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W roku 198g, dzięki powieści L'llIą de les Tres Taronges (,,Wyspa Trzech

pomarańczy"), kataloński autor Jaume Fuster zostaŁ finalistą nagrodY Ra-

mon Llull, ii.,urrro* ane1 ptzez potężne wydawnictwo Planeta. BYło to Pod-
ówczas jedno z najważruejszych wyróżnień literackich, pTzyzr.awane Za

utwory prozatotskie. w tym samym roku ksiązka pojawiła się w księgar_

niach. Tym sposobem Fuster zainicjował nowy kierunek w swojej twórczo_

ści, stając się jednocześnie katalońskim pionierem Iiteratury posługującej się

elementami cudowności i średniowieczną scenerią. PowieŚĆ miała staĆ się

częścią katalońskiej trylogii, w skład której weszły póŹniej L'Anell de Ferro

(,Że|aznv pierści 
"ń"1 ęvas) oraz El Jardt de les Palmeres (,,Ogród Palmowy")

(rols;. Ńa-język kastylijskt przełożone zostały jednak tylko, dwie pierwsze

powieści: pierwsza w rok po ukazaniu się wersji kataloń9kiej, a następna

w tym samym roku .o orygl.rał. Et |ardi de les Palmeres ciągle jeszcze nie do-

czekal, się tłuma czerrla. Obi przekłady przygotował ten sam tłumacz - Basi-

lio Losada, Galisyj czyk, emórytowany profesor Z Uniwersytetu w Barcelo-

nie. Tłum aczył or-, ,-ru hiszpański i galisyjski z tak różnydn języków, juk

angielski (Graham Greene), francuski (Georges Simenon), niemiecki (Micha-

el ńnde) lub rosyjski (Nikołaj GogoD. W roku 1991, otrzYmałhiszPanską na-

srodę państwową (Premio Naciónal de Traducci ón) za najlepszy przekŁad

Memorial do conaento portugalskiego autora Josógo saramago.

Gdy gatunki koliduią: analiza przekładu
katalońskiej trylogii mityc znei laume Fustera

na język hiszpański--

- Chciałbym poświęcić niniejsz ą pracę emerytowanemu profesorowi Joaquimowi Mal-

lafrd, wybitnemu tłumaczowi na język kataloński i mojemu pierwszemu nauczycielowi

w zakresie translatoryki.
-- Niniejszy arĘkuł stanowi część większe1o projektu, który został sfinansowarly Ze Środ-

ków Narodowego Ćentrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011"/01,/

B /I{Sz/0361,5.
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Niniej szy artykuł pr zedstawia anal tzę pr zełozonych na język hiszpański
powieści Fustera na tle teorii literatury fantastycznej oraz uwzględnia wska-
zówki traduktologiczne ,,Manipulation School". Praca oparta została na
założeniach Andrógo Lefevere'a. Trylogia jest zatem dla nas istotna jako
caŁość należąca do wymykającego się gatunku literackiego - wynikającego
z wnikliwych badań nad jej różnorodnymi zllaczeruami - orazjako nieuda-
ny projekt tłumaczeniowy, który potrafi wręcz zagrozić strukturze gatun-
kowej oryginalnego dzieła.

Twótczość Jaume Fustera wpisuje się w literacką panoramę końca lat70.
i początku lat 80. Wtedy to grupa pisarzy o postępowych i patriotycznych
poglądacłr, ,,Generactó dels70" (Pokolenie lat 70.), rozpoczęła działalność na
rzecz normalizacji produkcji literackiej w ich rodztmym języku po ciemnych
latach dyktatury generała Franco. Jeśli przedtem panorama literatury kata-
lońskiej zdomino\^/ana byłaprzezpoezję - dziaŁo się tak zuwa4l na symbo-
ltczną moc poezjt postrzeganej jako narzędzie oporu wobec reżimu, którego
zdecydowana polityka uniemozliwiała między innymi powstanie normal-
nego katalońskojęzycznego rynku ksiązkowego - nowe pokolenie postawiło
sobie za cel spopularyzowanle utworów prozatorskich zarówno wśród czy-
telników , juk i współczesnych twórców. Powieści i opowiadania powstawa-
Ły oczywiście równteż w epoce frankizmu, ich atftorzy wybrali jednak często
wątpliwą opcję o1Tanuczenia się do stylu ściśle realistyczne1o i dramatycz-
nego/ wlązanego pIzez przeciwników rezimu Franco z zaangazowaniem
politycznym. Rozwój gospodarczy oraz wolności demokratyczne zdoby-
te przez kataloński samorząd doprowa dziły do zrraczrrego zwiększenia
się katalońskiego rynku literackie1o, a tym samym pomogły wprowadzić
w życie program młodych autorów.

