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Streszczenie. Artykuł dotyczy trzech polskich przekładów powieści I. S. Turgieniewa 
Rudin (1855): М. Nowińskiego (1886), Stefana Kołaczkowskiego (1929), Jadwigi Dmochow-
skiej (1948). Rozważania o tych przekładach w kontekście percepcji dzieł I. Turgieniewa w 
Polsce pozwalają na ocenę kulturotwórczej roli tłumacza, przekazu treści zgodnego z intencją 
autora oryginalnego tekstu, zachowania w przekładzie dominant Turgieniewowskiego świata 
artystycznego, a także odbioru realiów kulturowych przez polskich czytelników różnych epok 
historycznych. Podstawowa uwaga została skupiona na analizie porównawczej słownictwa 
dotyczącego tożsamości etnokulturowej bohaterów powieści i nazw własnych w przekładach i 
oryginale, co pozwala określić stopień ich funkcjonalaności.

Słowa kluczowe: „Rudin”, М. Nowiński, S. Kołaczkowski, J. Dmochowska, przekład polski, 
bohater powieściowy, koncepty świata artystycznego, znaczenia / kody etnokulturowe, klasyfikacja 
antroponimów. 

Wprowadzenie 

W niniejszym artykule zostanie dokonana analiza porównawcza polskich przekładów 
powieści I. Turgieniewa Rudin (1855) z tekstem oryginału pod kątem odzwierciedlenia 
w języku docelowym leksyki dotyczącej elementów kultury rosyjskiej. Znane są trzy 
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przekłady1 tego utworu na język polski. Pierwszego dokonał M. Nowiński w 1886 
roku, drugiego – Stefan Kołaczkowski w 1929 roku (następne wydania: 1948, 1950), 
autorką trzeciego przekładu, który się ukazał w 1953 roku i był wznawiany, jest Jadwiga 
Dmochowska. 

We współczesnym przekładoznawstwie (również w polskim i rosyjskim) problem 
przekładu literackiego w ramach paradygmatu język – tekst – kultura był i nadal pozo-
staje jednym z kluczowych problemów. „Dobry przekład – jak stwierdza S. Janowicz – 
nie polega na precyzyjnym wyszukaniu odpowiedników słownych. Jest to dopiero 
obiecujący początek pracy translatorskiej. Porządny tłumacz musi znać, przynajmniej 
z grubsza, kulturę danego kraju, jego historię, a nade wszystko byt i obyczaj językowy. 
Przekładamy bowiem inny świat na swój, inną odrębność na swoją” (Janowicz, 2004, 11). 
W swoim czasie rozumiano przekład jako dokładne, czyli ekwiwalentne odwzorowanie 
tekstu oryginalnego. Do osiągnięcia tego celu nieraz należało poświęcać „prawdziwy 
obraz tej kultury, której przedstawicielem jest pisarz” (Bazylev, 2010, 91). 

Uwolnienie się od władzy oryginału prowadzi do innej skrajności: „Wiadomo, że 
za największe i najbardziej widoczne odstępstwo od oryginału zwykle uważa się ‘una-
rodowienie’ [...]” (Shajtanov, 2010, 224). W takim wypadku niepodobna obiektyw-
nie ocenić oryginału. Estoński semiotyk i teoretyk przekładu Peeter Torop w pracy 
Тотальный перевод (1995) wychodząc z założenia, że w ewolucji przekładoznawstwa 
są widoczne niemal wszystkie etapy rozwoju językoznawstwa współczesnego i semio-
tyki, dość często konkurujące ze sobą, wybiera kompromisową koncepcję przekładu 
całkowitego: „[…] z punktu widzenia przekładu całkowitego słuszniej byłoby mówić 
o przekładalności kultury. Przekładalność kultury jest pojęciem komplementarnym, 
obejmującym cały szereg różnych pojęć: język, czas, przestrzeń, tekst, utwór, dyskurs” 
(Toper, 1995, 81−82). Takie podejście do przekładu literackiego (Torop, 1995; Toper, 
2001; Kazakova, 2006; Shajtanov, 2010; Barańczak, 1994; Pisarska, Tomkiewicz, 1998; 
Tokarz, 2000; Hejwowski, 2006; Balcerzan, 2009 i in.) w sposób naturalny wpisuje się 
w sferę komparatystyki, która uwzględnia rolę przekładów, gdyż w kontaktach między 
literaturami, pełnią funkcję pośredników i wykraczają poza związki genetyczne. „A 
ponieważ przekład artystyczny znacznie wykracza poza język, to w świetle międzyję-
zykowym znajduje się całość doświadczenia mentalnego autora i tłumacza, których 
ekspresją jest konkretna konceptualizacja literacka” (Tokarz, 2000, 11). Według I. 
Szajtanowa „przekład pojmowany jako problem komparatystyczny zmienia zestaw 
podstawowych zadań stawianych nie tylko przed tłumaczem, lecz też przed badaczem 
komparatystą” (Shajtanov, 2010, 222). W przekładzie, zdaniem badacza, należy brać pod 

1 Zostały sprawdzone katalogi elektroniczne następujących bibliotek: Biblioteka Uniwersytecka w 
Warszawie, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Biblioteka 
Jagiellońska, Biblioteka Ossolineum we Wrocławiu, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Biblioteka 
Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich.
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uwagę funkcjonalność trwałych elementów kultury, pojęć istniejących przez dłuższy 
czas w określonym języku i kulturze. Stylistyka i semantyka obrazów literackich, które 
często wywołują u nosicieli różnych języków i kultur europejskich niejednakowe sko-
jarzenia, są odbierane przez nich odmiennie, zatem tłumacz powinien szukać nie tyle 
podobnego słowa, co podobnych skojarzeń, znaczeń i konceptów. Inne zadanie stojące 
przed tłumaczem i komparatystą dotyczy przesunięcia akcentu na drugi komponent w 
dychotomii przekładalność / nieprzekładalność. Jego ważność także łączy się z odtwo-
rzeniem kontekstu kulturowego: ten problem ma „związek z przekładem, a ściślej – z 
nieprzekładalnością, lecz nie rozumianą jako zjawisko językowe, lecz jako kulturowe” 
(Shajtanov, 2010, 222). Jeśli zastosujemy podejście komparatystyczne do badań nad 
tłumaczeniem konkretnego utworu literackiego, to w pierwszej kolejności należy wykryć 
w twórczości jego autora dominanty artystyczne, które korelują z konceptami kultury 
narodowej, a także określić, co mogłoby być przetłumaczalne, co zaś – nie. Dlatego tak 
istotne jest nowe podejście do oceny przekładu: „Przekład postrzegany jako problem 
komparatystyczny wymaga w trakcie jego rozpatrywania przesunięcia akcentów: z 
tekstu w jego zgodności z oryginałem na kontekst kulturowy, z języka oryginału − na 
język docelowy, czyli na sytuację językową i kulturową, w której dokonano przekładu” 
(Shajtanov, 2010, 236−237).

W przeciwnym razie jest niemożliwe dokonanie wszechstronnej analizy tożsamości 
kulturowej oryginału powieści, a także przekładu, gdyż doświadczenie kulturowe i hi-
storyczne różnych narodów jest inne. Języki rosyjski i polski należą do grupy języków 
słowiańskich, są bliskie sobie ze względu na pochodzenie i strukturę. Jednakże nawet 
w przypadku rozpatrywania problemów związanych z bliskością językowo-kulturową 
lub zagadnień translatorskich w sferze wzajemnego przenikania literatury, należy pa-
miętać o tym, „że dotykamy pod tym względem nie tylko relacji gramatycznych, lecz 
także światopoglądowych. Każda gramatyka […] jest zatem wyodrębnionym systemem 
filozoficznym, odbiciem odmiennego postrzegania człowieka i świata” (Janowicz, 2004, 
10). I to właśnie przesądza o różnicach semantycznych, odmienności, przesunięciach 
kulturowych.

Skupiamy tutaj uwagę na problemie (nie)przekładalności znaczeń etnokulturowych 
związanych z zagadnieniem tożsamości narodowej w aspekcie jej stosunku do języka 
rosyjskiego i etnicznego stereotypu zachowania jako charakterystyki bohatera, a także 
w odniesieniu do kwestii przekładu antroponimów (model rosyjski imię+imię odojcow-
skie+nazwisko). Z tego punktu widzenia dokonano analizy przekładów M. Nowińskiego, 
S. Kołaczkowskiego i J. Dmochowskiej. Stosowane przez tych tłumaczy strategie prze-
kładowe były uwarunkowane sytuacją historyczną i geopolityczną, tradycją przekładową 
w Polsce, a także osobistym doświadczeniem kulturowym i językowym tłumaczy.
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Polska recepcja Turgieniewa: przekłady i tłumacze

Dzieje przekładu sięgają czasów starożytnych. W Polsce działalność przekładową 
na większą skalę uprawiał Jan Kochanowski, nie wahał się on przed wprowadzaniem 
zmian do oryginału, traktując je jako dozwolone w granicach licencji poetyckiej. 
Podobnie postępowała w minionych stuleciach większość tłumaczy. Opowiadali się 
oni nie za wiernością przekładu, lecz „za swobodą, przeróbkami, parafrazami, za nie-
respektowaniem realiów tekstu, których zrozumienie mogłoby się okazać trudne dla 
czytelnika” (Pieńkos, 2003, 59). W wieku XVIII nie wypracowano jeszcze żadnych 
teorii przekładu, lecz wypowiadali się na ten temat, np. F. Bohomolec, J. U. Niemce-
wicz, S. Staszic, I. Krasicki. Przekład uprawiali przeważnie pisarze, pragnąc ułatwić 
polskiemu czytelnikowi dostęp do literatury obcej. O kulturze w kontekście przekładu 
zaczęto mówić w epoce romantyzmu. To A. Mickiewicz jako pierwszy wśród polskich 
tłumaczy przyjął zasadę tłumaczenia z oryginału. (Pieńkos, 2003, 58–60). W ten nurt 
należałoby wpisać przekład M. Nowińskiego. W początkach XX wieku w praktyce za-
częły powoli się pojawiać tendencje bardziej odpowiedzialnego podejścia do przekładu. 
T. Boy-Żeleński, znakomity tłumacz literatury francuskiej na język polski, twierdził, 
że tłumaczyć jest trudniej niż pisać samemu, gdyż jest łatwiej znaleźć formę dla wła-
snej myśli niż cudzej „powstałej z zupełnie innego ducha” (Pieńkos, 2003, 60). Poza 
znajomością języka oryginału, co uznawał za rzecz najmniej istotną, potrzebna jest 
znajomość literatury i kultury danego kraju i „przede wszystkim panowania nad wła-
snym ojczystym językiem” (Pieńkos, 2003, 60). W czasach współczesnych T. Boyowi-
Żeleńskiemu powstał drugi przekład Rudina autorstwa S. Kołaczkowskiego. W latach 
pięćdziesiątych, kiedy pojawił się przekład J. Dmochowskiej, zaczyna się kształtować 
polska metodologia badań nad przekładem2.

Recepcja twórczości I. Turgieniewa w Polsce łączy w sobie kilka aspektów: począ-
tek literackiej popularności pisarza, ukazanie się przekładów, opinie polskiej krytyki, 
studia naukowe nad jego twórczością. Zatrzymajmy się przy pierwszym z nich. Pierw-
sze przekłady utworów Turgieniewa na język polski, publikowane zwłaszcza w latach 
1870−1880, nie przyciągnęły baczniejszej uwagi polskich krytyków. Utarła się wtedy 

2 Należy tu wspomnieć chociażby o takich publikacjach, jak artykuły Z. Klemensiewicza Przekład jako 
zagadnienie językoznawstwa (1953), R. Ingardena O tłumaczeniach (1955) czy książka O. Wojtasiewi-
cza Wstęp do teorii tłumaczenia (1957), co w latach późniejszych doprowadziło do powstania polskich 
szkół przekładu, o których  można mówić poczynając od lat 60. i 70., kiedy w Poznaniu i Warszawie 
pojawiły się ośrodki badań nad przekładem. Założycielem szkoły poznańskiej specjalizującej się w 
przekładzie tekstów artystycznych był E. Balcerzan, warszawska zaś szkoła założona przez F. Gruczę 
zajmowała się przekładem nieartystycznym. Jednym z wychowanków Z. Ziomka i E. Balcerzana był 
Stanisław Barańczak, znany polski poeta, krytyk literacki i tłumacz i teoretyk przekładu. W książce 
Ocalone w tłumaczeniu (1994) poświęconej teorii przekładu sformułował zasady i pojęcia nieodzowne 
w warsztacie każdego tłumacza literatury pięknej. W 1981 r. powstało Stowarzyszenie  Tłumaczy 
Polskich (Pieńkos, 2003, 445). 
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opinia, że dzieła tego pisarza to teksty mało istotne, co, jak pisał Z. Barański, było uwa-
runkowane naiwnością odbioru, „nierozumieniem znaczenia tych utworów w rozwoju 
jego literackiej działalności” (Baran’skij, 1960, 470), wręcz negowaniem ich wartości 
ideowo-artystycznej. Żadnego zainteresowania nie wzbudziła też w Polsce twórczość 
dramatyczna Turgieniewa. „Polska krytyka, dokonując analizy utworów Turgieniewa, 
zwróciła uwagę jedynie na aspekty, dotyczące problemów bliskich narodowi polskiemu” 
(Baran’skij, 1960,471), w szczególności związanych z tradycjami walki narodowo-wy-
zwoleńczej Polaków. Właśnie z tej perspektywy polscy krytycy literaccy II połowy XIX 
wieku patrzyli na twórczość Turgieniewa. W zasadzie prawie nie zauważono jego wcze-
snych powieści: „krytyka prawie obojętnie ustosunkowała się do Gniazda szlacheckiego 
(1859), Rudin (1855) zaś doczekał się zaledwie kilku wzmianek” (Baran’skij, 1960, 468), 
gdyż poruszany w nich problem „zbędnych ludzi” nie miał w tym czasie aktualnego, 
intrygującego znaczenia właściwego powieściom W przededniu (1860) i Ojcowie i dzieci 
(1862). W przededniu przyjęto z baczną uwagą, niemal z zachwytem, gdyż wizerunek 
Insarowa, głównego bohatera, „był duchowo bliski narodowi polskiemu cierpiącemu 
pod obcymi zaborami [...]” (Baran’skij, 1960, 467). Widoczny ślad w polskiej krytyce 
pozostawiła dyskusja o „nihilizmie” w związku z powieścią Ojcowie i dzieci. Pisano też 
o powieściach Turgieniewa Dym (1867) i Nowizna (1877), jednak te „uwagi [...] nie 
wyróżniają się oryginalnością, nie pretendują do szerokiego spojrzenia na ten mate-
riał” (Baran’skij, 1960, 468). Wracając do nielicznych ocen Rudina, należy zaznaczyć 
wspólne dla wszystkich krytyków stanowisko: wszyscy dążyli „do wskazania przyczyn 
społeczno-politycznych, które uwarunkowały charakter [...] głównego bohatera”, trak-
tując go jako „głosiciela postępu” lub analogicznie do Bazarowa [z роwieści Оjcowie 
i dzieci. − B. D., М. R.] jako reprezentanta wrogiej ideologii „nihilizmu” (Baran’skij, 
1960, 467−468). Podczas analizy przekładów powieści Rudin na język polski, należy 
brać pod uwagę wszystkie te okoliczności. 

