładu.  



Z tego powodu chcemy pokazać taki warsztat biograficzny w ujęciu dawnym 
i dzisiejszym, gdy zmieniają się media i możliwości dostępu, ale metodologia 
i perspektywa może zostać porównywalna.  
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Reconstructing the History of Polish Translations 
of French Children’s Literature: 

A Century of Changes 
 
The contemporary multi-faceted literary polysystem in Poland is created by both 
translated literature and children’s literature. Historically, literature for young readers 
appeared in Poland in the 18th century through translations, mainly from French. 
Original Polish literature for this group of readers emerged later, at consecutive 
stages of development, but French translations remained an integral part of the 
Polish literary system for non-adults, though these translations have been losing their 
dominant position since the beginning of the 20th century. 

In the proposed presentation, I would like to focus on French children’s 
literature present in translation in independent Poland (after 1918) and to show how 
social, political and ideological factors influenced its size and shape. 

For this research, I will use the bibliometric method which consists in analysing 
bibliographic data of published translations. Therefore, it will be based on the 
bibliography I have compiled, which covers all Polish editions of French children’s 
literature published in Poland since 1918 (about 2000 entries). 

First, I will answer questions about the extent and the shape of French 
children’s literature in Poland in the 20th century (what was translated and published, 
which French authors and literary genres were preferred, who translated and who 
published these translations). I will also check what place this literature has occupied 
in the target system, i.e. above all in the Polish system of literature for young readers, 
but also more generally in Polish literature and culture. 

Then I will focus on an analysis of the correlations that can be observed 
between quantitative data obtained by the bibliometric method and the broader socio-
political and cultural background in Poland in each year, above all in relation to 
political history, the functioning of the whole book market and the development of 
literature for young readers. 
 
 

Odtwarzanie historii polskich przekładów francuskiej literatury dla dzieci: 
stulecie zmian 

 
Współczesny wielopłaszczyznowy polisystem literacki w Polsce współtworzą 
zarówno literatura tłumaczona, jak i literatura dla dzieci i młodzieży. Historycznie 
rzecz ujmując, literatura dla młodych czytelników pojawiła się w naszym kraju w XVIII 
wieku za sprawą przekładów, przede wszystkim z języka francuskiego. Oryginalna 
polska literatura dla tej grupy czytelniczej wyłoniła się dopiero na dalszych etapach 
rozwoju, jednak przekłady z francuskiego nadal pozostały integralną częścią 
polskiego systemu literackiego dla niedorosłych, choć od początku XX wieku straciły 
swoją dominującą pozycję.  



W proponowanym wystąpieniu chciałabym skupić się na francuskiej literaturze 
dla dzieci i młodzieży obecnej za sprawą przekładów w niepodległej Polsce (po roku 
1918) oraz pokazać, jak na jej rozmiar i kształt wpływały czynniki społeczne, 
polityczne i ideologiczne.  

Do badania wykorzystam metodę bibliometryczną, polegającą na analizie 
danych bibliograficznych opublikowanych przekładów. Oprę się zatem na 
sporządzonym przeze mnie spisie bibliograficznym obejmującym wszystkie polskie 
wydania przekładów francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży, które ukazały się na 
ziemiach polskich od roku 1918 (około 2000 pozycji). 

W pierwszej kolejności odpowiem na pytania o rozmiar i kształt dostępnej 
w Polsce francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży w uwzględnionym stuleciu (co 
tłumaczono i wydawano w poszczególnych latach? jakich autorów francuskich i jakie 
gatunki preferowano? czego nie tłumaczono?). Sprawdzę też, jakie było i jest jej 
miejsce badanej literatury w systemie docelowym, tzn. przede wszystkim w systemie 
literatury dla młodych czytelników w Polsce, ale też ogólniej: w polskiej literaturze 
i kulturze.  

Następnie skupię się na analizie korelacji, które zaobserwować można między 
danymi ilościowymi uzyskanymi za pomocą metody bibliometrycznej a szerszym tłem 
społeczno-politycznym i kulturowym w Polsce w poszczególnych latach, przede 
wszystkim ich zależnością od historii politycznej, od funkcjonowania całego rynku 
książki oraz od rozwoju literatury dla młodych czytelników. 
 