Fuster otaz inni przedstawiciele nowego pokolenia zachęcaLi do otwie-
rania się na nowe gatunki i style literackie. Przede wszystkim interesowali
się gatunkami popularnymi: powieścią kryminalną, fantastyką, fantastyką
naukową, literaturą erotyczną... Normalizacja dotyczyła też katalońskoję-
zycznej telewizji: autorzy nowego pokolenia zajęli się przygotowywaniem
dialogów do serialt oraz scenariuszy do filmów. Działalność ta przyczyniła
się do pogorszenia ich wizerunku oraz doprowadzlła do pogorszenia sto-
sunków tak ze starszymi, jak i młodszymi autorami. Ci ostatnt zaczęlt ich
lekcewazyć, krytykując za rzekomy brak ambicji artystycznych1. Za sprawą
tych opinii, koniunkturalnych ibezzasadnych, utwory Fustera nte wzbudzi-
ły na|eżnego zainteresowania i zostały niestarannie odczytane. Na przykład,
omawiane tu przez nas powieści zostały zinterpretowane przez pryzmat

t Batdzo reprezentałwny dla tego podejścia wobec Generació dels 70 był literacki nurt,
który powstał zataz po roku 2000, Els Imparables, czyli,,Niepowstrzymarli" - zgodnie z tłu-
maczeniem katalońskiego poeĘ Xaviera Farró.
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dzieła Tolkiena. W odczytaniach tych nie wzięto pod uwagę/ tż trylogia Fu-
stera - którą ot\ zTesztą sam nazwał,,trilogia mitica" (trylogia mityczna)
(Nadal 1992: 36) - nie tylko zawieta arcyciekawe nawiązarua do historii
i kultury katalońskiej, lecz ponadto jej struktura oTaz zawaTte w niej motywy
mają charakter eksperymentalnyz, który zb|tża dzieło do tej literatury świa-
towej, jaką zwykło się określać mianem .postmodernistyczna" .

Lucie Armitt zwraca uwagę na skłonność wśródbadaczy literatury fan-
tastycznej ku obsesji nominalistycznej3. Angielska autorka wskazuje na
Tzvetana Todorova i jego naśladowców,którzy zajmowali się kontynuowa-
niem dyskusji na temat taksonomii proponowanej przez autora w lntroduc-
tion d Ia littórature fantastique (1970), pierwotnej systematyzacji teorii fanta-
styki, wykonanej ze strukturalistycznej perspektywy naukowej. Opierając
się na rozwiniętej w niej klasyfikacji, trylogia Fustera nie nalezy ani do ga-
tunku cudownego (Ie menleilleux), ant do czystego typu fantasĘcznego. Dla-
tego mozna określać dzieło Katalończyka jako tekst postmodernistyczny na
podstawie literatury cudownej, bliski fantastyce zgodnie z następującą
charakterystyką Rose Mary Jackson: ,,Unlike the marvellous or the mimetic,
the fantastic is a mode of writing which enters a dialogue with the .,real>

and incorporates that dialogue as a part of its essential structure" (Jackson
1981,:36). Ta kluczowa cecha trylogii Fustera zostanie późńej omówiona.

Wydaje się, iż głównymi powodami, jakie wydawnictwo Planeta mogło
wziąć pod uwagę, decydując się na kontynuowanie przekładu utworów
Fustera na język hiszpański, były nie te, które zostały wymienione, lecz
w pierwszej kolejności ewentualna popularność, jakie mogły one zdobyć
wśród fanów ksiązek o potworach. Zdaje się to potwierdzać fakt, iż frag-
menty, jakie posłużyły Fusterowl za motto, w hiszpańskim przekładzie
pierwszej powieści zostaŁy pozostawione w oryginale, choć dwa z ruch
pochodzą ze średniowiecznych katalońskich klasykówa, podczas gdy
w przekładzie kolejnej powieści katalońskie cytaty - tym razemwspółczesne
_ przełożone zostały na hiszpański, a więc niejako ,,ttatutalizowane"5. Ma-
my wrażenie, tż wydawnictwo Planeta nie bardzo wtedziało, jak obchodzić