Przekład M. Nowińskiego został opublikowany w 1886 roku w Warszawie. W XIX 
wieku przekłady literatury rosyjskiej na język polski wykonywało kilkadziesiąt osób, 
dla których często było to zajęciem przypadkowym (Šlekys, 1985, 97–98). Być może 
dlatego o M. Nowińskim (pierwszym tłumaczu Rudina) brak informacji, nieznane jest 
nawet jego imię. 

Drugi przekład należy do Stefana Kołaczkowskiego (1887−1940), profesora Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, historyka literatury, krytyka, publicysty, autora 
licznych prac o literaturze Młodej Polski. S. Kołaczkowski był współpracownikiem 
Rocznika Literackiego (1933–37), redaktorem założonego przez siebie kwartalnika Mar-
chołt (1934−1938), od 1934 r. współpracował z Komisją Historii Literatury Polskiej 
Wydziału Filologicznego PAU. Na początku okupacji niemieckiej w 1939 roku wraz z 
innymi profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego został wywieziony do więzienia we 
Wrocławiu, następnie do obozu Sachsenhausen, a stamtąd do Oranienburga. Ciężko 
chory zmarł w Krakowie w lutym 1940 roku wkrótce po zwolnieniu. Pierwsze wydanie 
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jego przekładu powieści Rudin ukazało się w 1929 w Warszawie, następne – w 1948 r. 
(Łódź) i w 1950 r. (Warszawa) (WPPiBL, 1996, 188−190)3.

Trzeci przekład sporządziła Jadwiga Dmochowska (1893−1962). Nie otrzymała 
ona specjalnego wykształcenia, jednakże dzięki dobrej znajomości czterech języków 
europejskich (angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego) stała się znaną 
tłumaczką. W latach 1950–1960 pracowała jako redaktor w Państwowym Instytucie 
Wydawniczym, co prawdopodobnie zapewniło jej możliwość tłumaczenia utworów 
pisarzy rosyjskich i radzieckich, wśród nich i Turgieniewa (Pawlak, 2014, 1−3).

„Element rosyjski” poetyki Turgieniewowskiej: problem 
przekładu

Rudin to pierwsza powieść Turgieniewa, w której została zaprezentowana typowa 
dla tego pisarza fabuła: zostało ukazane życie rodzin szlacheckich i ich najbliższego 
otoczenia w ich posiadłościach. W Rudinie Turgieniew po raz pierwszy przedstawił 
bohatera charakterystycznego dla późniejszych jego powieści, „w podstawie tej koncep-
cji leży dominanta dobra, zestawiona z donkiszotowską ideą”4. W Rudinie (pierwotna 
nazwa powieści Гениальная натура) podkreślano nie typologiczną nadzwyczajność 
„zbędnych ludzi”, lecz „geniusz” jako wyższą moc twórczą (Belyaeva, 2005, 147). Taka 
koncepcja bohatera uwarunkowała powstanie psychologizmu Turgieniewowskiego, 
który badacze nazwali z czasem „ukrytym”: „ujawnia się on pośrednio, ukazuje dobre, 
moralnie wzniosłe uczucia, myśli, porywy, nastrój bohaterów” (Ehsalnek, 1991, 90), 
powiązane z cechami twórczości Turgieniewa.

W tym wypadku należy brać pod uwagę rozważania badaczy o konceptualnej5 struk-
turze twórczości pisarza, „[…] to jest o swego rodzaju podstawowych „konstrukcjach 
niosących” Turgieniewowskiego świata przedstawionego, o tych jego fundamentalnych 
podporach, zrozumienie ich semantyki i współdziałania może dać badaczowi klucz 

3 WPPiBL skrót od: Współcześni Polscy Pisarze i Badacze Literatury: Słownik Bibliograficzny, A. Sza-
łagan (red.), (1996), t. 4, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. 

4 W opowieściach z przełomu lat 40. i 50. pojawia się Turgieniewowski typ „zbędnego człowieka” z 
hamletowską dominantą: „bohater opowieści jest skupiony wyłącznie na sobie i jego istnienie zamyka 
się w czasie i przestrzeni” (Belyaeva, 2005, 110). Bohater powieściowy był inny: „[…]w koncepcji bo-
hatera powieściowego najistotniejsza jest dominanta Don Kichota, objawiająca się przede wszystkim w 
otwartości bohatera na świat, w jego „wewnętrznym dążeniu do doskonałości” (Turgenev, 1980, 227), 
a także w uczuciach moralnych (Belyaeva, 2005, 146).

5 Termin „koncept” został użyty w ujęciu J. Stiepanowa: to „zjawisko kultury”, które ma „trwałą 
podstawę – dosłowne znaczenie obyczaju, wyobrażenia, wierzenia, terminu, słowa”, „jakieś wspólne 
bogactwo rosyjskiego życia duchowego i całej rosyjskości, rosyjskiego społeczeństwa” (Stepavov, 
2004, 57). Dla przekładu na inny język istotne jest pytanie o zachowanie i/lub przesunięcie ekwiwa-
lencji znaczeniowej konceptów.
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do tego świata” (Nedzvetskij, 2015, 13). Do podstawowych konceptów w twórczości 
Turgieniewa należą: „земля и небо” (синоним – звезды) [„ziemia i niebo” (synonim – 
gwiazdy)], Россия и русский народ [Rosja i naród rosyjski], женщина [kobieta], „глухие 
и немые законы” бытия [„głuche i nieme prawa” egzystencji], Неведомое (синонимы – 
судьба и неподвластное человеку колесо), [Nieznane (synonimy – los i niepodwładne 
człowiekowi koło] красота [piękno], молодость, [młodość], искусство [sztuka], свобода 
[wolność], энтузиазм [entuzjazm], „право личности” [prawo jednostki] и „современный 
человек” [„człowiek współczesny”] (Nedzvetskij, 2015, 3. Kursywa autora – B. D., M. R.).  

W kontekście naszych badań szczególne znaczenie ma dominanta „Россия и 
русский народ” („Rosja i naród rosyjski”), decydująca o konotacjach znaczeniowych 
problematyki gatunkowej, о specyfice wątku literackiego, historyczno-literackich, 
kulturowych i etnicznych niuansach w traktowaniu bohaterów literackich6. Według 
B. Tokarz „Analogicznie jak w języku literackim, w kulturach istnieją słowa-klucze i 
ich zespoły funkcjonujące w różnych dziedzinach, które składają się na zbiorowe do-
świadczenie mentalne” (Tokarz, 2000, 14). W powieści Rudin wątek związany z Rosją 
i ojczyzną („Россия”, „родина”) został przedstawiony w perspektywie polemicznych 
rozważań o Turgieniewowskim bohaterze jako typie „Rosjanina” („русского человека”), 
a dokładniej – o początkowym etapie kształtowania się samoświadomości narodowej 
głównego bohatera. Według M. O. Gabel „Rudin – to pierwszy bohater Turgieniewa, 
[…], którego całe życie jest przeniknięte pragnieniem służenia ojczyźnie” (Gabel’, 
1980, 475). Sprecyzujmy, bohater pragnie służyć ojczyźnie, lecz jakby jej nie zna: już 
na początku powieści z ust Leżniewa (w rzeczywistości autora) padają słowa surowej 
nagany: Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает [...] это не вина 
Рудина: это его судьба, судьба горькая и тяжелая (Turgenev, 1980, 305)7. Rozwa-
żania o Rosjaninie („русском человеке”) w powieści tej ukazane są z perspektywy 

6 Istotne granice w rozumieniu i interpretacji „charakteru rosyjskiego” przez Turgieniewa powinno 
ujawnić zaproponowane przez Elizawietę Fominą kryterium charakterystyki etniczno/narodowej, 
wyzwalającej potężny potencjał skojarzeniowy, który skłania czytelnika do kreowania/współtworzenia 
życia wewnętrznego bohatera w swojej wyobraźni (Fomina, 2014, 19). Swoistość indywidualno-autor-
skiej interpretacji charakterystyki etnicznej/narodowej u Turgieniewa przejawia według badacza po 
pierwsze, w ukazaniu „rosyjskocentrycznego” obrazu świata. Po drugie, w przedstawianiu rosyjskich 
Turgieniewowskich bohaterów, w tej liczbie powieściowych, badacz podkreśla czynnik wyjątkowej 
predyspozycji na działanie irracjonalnych impulsów, determinujących w nich ostre poczucie tragedii 
życiowej. Wyrazicielami podstawowych form artystycznych tego ideowo-psychologicznego zespołu są 
bohaterowie dwóch typów: „destrukcyjni” (z wrodzoną „dumą”, z wygórowanym „ego”) i „pokorni” 
(nauczyli się pokory wskutek ciężkich przejść lub dzięki wysokiemu poziomowi rozwoju duchowego) 
(Fomina, 2014, 123, 35, 41, 36).

7 Dalej w artykule przytaczany tekst powieści podawany jest kursywą ze wskazaniem w okrągłych 
nawiasach tomu i strony.



72

ISSN 1392–8600
E-ISSN 1822–7805

Žmogus ir žodis / Literatūrologija / 2017, t. 19, Nr. 2

Straipsniai

opanowania języka rosyjskiego przez bohaterów8. Podstawową techniką zastosowaną w 
Rudinie jest przedstawienie języka bohaterów oraz sposobu ich mówienia z uwzględnie-
niem typowych dla tej maniery językowej właściwości9. Przy tym główną funkcję pełni 
nominacja podstawowego etnonimu „Rosjanin” / „rosyjski” („русский”) w różnych 
formach gramatycznych i połączeniach leksykalnych wyrażających jego konceptualne 
odcienie. Opanowanie języka rosyjskiego przez bohaterów, ich umiejętność mówienia 
po rosyjsku staje się bardzo istotnym kryterium weryfikacji obecności lub braku naj-
lepszych cech Rosjanina („русского человека”). Ponieważ akcja powieści rozgrywa się 
w Rosji i jej bohaterami są głównie Rosjanie, metoda ta jest pewnego rodzaju wyrazem 
demonstracyjności.

Czy możliwe jest zachowanie w przekładzie intencji autora, dominanty autorskiej? 
Wątpliwe, twierdzi A. Bednarczyk, gdyż „dominanta wybrana przez tłumacza nie musi 
być taka sama jak dominanta wybrana przez autora oryginału” (Bednarczyk, 2008, 13). 
W języku polskim słowa „Rosjanin” / „rosyjski” „Rosja” pojawiają się jako jednostki 
nominacji „innego” / „obcego”, podkreślające istotę tego zjawiska i jego właściwości 
dla polskiej świadomości kulturowej10. 

Materiałem badawczym w niniejszym artykule są wybrane fragmenty tekstu me-
rytorycznie powiązane tematem mówienia, stopniem opanowania języka rosyjskiego 
i wyczuciem językowym. Jednym z inwariantnych motywów, celowo podkreślonym 
w autorskich uwagach i spostrzeżeniach, jest umiejętność mówienia po rosyjsku 
oraz dążność do panowania nad językiem rosyjskim i / lub do opanowania języka 
rosyjskiego przez Pandalewskiego, Łasuńską, do których zwłaszcza jest skierowane 
krasomówstwo Rudina. Odautorskie spostrzeżenia, komentarze są uzupełnieniem do 
„rozmów” o sobie nawzajem prowadzonych przez bohaterów (Leżniewa o Łasuńskiej; 
Łasuńskiej, Pigasowa i Leżniewa o Rudinie), wskutek czego w rozdziałach I–VII, XII 
oraz w Epilogu pojawia się łatwo uchwytna atmosfera ironii wokół umiejętności pa-

8 Rozmyślając nad problemem tożsamości bohaterów Turgieniewowskich jako „Rosjan” („русских” 
людей), Irina Bielajewa podkreśla ważny dla Turgieniewa czynnik, jakim jest język rosyjski w jego 
najwyższym przejawie – w poezji Puszkina: Puszkin dał Rosjaninowi język literatury, język poezji jako 
bezcenny dar wolności [...] Ta wolność jest nie tylko i nie tyle obywatelska, ile moralno-duchowa  – 
ta wyższa wolność, do której jednak Rosjaninowi  należało wówczas i widocznie dotychczas dorastać 
(Belyaeva, 2016, 27. Кursywa Bielajewej. − B. D., М. R.).  

9 Przekazanie charakterystycznych cech języka rosyjskiego wiejskich bohaterów w celu ukazania ich 
godności widać w cyklu opowiadań Zapiski myśliwego (przełom lat 1840−1850). (Patrz bardziej szcze-
gółowo: Nedzvetskij, 2011, 564).

10 Należy zaznaczyć, że wyraz „рyсский” tłumaczony na język polski ma dwa znaczenia: ‘Rosjanin’ i 
‘rosyjski’. Aktualizacja znaczenia dokonuje się na podstawie kontekstu. Warto również nadmienić o 
obecności w polszczyźnie leksemu „ruski”, czyli ‘dotyczący Rusi’. Używa się również tego określenia 
w odniesieniu do języków wschodniosłowiańskich w ich wcześniejszym okresie historycznym. Okre-
ślenie „ruski” we współczesnym języku polskim używane zamiast wyrazów „Rosjanin” i „rosyjski” 
może być neutralnie stylistycznym lub nacechowanym pejoratywnie potocyzmem w zależności od 
kontekstu i od intencji mówiącego. 
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nowania nad językiem rosyjskim bohaterów powieści. Wyjątek stanowi język Natalii, 
który w odczuciu Turgieniewa jest gwarancją „rosyjskości” i najszlachetniejszych cech 
Rosjanina „uczciwości, prostoty, wolności i siły” („честности, простоты, свободы и 
силы”) (Turgenev, 1987, 124), o czym lakonicznie mówi narrator: она знала наизусть 
всего Пушкина... (5, 240)11. 