 
References + Suggested Reading 
 
D’HULST, L. (2001) Why and How to Write Translation Histories, in: John Milton  

(ed.), Emerging Views on Translation History in Brazil, São Paulo, 
Humanitas, 21-32 

----- (2015). Quels défis pour l’histoire de la traduction et de la traductologie? Méta  
60:2, 281–298 

DĄBROWSKA, W., L. OPŁAWSKA, K. SEKIERYCZ (oprac.) (1959) Książki dla  
bibliotek, tom 2: Literatura dla dzieci i młodzieży, Warszawa: SBP  

DOBROŁĘCKI, P. (red.) (2010) Dwudziestolecie wolnego rynku książki w Polsce  
(1989-2009), Warszawa: Biblioteka Analiz 

GOŁĘBIEWSKI, Ł. (1998) Rynek książki w Polsce, Warszawa: Biblioteka Analiz 
INGGS, J. A. (2011) Censorship and translated children’s literature in the Soviet  

Union, Target 23:1, 77–91 
JANKOWICZ, G., et al. (2014) Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a  

Bourdieu. Raport z badań, Kraków: Korporacja Ha!art 
KITRASIEWICZ, P., Ł. GOŁĘBIEWSKI (2005) Rynek książki w Polsce 1944-1989 
 Warszawa: Biblioteka Analiz 
KLUKOWSKI, B., M. TOBERA (2013) W tym niezwykłym czasie. Początki  

trasformacji polskiego rynku książki (1989-1995), Warszawa: Wydawnictwo 
Akademickie SEDNO. 

KONDEK, S. A. (1993) Władza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji  
książek w Polsce w latach 1944-1949, Warszawa: Biblioteka Narodowa 

-----. (1999) Papierowa rewolucja. Oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948- 
1955 Warszawa: Biblioteka Narodowa 

NIÈRES-CHEVREL, I. (2009) Introduction à la littérature de jeunesse, Paris: Didier  
Jeunesse 



NIÈRES-CHEVREL, I., PERROT, J. (red.) (2013), Dictionnaire du livre de jeunesse.  
La littérature d’enfance et de jeunesse en France, Paris: Electre-Éditions du 
Cercle de la Librairie 

O’SULLIVAN, C. (2012) Introduction: Rethinking methods in translation history,  
Translation Studies 5:2, 131-138 

PIQUARD, M. (2005) L’édition pour la jeunesse en Frace de 1945 à 1980, Paris:  
Presses de l’enssib 

PYM, A. (1998) Method in Translation History, Manchester: St Jerome  
Publishing 

SKIBIŃSKA, E. (2008) Kuchnia tłumacza. O polsko-francuskich relacjach  
przekładowych, Kraków: Universitas 

 
 
Natalia Paprocka – Assistant Professor at the Institute of Romance Philology, 
University of Wrocław. She has published on translation quality and its evaluation, 
e.g. in Erreurs en traduction pragmatique du français en polonais: identifier, évaluer, 
prévenir (2005). Her research interests revolve around various aspects of literature 
for children and young adults. She is in charge of the Polish National Science Centre-
funded project “A hundred years of translation for young readers in Poland”, aimed at 
investigating the strategies of publishers of French children’s and YA fiction in Polish 
translation in 1918-2012. 
 
Natalia Paprocka – adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Autorka publikacji o jakości w przekładzie i jej ewaluacji, 
w szczególności Erreurs en traduction pragmatique du français en polonais: 
identifier, évaluer, prévenir (2005). Interesuje się różnymi aspektami przekładów 
literatury dla dzieci i młodzieży. Kieruje projektem NCN „Sto lat przekładu dla dzieci 
i młodzieży w Polsce”, którego celem jest zbadanie strategii wydawców polskich 
tłumaczeń francuskiej prozy dla dzieci i młodzieży w latach 1918-2012. 



 
EWA RAJEWSKA 
Adam Mickiewicz University, Poznań 
 
 

Translating the World: 
Socio-translation Studies According to Alicja Iwańska 

 
1961. Alicja Iwańska (1918-1996), a Polish sociologist, writer and émigrée, freshly 
awarded a PhD from Columbia University, begins incognito her fieldwork on the 
culture of Mexican Indian Mazahua in Mbayo. Soon, ethical doubts begin to surface; 
Iwańska notes them down in her diary: “Such fieldwork is nothing but the least 
hazardous (that is: the worst!) form of espionage! That I do not «denounce» anyone 
to anybody does not change a thing. And how can I know if denouncing is not better 
than deceit?” she writes, alluding to her wartime experience in Polish Home Army 
intelligence. The foreignness of the people who everyday get closer and closer to her 
is unbearable and provokes also translation problems: “Isn’t translating their 
foreignness into my own language idiotically paper-like, inexcusable?” Iwańska 
makes a decision: “In this diary I will jot down my lies. Indispensable lies, cowardly 
lies, merciful lies – and on all these I will write an article one day. I already have the 
title: Las mentiras en la investigación sociológica, Les mesonges dans les 
recherches sociologiques, On Sociological Lies”. 