2 Fuster wyjaśnił w wywiadzie dla katalońskie8o czasopisma kulfuralnego ,,Serra d'Or",
iż utwory, o których tutaj mowa, znajdują się zdecydowanie poza obszarem tego, co określa
jako,,historyjki miecz ów i czatów" (Nadal 1992: 36),

u ,,(,,.) all too often the criticism written on fantasy has fallen short, categorising, classify-
ing, compartmentalising literature into division and subdivision, and arguing over whether
the boxes into which these texts are crammed should be labelled'marvellous' or 'fabulous',
'sword and sorcery' or'space opera', 'myth or faerie'. This is not criticism, it is travesty (,..)"

(Armitt 2005: 193).
a Mamy tu do czynienia z fragmentami utworów pisarzy z Majorki, Ramona Llulla

(1232 / 33 -1315 / 131, 6) i Anselma Turme dy (1355 -1,423) .

5 Chodzi o Crineres de foc (,,Ogniste grzywy") (1985) autorstwa Marii Antónii Oliver, zony

Jaume Fustera i towarzyszki jego literackich przygód.
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3Ię z tego rodzaju materiałem, ponieważ zarówno w wersji hiszpańskiej, jak
i katalońskiej treść ksiązki została przedstawiona za pomocą niejasnego
określenia ,,protohistoria". Cokolwiek miałoby oznaczać to określenie, nijak
nie opisuje narracji uprawianej przez Fustera ant teżjugo sposobu traktowa-
nia historii. Warto przypomnieć, tż w ltteratl,rze hiszpańskiej nie wykształctł
się trwały i poważny kierunek fantasy, który naśladowałby anglojęzyczre
produkty masowej konsumpcji.Poza ty*, negatywne nastawienie do kultu-
ry katalońskojęzycznej, zwiększające się zwłaszcza od czasów romantyczrLe-
go odrod zeŃa uczuć narodowo-patriotycznych| oraz próby centralizowania
polityki kulturowej w Hiszpanii nie sprzyjały rozbudzaniu ciekawości
względem tego, co pisano w języku uwazanym za prowincjonalny6. Te hi-
storyczne konflikty wctąż jeszcze odbijają się negatywnie na poziomie hisz-
pańskich pr zekładów katalońskoj ęz y cznej literatury pięknej i esej u7.

A przeciez, anallzując wartość literacką trylogii Fustera, dostrzec mozna
dwa główne powody, dla których warto przekładuć ją na inne języki. Po
pierwsze, rLawlązuje ona do wielowiekowego iberyjskiego konfliktu/ operu-
jąc mnóstwem odniesień do dziejów kultury i polityki Krain katalońskich.
Mozna w niej równleż odnaleźć wiele ciekawych aluzji ideologicznych,
wytaźnte lewicowych, feministycznych i nieprzyjemnych dla Kościoła, uwi-
daczruających pewien obraz - nie odbiegający od prawdziwego - mental-
ności i światopoglądu wielu Katalońc zyków. Te elementy narodowościowe
- i niektóre z ideologicznych - są często nieznane reszcie Hiszpanii, dlatego
publikację przekladu kastylijskiego na|eży uznać za odważną i ciekawą
inicjatywę. Tym zagadnieniem zajmiemy się później, gdy przejdziemy do
omówienta przekładu. Musimy jednak wyjaśnić, tż utwór Fustera nte przyj-
muje formy trylogii tylko t wyŁącznie prze z analogię do dzieła Tolkiena -
z którą ironizuje formalnie w ramach ludycznego traktowania gatunku lite-
rackiego - Iecz przede wszystkim dlatego, tż autor poświęca każdą część
powieści jednemu z t:rzecl;r głównych regionów, które tazerr. symbolicznie
składają się na całość Krain katalońskich posługujących się od średniowlecza
językiem katalońskim. Mianowicie, podstawą odniesienia projektu Fustera

6 Przy czym nie mozemy zapomnieć, iż wydawnictwo Planeta, mające siedzibę w Barce-
lonie, stanowi część machiny prohiszpańskiej propagandy, ptzeciwnej poliĘcznemu dyskur-
sowi suwerennej Katalonii. Między innymi, może być to zaobserwowane w deklaracjach pra-
sowych prezesa koncernu Josógo Manuela Lara Boscha, który we wrześniu 2012 roku ogłosił
swój zamiar przeniesienia siedziby PlaneĘ do Madrytu w sytuacji, gdy Katalonia stałaby się
suwerennym (niezale żny m / niepo dle głym) państwem.