W odautorskiej charakterystyce Pandalewskiego już pierwsze zdanie ironicznie 
podkreśla cechę odnoszącą się nie do języka ojczystego, lecz obcego, używanego przez 
cudzoziemców, a mianowicie zdolność mówienia по-русски чисто и правильно, но с 
иностранным произношением (5, 203). Dalej jest wiele eksplicytnych i implicytnych 
znaków etnicznych zdradzających nierosyjskie pochodzenie tej postaci (в чертах лица 
нечто азиатское, восточное происхождение, именовался по фамилии Пандалевским, 
называл своей родиной Одессу, хотя и воспитывался в Белоруссии). Znaki te niwelują 
wcześniejsze stwierdzenie dotyczące biegłej znajomości języka rosyjskiego przez bo-
hatera. Pierwsze zdanie zawierające negatywną charakterystykę Pandalewskiego jako 
„osobowości o ‘przebłyskującej’ przynależności etnicznej” (Fomina, 2014, 113), zostało 
przetłumaczone w badanych przekładach różnorako. M. Nowiński opuszcza kluczowe 
słowo по-русски, tym samym usuwając ważny element komentarza odautorskiego 
wprowadzający efekt sztuczności, nienaturalności do mowy bohatera (Młody człowiek 
mówił czysto i prawidłowo, lecz z jakimś cudzoziemskim akcentem…N, 6)12. W związku z 
czym zabrakło ironii obecnej w oryginale, autor bowiem chciał podkreślić fakt, że 
w manierze rosyjskiej mowy Pandalewskiego było coś nierosyjskiego. Коłaczkowski 
i Dmochowska pozostawili ten jakże istotny komponent po rosyjsku (Młody człowiek 
mówił po rosyjsku czysto i poprawnie, ale z cudzoziemskim akcentem …K, 21; Młody człowiek 
mówił po rosyjsku czysto i poprawnie, ale z akcentem cudzoziemskim …D, 571), zachowując 
wierność intencji autorskiej. Zaznaczmy, że obecna w charakterystyce Pandalewskiego 
ironia odnosi się nie tylko do maniery mówienia tego bohatera, lecz także do innych 
cech, tam zwłaszcza, gdy mówi się o jego niejednoznacznym statusie w domu Łasuńskiej: 
Он и теперь жил у богатой помещицы, Дарьи Михайловны Ласунской, в качестве 
приемыша или нахлебника (5, 203). Lekka ironia13 polega na tym, że na cudzym 
utrzymaniu jest młody, zdrowy mężczyzna, mogący z powodzeniem zapewnić sobie 
środki do życia. W przekładach ironiczne zabarwienie tego wypowiedzenia częściowo 
ginie: I teraz Pandalewski mieszkał u bogatej obywatelki, pani Daryi Łasuńskiej, jako rezydent 
(N, 7); I teraz mieszkał u bogatej ziemianki, Darii Michałowny Łasuńskiej, w charakterze 
przygarniętego rezydenta (К, 21) Teraz także mieszkał u bogatej właścicielki ziemskiej, Darii 

11 W związku z ograniczoną objętością artykułu poprzestajemy na wskazaniu tylko tej cechy Natalii. 
12 Przykłady pochodzące z przekładów zaznaczane są następująco: M. Nowiński (N), S. Kołaczkowski (K), 

J. Dmochowska (D). W nawiasie obok pierwszej litery nazwiska podana jest strona.
13 Ironia ta staje się jeszcze bardziej zrozumiała w zestawieniu z późniejszą wypowiedzią Leżniewa o 

prostoduszności Rudina: Он не актер […], не надувало, не плут; он живет на  чужой счет не как 
проныра, а как ребенок… (5, 304).
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Michajłowny Łasuńskiej, w charakterze przybranego syna czy też rezydenta (D, 571). Słowo 
приемыш nacechowane w tym kontekście odcieniem pogardy Nowiński i Kołaczkowski 
pominęli, upraszczając wbrew autorowi status Pandalewskiego w domu Łasuńskiej, co 
sprawiło, że wypowiedź została pozbawiona ironicznego wydźwięku. Dmochowska 
приемыш przetłumaczyła jako przybrany syn, czyli użyła neutralnego określenia, które 
jednakże w odniesieniu do dorosłego i pełnego sił człowieka nabiera odcienia ironii. 
Rzeczownik нахлебник w trzech przekładach został przetłumaczony jako rezydent, tj. 
‘ubogi krewny, przyjaciel rodziny lub wysłużony oficjalista mieszkający stale w danym 
domu i będący na utrzymaniu gospodarza’ (USJP)14, czyli zgodnie ze znaczeniem 
rosyjskiego ekwiwalentu. Efekt ironiczny, który w oryginale wywołany był występo-
waniem obok siebie dwu określeń – приемыш i нахлебник, został zachowany jedynie 
w przekładzie Dmochowskiej, natomiast w tekstach Nowińskiego i Kołaczkowskiego 
określa mniej ukrytych aluzji status tego bohatera w domu Łasuńskiej. 

Dążenie Pandalewskiego do mówienia по-русски чисто и правильно Turgieniew 
podkreśla bardzo ważnym, zdaniem tej postaci, szczegółem (w rzeczywistości elementem 
uniżonego / czołobitnego zachowania językowego), a mianowicie dodaniem do zakoń-
czeń wyrazów partykuły -s (ros. -c)15: Да-с, прислала-с, – отвечал он, выговаривая 
букву „с”, как английское „th” […] (5, 205). W tym przypadku stykamy się z nieprze-
kładalnością, z niemożnością przekazania tego sposobu mówienia w języku polskim. 
Кołaczkowski i Dmochowska przetłumaczyli zawarty w narracji komentarz odautorski 
o wymowie „s” jako „th” (odpowiedział wymawiając literę „s” jak angielskie „th” (K, 23); 
odpowiedział wymawiając literę „s” jak angielskie „th” (D, 572), jednakże w związku z 
niemożliwością oddania po polsku tej maniery mówienia dla polskiego czytelnika po-
zostaje niejasne, czy we wszystkich wyrazach, w których występuje „s”, on tak tę głoskę 
wymawiał (jakby seplenił), czy tylko w zakończeniach, w związku z czym zabrakło ironii, 
jaskrawo wyrażonej w oryginale. Nowiński natomiast w ogóle pominął słowa narratora 
i nie uczynił żadnej aluzji odnośnie do fonetycznej osobliwości języka Pandalewskiego, 
usuwając ważny element indywidualizacji językowej bohatera. Do nieprzetłumaczalnych, 
lecz bardzo istotnych elementów charakterystyki Pandalewskiego, należy również od-
znaczający się wyrazistością zaimek 3 osoby liczby mnogiej оне16 (występujący łącznie 
z wyżej już wspomnianą partykułą -s), który służy do wyrażania wielkiego szacunku, 
wyolbrzymionej usłużności приемыша или нахлебника (5, 203) w stosunku do bogatej 

14 USJP skrót od: Uniwersalny słownik języka polskiego, S. Dubisz (red.), (2003), Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN.

15 Partykuła -s”, występująca w wygłosie wyrazów jako skrót od słowa „sudar”, „gosudar” miała oznaczać 
w XIX w. szczególną grzeczność, zazwyczaj wyrażaną przez osoby o niższym statusie społecznym niż 
ich rozmówcy, do których się w ten sposób zwracały.

16 Leksemem ekwiwalentnym zaimkowi оне może być konstrukcja pluralis maiestaticus, polegająca na uży-
ciu męskoosobowej formy 3 osoby zaimka oni służącej do relacji o osobach godnych szacunku (DiGP), 
jednakże jest to forma gwarowa i stylistycznie nie pasuje do wypowiedzi bohatera. DiGP skrót od: Dialekty 
i gwary polskie. Kompendium internetowe. H. Karaś (red.). http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl/
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pani: Оне (Пандалевский, когда говорил о третьем лице, особенно о даме, строго 
придерживался множественного числа) – оне ждут к себе нового гостя, с которым 
непременно желают вас познакомить […] Оне и братца вашего просят (5, 205, 206). 
Nowiński i Kołaczkowski zaimek оне przekazali za pomocą określenia pani Łasuńska: 
Pani Łasuńska prosi i pana Sergiusza (N, 8, 9.); Pani Łasuńska – Pandalewski, gdy mówił o 
trzeciej osobie, a zwłaszcza o damie, przybierał ton ofi cjalny. – Pani Łasuńska oczekuje dziś 
nowego gościa, z którym koniecznie pragnie panią poznać (K, 23), Dmochowska zaś użyła 
imienia i imienia odojcowskiego: Daria Michajłowna (Pandalewski mówiąc o osobie trzeciej, 
zwłaszcza o damie, surowo przestrzegał form wyszukanej grzeczności) oczekuje dziś nowego 
gościa, którego pragnie koniecznie pani przedstawić. D, 572).

Z przytoczonych przykładów wynika, że wyeksponowane przez Turgieniewa cechy 
języka Pandalewskiego, świadczące o nienaturalności i archaiczności, niestety nie 
zostały oddane (mimo chęci tłumaczy), co wiąże się z faktem nieprzekładalności pew-
nych rosyjskich elementów językowych na język polski. Pominięcie ich w przekładzie 
lub zastąpienie innymi środkami sprawiło, że odbiorcom przekładu zabrakło ważnych 
skojarzeń: Pandalewski dla polskiego czytelnika staje się postacią mniej ironiczną niż 
dla rosyjskiego. Nieokreślona i niejednoznaczna charakterystyka etniczna tej osoby 
przejawia się przede wszystkim w jej zachowaniu językowym jako „miłośnika tak zwa-
nego wyszukanego języka” (Nedzvetskij, 2011, 564. Кursywa autora. – B. D., M. R.). 
Język rzutuje również na jego sposób postępowania jako człowieka o wątpliwych za-
sadach moralnych (dla Pandalewskiego wartością jest umiejętność przystosowania się 
do sytuacji). Nie wszyscy tłumacze Rudina zwrócili na to uwagę.

Językowe umiejętności i umiejętności mówienia etnicznej Rosjanki Łasuńskiej są 
wkomponowane w charakterystykę etniczną z wyraźnym ukierunkowaniem na zachod-
ni, przede wszystkim francuski17 model bycia. Ujawniają się one w rozdziałach I–IV 

17 Tutaj ograniczymy się do ironicznego przedstawienia zachowania Łasuńskiej przed typowym audyto-
rium jej Salonu (kursywa Turgieniewa. – B. D., М. R.) (5, 209). Turgieniew podąża za Puszkinowską 
tradycją przedstawiania postaci poprzez wykorzystywanie francuskiej leksyki: „Kobiece postacie 
A. S. Puszkina charakteryzują się częstszym stosowaniem galicyzmów w mowie niż męskie. […] 
kobiety epoki Puszkinowskiej wychowywały się na literaturze francuskiej […] wykorzystywały już 
gotowe  francuskie frazesy, […] mówiły o tym, o czym dawno wiadomo [...]” (Strekalyova, 2008, 10−11). 
Turgieniew drwi z przestarzałego sposobu bycia Łasuńskiej: jej francuskie frazy podobnie jak i w cza-
sach Puszkina – to tylko krótkie efektowne wyrażenia dotyczące oceny emocjonalnej: aprobaty albo 
niezadowolenia, stopnia wartościowania rzeczy i zdarzeń. Odczuwa to Pigasow. [...] Le baron est aussi 
aimable que savant {Барон столь же любезен, как и учен (франц.) }. И так хорошо говорит по-русски! 
C›est un vrai torrent... il vous entraine {Это настоящий поток... он так и увлекает вас (франц.)}. / – 
Так хорошо по-русски говорит, – проворчал Пигасов, – что заслуживает французской похвалы 
(5, 215–216). Funkcjonalna rozbieżność między francuskim szablonowym wyrażeniem a własnymi 
sądami Łasuńskiej widać w sceptycznym (niepozbawionym zgryźliwości) komentarzu autorskim: 
„C’est un homme il faut {Это светский человек (франц.) }, – подумала она, с доброжелательным 
вниманием взглянув в лицо Рудину. – Надо его приласкать”. Эти последние слова она мысленно 
произнесла по-русски (5, 223).
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w opiniach bohaterów powieści (Leżniewa, Pandalewskiego, Pigasowa), w ironicznym 
kontekście pochwał jej ruszczyzny od bohaterów bezpośrednio niebiorących udziału 
w akcji powieści, przy tym osób tak zwanego nierosyjskiego pochodzenia, którymi są 
baron Muffel i Roksolan Mediarowicz Ksandryka, a także w ironicznych komentarzach 
autora-narratora oraz w postrzeganiu języka Łasuńskiej przez Rudina. 

W pierwszej wzmiance o Łasuńskiej (w krótkim dialogu Leżniewa z Lipiną) zostaje 
wprowadzona psychologicznie motywowana cecha dotycząca jej sposobu mówienia, 
świadcząca nie tylko o usiłowaniach bohaterki mówić pięknie, lecz też o ewidentnym 
u Leżniewa i Lipiny (jak i u samej Łasuńskiej) braku własnego zdania i szczerości:[…] 
это все дело души... так, кажется, она выражается. С чьего это голоса она поет, 
желал бы я знать? […]. (5, 202). W przekładach zostaje zachowana ironiczna, nieco 
lekceważąca, intonacja Leżniewa, gdy mówi on o staraniach Łasuńskiej, by wysławiać 
się mądrze, ale i nieszczerze. Warto zwrócić uwagę na tłumaczenie innowacji frazeolo-
gicznej С чьего это голоса она поет, желал бы я знать? (transformacja frazeologizmu 
„петь с чужого голоса”), za pomocą której autor chciał podkreślić, że bohaterka nie 
ma własnego zdania i bezmyślnie powtarza cudze sądy. Nowiński oddał znaczenie tego 
frazeologizmu opisowo: Kto ją tych głębokich myśli nauczył, bardzobym18 rad wiedzieć? 
(N, 5). Wyrażenie głębokie myśli zastało użyte w znaczeniu antonimicznym, tj. absur-
dalne, głupie myśli, w ten sposób tłumacz przekazał informację o braku umiejętności 
samodzielnego myślenia i erudycyjności Łasuńskiej. Kołaczkowski i Dmochowska 
posłużyli się frazeologizmami. Kołaczkowski użył zwrotu „śpiewać czyją piosenkę” 
‘przytakiwać komu’ (SFJP)19: Czyją to ona piosenkę śpiewa, radbym wiedzieć (K, 19). Dmo-
chowska sens rosyjskiego frazeologizmu oddała za pomocą zwrotu „powtarzać pacierz” 
‘biegle, płynnie’ (SFJP), zmieniając szyk wyrazów (pacierz powtarza), czyli dokonała jego 
innowacji podobnie jak w oryginale: Chciałbym wiedzieć, za kim ten pacierz powtarza (D, 
569). Zatem ci tłumacze użyli polskich związków frazeologicznych o podobnym zna-
czeniu, chociaż o różnym obrazie, zachowując w ten sposób obrazowość, sugestywność 
i ekspresywność oryginału, czego nie znajdziemy w opisowym przekładzie Nowińskiego.

Głęboko sarkastyczna charakterystyka umiejętności mówienia Łasuńskiej20 poja-
wia się w groteskowych replikach Pandalewskiego: baron… pragnie sądu Łasuńskiej 
z punktu widzenia języka (с точки зрения языка -с), […] известно, что и в этом (w 
języku – B. D., М. R.) Дарья Михайловна знаток-с. Także z odcieniem górnolotności 

18 Tutaj i w innych przytaczanych przykładach w przekładzie Nowińskiego została zachowana przestarzała 
oryginalna pisownia.