Yet we get a whole book instead: Świat przetłumaczony [A Translated World] 
(1968), honored in 1974 with The Kościelski Award. The book by Iwańska 
interestingly uses the figure of a translator-traitor and tries to translate Mexico 
conquered by the Spanish to Poland ruined by the Nazis and Stalinists. Or rather we 
get two books: the second is an anthropological monograph Purgatory and Utopia. 
A Mazahua Indian Village of Mexico (1971). The first, written in Polish, was described 
by Iwańska as  “a fictionalized account of my fieldwork”, “a literary production”; the 
second, written in English, was designed as “relatively free from the interference of 
extra-scientific emotional elements”. For Iwańska, before the Second World War a 
philosophy student under prof. Tatarakiewicz, translating a culture is an ethical 
problem; the complex relations between truth, falsity and fiction in intercultural 
translation are coupled with the issues of expressibility in a specific narrative (literary 
versus scientific) and a specific language (Polish versus English). I would like to read 
Iwańska’s books again, after 50 years from their creation, as a forgotten link of Polish 
translation theory, and ask what contribution they can make to our understanding of 
translation. 
 
 

Przetłumaczyć świat. 
Socjotranslatologia według Alicji Iwańskiej 

 
Jest rok 1961. Alicja Iwańska (1918-1996), polska socjolożka, pisarka, emigrantka, 
świeżo wydoktoryzowana na Uniwersytecie Columbia, rozpoczyna incognito badania 
terenowe nad kulturą meksykańskich Indian Mazahua z Mbayo. Wątpliwości natury 
etycznej opadają ją szybko; daje im wyraz w swoim dzienniku: „Badania takie to 
przecież najmniej ryzykowna (a więc najgorsza!) forma szpiegostwa! Cóż z tego, że 



nikomu niczego nie „donoszę”… I kto wie, czy donosicielstwo nie jest lepsze niż 
podstęp?”, pisze, odwołując się do swoich wojennych doświadczeń w wywiadzie 
i kontrwywiadzie AK. Obcość tych z każdym dniem coraz bliższych jej ludzi staje się 
dla Iwańskiej trudna do zniesienia – i rodzi także problemy przekładowe: „czy […] 
tłumaczenie ich obcości na mój język nie jest idiotycznie papierowe, niewybaczalne?” 
Zapada decyzja następująca: „Będę notować w tym dzienniku moje kłamstwa. 
Kłamstwa nieodzowne, kłamstwa tchórzliwe, kłamstwa litościwe i o tych kłamstwach 
napiszę kiedyś artykuł. Już wiem, jak się będzie nazywał: Las mentiras en la 
investigación sociológica, Les mesonges dans les recherches sociologiques, 
O kłamstwach socjologicznych”. 

Zamiast artykułu powstaje jednak cała książka: Świat przetłumaczony (1968), 
wyróżniona w 1974 r. Nagrodą Fundacji im. Kościelskich, bardzo ciekawie 
wyzyskująca topos tłumaczki-zdrajczyni i próbująca przełożyć podbity przez 
Hiszpanów Meksyk na zrujnowaną przez hitlerowców i stalinistów Polskę. A nawet 
dwie książki: druga to antropologiczna rozprawa naukowa Purgatory and Utopia. 
A Mazahua Indian Village of Mexico (1971). Pierwszą, napisaną po polsku, Iwańska 
określiła jako „sfikcjonalizowaną opowieść o badaniach terenowych”, „produkcję 
literacką”; druga, anglojęzyczna, miała być „możliwie pozbawiona pozanaukowych 
pierwiastków emocjonalnych”. Dla Iwańskiej, przed wojną studentki filozofii u prof. 
Tatarkiewicza, tłumaczenie innej kultury to problem etyczny; na skomplikowane 
relacje między prawdą, fałszem i fikcją w szeroko rozumianym przekładzie 
międzykulturowym nakłada się jeszcze problematyka wyrażalności w określonej 
narracji (literackiej, naukowej) i w określonym języku (polskim, angielskim). 
Chciałabym wrócić do badań Iwańskiej po pięćdziesięciu latach, zobaczyć je jako 
zapomniane ogniwo w łańcuchu polskiej teorii przekładu i zapytać, co mogą wnieść 
do naszego współczesnego rozumienia tego, czym jest przekład. 
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and Through the Looking Glass in Maciej Słomczyński’s, Robert Stiller’s and Jolanta 
Kozak’s translations (2004), Stanisław Barańczak – poet and 
translator (2007), Portrait intuition: On the orginal and translation work of Ludmiła 
Marjańska (2016). She co-edited with Edward Balcerzan the second, extended 
edition of the anthology Polish writers on the art of translating (2007). With Ewa 
Kraskowska, she has edited students’ Polish translations of David 
Damrosch’s Meetings of the Mind (2011), Mieke Bal’s Narratology (2012), Elaine 
Showalter’s Faculty Towers (2015) and Rita Felski’s Uses of Literature (2016). She 
translated i.a. Hanif Kureishi, Alan Bennett, D.J. Enright, Kenneth Burke , Tan Twan 
Eng and Ewa Stachniak. Her recent projects concern the translation work of Polish 
20th-century women poets and the work of foreign-language women poets as 
incorporated into Polish 20th-century literature via translation. 
 