7 Garcia de Toro ukazuje dł:ugą tradycję zjawiska, mimo iż przełożone na jęrykhiszpań-
ski utwory nie są liczne: ,,(,,.) podem dir que la traducció de textos literaris al castelld gaudeix
ja d'una llarga tradició (des dels anys 60 apareixen cada any al voltant de dos titols traduits)
(...)" (Garcia del Toro 2004: 155). Mozna stwierdzić, iż tłgmaczenie tekstów literackich na język
hiszpański cieszy się długą ttadycją (od lat 60, pojawia się kazdego roku około dwóch przeło-
zonych tytułów).
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jest El Pi de les Tres Branques (,,Trzygalęziasta sosna") symbolizująca Katalo-
nię, Baleary I Krainę walencką8. Dla świadomego czytelnika szczególnie
tragsczna i bolesna jest trzecta część trylogii, której akcja tozgrywa się
w fikcyjnej i cudownej Krainie walenckiej. Na tym właśnie terytorium
współczesny dyskurs społeczno-kulturowy został ztęcznle zmanipulowany
przez prohiszpańskie władze zniechęcające do używania rodzimego języka
i do tego wszystkiego/ co zw:rązarre było z kulturą katalońską. Brak htszpań-
skiego przekładu ostatniej częśct El |ardt de les Palmeres wzmacnia w pew-
nym sensie to polity czrLe oddzielenie się Krainy walenckiej od systemu kul-
turowego posługującego się językiem katalońskim, równiez symboliczrue
pojawiającym się w tekścieg.

Istnieje tez inna istotna pTzyczyna, by tłumaczyć Fustera . IuŻ w począt-

kowych partiach L'llla de les Tres Taron7es| której akcja Tozgrywa się przede
wszystkim w scenie mocno przypominającej epokę średniowuecznLą, docho-
dzt do wyraźnego wykreślenia granic oddzielających uprawiany przez Fu-
stera gatunek literacki od konwencji. W powieści tej pojawiają się techniki
oTaz motywy zasadniczo obce literaturze cudowności. Dzięki subtelnym
i ambitnym zabtegom utwór Fustera zyskuje eksperymentalny charakteT, sy-

tuując się na granicy między literaturą fantastyczną i cudownośctą. Sprzyja
temu: skupienie uwagi na postaciach ludzkich, subiektywizm narratora oTaz

a|uzje do elementów rzeczywistości historycznej, geograftcznej, literackiej

i religijnej. Ten proces uwidacznia się w drugiej powieści pt. L'Anell de Ferro.

Nawiązuje ona do tragicznych epizodów historii narodu katalońskiego oraz
wykorzystuje polityczne motywy z katalońskiej wyobrażeniowości zbioro-
wejro. Natomiast trzeci utwór trylogii, nieprzeło żony na hiszpański EI |ardt
de les Palmeres, jest kulminacją tego eksperymentalnego dzieła. Rzeczywt,
stość, nowoczesność naukowa , wdzierają się tu nagle, z tronią, w świat nie-
ufnych bajkowych postaci. Tu też pojawiają się najbardziej szokujące nawią-
zallla do literackiej i współczesnej sytuacji Krainy walenckiej. Z powodu
braku hiszpańskiego przekładu hiszpańskojęzyczny czytelnik jest więc nie
tylko pozbawiony szansy poznania całości historii. Nie dane mu jest rów-

8 Legenda odnosząca się do tego symbolicznego drzewama swoje korzenie w idei Świę-

tej Trójcy, ujawniając ścisłe związki między klasycznym patriotyzmem kataiońskim a religią

katolicką, które wykorzystywał w swoich dziełach najwybitniejszy poeta romantycznego

ruchu narodowościowego Jacint Verdaguer (Felipó 2003: 15).
9 Istotnie, głos narracyjny opisuje (z geograficznego punktu widzenia) tereny między

fikcjonalną Katalonią a Krainą walencką, korzystając z obrazu nieprzekraczalnel pustyni, ,,E1