19 SFJP skrót od: Skorupka, S. (1967−68). Słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza 
Powszechna.

20 O ironicznym stosunku Turgieniewa do A.O. Smirnowej jako prototypu Łasuńskiej patrz bardziej 
szczegółowo: Габель М.О. Комментарий к роману „Рудин” (Gabel’. In Turgenev, 5, 490−491).
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jest zniekształcona reminiscencja z Rewizora21: Жуковский с ними (z Łasuńską – B. D., 
М. R.) советовался. W tym wypadku tłumacze powinni byli podać pewną informację 
o Wasiliju Andriejewiczu Żukowskim, prekursorze Puszkina, na którego poezji wy-
chowało się pokolenie rosyjskich romantyków. Nazwisko Żukowskiego to wyrazisty 
znak kultury rosyjskiej. Dla polskiego odbiorcy ten znak jest nieczytelny, człowiek o 
nazwisku Żukowski bez imienia i imienia odojcowskiego, bez uściślenia rodzaju jego 
działalności jest po prostu anonimem. W tym wypadku reminiscencja o tym, że sam 
Żukowski szukał rady niejakiej Łasuńskiej, w polskim przekładzie traci znaczenie. 

Uwieńczeniem uznania wybitnych sprawności językowych Łasuńskiej jest, zdaniem 
Pandalewskiego, wysokie mniemanie о познаниях Дарьи Михайловны в российском 
языке znacznie ważniejszej osoby niż Żukowski – zamieszkałego w Odessie dobrotli-
wego (благопотребного) starca Roksolana Mediarowicza Ksandryki22. Napuszony ton 
pochlebnej mowy Pandalewskiego w przekładach został zachowany, jedynie w wypo-
wiedzi tego bohatera przesunięte są niektóre akcenty w nominacji języka rosyjskiego, 
kiedy przytacza on opinię Ksandryki o języku Łasuńskiej: был всегда высокого мнения 
о познаниях Дарьи Михайловны в российском языке (5, 205). Pandalewski używa w 
tym zdaniu przestarzałego już w owym czasie określenia „российский”, możliwe że 
zgodnie z zaleceniami Gramatyki rosyjskiej (Россiйская грамматика) (1775) М. Łomo-
nosowa23. Tłumacze nie mieli innej możliwości poza użyciem przymiotnika „rosyjski“, 
który w języku polskim (patrz wyżej) już od dłuższego czasu oznaczał nie tylko język 
państwowy Rosji, lecz też etniczny język Rosjan (USJP). Tutaj strategie tłumaczy są 
różne. Nowiński unika wyrazu „российский”, zastępując go konstrukcją „nasz język”: 
miał nader wysoką opinię o wiadomościach pani Łasuńskiej co do naszego języka (N, 8), со 
na pozór może się wydawać nieznaczącą zmianą, jednak nieoddającą intencję autora, 
która polegała na zaakcentowaniu słowa „российский”, żeby pokazać błędność / ar-
chaiczność przymiotnika stosowanego przez Pandalewskiego. Dmochowska tłumaczy 
go dosłownie: był bardzo wysokiego mniemania o wiedzy Darii Michajłowny, jeśli chodzi o 
język rosyjski (D, 573), nie uzyskując jednak efektu błędu, świadczącego o dość marnych 

21 Por.: Хлестаков [...] Я ведь тоже разные водевильчики... Литераторов часто вижу. С Пушкиным 
на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: „Ну что, брат Пушкин?“ – „Да так, брат, – 
отвечает, бывало, – так как-то все...” Большой оригинал.) (Gogol’, 1985, 45).

22 O prototypie Ksandryki i funkcji bohatera patrz: Габель М. О. Комментарий к роману „Рудин”. 
Badacz podkreśla: „ [...] wzmianka o Ksandryce wniosła ważny element do charakterystyki Darii 
Michajłowny Lasuńskiej, której wiedzę w zakresie języka rosyjskiego cenił ten „starzec”, władający 
nim jedynie zadawalająco” (Gabel›. In Turgenev, 5, 491).

23 W XVIII–XIX w. określeń „русский” i „российский” (obywatel Imperium Rosyjskiego) przeważnie 
używano jako synonimów, poczynając od lat 1830-1840, zgodnie z tendencjami ogólnoeuropejskimi, 
odbywał się proces etnizacji narodu Imperium. Wielu przedstawicieli rosyjskiej elity intelektualnej 
zaczęło nazywać siebie słowem „русский“, łącząc w tym określeniu znaczenie polityczne i etniczne, i  
wówczas  nazwa „Росийская Империя” była odbierana przez nich jak „Pусская Империя” (Fomina, 
2014, 14).
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umiejętnościach językowych Pandalewskiego. Kołaczkowski, naszym zdaniem, potrafił 
nieomylnie odczytać intencję Turgieniewa i przekazać ją poprzez nietypową dla polsz-
czyzny inwersję – zakłócenie szyku wyrazu. Zmieniając miejscami wyraz określany i 
określający (przydawkę gatunkującą): był zawsze wysokiego mniemania o znawstwie Darii 
Michałowny co do rosyjskiego języka (K, 24), zwraca uwagę czytelnika na niepoprawność 
tej konstrukcji składniowej w języku docelowym. 

Sposób mówienia Łasuńskiej po rosyjsku ujawnia się szczególnie w rozdziale IV: 
najpierw w uwagach narratora akcentujących ostentacyjną atmosferę w rozmowie z 
Rudinem – говорила небрежно z odcieniem znaczeniowym ‘nie przywiązywała uwagi, 
mówiła niedbale’, Nowiński i Kołaczkowski zachowali zabarwienie tej niestaranności 
językowej, lekceważenia rozmówcy: […] mówiła niedbale (N, 30), […] mówiła niedbale 
(К, 60). Dmochowska zmieniła sens frazy poprzez użycie frazeologizmu: […] mówiła od 
niechcenia (D, 597) ze znaczeniem ‘brak chęci podtrzymywania rozmowy’ (SFJP) i w 
taki sposób został usunięty odcień nonszalancji zarówno wobec języka, jak i rozmówcy. 
Skala wartościowania mowy Łasuńskiej, którą stosuje autor jest bardzo szeroka: od 
czasownika z odcieniem książkowym изъяснялась do imiesłowu разболтавшейся ze 
znaczeniem ‘puste frazesy’. Następnie w wypowiedziach narratora pojawiają się uwagi 
odnoszące się do postrzegania sposobu mówienia Łasuńskiej (z jej aspiracjami kra-
somówczymi) przez Rudina: с участием внимал ее разглагольствованиям (5, 231). 
Najbardziej udane i adekwatne tłumaczenie wyrazu „разглагольствования” znajdujemy 
u Nowińskiego, który wprowadził kolokwialne określenie z odcieniem pejoratywnym 
„gadanina”24 tzn. ‘mówienie o czymś nieważnym, rozprawianie bez sensu’ (USJP): […] 
przysłuchiwał się jej gadaninie (N, 30). Dmochowska natomiast użyła wyłamującego się 
z kontekstu oryginału wyrazu z odcieniem książkowym „perorować”, czyli ‘rozprawiać 
o czymś, rozwodzić się nad czymś, przemawiać’ (SFJP): […] przysłuchiwał się, jak pe-
rorowała (D, 598). W przekładzie Kołaczkowskiego zabrakło oceny sposobu mówienia 
bohaterki: […] śledził potok jej wymowy (K. 60), chociaż przywołany przez tłumacza 
rzeczownik „potok”, występujący tu w znaczeniu ‘bardzo dużo’ (USJP), sugeruje, że 
Łasuńska mówiła bardzo dużo, szybko i zapewne płynnie. Powstaje dwuznaczna sytu-
acja: bohaterka popisuje się przed Rudinem znajomością języka rosyjskiego (изъяснялась 
по-русски, щеголяла знанием родного языка, с намерением употребляла простые 
народные обороты), lecz popełnia rażące błędy. 

Jednym z trudnych wyzwań dla tłumaczy było przekazanie pozornej kompetencji 
językowej Łasuńskiej. Chodzi tu o niefortunne użycie przez nią przysłowia „валить с 
больной головы на здоровую” (Mokienko, 2007, 145). Replika Łasuńskiej z dwoma 
wielokropkami wewnątrz zniekształconego przysłowia ludowego (народного оборота): С 
больной… как это говорится …с больного на здорового […] (5, 233) – jest świadectwem 

24 Rzeczownik „gadanina” łączy się tylko z określeniami o odcieniu ujemnym, np. bezsensowna, bezuży-
teczna, czcza, jałowa, niemądra, napuszona, próżna. 
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jej bezradności językowej. Zadaniem tłumaczy było przede wszystkim przekazanie 
odbiorcy polskiemu tego odautorskiego sarkazmu. Ponieważ w języku polskim brak 
ekwiwalentu frazeologizmu „валить с больной головы на здоровую”, można zatem tę 
niemoc językową bohaterki pokazać na przykładzie wszystkim dobrze znanego tekstu 
(w tym wypadku ma nim być przysłowie / frazeologizm) z zamierzonym jego znie-
kształceniem. W takiej sytuacji tłumacze mogą pozwolić sobie na większą swobodę w 
interpretowaniu oryginału, co zrobili Nowiński i Dmochowska. Nowiński posłużył się 
znanym polskim przysłowiem „Kowal zawinił, a Cygana powiesili”, zmieniając „Cyga-
na” na „ślusarza”: Kowal zawinił… tak, zdaje się, mówią?... a ślusarza powieszono (N, 32). 
Dmochowska użyła również popularnego przysłowia „Kocioł garnkowi przygania, a 
sam smoli”, jednak podała tylko pierwszą jego część, tym samym stwierdzając, że bo-
haterka nie potrafi go odtworzyć: Kocioł garnkowi… czy jak tam się to mówi… (D, 599). 
Kołaczkowski dosłownie przetłumaczył tekst oryginału (Z chorej … jak to się mówi … z 
chorego na zdrowego. (K, 63), nie zważając na brak odpowiednika polskiego, toteż tej 
uszczypliwości (wyrażonej poprzez nieznajomość znanego przysłowia) wobec Łasuńskiej 
odbiorca polskiego przekładu może nie zauważyć. Nowiński i Dmochowska bezbłędnie 
odczytali sugestie zawarte w tekście rosyjskim i potrafili z wdziękiem je przekazać, 
wykorzystując polską paremiologię, czego w tym wypadku nie można powiedzieć o 
Kołaczkowskim. Ironiczne naszkicowanie językowych umiejętności i maniery mówienia 
Pandalewskiego, Łasuńskiej i Pigasowa25 jest swoistą ekspozycją i tłem, na którym zo-
stał przedstawiony okres sukcesu Rudina w domu Łasuńskiej: wygłaszanie mów przed 
słuchaczami, jego wpływ na domowników i gości, miłość Natalii (rozdziały IV–VII).

Dar krasomówstwa – to dominująca cecha Rudina, rys charakteru „będący w stanie 
interpretować i obsługiwać różne, wręcz przeciwstawne sytuacje fabularne[...]” (Shhe-
glov, 1996, 160).Ta cecha oddziałująca na zachowanie bohatera i jego relacje z innymi 
postaciami literackimi w powieści ukazywana jest niejednoznacznie. Rozpatrzmy 
kilka przykładów. Epizod odnoszący się do pierwszego sukcesu Rudina, ukazany w 
ambiwalentnym opisie jego maniery mówienia, pozostawia dwojakie wrażenie, które 
później będzie wciąż podtrzymywane: Он говорил мастерски, увлекательно, 
не совсем ясно… но самая эта неясность придавала особенную прелесть его 
речам. Обилие мыслей мешало Рудину выражаться определенно и точно.[...] 
Рудин владел едва ли ней высшей тайной – музыкой красноречия. [...] Все мысли 
Рудина казались обращенными в будущее; это придавало им что-то стремительное 
и молодое… [5, 229].

25 Udział Pigasowa w fabule utworu poprzedzony jest informacją z komentarzem autorskim: Он выражался 
своеобразно; он смолоду присвоил себе особый род желчного и раздражительного красноречия. Мысли 
его не возвышались над общим уровнем; а говорил он так, что мог казаться не только умным, но 
даже очень умным человеком (5, 210).
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Zadaniem tłumaczy było przekazanie melodyki języka Rudina, lecz także dwuznacz-
ności jego sposobu mówienia oraz oddziaływania na słuchaczy. Niektóre kwestie dla tłu-
maczy były nie do pokonania. Na przykład lekka ironia wywołana sprzecznością między 
mętnymi wywodami Rudina i uzyskiwanym przezeń efektem, gdzie najważniejszym / 
kluczowym wyrazem jest czasownik „разверзаться”: Иной слушатель, пожалуй, и не 
понимал в точности, о чем шла речь; но грудь его высоко поднималась, какие-
-то завесы разверзались перед его глазами, что-то лучезарное загоралось 
впереди. (5, 229). Zgodnie z rosyjską tradycją poetyzm „разверзаться” pojawiał się 
jedynie w kontekstach o wysokim stopniu abstrakcji, uosabiających żywiołowe siły 
przyrody, wielkie ludzkie namiętności. W innych kontekstach powinien wystąpić inny 
czasownik. Ogólny sens całego fragmentu w przekładach został przekazany: słuchacze 
do końca nie rozumieją, o czym jest mowa, lecz sposób mówienia Rudina ich oszała-
mia, przynosi natchnienie: lecz jakieś zasłony znikały z przed oczu, coś promienistego, 
świetlanego zapalało się przed nim (N, 29); jakieś zasłony rozdzierały się przed jego 
oczami i ukazywało się świetliste zjawisko (K, 580); jakieś zasłony rozwierały mu 
się przed oczami, zapalały się przed nim jakieś promienne zorze (D, 596). Oddać tę 
manierę mówienia jest trudno, natomiast ironię – niepodobna: какие-то завесы 
разверзались перед его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди. Zna-
czenie wyrazu „разверзаться” tłumacze przekazali za pomocą czasowników o szerszym 
zakresie łączliwości („znikać”, „rozdzierać” się „rozwierać się”), które mogą się łączyć 
zarówno z wyrazami neutralnymi, jak i nacechowanymi podniosłością, tracąc subtelną 
Turgieniewowska ironię. 

W krótkim wątku dotyczącym utraty statusu Rudina – rozstanie z Natalią i jego 
wygnanie z domu (rozdziały VIII–XI) – ukazane jest też rozczarowanie jego „słowem”. 
Leżniew uzasadnia zachowanie Rudina, które oburzało Wołyncewa, jedynie skłonno-
ścią do krasomówstwa: Ох, язык его – враг его... Ну, зато же он и слуга ему. (5, 275). 
Sens wymówek Natalii skierowanych do Rudina sprowadza się do bezskutecznego 
oczekiwania od niego odpowiedzialności za słowa, które wypowiadał: [...] Но я до сих 
пор вам верила, каждому вашему слову верила... Впредь, пожалуйста, взвешивайте 
ваши слова, не произносите их на ветер. [...] (5, 282). 