dr Ewa Rajewska – literaturoznawczyni, translatolożka, tłumaczka. Kierowniczka 
specjalności przekładowej na studiach drugiego stopnia w Instytucie Filologii Polskiej 
UAM w Poznaniu, opiekunka „Przekładni” – Naukowego Koła Przekładowego UAM. 
Opublikowała m.in.: Dwie wiktoriańskie chwile w Troi, trzy strategie translatorskie. 
„Alice’s Adventures in Wonderland” i „Through the Looking Glass” Lewisa Carrolla 
w przekładach Macieja Słomczyńskiego, Roberta Stillera i Jolanty 
Kozak(2004), Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz (2007), Domysł portretu. 
O twórczości oryginalnej i przekładowej Ludmiły Marjańskiej (2016); we współpracy 
z Edwardem Balcerzanem opracowała drugie, rozszerzone wydanie antologii Pisarze 
polscy o sztuce przekładu (2007). W tandemie z Ewą Kraskowską redaguje 
przekłady studentów specjalności przekładowej – wydały już Mityngi myśliDavida 
Damroscha (2011), Narratologię. Wprowadzenie do teorii narracji Mieke Bal 
(2012), Wydziałowe wieże. Powieść uniwersytecka i jej źródła (cierpień) Elaine 
Showalter (2015) oraz Literatura w użyciu Rity Felski (2016). Sama tłumaczyła m.in. 
Hanifa Kureishi, Alana Bennetta, D.J. Enrighta, Kennetha Burke’a , Tan Twan Enga 
i Ewę Stachniak. Ostatnio zajmuje się twórczością translatorską polskich poetek 
ubiegłego stulecia oraz twórczością poetek obcojęzycznych, włączoną do naszej 
dwudziestowiecznej literatury rodzimej za pośrednictwem przekładu.   
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Genre Category in Translation Series Research 
 
The category of literary genre has often been used in 20th century translation studies 
to establish distinctions between translation, adaptation, paraphrase etc. Assumption 
of identity between genre of the original work and the genre of its translation 
underlies various definitions of “faithfulness” and functions as a measure of 
equivalence. 

The aim of the paper is to discuss the notion of “translation series” (retranslations) 
in the context of genre category with its possibilities and limitations. At the starting 
point I would like to raise the following questions: 

-‐ How do we define translation series as a research subject – how do we decide 
what to include in a translation series? 

-‐ Is genre category obligatory in defining translation series? 
-‐ How does the category of genre influence translation series research 

methods?  
The analysis of these issues will be based on the example of Polish translations of 
The Brothers Karamazov by Fyodor Dostoyevsky. As the composition of the original 
work is complex and consists of small, half-autonomic texts of different genres (e.g. 
the Grand Inquisitor’s monologue, Zosima’s sermons, etc.), it has frequently 
encouraged Polish translators and publishers to divide the text and release separate 
chapters as independent works or to omit particular chapters while translating 
Dostoyevsky’s novel. Both decisions change the genre of the text and the translation 
itself.  

In my opinion, the history of Polish translations of The Brothers Karamazov 
allows the researchers to form a few different translation series, and for each of them 
the question of the genre will be problematic. Therefore, I would like to reflect upon 
the limits of using genre category in translation series research and argue that if we 
approach it as a secondary issue, we will be able to study translation as a form of the 
target culture’s reply to the foreign text, and not necessarily as a medium of 
transferring certain meanings from one culture to another. I believe it opens a new 
perspective for culture oriented translation studies. 

 
 

Kryterium genologiczne w badaniach nad serią przekładową 
 
W XX-wiecznym przekładoznawstwie często używano kategorii rodzaju i gatunku 
literackiego jako narzędzia służącego do określenia różnic pomiędzy przekładem, 
adaptacją, parafrazą itd. Postulat tożsamości gatunku dzieła oryginalnego i jego 
przekładu stanowi podstawę rozmaitych definicji translatorskiej „wierności” 
i nierzadko funkcjonuje jako miara ekwiwalencji. 
W wystąpieniu zamierzam omówić perspektywy, które otwiera i które zamyka 
stosowanie kryterium genologicznego w badaniach nad serią przekładową. Punktem 
wyjścia do prezentowanych rozważań są następujące pytania: 



-‐ jak definiujemy serię przekładową jako przedmiot badań? – na jakiej 
podstawie włączamy lub wykluczamy pewne teksty z analizowanej serii? 

-‐ czy kategoria rodzaju / gatunku literackiego jest niezbędna do określenia 
struktury serii przekładowej? 

-‐ w jaki sposób kryterium genologiczne wpływa na metodologie badań serii 
przekładowych? 