Desert Blanc" (Biała Pustynia). Zob. Fustet 1993: 10, 104-105, 11,4,

10 Mianowicie idzie ptzede wszystkim o ,,Revolució Catalana" lub ,,Guerra dels Sega-

dors" (wojna żeńców) z1,640 roku, o bunt przeciwko polityce militarnej i fiskalnej dyktowanej

przez hiszpańskiego króla Filipa IY otaz o okupację terytoriów katalońskojęzycznych ptzez

wojska centralistycznego Filipa V podczas wojny sukcesyjnej na początku XVIII wieku.
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nież zrozurnieć, na czym polega oryginalność całego projektu literackiego
Fustera, tak charakterystycznego dla jego pokolenia.

W oryginałach katalońskich autor próbuje zwróctć językowi kataloń-
skiemu całe bogactwo terminologii, które z uwags, na dążerua do j"go stan-
daryzacjt zostały często zapomniane lub niedocenione przez autorów wy-
pracowujących swój artystyczny styl. Choć pokolenie katalońskich prsarzy
powojennych walc zyło o zachowanie bogactwa języka zagrożonego kultu-
rową dominacją języka hiszpańskiego, uprawiali jednak przede wszystkim
poezję lub literaturę o charakterze eLttarnym. Prozaicy natomiast starali się
upowszechniać zwyczaj czytania we własnym języku, unikali jednak termi-
nów archaicznych, wiejskictu dialektalnych czy też zbyt skomplikowanych
dla ptzeciętnego czytelnika środkowej Katalonii, czylt obszaru wyrażającego
wyraźną wolę, by pozostać katalońskim11. Starano się wypracować pewien
standard języka, który nie daw ałby podstaw do zarzutów o ,,drugorzęd-
ność" literatury katalońskiej. Dla najwybitniejszych kolegów Fustera z poko-
lenia lat 70. normalizacja językowa w obszarze literatury nie była poszuki-
waniem prostackich form wyrazlJt lecz drogą do rozwoju języka w różnych
nowych domenach, co miało się dokonać dzięki zastosowaniu odpowied-
niego rejestru i stylu językowego. Kazdy gatunek miał mieć swój własny
jęryk. 'N analizowanych przez nas utworach Fusterowi udało się osiągnąć
ten cel.

Autor ten uzywa batdzo zróżrucowanego słownictwa: przymiotników
opisujących stan ftzyczny i samopoczucie, rzeczowników odnoszących się
do kultury kulinarnej i tradycyjnej gastronomii, czasowników zwtązanych
z konkretnymi czynnościami wykonywanymi przez żywe istoty, wreszcie
wyrazów i terminów średniowiecznych. Jęryk taki pomaga zrealizować
cel, jaki wyznaczył sobie autor, a jest nim archatzacja tekstu narracyjnego.
W tym kontekście warto wspomnieć niezwykłe utwory galisyjskiego plsatza
Alvara Cunqueira. Tworzącw epoce frankizmwwypTacował ory posłu1ując
się rodzimym językiern, własny cudowny świat, a następnte przełozył swoje
utwory na kastylijski. Ięrykj"go przekładu jest bezprecedensowy, charakte-
ryzuje się niespotykanym archaizującym arĘzmem. Teksty Cunqueira, tbe-
ryjskiego mtsfuza aktualizacjt mitów bretońskich i postmodernistycznej
adaptacji folkloru lokalnego/ musiały być, w pewnych aspektach, jednym
z nteirtcznydn źródeł inspiracji dla Fustera. Swoje cudowne królestwo buduje
on, posłu 1ując się katalońskim, gdzieś - w nie do określenia przestrzeni -
między Tolkienem a Cunqueirem.