Obecne w tym urywku dwa popularne frazeologizmy („взвешивать слова” i 
„произносить слова на ветер”) w przekładach zostały oddane również przez związki 
frazeologiczne. Wszyscy tłumacze użyli zwrotu „rzucać, puszczać słowa na wiatr” (SFJP) 
w charakterze odpowiednika „произносить слова на ветер”, natomiast w przypadku 
frazeologizmu „взвешивать слова” tylko Kołaczkowski przywołał ekwiwalent: „ważyć 
słowa”, czyli ‘rozważać nad wypowiedzeniem, mówić ostrożnie, wolno, z namysłem’ 
(SFJP) (Na przyszłość, proszę, niech pan waży swoje słowa). Nowiński i Dmochowska 
użyli zwrotu różniącego się składem leksykalnym, lecz bardzo podobnego seman-
tycznie – „liczyć się ze słowami”, tj. ‘uważać na to, co się mówi’ (W przyszłości, panie, 
niech się pan liczy ze słowami (N, 75), Na przyszłość niech pan liczy się ze słowami (D, 646). 
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Ta nieznaczna na pierwszy rzut oka różnica wprowadza pewien odcień znaczeniowy, 
którego nie ma w oryginale. Natalia jedynie delikatnie udziela Rudinowi rady, nie 
robi mu żadnej wymówki, która przecież jest zawarta we frazeologizmie „liczyć się 
ze słowami”. Warto także zaznaczyć, że w pierwszym przytoczonym zdaniu mamy 
w oryginale do czynienia z przestawnym szykiem wyrazów, autor używa dwukrotnie 
czasownika верить, kończąc nim zdanie, wzmacnia jego znaczenie oraz podkreśla 
poczucie zagubienia i niepewności Natalii. Taka kolejność została utrzymana jedynie 
w przekładzie Kołaczkowskiego: Ale do tego czasu wierzyłam panu, każdemu pana słowu 
wierzyłam… (K, 131)

Dar słowa Rudina był dla Turgieniewa swoistym punktem wyjścia do rozważań o 
potencjale języka rosyjskiego. Początkowo Leżniew, mówiąc o krasomówstwie Rudina, 
nie widzi jego sensu (krasomówstwo nie przynosi żadnej korzyści): − Спору нет, он 
красноречив; только красноречие его не русское. [...] Иной скажет мне слово, меня 
всего проймет, другой то же самое слово скажет или еще красивее, − я и ухом не 
поведу. Отчего это? [...] (5, 252). Nad tym ubolewa też Natalia na ostatnim spotkaniu 
z Rudinem [...] Но верно, от слова до дела еще далеко (5, 282). W przekładzie tego 
fragmentu pióra Nowińskiego została naruszona funkcja informacyjna i wartościująca 
słowa „rosyjskie” („русское”) poprzez jego zamianę polisemicznym w tym kontekście 
wyrazem „nasza”: Bez wątpienia, Rudin jest wymowny, ale wymowa jego nie nasza (N, 48). 
Zabieg, wydawałoby się nieznaczny, zmienia sens odczytania tego urywka, spłyca 
go. Autor użył specjalnie wyrazu „не русское”, sugerując, że to krasomówstwo nie 
przemawia do duszy rosyjskiej. Kołaczkowski i Dmochowska, zachowując w swoich 
przekładach określenie „rosyjskie”, zostali wierni logice oryginału, doprowadzając do 
myśli, że Rudin nie potrafi wzruszyć duszy słuchacza rosyjskiego: Nie ma wątpliwości, 
mówi pięknie, ale krasomówstwo jego jakieś nie rosyjskie (K, 89); Nie ma dwóch zdań: jest 
krasomówcą, ale to jego krasomówstwo nie jest rosyjskie (D, 617).

W Epilogu uwagi krytyczne zostały usunięte, zamiast eksplicytnie akcentowanego 
elementu rosyjskiego mamy widoczną implicytną zmianę opinii Leżniewa: [...] но 
доброе слово – тоже дело (5, 319). Myślnik w tym zdaniu jest dodatkowym znakiem 
semantycznym i ekspresywnym, znakiem równości między słowem i czynem. W 
przekładach myślnika zabrakło. Nowiński wzmacnia znaczenie frazy, dodając słowo 
zasługa: Tak, ale dobre słowo, to także czyn, zasługa (N, 109). Kołaczkowski stosuje zabieg 
inwersji, podkreślający tylko siłę dobrego słowa, druga część tego zdania jest mniej 
wyrazista: Tak; ale słowo dobre, też jest czynem (K, 185). Przekład Dmochowskiej jest 
prawie dosłowny, brak myślnika jest kompensowany łącznikiem „to” (podobnie jak 
u Nawińskiego), który w większym stopniu wzmacnia ekspresję niż łącznik „jest” za-
stosowany przez Kołaczkowskiego: Tak; ale dobre słowo to także czyn (D, 681). I dalej w 
polemice Leżniewa z sarkastycznym Pigasowem dzięki słowom kluczowym „Rosjanin” / 
„rosyjski”, „Rosja”, („русский”, „Россия”) rodzi się myśl o nierozerwalnym związku 
słowa z pojęciem ojczyzny. [...] Философские хитросплетения и бредни никогда не 
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привьются к русскому: на это у него слишком много здравого смысла [...]. Несчастье 
Рудина состоит в том, что он России не знает, и это точно большое несчастье. 
Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может 
обойтись. [...] это не вина Рудина: это его судьба, судьба горькая и тяжелая [...]. 
Пью за здоровье Рудина! [...]. (5, 304–305). Nowiński unika leksemów „Rosjanin” / 
„rosyjski”, („русский”), co prowadzi do niepotrzebnych uogólnień, sprzecznych z 
intencją autorską. Zamiast etnonimu „rosyjski” („русский”), pojmowanego przez 
Turgieniewa jako „typ rosyjskiego człowieka” („тип русского человека”), stosuje ka-
tegorię „nasz naród” w znaczeniu każdy, kto należy do tego narodu. Broni się również 
przed użyciem nominacji „Rosja”, zamiast której wprowadza parafrazy „kraj własny”, 
„kraj nasz”. Pomimo tych niekorzystnych dla tekstu zmian patos wypowiedzi Leżniewa 
pozostaje, lecz jej sens jest inny: […] Filozoficzne zmyślenia i brednie nie zaszczepią się w 
naszym narodzie […] Nieszczęście Rudina polega na tem, że nie zna on kraju własnego, i to 
rzeczywiście jest wielkie nieszczęście. Kraj nasz może się obejść bez każdego z nas, lecz nikt z 
nas bez niego obejść się nie może. […] piję za zdrowie Rudina! (N, 95−96) 

W przekładzie Kołaczkowskiego etnonim Rosjanin („русский”) został zachowany. 
Tłumacz, zapewne dążąc do utrzymania patetycznego stylu wypowiedzi Leżniewa, 
zwiększył we fragmencie do trzech liczbę nominacji „Rosja”. Być może uznał, że zda-
nie, w którym jest mowa o potrzebie ojczyzny dla Rosjanina, powinno się zaczynać 
i kończyć słowem „Rosja”. Dzięki temu zabiegowi wypowiedź zyskała rytmiczność i 
kunsztowną formę, zachowana też została dominanta w stylu Turgieniewowskim. […] 
Filozoficzne kunsztowne wymysły i brednie wszczepione Rosjaninowi nigdy się nie przyjmą 
[…] Nieszczęściem Rudina jest to, że nie zna on Rosji. Rosja może się obejść bez każdego z 
nas, ale nikt z nas nie może się obejść bez Rosji. […] piję za zdrowie Rudina! (K, 163−164).

Dmochowska skrupulatnie tłumaczy powyższy fragment z wyjątkiem początku 
zdania. U Turgieniewa funkcję dopełnienia pełni etnonim „Rosjanin” („русский”) (не 
привьются к русскому). Tłumaczka natomiast użyła etnonimu w funkcji podmiotu, 
nadzielając w taki sposób subiekt działania – Rosjaninа – dodatkową aktywnością, 
nieobecną w oryginale: Rosjanin nigdy nie da sobie zaszczepić filozoficznych wymysłów 
i bredni […] Nieszczęście Rudina polega na tym, że nie zna Rosji, i to naprawdę jest wielkie 
nieszczęście; Rosja może się obejść bez każdego z nas, ale nikt z nas bez niej obejść się nie 
może […] piję za zdrowie Rudina! (D. 667−668).

I na koniec jeszcze jedna kwestia związana właściwie z mentalnym poziomem języka, 
z tzw. kodami kulturowymi tekstu w postaci systemu środków artystycznych (Popova, 
2001, 47). Po wykorzystaniu możliwie szerokiego spektrum ironicznego przedstawiania 
umiejętności i starań bohaterów, by mówić po rosyjsku (zgodnie z kryterium Puszki-
nowskiego wariantu języka rosyjskiego) Turgieniew odwołuje się do kodu kulturowego, 
który należy postrzegać, wychodząc z dychotomii „swoi-obcy” w pojmowaniu Lwa 
Gumilewa, twórcy znanej koncepcji etnicznej. Za dominującą cechę etnosu uznał on 
stereotyp zachowania, nie zaś język: „Język jest bardzo ważnym elementem, ale nie 
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decydującym, podobnie jak i pochodzenie. Języka można się nauczyć [...]. Anglikiem 
jest ten, kto zachowuje się po angielsku, a Irokezem jest ten, kto po irokesku. Specjalnie 
nauczyć się tego nie można [...]” ( Cyt. za: Stepanov, 2004, 127−128). Zatem sposób 
mówienia staje się w powieści Turgieniewa formą charakterystyki etnokulturowej bo-
hatera wyrażonej w ironicznej tonacji. Ta cecha Rudina jest źródłem ambiwalentnego 
stosunku i często stronniczej krytyki ze strony Leżniewa, Pigasowa, autora-narratora. 
Nieprzypadkowo w Epilogu gorzko-ironicznie jest postrzegana chęć Rudina, by zostać 
nauczycielem języka rosyjskiego i literatury rosyjskiej: Способности мои недюжинные 
же наконец, языком я владею... [...] (5, 316). Przekłady w pierwszej części zdania od-
zwierciedlają mocne przekonanie bohatera (zgodne z oryginałem) o jego wielkim darze 
krasomówstwa, w drugiej natomiast to przekonanie jest zachwiane w odróżnieniu od 
wersji oryginalnej: dobrze władam słowem (N, 106−107), językiem umiem władać (K, 181), 
mówić potrafię… (D, 678).

Język Rudina został pozbawiony istotnego elementu charakterystyki etnicznej – 
„Puszkinowskiego” rysu, dlatego też można przewidzieć klęskę Rudina na niwie lite-
ratury. Jaki jest sens i znaczenie etnicznego stereotypu zachowań jako konceptu? Jak 
się zachowuje Rosjanin?26 Istota stereotypu etnicznych zachowań Rosjanina polega 
na uznaniu innego za Rosjanina nie tyle według języka, ile według pokrewieństwa, 
u którego podstaw tkwi miłość (Stepanov, 2004, 180). Kryterium to zakłada dobre 
uczestnictwo / życzliwość, dobre słowo w stosunku do swojego i obcego i można je 
zastosować jedynie do dwóch bohaterów: Leżniewa i Rudina.

W Epilogu Rudin w ostatniej rozmowie z Leżniewem, po szeregu bolesnych rozcza-
rowań, niejako tworzy dla siebie nową strategię zachowania: [...] я смиряюсь [...] хочу 
малого, хочу достигнуть цели близкой, принести хотя ничтожную пользу [...] Я 
только об этом теперь и мечтаю [...]. (5, 318–319). Ten ważny moment, ukazujący 
przełom mentalny w kryzysowym przeżywaniu „rosyjskości”, zapowiada finał życiowy 
bohatera. „Przezwyciężenie charakterystycznej dla natury rosyjskiej dysharmonii we-
wnętrznej według Turgieniewa jest możliwe tylko kosztem samoograniczenia, pokory. 
[...] Zdolność wyrzeczenia się własnego „ja” i przez to – zespolenia się ze światem. Tur-
gieniew wyposaża w tę cechę, jego zdaniem, najlepszych Rosjan [...]” (Fomina, 2014, 54).

W Epilogu ukazany jest życzliwy, współczujący, braterski stosunek Leżniewa do 
Rudina, toteż tłumacze powinni byli uchwycić te nowe znaczenia z konotacjami kom-

26 W tym przypadku należy konieczne brać pod uwagę semantykę i asocjacje konceptu „Rosja” i/jako 
„rodzima ziemia”/ojczyzna” („Россия” и/как „Родная земля”): znaczącym ich składnikiem jest „bliski 
człowiek” („родной человек”). Bliski człowiek to Rosjanin, jako koncept duchowy, charakterystyczny 
dla rosyjskiej świadomości, pojawił się nie w literaturze, „jako uzmysłowione pojęcie” wykształcił 
się stosunkowo niedawno, w połowie XIX wieku: „za najbardziej jaskrawy jego przejaw uznano szkic 
Dostojewskiego „Chłop Mariej” („Мужик Марей”)” .„Szkic Dostojewskiego – o miłości do bliskich 
ludzi” (Stepanov, 2004, 181, 177, 180). Przykład podobnego zachowania występuje w opowiadaniu 
Turgieniewa w Поездка в Полесье, który powstawał w latach 1850−1857.
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ponentu „bliski człowiek” („родной человек”). Leżniew i Rudin w końcowym frag-
mencie dialogu mówią o studenckim braterstwie, śpiewają hymn studencki. − Наши 
дороги разошлись... но посмотри, как мы близки друг другу. Ведь мы говорим с тобой 
почти одним языком, с полунамека понимаем друг друга, на одних чувствах выросли. 
[...] Чокнемся, брат, и давай-ка по-старинному: Gaudeamus igitur! // Приятели 
чокнулись стаканами и пропели растроганными и фальшивыми прямо русскими 
голосами старинную студенческую песню (5, 321). To ostatni przypadek użycia etno-
nimu „rosyjski” („русский”) w powieści i oczywiste jest jego implicytne – historycznie 
pokrewne – znaczenie. W tym autorskim komentarzu z zaakcentowanym zwrotem po-
tocznym растроганными и фальшивыми прямо русскими голосами wyrażona została 
solidarność z bohaterami w szczerym śpiewie, kiedy nie ma się głosu, w śpiewie bez 
skrępowania, zażenowania, takie śpiewanie możliwe jest jedynie w kręgu najbliższych 
osób. Tłumacze w zasadzie przekazali intonację i sens tej rozmowy, potknąwszy się 
tylko na przekładzie słów: растроганными и фальшивыми прямо русскими голосами, 
z których każde jest bardzo ważne. 