W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania posłużę się analizą polskiej serii 
przekładowej (serii przekładowych?) Braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego. 
Specyficzna kompozycja tej powieści, zawierającej w sobie krótsze, quasi-
autonomiczne formy literackie (np. monolog Wielkiego Inkwizytora; biografia i nauki 
starca Zosimy), umożliwiała tłumaczom i wydawcom swobodne dzielenie tekstu i 
przekładanie wybranych rozdziałów jako samodzielnych utworów literackich lub też 
pomijanie pewnych fragmentów w tłumaczeniu całości powieści. Obydwie strategie 
powodowały zmianę gatunku tekstu wyjściowego i niewątpliwie wpłynęły też na 
kształt poszczególnych tłumaczeń. 

Historia polskich przekładów Braci Karamazow pozwala moim zdaniem na 
uformowanie nie jednej, lecz kilku serii przekładowych, przy których analizie 
kryterium genologiczne okaże się niefunkcjonalne. Wydaje się, że odsunięcie 
kategorii rodzaju i gatunku literackiego na dalszy plan pozwala spojrzeć na przekłady 
jako na swoistą odpowiedź danej kultury przyjmującej na tekst źródłowy, a nie 
jedynie „środek transportu” znaczeń pomiędzy językami. W mojej opinii przyjęcie tej 
perspektywy otwiera nowe możliwości w kulturowych badaniach nad przekładem. 
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Translation and World War II: 
Politics, Propaganda, and Polish-English Translation 

 in Wartime London 
 
 
During World War II, publishing was an important element of the war effort for both 
the Allies and the Axis powers. Wartime propaganda relied primarily on books, 
magazines and newspapers. In fact, as John Hench has observed in Books as 
Weapons (2010), the war “sparked a cycle of profound change in the dynamics of 
publishing throughout the world”. 

This paper offers a contribution to research into the role and place of 
translation in wartime publishing by discussing English translations of Polish books 
published in London during World War II. The publication of Polish literature and 
books exploring Polish history, culture and art was an important part of the Polish 
government-in-exile’s information and propaganda policy. The Polish Ministry of 
Information and the Polish Research Centre undertook a major effort to publish and 
promote numerous translations. By analysing them within a broader context, the 
paper will highlight the historical, ideological and political relevance of translation 
studies research into wartime publishing and censorship. 

My discussion of wartime translation is based on the archival research that 
I have conducted in the Polish Institute and the Polish Underground Movement Study 
Trust in London. The case study that I will focus on is the translation of Jerzy 
Andrzejewski’s Apel that was sent to T.S. Eliot in November 1944. Eliot wrote 
a preface to the translation, which was to be published in Antoni Słonimski’s Nowa 
Polska, but it eventually did not appear in print. In my paper, I retrace the text’s 
journey from occupied Warsaw to London’s Bloomsbury, focusing on the issues of 
wartime publishing, politics and ideology. 

 
 

Przekład a II wojna światowa: 
polityka, propaganda i przekład polsko-angielski w wojennym Londynie 

 
W czasie II wojny światowej rynek wydawniczy odgrywał ważną rolę w strategii 
wojennej zarówno aliantów, jak i państw osi. Propaganda wojenna opierała się 
głównie na książkach, czasopismach i gazetach. Jak zauważył John Hench w pracy 
Books as Weapons (2010), wojna „wywołała cykl głębokich zmian w dynamice 
wydawniczej na całym świecie”. 

Referat omawia angielskie przekłady polskich książek wydanych w Londynie 
w czasie II wojny światowej, przyczyniając się do rozwoju badań na temat miejsca 
i roli przekładu na rynku wydawniczym czasu wojny. Wydawanie literatury polskiej 
oraz książek traktujących o historii, kulturze i sztuce polskiej było ważnym 
elementem polityki informacyjnej i propagandowej polskiego rządu na uchodźstwie. 
Polskie Ministerstwo Informacji oraz Polski Ośrodek Naukowy podjęły ogromny 
wysiłek, żeby opublikować i wypromować dużą liczbę przekładów. Analizując te 
przekłady w szerszym kontekście, referat podkreśla historyczną, ideologiczną 



i polityczną wagę badań przekładoznawczych nad rynkiem wydawniczym czasu 
wojny oraz cenzurą. 

Moje omówienie przekładów czasu wojny opiera się na badaniach 
archiwalnych, które przeprowadziłam w Archiwum Instytutu Polskiego oraz Studium 
Polski Podziemnej w Londynie. Przypadek, na którym się skupię, to przekład Apelu 
Jerzego Andrzejewskiego, który został przesłany T. S. Eliotowi w listopadzie 1944. 
Eliot napisał przedmowę do przekładu, który miał się ukazać w Nowej Polsce 
Antoniego Słonimskiego, lecz nigdy nie został w niej wydrukowany. W referacie 
prześledzę drogę, którą przebył tekst Andrzejewskiego z okupowanej Warszawy do 
londyńskiego Bloomsbury, zwracając szczególną uwagę na kwestie związane 
w rynkiem wydawniczym czasu wojny, polityką i ideologią. 
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Understanding Translation Multiples in Post-Communist Poland 
  
In my talk, I would like to discuss so-called ‘translation multiples’ (or ‘literary 
metatranslations’) (cf. Hermans 2007, Walkowitz 2015, Brzostowska-Tereszkiewicz 
2015) and point to their cultural relevance for the literary translation production of 
post-1989 Poland.  