i1 Dodatkol\ym utrudnieniem związanym z kreacją literacką w języku katalońskim jest

utozsamienie wysokiego, wyrafinowanego języka Noucentisme - konserwaĘstycznego ruchu
kulturowo-literackiego, który panował w świecie katalońskim do końca lat 60. - z językiem
sztucznym, unikanym w nowoczesnych i bardziej ,,autenĘcznych" utworach. Wiele terminów
zostało w ten sposób ocenzurowanych ptzez samych autorów,
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Analtzując tekst trylogii z innego , bardziej pragmatycznego punktu wi-
dzerlta, zauważamy,lż stosując imitującą technikę ,,średniowieczrtą" polega-
jącą na krótkim streszczaniu akcji na początku kazdego rozdziału, Fuster
wskazuje wyaźrue, iz koncentruje się nie na samej nartacji,lecz najej stylu
i sposobie prowadzenta. Nie chodziwtęc o to, co się opowiada, a|ejak się to
robi. W V* sensie, mimo iżLosada jest literaturoznawcą mediewistą i prze-
łożyŁ na hiszpański jeden z esejów Cunqueira, jego literacki jęryk jest znacz-
nie ubozszy niż jęryk Fustera. Z jednej strony bez uzasadnienia ograrucza
znaczeńa i zmienia odcienie słów, które w języku hiszpańskim mają często
swój odpowiednik (albo bliższy odpowiednik). Z drugtej strony, stara się
on standaryzować niektóre wyrazy, nadając im neutralność bliską styli-
stycznej martwocte.Dlaczego? Niektóre rozsądne tropy na ten temat znajdu-
j"*y w translatorskim zbltżeńu,,Manipulation School", która bada strate-
gie tłumaczeniowe, unikając jakiegokolwiek idealnego czy normatywnego
punktu widzenia, próbując opisać proces przekładu w kontekście, gdzie
odgrywaj ą ważną rolę czynniki ideol ogiczne, kulturowe, polity czrle, religij-
ne, językowe itp. Jak twierdzi Lefevere:

Languages are different, and no amount of translator training is ever likely to reduce
that difference. Translator training can, however, alert translators both to the relativ-
ity of translation poetics and to strategies that may be used not to //overcome" the
differences between languages, which are undeniable given, but to project ,,their"
image of the original, which may be influenced by various considerations, not just of
ideology andf or poetics, but also of the intended audience of the translation (Lefe-
vere 1992: 100).

Losada projektuje swój obtaz oryginału jako dzieło z ntższej pułki.
Symbolizm powieści i jej bogactwo mozliwości interpretacyjnych zostaje
także w przekładzie Galtsyjczyka naruszone. Ograruczmy się do kilku tylko
przykładów. Warto wspomnieć, tż w przygotowanej przez niego wersji nie
pojawia się przekład terminu ,,rogets", dosłownie ,,mali czerwoni". Odnosi
się on do pewnych mnichów, którzy poświęcają się medytacjom, kulturze
oTaz walce prowadzonej w bezbożny sposób w klasztorze p.n. ,,dels rogets"
(zob. Fuster 1983: 55-58). Treść ideologiczna tego określenia staje się nie-
uchwytna dla hiszpańskojęzycznego czytelnika, poniew aż ,,rojos" jest peio-
ratywnym terminem ekwiwalentnym do polskiego antysocjalistycznego
,,czerwolti" .Poza tym Losada z tych komunistów auant-la-lettre czynl cŁtrześ-
ctjan, gdy tłumaczy ich świeckie ,,pokoje" , stosując termin ,,cele" , a ,,jadal-
tttę" rtazywa,,refektarzem" (Fuster 1983: 71,, 1984: 69). W L'llla de les Tres
Taronges bunĘ wywołane fatalnym zarządzaniem wyspy przez nieudolną
monarchię mają oczywiste korzenie w szesnastowiecznych walkach" do ja-
kich doszło między majorkańskimi posiadaczaml ziemskimi i zbratanym
pospólstwem. Są to ,,Germanies", które odbywały się także w Krainie wa-
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lenckiej t mająpewne oz.rlaczerlie oporu wobec maszynerii ówczesnego do-

minującego i..Órustwa kastylijskiegÓ. Na hiszpański termin ten nie został

przeŁożony Zapomocą jugo odpowiednika _ ,,Germalaias" _ Iecz jako ,,her_

mandad'',' czylł zwykie,]bractwo", jakby inicjatorami powstań było grono

kolegów czy pewien rodzaj towarzystwa,
y,ł L,Anell de Ferro na scenie pojawia się makabryczna Postać królowej

o imieniu Nyega, reprezentująca naj,gorsze wady przypisywane przez K\ata_

Iończyków nie ó em ćkr aty cznym i nńo1 er ancyj nym wł a d zo m hi s z p ańskim1 2,