W przekładzie Dmochowskiej nie tylko szyk wyrazów w zdaniu, jest adekwatny 
oryginałowi, także semantyczny związek między nimi. Nie całkiem udany jest przekład 
połączenia wyrazowego прямо русскими голосами, ponieważ potoczny wyraz прямо 
tłumaczka zastąpiła książkowym niezgodnym ze stylem całego zdania słowem iście. W 
związku z tym pojawia się dystans między śpiewającymi i zanik poczucia solidarności: 
[…] Przyjaciele trącili się kieliszkami i zaśpiewali drżącymi i fałszywymi, iście rosyjskimi 
głosami starą pieśń studencką (D, 683). 

Przekład Kołaczkowskiego jest dwuznaczny: Przyjaciele trącili się szklankami i zaśpie-
wali fałszywie wzruszonymi, prawdziwie rosyjskim głosami starą studencką pieśń (K, 188). 
Fragment – zaśpiewali fałszywie wzruszonymi, prawdziwie rosyjskimi głosami – można 
odczytać na dwa różne sposoby w zależności od tego, gdzie zrobimy pauzę. Jeżeli 
ją umieścimy po wyrazie zaśpiewali, wówczas pojawia się odcień nieszczerości, gdyż 
śpiewali głosami fałszywie wzruszonymi, czyli udawali wzruszenie. Jeżeli pauza pojawi 
się po wyrazie fałszywie, wtedy określenie fałszywie przypisuje się nie głosowi, lecz 
melodii (oni fałszowali melodię). Te małe, lecz istotne zmiany sprawiają, że z metafo-
ry растроганными и фальшивыми прямо русскими голосами zanika bardzo istotna 
dla Turgieniewa konotacja „śpiewać bez słuchu”, która podkreśla chwile szczerości w 
rozmowie i zachowaniu byłych przeciwników. W przekładzie Nowińskiego usunięto 
wszystko, co dotyczy elementu rosyjskiego, sens zdania sprowadza się do wyliczenia 
czynności podczas spotkania przyjaciół: trącili się kieliszkami, wypili i zaśpiewali: 
Przyjaciele trącili się kieliszkami i zaśpiewali wzruszonemi głosy starą studencką pieśń (K, 188). 

Rozpatrzone wypowiedzi – w różnym stopniu – są sprzeczne z późniejszymi przej-
mującymi pożegnalnymi słowami Leżniewa, które tłumacze przekazali zgodnie z 
intencją autora. Według Bielajewej „monolog Leżniewa, niegdyś przeciwnika Rudina, 
jest utrzymany w tonacji chrześcijańskiej [...] Mowa Leżniewa przeniknięta jest ewan-
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gelicznymi obrazami słowa i metaforami ziarna i gniazda [...]” (Belyaeva, 2005, 204). 
Zaproponowanie Rudinowi, by u niego zamieszkał, szlachetna litość i chrześcijańskie 
współczucie to stereotypowe – sądzi autor – zachowanie Rosjanina: Лежнев долго ходил 
взад и вперед по комнате [...] промолвил вполголоса: „бедняк!” [...] Stan wewnętrzny 
Leżniewa reasumuje modlitewnie autor: И да поможет Господь всем бесприютным 
скитальцам! (5, 322). Niewątpliwie jest tu skojarzenie z Don Kichotem. W słowie 
„скиталец” („tułacz”) podkreślono rosyjską konotację kulturową: „z ideą tułactwa 
i pielgrzymstwa zawsze będzie się kojarzyć motyw oderwania od ziemi rodzinnej – 
komponent etycznie ambiwalentny, przedmiot zarówno apoteozy, jak i potępienia” 
(Stepanov, 2004, 199). 

Czy można przekazać rosyjską konotację kulturową w języku polskim? W kultu-
rze polskiej również występuje idea pielgrzymstwa i tułactwa. W polszczyźnie kilka 
rzeczowników określa człowieka pozbawionego domu ojczystego, np. „tułacz”, „wy-
gnaniec”, „wychodźca”, „włóczęga”. Wszyscy trzej tłumacze Rudina wybrali najbliższy 
znaczeniowo rosyjskiemu wyrazowi leksem o zabarwieniu książkowym „tułacz”, czyli 
‘człowiek bez stałego miejsca zamieszkania, własnego domu’, a także ‘przebywający 
poza granicami ojczyzny, zwykle wbrew swojej woli’ (USJP): I niech Bóg ma w swej opiece 
wszystkich tułaczów! (N. 112); I dopomóż, Boże, wszystkim bezdomnym tułaczom! (K. 189); 
Boże dopomóż wszystkim bezdomnym tułaczom! (D, 684). Dla Polaków, którzy przeżyli 
przymusowe wygnanie z ojczyzny w wyniku powstań w latach 1830 i 1863, określenia 
„tułacz” / „tułaczka” kojarzą się z przymusową utratą domu – taka konotacja stałą się 
bliska polskiej mentalności. I z taką konotacją Rudin budził sympatię i współczucie 
polskich czytelników. 

Na tle zbliżenia niedawnych antagonistów Leżniewa i Rudina swoistego sensu 
nabiera opis śmierci Rudina. To bardzo wymowny element akcji, a zarazem finałowa 
kulminacja powieści27. Zadanie wysunięte przed tłumaczami nie było łatwe, należało 
bowiem przedstawić dwoistość odbioru tej sceny. Z jednej strony trzeba było zrobić 
wszystko, żeby w tym człowieku czytelnik poznał Rudina. Istotne cechy powierzchow-
ności bohatera i jego języka prezentowane w fabule i w końcowym jego fragmencie 
musiały być zbieżne. Tłumacze zadanie to wykonali świetnie, uchwycili funkcjonalność 

27 Z punktu widzenia poetyki obrazowości pomyłka popełniona przez powstańców jest inwariantem 
konstrukcji „zaćmienia”, służącej do wyjaśnienia najważniejszego epizodu w „pogodzonym” bohaterze. 
„Zaćmienie  – odmiana retardacji często stosowana w kulminacyjnym punkcie akcji przed ukazaniem 
ostatecznego wyniku zdarzeń” (Shheglov, Zholkovskij, 1996, 119). Sens tego epizodu: pojawienie się i 
śmierć na barykadach dziwnego nieznanego człowieka, pomyłka, następnie wyjaśnienie, kim on jest.
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zabiegu polegającego na powtórzeniu cech wyglądu Rudina28. Opis dotyczący barwy 
głosu Rudina – тонкий звук голоса Рудина (5, 219) [cienki głos Rudina (N, 20); wysoki 
dźwięk głosu Rudina (K,43); wysoki głos Rudina (D.86)] występuje tylko w dwóch epizo-
dach powieści: podczas pierwszego pojawienia się bohatera w domu Łasuńskiej i przed 
jego śmiercią – кричал ...тонким голосом (5, 322). W tym zwrocie zaakcentowana jest 
słuchowa percepcja głosu przez powstańców; w połączeniu z czasownikiem кричал 
odzwierciedla ona stan desperacji, który tłumacze przekazali adekwatnie [krzyczał … 
cienkim głosem (N, 112; K, 190; krzyczał … wysokim głosem (D, 684)]. Niemniej jednak 
polski czytelnik, przyjmując perspektywę percepcji autora-narratora, potrafi odczuć 
w przekładach irracjonalność w zachowaniu dziwnego człowieka: вдруг ...появился; 
кричал что-то [...], карабкаясь к верху и помахивая и знаменем, и саблей [...] (5, 322). 
Tłumacze przekazali brak logiki, bezcelowy entuzjazm i zakłopotanie tego dziwnego 
człowieka za pomocą identycznych form gramatycznych (zaimek nieokreślony, imie-
słowy), zachowując przy tym oryginalny szyk wyrazów: […] nagle … ukazał się; krzyczał 
coś […], wdrapując się na wierzch i wymachując sztandarem i pałaszem (N, 112); […] wtem…
zjawił się; krzyczał coś […], wdrapując się w górę i wymachując sztandarem i szablą (K, 190); 
[…] nagle … ukazał się; krzyczał coś […] wdrapując się na szczyt barykady i wymachując 
sztandarem i szablą (D, 684). W przekładzie Nowińskiego bohater w ręku trzyma „pa-
łasz”, czyli ‘broń sieczną, pośrednią między mieczem i szablą, o klindze zwykle prostej’ 
(USJP), nie zaś „szablę” ‘broń sieczną o wygiętej jednosiecznej klindze’ (USJP). Czym 
był podyktowany ten wybór, nie wiadomo, jednakże połączenie wyrazów „krzywy” i 
„pałasz” (krzywy i tępy pałasz) nie odsyła do żadnej pozajęzykowej rzeczywistości, takiej 
broni w ogóle nie mogło być. 

Dzięki zastosowanemu chwytowi powtarzania cech wyglądu czytelnik zrozumie, 
kto pojawił się na barykadzie, to czeka, kiedy zostanie wymienione jego nazwisko, lecz 
Turgieniew z tym zwleka. Czytelnik, przyjmując punkt widzenia powstańców, powi-
nien się pomylić razem z nimi, lecz w końcu – w wyniku sprostowanej przez autora 
pomyłki – poznaje prawdę. W tym opisie korelują charakterystyczne cechy bohatera 
typu rosyjskiego – irracjonalność i pokora, wyrażone za pomocą chwytu właściwego 

28 Charakterystyczna cecha powierzchowności человек ...высокого роста (5, 219, 307, 310) w rozdziale 
III powtarza się w Epilogu i finale utworu: [mężczyzna wysokiego wzrostu (N, 20, 97, 100); człowiek 
... wysoki (K, 43), wysoki mężczyzna (K, 167), człowiek wysokiego wzrostu (K, 172); człowiek ... wysoki 
(D, 586), człowiek wysokiego wzrostu (D, 669, 672)] – высокий человек (5, 322) [wysoki mężczyzna (N, 112) 
wysoki człowiek (K, 190) człowiek wysokiego wzrostu (D, 684)]. Element wyglądu Rudina z Epilogu 
почти совсем седой (5, 310) [prawie zupełnie siwy (N, 100–101), siwy prawie zupełnie (K, 172), prawie 
całkiem siwy (D, 672)] pojawia się w epizodzie śmierci – на седых растрепанных волосах (5, 322) [na 
siwych potarganych włosach (N, 112; K, 190; D, 684)]. Części ubrania z oznakami ubóstwa opisane w 
Epilogu в старом плисовом сюртуке (5, 310) [w starym surducie (N, 101);  w starym pluszowym surducie 
(K, 172); w starym welwetowym surducie (D, 672)] świadczą o jego tułaczym sposobie życia i właśnie 
one pojawią się w scenie śmierci – в старом сюртуке (5, 322) [w starym surducie (N, 112); w starym 
surducie (K, 190); w zniszczonym surducie (D, 684)].
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poetyce Turgieniewowskiej: skomplikowanego zestawienia znaków etnokulturowych, 
ocen, przyzwalających na nieścisłą interpretację, prowadzącą wręcz do pomyłki: в 
знойный полдень 26 июля 1848 года, в Париже (francuski urbanizm), высокий человек 
[...] в соломенной шляпе на растрепанных волосах (oblicze donkichotowskie), trzy-
mał кривую29 (Rosjanin odbierał ją zapewne jako turecką, azjatycką) и тупую саблю, 
высокий человек […], как мешок, повалился лицом вниз, точно в ноги кому-то 
поклонился (element rosyjskiego etnicznego stereotypu zachowania oznaczający po-
słuszeństwo, pokorę, potulność), „Tiens! on vient de tuer le Polonais” (wymiana replik w 
języku francuskim o poległym jako o Polaku). 

Jak tłumacze oddali ten fragment z dwoma porównaniami wypływającymi jedno z 
drugiego: высокий человек […], как мешок, повалился лицом вниз, точно в ноги 
кому-то поклонился. Ekwiwalent frazeologizmu „повалиться, как мешок” ze 
znaczeniem ‘upaść bezwładnie, ciężko‘ występuje w języku polskim „walić się, zwalić 
się jak worek” (SFJP), toteż Kołaczkowski i Dmochowska go użyli (jak worek zwalił 
jak worek zwalił się (K, 190, D, 684). Dosłownego odpowiednika drugiego porównania 
„повалился, точно в ноги кому-то поклонился” polskie słowniki frazeologiczne 
nie rejestrują. Występują zwroty „pokłonić się w pas” (‘nisko‘), „kłaniać się do ziemi” 
(‘bardzo nisko‘) (SFJP), lecz nie ma frazeologizmu „kłaniać się do nóg”. Dosłowny 
przekład rosyjskiego frazeologizmu dokonany przez Dmochowską należy zapewne 
traktować jako celową innowację, która pozwoliła tłumaczce oddać posłuszeństwo, 
pokorę, potulność, a także, co jest również istotne, zachować emocjonalny rytm i 
intonację frazy, w której jest zawarty opis godnej śmierci bohatera: wysоki człowiek […] 
jak worek zwalił się, padając na twarz, jakby do nóg komuś pokłonił...(D,684). Kołaczkow-
ski w połączeniu wyrazowym kłaniając się nisko zachowuje / przekazuje znaczeniową 
konotację dobrowolnej uległości wobec losu: wysoki człowiek […] jak worek zwalił się 
twarzą w dół, jakby kłaniając się nisko komuś… (К, 190). W przekładzie Nowińskiego w 
analizowanych porównaniach zabrakło więzi semantycznej, ponieważ tłumacz zmienia 
komponent porównania „worek” na „kłodę”: upadł jak kłoda, czyli sztywno, nieruchomo, 

29 W rosyjskiej tradycji literackiej reminiscencja „krzywa szabla” uznawana jest za atrybut wchodzący w 
skład jednego z melodramatycznych efektownych motywów „bajronicznych” badanych przez W.M. 
Żyrmunskiego pojawiających się we „wschodnich poematach” i służących do tworzenia efektu ruchu 
lub pozy głównego bohatera. Przytoczmy przykład: „Szczególnie często powtarzający się motyw – 
ręka bohatera z uniesionym w powietrzu mieczem połyskująca w bitwie i widoczna z daleka („gest 
bojowy”). W Осаде Коринфа – to był jakoby motyw przewodni Alpa: on na czele napadających, „jego 
prawa ręka jest obnażona, obnażone też ostrze jego krzywej szabli” [...]” (Zhirmunskij, 1978, 130). 
Później rzeczowy element „krzywa szabla” staje się szablonem literackim. Patrz opis karykatury na 
księcia P.A. Urusowa, towarzysza M. Lermontowa: „Przedstawiony jest w ruchu, gdy strzela z pisto-
letu. Krótka burka narzucona na ramiona, kindżał, pistolet na pasem, krzywa szabla – te wszystkie 
nieodzowne atrybuty „stroju azjatyckiego” nie harmonizują z zadartym słowiańskim nosem Urusowa, 
jego brodą, podciętą „a la мужик” i zwykłą wojskową furażerką. Tutaj także mamy nawiązanie do 
znanej tradycji kaukaskiej, jeden z wariantów karykatur na istoty „na pół rosyjskie, na pół azjatyckie” 
(Kornilova, 1979, 390).
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nie zginając się (SFJP). W drugim porównaniu podstawowe znaczenie związane jest ze 
słowem „ukłon”. „Kłoda” i „ukłon” wzajemnie się wykluczają w sposobie wykonywa-
nia czynności, kłoda, padając, nie może sprawiać wrażenia, że pochyla się w ukłonie. 
Drugie porównanie w takim wypadku nie jest wynikiem pierwszego, co prowadzi do 
zaniku wizualnego wrażenia tego fragmentu. Niezgodność w opisie narusza semantykę 
pokory: Wysoki mężczyzna […] jak kłoda padł twarzą w dół, jak gdyby aż do ziemi ukłonił 
się komu (112). 