In this type of translation strategy, a translator (or a or a group of translators) 
typically exposed the process and act of translation by producing different parallel 
variants, placing them next to each other as legitimate versions of the original, and 
presenting them jointly as an artistic work. Placing this self-reflexive translation 
technique within the contemporary Anglophone context, I will first introduce the 
gesture of multiplying possible readings of an original text with reference to multiplied 
translations of poetry and poetic books in English (e.g. Weinberger 1989, Hofstadter 
1997, Waldrop, 2000, Bergvall 2000, Cobb, Coleman 2003, Nakayasu 2012, Carson 
2012).  

Then, I will briefly discuss the idea in much more detail in the Polish translation 
tradition. In particular, I will focus on three Polish examples and present them against 
the backdrop of socio-cultural phenomena, publishing practices, and translation 
debates of the post-Communist period. These cases will include: Stanisław 
Barańczak’s multiple homophonic translations of the early 1990s; Robert Stiller’s 
double/triple rendering of A Clockwork Orange from 1999; and Andrzej Kopacki’s 
quadruple Ten cały Brecht from 2012. In suggesting the ethical ideas underpinning 
these works, I will show how a multiplicity of interpretative angles could also be read 
in pluralist terms: as opening a forum for discussion about the original, introducing 
different viewpoints through translation, and undermining the authoritative legacy of 
the Communist literary order. 

 
 

Przekłady zwielokrotnione w postkomunistycznej Polsce 
 
W moim wystąpieniu omówię tak zwane „zwielokrotnione przekłady“ (translation 
multiples) czy też „metaprzekłady literackie“ (por. Hermans 2007, Walkowitz 2015, 
Brzostowska-Tereszkiewicz 2015) ze szczególnym uwzględnieniem ich doniosłości 
kulturowej dla polskiej produkcji przekładowo-literackiej po 1989 roku. Ten nietypowy 
rodzaj strategii translatorskiej polega na celowym ujawnieniu procesu i aktu 
przekładu, kiedy tłumacz/-ka (lub grupa tłumaczy/-czek) decyduje się na 
wygenerowanie wielu różnych wariantów tłumaczeniowych jednego oryginału, 
a następnie zestawia je koło siebie jako równoprawne wersji tekstu źródłowego 
w ramach jednego dzieła artystycznego.  

W swoim wystąpieniu postaram się najpierw przedstawić tę autorefleksyjną 
technikę translatorską na tle współczesnej tradycji anglojęzycznej i wskazać na 
podobne przypadki zwielokrotniania różnych odczytań oryginału w angielskich 
i angloamerykańskich przekładach poezji i książkach poetyckich – np. u Weinbergera 



(1989), Hofstadtera (1997), Waldrop (2000), Cobb i Coleman (2003), Nakayasu 
(2012) i Carson (2012).  

Następnie technikę tę odniosę do polskiej tradycji przekładowej. Podczas 
krótkiego omówienia trzech polskich przykładów podobnych projektów translatorskich 
postaram się osadzić je w kontekście zjawisk społeczno-kulturowych, praktyk 
wydawnicznych oraz debat translatorskich w Polsce po 1989 roku. Rozważane 
przypadki to: zwielokrotnione przekłady homoficzne Stanisława Barańczaka 
(z początku lat 90.), podwójne/potrójne tłumaczenie Mechanicznej pomarańczy 
Roberta Stillera (1999) oraz poczwórny tom przekładowy Ten cały Brecht Andrzeja 
Kopackiego z 2012 roku. Uwzgledniając etyczne koncepcje stojące za tymi 
projektami, mój referat ma więc na celu pluralistyczne odczytanie gestu 
zwielokrotnienia interpretacji oryginału. W tym sensie przekład staje się forum do 
dyskusji na temat tekstu źródłowego, ujawnia wielość i różnorodność poglądów na 
jego temat, a przez to może też podważyć autorytatywny porządek cechujący 
produkcję literacką w poprzednim ustroju politycznym. 
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A Small History of Translation: 
The Golden Age of English literature for children 

 in Polish translations (an outline) 
 
 
 
Children’s classics – universal works for both children and adults, combining fantasy 
with reality, humour and pure nonsense with lyricism, linguistic invention with 
philosophy – are books wise and beautiful but also very demanding in terms of 
translation. The Golden Age of English literature for children began in 1865, when 
Alice’s Adventures in Wonderland were published, and it has continued with the 
works of writers such as L.M. Alcott, J.M. Barrie, L. F. Baum, F.H. Burnett, 
K. Grahame, R. Kipling, H. Lofting, A.A. Milne, L.M. Montgomery, E. Nesbit, B. 
Potter, R. L. Stevenson, P.L. Travers or M. Twain. On the other hand, the first Polish 
translations of children’s classics appeared at the end of the 19th century and 
continued to be published throughout the 20th century. One glance on the map of 
Polish literature for children prompts quite an interesting hypothesis: the “golden age” 
of Polish children’s classics, embodied by works of Korczak, Makuszyński, 
Brzechwa, Tuwim, Kownacka, Porazińska and others, begins in the 1920s – between 
this “golden age” and the period of animation in translating English literature for 
children there is a space and time sufficient for small readers to grow up and start to 
create their own works of art.  