Ta pomyłka „Tiens! J vient de tuer le Polonais” poprzedza punkt kulminacyjny: osta-
teczną prawdę czytelnik poznaje od autora, a prawda ta podana jest imponująco: przez 
powtarzanie po francusku etnonimu ujętego w cudzysłów (wszystkowiedzący narrator 
jakby dystansuje się wobec pomyłki) z zaimkiem wskazującym – этот „le Polonais” i 
myślnikiem przed użytym po raz drugi i ostatni30 antroponimem Dymitr Rudin. La-
koniczność i oryginalność składniowa zdania Этот „Polonais” был – Дмитрий Рудин 
wyraża precyzyjne zespolenie śmierci i pokory, które jest tą najważniejszą wartością 
odnalezioną przez bohatera Rosjanina.

Tylko literacka analiza tekstu pozwala – jak sądzimy – wskazać etnokulturowe 
znaczenie ostatniego epizodu i obecność w nim podtekstu dla niespecjalistów jest 
praktycznie niedostępnego. Dlatego też uwagi odnoszące się do tłumaczenia tej sceny 
nie mają na celu wykrycia potknięć, lecz są konstatacją sposobów tłumaczenia, których 
wybór dyktowała tłumaczom intuicja i znajomość języka. Ujęcie wyrazu Polonais w 
cudzysłów jest niezbędne: narrator demonstracyjnie powtarza pomyłkę powstańców, 
niejako sugerując, że zna prawdę. Dodajmy, że ze względu na szyk wyrazów w zadaniu 
rosyjskim i polskim nie powinno być w tym miejscu myślnika. Myślnik po orzeczeniu 
jest dodatkowym znakiem / komentarzem autorskim i jego rola w tak krótkim zdaniu 
jest niezmiernie ważna, oddziela on pomyłkę od prawdy, tworzy podtekst autorski 
zawierający kluczowe znaczenie – etnonim „Rosjanin”. Niestety żaden z tłumaczy nie 
użył myślnika, tłumacząc zdanie zgodnie z zasadami składniowymi. Nowiński oddaje 
słowo Polonais bez cudzysłowu, nie stawia myślnika: fraza nabiera znaczenia zwykłej 
konstatacji faktu, co niszczy podtekst autorski: Tym Polonais był Dymitr Rudin (N, 112) 
Kołaczkowski i Dmochowska wzięli pod uwagę ważny element gramatyczny – cudzy-
słów, lecz myślnika nie umieścili: Tym „Polonais” był Dymitr Rudin (K, 190; D, 684). 
We wszystkich przekładach słowo „Polonais” zostało zapisane kursywą zgodnie z zasadą 
wyróżniania elementów obcojęzycznych w polskim tekście.

30 W rozdziale XII Leżniew wznosi toast за здоровье Дмитрия Рудина! (5, 303). 
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Antroponimy: strategie przekładu realiów kulturowych 

Wiadomo, że system antroponimiczny w powieści Rudin uległ daleko idącym 
zmianom, które były uwarunkowane wyobrażeniami Turgieniewa o związku świata 
przedstawionego powieści z różnymi ujęciami pozaliterackiego i wewnątrzliterackiego 
kontekstu jego powstania (Gabel’, 1980, 469). W radzieckim literaturoznawstwie uwaga 
badaczy była skupiona na biograficzności antroponimów, przede wszystkim nazwiska 
Rudin (Myslyakov, 1990, 15−16), w związku z rozważaniami dotyczącymi modelu 
„nowego człowieka” lat trzydziestych XIX wieku, który przeżywał „wielki epokowy 
przełom – rozpad romantycznej świadomości i powstawanie nowej”: „kultura rosyjska 
niepohamowanie posuwała się w stronę człowieka postrzeganego w jego historycznym, 
społecznym, psychologicznym konkrecie” (Ginzburg, 1971, 63−64). W ostatnich 
latach w pracach S. B. Ajupowej (Аyupova, 2006), A. A. Bielskiej (Bel’skaya , 2008; 
2011), I. A. Bielajewej (Belyaeva, 2005; 2015), N. W. Ilutoczkinej (Ilyutochkina, 2014) 
poświęconych problematyce powieści Rudin obserwujemy nasilenie się tendencji o 
charakterze systematyzującym, skoncentrowanych na badaniach korelacji semantyki 
imion własnych z semantyką imion i postaci antycznych, mitologicznych, a także na ba-
daniach dotyczących semantycznej i funkcjonalnej specyfiki „poetonimów” (Bel’skaya, 
2011, 177), czyli „archetypów literackich” (Belyaeva, 2015). 

Poniżej wskażemy techniki przekładu antroponimów z języka rosyjskiego na polski 
stosowane przez tłumaczy, a także zakres przekazanej informacji o nosicielu imienia i 
nazwiska oraz funkcje antroponimów w trzech przekładach powieści Rudin. Ponieważ 
pochodzą one z różnych okresów historycznych, zainteresowały nas tendencje w zakre-
sie przekładu nazw własnych występujące w tych epokach. W tym celu przejrzałyśmy 
kilka tłumaczeń utworów rosyjskich na język polski z końca XIX i z pierwszych trzech 
dziesięcioleci XX wieku31. Zbadany materiał pozwala stwierdzić, że panuje tu dowolność, 
brak konsekwencji, przemiennie występują polskie odpowiedniki imion rosyjskich z 
imionami w wersji oryginalnej. Z tym, że we wcześniejszych tłumaczeniach jest więcej 
nazw adaptowanych. Przytoczmy kilka przykładów: Евгений Васильевич – Eugeniusz 
Bazylewicz, Евгений Васильич – Eugeniusz Bazylicz, Григорьевна – Grzegorzówna, 
Феничка – Teniczka, Федосья Николаевна – Teodozyja Mikołajewna, Аркадий 
Николаевич – Arkadyusz Mikołajewicz (I. Turgieniew Ojcowie i dzieci (1870); Катерина 
Маслова – Каtarzyna Маsłowa), Катюша – Kasia / Kaśka; Матвей Никитич – Маciej 

31 Turgieniew I. S., 1870, Ojcowie i dzieci, Warszawa; L. N. Tołstoj, 1900, Zmartwychwstanie, przekł. 
G. Dolińskiego, Warszawa; Leon Tołstoj, 1900, Zmartwychwstanie, przekł. z upoważnienia autora 
S. Stempowski, Warszawa; F. Dostojewski, 1911, Bracia Karamazow, przekład B. Beaupre, Warszawa; 
F. Dostojewski, 1911, Bracia Karamazow, przekł. W. Wireński, Warszawa; A. Puszkin, 1925, Eugeniusz 
Oniegin, przekł. L. Belmont, Warszawa; Gonczarow I. N., 1922, Obłomow, przeł. F. Rawita-Gawroński, 
Warszawa. Pominięto przekłady powstałe w II połowie XX, gdyż mamy tutaj do czynienia w zasadzie 
z przeniesieniem nazwy w postaci oryginalnej.
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Nikiticz, Matwiej Nikiticz, Иван Семенович Иванов – Jan Siemiowicz Iwanow, Iwan 
Siemiowicz Iwanow (dwa przekłady powieści L. Tołstoja Zmartwychwstanie z 1900 r.); 
Варвара Николаевна – Barbara Mikołajewna, Анна Петровна – Anna Piotrowna, 
Николай Ильич Снегирeв – Mikołaj Iljicz Sniegiriov (F. Dostojewski Bracia Kara-
mazow (1929).

Sposoby tłumaczenia nazw własnych sprowadzają się do kilku ogólnie przyjętych 
technik translatorskch (Nowakowska-Kempna, 1979; Hejwowski, 2006; Cieślikowa, 
1996). Tutaj do analizy przekładu antroponimów zastosujemy klasyfikację A. Cieśli-
kowej, która wyróżnia: transpozycję (adaptacje fonetyczno-słowotwórcze), transloka-
cję (przeniesienie nazwy w postaci niezmienionej) oraz tłumaczenie (odwołanie do 
semantyki apelatywów stojących w tle) (Cieślikowa, 1996, 311). Wybór odpowiedniej 
techniki zależy od decyzji tłumacza. Sposób przejęcia nazw własnych wywodzących 
się z jednego źródła i od jednego denotatu zależy zarówno od czasu przejęcia, jak i od 
ustalenia formy przez pierwszego tłumacza. Tak na przykład imię Дмитрий tradycyjnie 
się tłumaczy jako Dymitr, Константин zaś – jako Konstanty. W takim wypadku ada-
ptacja jest próbą pokonania odległości między czytelnikiem a światem przedstawionym 
w utworze literackim. Nazwy przejęte we wcześniejszych okresach podlegały głębszym 
przekształceniom fonetyczno-morfologicznym w porównaniu z nowszymi, często przej-
mowanymi w postaci oryginalnej (Cieślikowa, 1996, 313). Transpozycja (adaptacja) nazw 
prowadzi do utraty funkcji informatywno-socjologicznej. Dochodzi w tym wypadku do 
zaniku wskaźnika etnicznego, „obcość” zostaje zamieniona w „swojskość”, służącą do 
wywołania w czytelniku odczucia, że akcja toczy się „u nas” (Cieślikowa, 1996, 314). 
Na przykład zdobniałe imię Саша w przekładzie Nowińskiego brzmi Olesia, imiona 
Ваня i Петя – to Janek i Piotruś. Zdaniem I. Nowakowskiej-Kempnej nie powinno 
się zastępować imienia Ivan w przekładach literackich odpowiednikiem polskim, gdy 
to imię należy do Rosjanina czy Bułgara i odzwierciedla lokalny (etniczny) koloryt 
(Nowakowska-Kempna, 1979, 184). Jeżeli imiona i nazwiska „w oryginalnej postaci 
graficznej adaptuje się przez wprowadzenie ich do paradygmatów fleksyjnych oraz 
dodawanie formantów sufiksalnych” (Cieślikowa, 1996, 314) w celu dostosowania do 
reguł obowiązujących w języku przekładu, to konsekwencją takiego zabiegu są takie 
antroponimy, jak Pandalewski, Łasuńska, Aleksandra Pawłowna Lipin.

Zabieg translokacji pozwala tłumaczowi zachować funkcję informatywno-socjolo-
giczną (występuje dość często łącznie z funkcją ekspresywną) przekazującą informacje 
o czasie i miejscu akcji, o przynależności narodowej, regionalnej, społecznej bohaterów. 
Kryje się jednak w tym pewne niebezpieczeństwo, jeśli w języku oryginału istnieją 
znaczne różnice między pisownią a wymową nazw własnych, czytelnik przekładu może 
je wymawiać niezgodnie z zasadami artykulacyjnymi języka źródłowego. 

W przypadku nazw tłumaczonych tłumacz przybliża czytelnikowi semantyczną 
wartość nazwy, ale i odzwierciedla jej budowę, która jest także źródłem informacji, 
gdyż może odsyłać do apelatywu leżącego u jego podstaw (Cieślikowa, 1996, 317). 
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Analiza trzech przekładów wskazuje, że tłumacze korzystali z różnych technik 
translatorycznych (według klasyfikacji A. Cieślikowej) i ich kombinacji. Pojawiły się 
również formacje hybrydalne antroponimów uwarunkowane obecnością w języku 
rosyjskim patronimików obcych polskiej tradycji językowej.

Technikę transpozycji zastosowali M. Nowiński i S. Kołaczkowski, przy czym naj-
bardziej konsekwentnie – Nowiński (łącznie z imieniem autora powieści – Jan Turgie-
niew). Pierwszy tłumacz Rudina całkowicie eliminuje imiona odojcowskie („отчествa“) 
w rosyjskich antroponimach, które, jak wiadomo, są nośnikiem rosyjskiego kolorytu 
narodowo-kulturowego. Ich miejsce zajęły spolszczone imiona i nazwiska z formami 
pan / pani / panna występującymi jako określenia mężczyzny, kobiety, kobiety nie-
zamężnej lub jako formy grzecznościowe używane przy zwracaniu się do mężczyzny, 
kobiety, kobiety niezamężnej. Zatem Наталья Алексеевна to panna Natalia; Дмитрий 
Николаевич Рудин – pan Rudin i рan Dymitr. Jeżeli na podstawie kontekstu można się 
domyślić, o kim mowa, wówczas tłumacz, mówiąc o mężczyźnie lub kobiecie, zamiast 
imienia i imienia odojcowskiego posługiwał się leksemem pan albo pani. – Что вы за 
пустяки говорите, Африкан Семеныч! – воскликнула Дарья Михайловна […] (5, 212); – 
Co też pan mówisz! – zawołała Łasuńska (N, 15) Pigasowa i Łasuńskiej Nowiński nigdy 
nie nazywa po imieniu, nie używa też oczywiście patronimików. Nazwisku Łasuńska 
często towarzyszy forma pani, w dodatku jest ono jeszcze spolonizowane wskutek fo-
netycznej i morfologicznej adaptacji: pani Łasuńska. Zastosowanie takiego chwytu ma 
niewątpliwe walory estetyczne. 

W dwóch wypadkach (rozdział XII) w stosunku do Lipiny i Leżniewa Nowiński 
dokonuje adaptacji rosyjskich imion deminutywnych Саша i Миша: 1) – Помнишь, 
Саша... − Pamiętasz, Olesiu..; 2) – Послушай, Миша... – Słuchaj, Michasiu... Imiona 
Olesia i Michaś są polskimi ekwiwalentami imion Саша i Миша, w XIX wieku tego 
typu adaptacja była niemal regułą. Niemniej jednak w dwóch przekładach powieści 
L. Tołstoja Zmartwychwstanie (1900 r.) imię Миша oddane jest jako Misza. Identycznym 
przykładem adaptacji deminutywów Ваня i Петя jest Janek i Piotruś u Nowińskiego i 
Jaś i Piotruś u Коłaczkowskiego. Deminutywna postać imienia Наташа w przekładzie 
Nowińskiego brzmi jako Natalcia, taka forma imienia pozostaje w kontraście z literacką 
wersją Natasza jako poetyzmu32. Kołaczkowski w tym przypadku użył deminutywnej 
formy Natalka, która odpowiada rosyjskiemu deminutywowi Наташа jednak nie bardzo 
się kojarzy z Rosjanką. Adaptowane deminutywne formy imion niewątpliwie są bliskie 
polskiemu czytelnikowi, jednak zostały w nich osłabione konotacje kulturologiczne 
i znaczeniowe. W przypadku imienia Дмитрий można mówić o utrwalonej tradycji 

32 W przekładzie powieści L. Tołstoja Zmartwychwstanie (1900) występuje imię Natasza. Takie też imię 
nosi główna bohaterka powieści Wojna i pokój – Natasza Rostowa.
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tłumaczenia go jako Dymitr i w przekładach z języka rosyjskiego na polski występuje 
tylko ten wariant33.