The history of literature proves that translation is very sensitive to external 
factors – it can be influenced by literary and social conventions, dependent from 
a specific historical moment. But at the same time translated works enrich the 
culture, often shape the literary canon – the saying has it that “we are what we read” 
(as children). And yet Polish theoretical discourse of translation’s history lacks 
a current and complex study of English Golden Age literature for children in Polish 
translations;  the subject remains almost unexplored. 

Hence the main aim of the article is, firstly, to create an outline of the history of 
Polish translations of English-language classical books for children, taking into 
account various perspectives on the translating process: temporal (from 1870s, when 
the first translations were published, up to now) as well as quality- and quantity-
oriented, as well as looking into reception of the translations by critics and readers. 
Secondly, the article will attempt to answer the question how translations can create 
and shape (children’s) literary canon: establishing some books and authors as 
renowned and classical but simultaneously excluding others so they become 
overlooked by the public. Finally I would like to try to answer the former question of 
mutual influences between cultures, writers and works of art (in translation) and 
elaborate the hypothesis whether the masterpieces of Polish children’s literature 
were somehow “caused” and inspired by the translations of children’s classics 
created before them. 

 
 



 
 

Mała historia przekładu. „Złoty wiek” angielskiej literatury dziecięcej 
w tłumaczeniach na język polski – zarysy, przekroje 

 
Angielska klasyka literatury dziecięcej [children’s classics] to dzieła, które przeszły 
próbę czasu. To książki uniwersalne, kierowane tyleż do dzieci, ile do dorosłych, 
łączące fantazję z rzeczywistością, humor i nonsens z liryzmem, inwencję językową 
z filozofią – książki mądre i piękne, lecz jednocześnie niezwykle trudne 
w przekładzie. Epokę „złotego wieku” anglojęzycznej literatury dziecięcej otwierają 
Carrollowskie Alice’s Adventures in Wonderland (1865), a kontynuują i współtworzą 
dzieła twórców takich jak L.M. Alcott, J.M. Barrie, L. F. Baum, F.H. Burnett, 
K. Grahame, R. Kipling, H. Lofting, A.A. Milne, L.M. Montgomery, E. Nesbit, 
B. Potter, R. L. Stevenson, P.L. Travers czy M. Twain. Z kolei pierwsze polskie 
przekłady angielskiej klasyki pojawiły się pod koniec XIX stulecia i były publikowane 
przez cały wiek XX aż do dzisiaj. Rzut oka na mapę polskiej literatury dziecięcej 
podsuwa ciekawą hipotezę: „złoty wiek” polskiej literatury dziecięcej, zrealizowany 
w twórczości Korczaka, Makuszyńskiego, Brzechwy, Tuwima, Kownackiej czy 
Porazińskiej, rozpoczyna się w Dwudziestoleciu Międzywojennym – od czasu 
translatorskiego ożywienia wokół angielskiej klasyki dziecięcej dzieli go zatem czas 
potrzebny na to, by małe dzieci, czytające książki, mogły dorosnąć i zacząć tworzyć 
własne dzieła.  

Dzieje literatury dowiodły, że przekład jest materią niezwykle czułą na 
działanie czynników zewnętrznych – ulega wpływowi prądów myślowych, poddaje się 
konwencjom obyczajowym i literackim, jest zależny od momentu historycznego. 
Jednocześnie to właśnie przekład wprowadza do literatury nowe wartości i decyduje 
o kształcie kanonu czytelniczego, a stara prawda głosi, że jesteśmy tym, co czytamy 
(w dzieciństwie). A jednak, w polskim dyskursie historycznoprzekładowym wciąż brak 
aktualnych i kompleksowych studiów poświęconych złotemu wiekowi anglojęzycznej 
literatury dziecięcej w tłumaczeniach na język polski. 

Celem referatu będzie więc po pierwsze stworzenie zarysu/przekroju historii 
polskich przekładów anglojęzycznej klasyki dla dzieci z uwzględnieniem różnych 
perspektyw procesu translacji: czasowej (od lat 70. XIX wieku aż do dziś), ilościowej 
i jakościowej – wraz z rzutem oka na krytyczną i czytelniczą historię recepcji 
tłumaczeń. Po drugie – próba odpowiedzi na pytanie o to, jak przekład może tworzyć 
i kształtować (dziecięcy) kanon literacki: ustanawiając niektórych pisarzy i ich dzieła 
jako rozpoznawalne i klasyczne, a jednocześnie wykluczając innych twórców 
i sprawiając, że pozostają niedostrzeżeni przez ogół czytelników. Wreszcie 
chciałabym również podjąć próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o wzajemne 
wpływy i warunkowanie się kultur, pisarzy oraz dzieł literackich (w tłumaczeniu), 
rozwijając hipotezę twierdzącą, że powstanie arcydzieł polskiej literatury dla 
najmłodszych zostało w pewien sposób przygotowane i zainspirowane 
poprzedzającymi je przekładami angielskiej klasyki dziecięcej. 
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British colonial fiction in translation and its influence on Polish 
journalistic writing in the interwar period 

 
 
British colonial fiction was widely translated to Polish in the beginning of 20th century, 
with Rudyard Kipling’s works in the first place. Not only short stories from the most 
know collections such as “The Plain Tales from the Hills” (1888), “Jungle Book” 
(1894) or “Life’s Handicap” (1891) were attracting the translators but also his non-
fiction writing, e.g. “From Sea to Sea” (1887-1889) – travel letters written by Kipling to 
newspapers he was collaborating with at the time, partly translated by Maria 
Gąsiorowska and published in the book titled “Od morza do morza” (1901).  One can 
assume that – thanks to many (also unnamed) translators – it was Kipling’s 
distinctive colonial idiom and his way of seeing and describing cultural Otherness  
that influenced Polish columnists who published their own travel letters in the popular 
press of the interwar period. Among these columnists there was Jerzy Bandrowski 
who not only was inspired by Kipling’s travel writing but also translated same works 
by the British author by himself. In his travel letters (“Tygodnik Illustrowany”, 1919) 
one can notice some inspirations taken from Kipling’s writing, such as themes and 
the structure of the text. 

There are two main aims of the paper. The first one is to present the great 
role that translations of British colonial fiction played in the Polish literary canon in the 
prewar period (the most popular titles and its editions) as well as mentioning the most 
important translators thanks to whom Polish readership was able to get to know 
Kipling’s works: Józef Birkenmajer, Józef Czekalski and Jerzy Bandrowski. The 
second aim is to show the influence of the colonial idiom – represented in Kipling’s 
writing – on the domestic journalistic writing. To do so I will try to examine 
Bandrowski’s travel letters and some short travel essays (authors unnamed) 
published in “Tygodnik Illustrowany” in late 1910s and 1920s in comparison with 
Kipling’s “From Sea to Sea”. 
 

Przekład brytyjskiej literatury kolonialnej w Polsce i jego wpływ na 
dziennikarstwo w okresie międzywojennym 

 
Brytyjska literatura kolonialna była powszechnie tłumaczona na język polski na 
początku XX wieku, szczególnym zainteresowaniem cieszył się zwłaszcza Rudyard 
Kipling. Tłumaczy intrygowały nie tylko opowiadania zebrane w tomach „The Plain 
Tales from the Hills” (1888), „Księga dżungli” (1894) czy „Life’s Handicap” (1891), ale 
również jego listy z podróży publikowane w prasie induskiej, zebrane m.in. w tomie 
„From Sea to Sea” (1887-1889, wyd. 1899/1900). Zostały one częściowo 
przetłumaczone przez Marię Gąsiorowską i opublikowane w książce „Od morza do 
morza” (1901). Można postawić tezę, że podróżopisarstwo Kiplinga – jego sposób 
literackiego obrazowania świata i specyficzny idiom kolonialny – zainspirowało 
polskich publicystów okresu międzywojnia wpływając na sposób pisania o Inność w 



polskiej prasie. Między tymi publicystami był m.in. Jerzy Bandrowski, który sam – 
będąc tłumaczem – przybliżał Polakom teksty literackie Kiplinga. 

Wystąpienie będzie miało dwa główne cele. Pierwszym z nich będzie 
podkreślenie szerokiego zasięgu czytelniczego przekładów wybranych dzieł z 
kanonu brytyjskiej literatury kolonialnej w Polsce (tytuły i wydania) oraz roli, jaką 
tłumacze odegrali w upowszechnianiu tych dzieł (m.in. Józef Birkenmajer, Józef 
Czekalski oraz Jerzy Bandrowski). Drugim celem będzie pokazanie wpływu idiomu 
kolonialnego charakterystycznego dla literatury brytyjskiej przełomu XIX i XX wieku 
na rodzime dziennikarstwo, w szczególności zaś na prasowe reportaże podróżnicze 
oraz tzw. listy z podróży. W tym celu przyjrzę się bliżej listom Bandrowskiego oraz 
tekstom anonimowych dziennikarzy, które były publikowane na łamach „Tygodnika 
Illustrowanego” do wybuchu II wojny światowej w kontekście języka i problemów 
podejmowanych przez Kiplinga w „Od morza do morza”. 
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