W języku polskim znane są dwie formy greckiego imienia Stephanus: Stefan jako 
bezpośrednie zapożyczenie z greki, postrzegane jako imię szlacheckie, oraz Szczepan 
jako pożyczka dokonana za pośrednictwem języka czeskiego rozpowszechniona wśród 
prostego ludu (Bubak, 1993, 285, 290). М. Nowiński dokonał trafnego wyboru na ko-
rzyść imienia Szczepan, biorąc pod uwagę status społeczny nosiciela imienia, który był 
kucharzem. Decyzję S. Kołaczkowskiego polegającą na wyborze imienia Stefan można 
uzasadnić chęcią przybliżenia tego imienia do współczesnej mu rosyjskiej wersji, gdyż 
forma Szczepan w XX wieku była postrzegana jako przestarzała i rzadka. 

Jak już wskazano wyżej, Kołaczkowski, a zwłaszcza Nowiński nie byli zwolennikami 
techniki translokacji. W przekładzie Nowińskiego w zasadzie pojawia się tylko translo-
kowane imię Natalia34, natomiast u Kołaczkowskiego mamy więcej nazw w oryginalnym 
brzmieniu: Natalia, Natalia Aleksiejewna, Misza, m-lle Boncourt, Masza, Miszuk. 

 Najaktywniej z techniki translokacji korzystała J. Dmochowska. Przenosząc an-
troponimy w postaci niezmienionej (imię+imię ojca i nazwisko) do tekstu przekładu, 
zachowała funkcję informatywno-socjologiczną, np. Michaiło Michajłycz Leżniew, Afri-
kan Siemionycz Pigasow, Natalia Aleksiejewna, Natalia, Natasza, m-lle Boncourt , Stiepan, 
Masza, Wania, Pietia, Misza.

 Niemniej tu także zabrakło konsekwencji, bowiem mamy również przykłady łą-
czenia translokowanych antroponimów z formami adaptowanymi: Konstanty Diomidycz 
Pandalewski, Anna Pawłowna Lipin, Dymitr Nikołajewicz Rudin, Sergiusz Pawłowicz Wo-
łyncew. Tłumaczka (podobnie jak i jej poprzednicy) użyła polskiej wersji rosyjskiego 
imienia Константин – Konstanty, nie zważając na obecność obocznej formy Konstantyn, 
bliższej do rosyjskiego wariantu (Bubak, 1993, 181). 

Tego typu nomina propria występują nie tylko w przekładzie J. Dmochowskiej. 
Klasyfikację A. Cieślikowej należało więc uzupełnić grupą nazw hybrydalnych, któ-
rych cechą szczególną jest luźne łączenie transformowanych składników rosyjskiego 
modelu nazewnictwa. Opieramy się na założeniu integralności wszystkich składni-
ków antroponimu (imię + imię odojcowskie + nazwisko), toteż przypadki, gdy jeden 
element jest przenoszony bez zmian, drugi zaś lub trzeci transponowany lub brakuje 
go, zaliczamy do tzw. form hybrydalnych przekładu. Do tych form zostały włączone 

33 W dwóch przekładach L. Tołstoja Zmartwychwstanie (1900) antroponimy Дмитрий Иванович oddano 
jako Dymitr Iwanowicz, w przekładach powieści F. Dostojewskiego Bracia Karamazow (1911 и 1929) 
imię Дмитрий przetłumaczono jako Dymitr. Jeżeli natomiast imię jest podstawą do urabiania imienia 
odojcowskiego, wówczas patronimikum jest translokowane: w przekładzie powieści Zmartwychwstanie 
antroponim Евгений Дмитриевич przetłumaczony został jako Jerzy Dmitrijewicz, w przekładzie powieści 
L. Tołstoja Dzieciństwo, lata chłopięce i młodość (1928) imię i imię odojcowskie – Анна Дмитриевна 
oddano jako Anna Dmitriewna. 

34 Imię Natalia w polskich źródłach jest poświadczone od XIV w. Patrz: Bubak, J. (1993). Księga naszych 
imion. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (s. 239).
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również antroponimy, w których zamiast imienia odojcowskiego pojawia się apelatyw 
pan / pani / panna; takich przykładów jest wiele zwłaszcza u Nowińskiego – Клянусь 
вам, Наталья Алексеевна... уверяю вас... – твердил Рудин (5, 281). – Przysięgam pani, 
panno Natalio... upewniam panią... – zaczynał Rudin (N,74). Z powyższego widzimy, że 
w konstrukacjach Przysięgam pani i upewniam panią apelatywy pani i panią zgodnie z 
tradycjami polskiej etykiety zastępują rosyjskie „вы”, natomiast w zwrocie panno Natalio 
apelatyw panna jest użyty zamiast imienia odojcowskiego.

S. Kołaczkowski zachowuje imiona odojcowskie, dodając do adaptowanej (spolo-
nizowanej) podstawy słowotwórczej typowe dla języka rosyjskiego sufiksy patroni-
miczne: -owicz / -ewicz / -owna (-ович, -евич, -овна). W rezultacie pojawiły się hy-
brydalne struktury językowe składające się z elementów rosyjskich i polskich: Michał 
Michałowicz, Dymitr Mikołajewicz Daria Michałowna. Poza tym tłumacz nie używał 
zredukowanych sufiksów patronimicznych typu -icz, -ycz (-ич / -ыч): Сергей Павлыч 
tłumaczył jako Sergiusz Pawłowicz, Константин Диомидыч – Konstanty Diomidowicz, 
Африкан Семеныч – Afrykan Siemionowicz. Tłumacząc antroponimy, Kołaczkowski w 
zasadzie zachował więź asocjacyjną z semantyką rosyjskich nazw własnych, jednakże 
w pewnym stopniu zagubił stylistyczny odcień przyjacielskiej pobłażliwości wobec 
niektórych bohaterów powieści, zawarty w intonacji autorskiej, jak również pewną 
poufałość między bohaterami, którą można interpretować jako kognitywny składnik 
rosyjskich form komunikacji.

Ciekawym przykładem techniki hybrydalnej jest przekład antroponimu Александра 
Павловна Липина; М. Nowiński i J. Dmochowska tłumaczą go zgodnie z polską trady-
cją, polegającą na odrzuceniu formantu -a tworzącego rosyjskie nazwiska żeńskie od 
męskich. W takim wypadku nazwisko należące do kobiety jest nieodmienne. Dlatego 
antroponim Александра Павловна Липина przetłumaczony został jako pani Aleksandra 
Lipin (Nowiński) i – Aleksandra Pawłowna Lipin (Dmochowska). Niekiedy tłumacze 
używali innych niż w oryginale imion: zamiast Aleksandry Anna (Nowiński), zamiast 
Miszy (Миша) przekładzie Kołaczkowskiego Mitia (Митя).

Sposoby traktowania antroponimów w przekładach uwarunkowane są zarówno 
wewnętrznymi prawami obowiązującymi w literaturze, jak i możliwościami oraz ograni-
czeniami istniejącymi w systemie języka przekładu (Nowakowska-Kempna, 1979, 195). 
Analiza materiału antroponimicznego pozwoliła ukazać stopień transformacji tekstu 
źródłowego i świata przedstawionego w powieści Turgieniewa. 

Wnioski

Konsekwentna analiza połączeń wyrazowych z kluczowym etnonimem „rosyjski” / 
„Rosjanin” (inwariant „po rosyjsku”) wskazuje nam realizację jednej z dominant twór-
czości Turgieniewa, korelującej z konceptem kulturowym „Rosja”, jego komponentem 
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„bliski człowiek” i ich przekładami na język polski. Ogólnie rzecz biorąc, ta dominanta 
jest obecna w przekładach, lecz stopień jej zgodności z oryginałem bywa różny. M. No-
wiński w zasadzie wyrugował etnonim „русский”, zastępował go zaimkami „nasz”, 
„swój” lub pomijał, nie tłumaczył. W wielu wypadkach te pominięcia niczym nie są 
podyktowane – ani różnicami w uzusie, ani trudnościami przekładowymi. Powodem 
tego może być konserwatyzm tłumacza i właściwa mu (jako Polakowi) opozycyjność, 
możliwe, że spowodowana nadmiernym prześladowaniem języka polskiego po 1863 roku. 
Taki krok po pierwsze, zniekształca obecność jednej z dominant Turgieniewowskiego 
świata artystycznego (temat Rosji i narodu rosyjskiego / Rosjan), upraszcza proble-
matykę powieści, po drugie, osłabia i podważa istotny motyw związany z mówieniem 
po rosyjsku, ze znajomością / opanowaniem języka rosyjskiego, który to język jest 
znakiem, narzędziem poznawania i krzewienia kultury. 

S. Kołaczkowski i J. Dmochowska starali się zachować zarówno problematykę powie-
ści, jak i najdokładniej przekazać Turgieniewowską dominantę. Nieprzetłumaczalność 
pewnych znaczeń i językowych elementów („element rosyjski” / rosyjskość etnicznej 
charakterystyki bohaterów) związanych z historyczno-kulturowymi uwarunkowaniami 
były kompensowane za pomocą różnych środków. Wykorzystano zarówno stylistyczne, 
jak i ekspresywne właściwości i możliwości języka polskiego (inwersje, powtórzenia, 
rozbudowywanie zdań), a także świadome (w wielu wypadkach uzasadnione) wprowa-
dzenie „polskiego elementu” (frazeologizmy / przysłowia) do powieści. W dużej mierze 
chwyty te zastosowano w trakcie tłumaczenia antroponimów.

M. Nowiński był zwolennikiem transpozycji (adaptacji) antroponimów do kultury 
polskiej, w związku z czym rezygnował z funkcji informatywno-socjologicznej, „obcość” 
zastępował „swojskością”, zmiany te negatywnie odbiły się na charakterystyce postaci i 
ogólnym kształcie artystycznym powieści. S. Kołaczkowski stosował mieszaną technikę 
przekładu antroponimów: według własnego uznania wybiórczo rosyjskie lub polskie 
podstawy słowotwórcze łączył z rosyjskimi formantami patronimicznymi. Nazwy własne 
w przekładach Nowińskiego i Kołaczkowskiego (pomimo obecności w nich określonej 
ekspresji) niemniej sprawiają jednak wrażenie chaosu i dezorientują czytelnika nie tyl-
ko w kwestiach związanych z tożsamością etnokulturową bohaterów, lecz (w pewnym 
stopniu) z warstwą treściową utworu. J. Dmochowska oddawała pierwszeństwo technice 
translokacji, co zapewniło wysoki poziom wiarygodności tłumaczenia oraz zachowanie 
podstawowych funkcji pełnionych przez nomina propria. W efekcie powstał adekwatny 
onomastyczny obraz wpisujący się w rosyjską tradycję kulturową – czytelnik rozumie 
społeczne i semantyczne znaczenia antroponimów występujących w powieści.

Dokonana analiza polskich przekładów powieści I. Turgieniewa Rudin wykazała, że 
problem (nie)przekładalności kultury w tekście artystycznym jest bardzo interesującym 
tematem badań porównawczych, dzięki niemu można ocenić dostępność tworzywa ar-
tystycznego dla polskiego czytelnika. Najtrudniejszy dla wszystkich tłumaczy okazał się 
przekład ironicznego modusu narracji. Nie zawsze ironia autorska, czasem zahaczająca 
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o sarkazm, mogła być odtworzona w polskich przekładach z przyczyn obiektywnych, 
wskutek niemożności zrozumienia ścisłej więzi między postrzeganiem świata przez 
Turgieniewa a kulturą rosyjską i rosyjską mentalnością. Przedstawiciel innej kultury 
nie zawsze jest w stanie wyczuć ironii zawartej w komentarzach autorskich, zwłaszcza 
w uwagach dotyczących stopnia opanowania języka rosyjskiego przez bohaterów, co w 
rezultacie prowadzi do niwelacji roli / doniosłości etnicznego stereotypu zachowania 
Leżniewa i Rudina. Natomiast przekazanie emocjonalno-ekspresywnych dialogów 
we wszystkich trzech przekładach trzeba uznać za trafne. Pewnym problemem było 
odczytanie autorskiego stosunku do bohaterów w aspekcie onomastycznym: tłumacze 
nie zawsze potrafili uchwycić rosyjski przyjacielski dystans komunikacyjny, odzwier-
ciedlony w nominacji bohaterów.
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The Comparative Analysis of Ethnocultural 
Meanings in Polish Translations of Ivan Turgenev’s 
“Rudin”
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Summary

The article discusses the problem of “translatability / non-translatability” of Turgenev’s 
ethnocultural elements of his Rudin translations to Polish by M. Nowiński (1886), 
S. Kołaczkowski (1948), and J. Dmochowska (1953). It analyzes one of the dominants of 
Turgenev’s works related with the cultural concept of “Russia” and its component “native man.” 
The main tool of expressing the “Russianness” as an ethnic trait of Turgenev’s characters is their 
speech and anthroponyms, i.e. person’s name. The analysis of word combinations carrying the 
key word “Russian” (or “in Russian”) revealed that in general, Turgenev’s dominant is present 
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in the translations; whereas certain non-translatable culturally and historically conditioned 
meanings and linguistic elements were compensated by various other means. These include 
stylistic and expressive resources of the Polish language (such as inversion, repetition, and 
addition of words), as well as conscious (in many cases, justified) introduction of the “Polish 
element” (phraseology / proverbs) in the novel. The translations of nomina propria allow to 
assess the significance of translators’ linguistic decisions in terms of ethnic identity of the 
characters, author’s irony and a friendly communication distance specific to Russian culture 
that are reflected in character’s name. The article concludes that the strategies used by Nowiński, 
Kołaczkowski, and Dmochowska – from clearly visible attempts to Polonize and compromise to 
undoubted success – were determined by a certain level of development of the 19-20 c. Polish 
language, cultural and historical situation, as well as the tradition of translation in Poland.

Keywords: “Rudin,” М. Nowiński, S. Kołaczkowski, J. Dmochowska, Polish translation, hero, 
concept of the artistic world, ethno-cultural identity, anthroponyms, classifi cation of anthroponyms.
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