Dźwięk ,,f," zimiona ,,Ńy"gu" pisze się po katalońsku ,,en_igrek",Iecz język

hiszpański ma swoje ,,,efle"| Loiada nie zmienia pisowni i w efekcie według

Hiszpana to cudze imię ,,Nióga", nie wywo.łuje żadnej ironicznej konotacji,

jaką mogłoby iye "" piryułuł odniesienie do 1itery ,,efle" _ litery, która dla

hiszpańskich putrioto* jest symbolem ich język a. z ko\ei takie słowa, jak

sama Wyspa, podstawowa część cudownego świata powieści Fustera| I1apt-

sane w oryginale wersalikami, nie mają podobnej aury w kastylijskiej wersji,

W ten .póJor osłabieniu ulega symbolizm odniesień geo graftcznych, kon_

trastująry z tekstow ąrzeczywistością ltazw miejscowości, gór irzek,

Istotną lukę _ p.a*dopodobnie Z powodu niedbałości tłumacza _ znaj_

dujemy w L,AnelI de Ferro, w którym Brótil , ważrle miasto wolnego teryto_

rium bohaterów, będąc literacko przekształconą Barceloną, jest okupowane

po długim oblęzeniu przez wojski królowej_Nyegi. Ta sytuacja od Tazuwy_

wołuje * *yotrażeńu katalońskiego czytelnika okupację stolicy ich kraju

przezburbońskie wojska podczas riojny sukcesyjnej, której wynikiem była

utrata autonomii polityc ziej, fiskalnei i kulturalnej. obecnie uPamiętnia się

to wydarzenie historyczne - 11, wrześnta 171,4 roku - jako dzień narodowy

w Katalonii. Rafae1 Casan ora| pTzywódca SamoTządu katalońskiego, ujaw_

nia się w powieści Fuste ra dzięki .*"^,, alter ego Tafallowi, który został

ranny przez wro1a| tak jak w swoim czasie Casanova i w tym samym miej-

scu| czyti w .og"ę. pomnik Casanovy ze sztandarem świętej Eulal" _ p?_

tronki miasta _ i".t miejscem , gdzie najwyzs ze wŁadze Katalonii corocznie

oddają hołd boiraterom obro.rly Barceiony. Losada n|e plzetłumaczył po

hiszpańsku całego fragmentu, w którym identyfikacja między Casanovą

a Taiallem jest nĄaaraiiej ewidentna i wzrtszającal3.

1ż Zgodnie z nartacj4,Nyega była bratan icą poprzedniego króla Odelota, którego imię re-

prezentuje nazwęmiasta roruao .,upi.urrą odwroinie. Toledo było stolicą państwa vltzygotów,

które jako pierw sze niezalezne państwo obejmujące mniej więcej terYtorium PÓłwYsPu lberyj-

skiego zostało uznane pTzeznacjonalistów hiszpańskich jako pierwszy objaw politycznej hisz_

PańSkOśCi' t 1 -1 ^t^-^^-^ J^l l^Ąo+i^ o'l nrrp r]rl'
rs ,,Endavant, endavant! _ cridava Tafail. Un dels defensors del bastió, el que duia

l,estendard de la vila que havia onejat orgullós i lliure a la torre de Mestral/ Va caure ferit de

mort ai seu costat. Tafall va recollir l'esilndard amb la md esquerra i va continuar l'avanę

contra el[s] ponentins" (Fuster 1985a: 55). (Do przodu, do przodul, _rrak1zyczałTafaIL Jeden
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Fuster jest wyraźnym przykładem na to, tż j"go pokolenie nie zmaTI,Io-
trawiło kulturowego dziedzictwa Krain katalońskich w imię normalizacji
literackiego rynku narodowego, Iecz wyznaczyło nową drogę dla następ-
nych pokoleń autorów. Moze się zdawać, iż teksty Fustera odwołują się do
uprzedzeń, jakie Katalończycy żywtą w stosunku do reszty Hiszpanii hisz-
pańskojęzycznej. Jednak, paradoksalnie, przekład Losady traci spójność
właśnie z powodu uprzedzeń tłumacza wobec literackiego świata Fustera.
Być może przeczytał on j"go dzielo oczami większości, traktuj ąc jejako zbtór
mało waznych utworów niewartych starań. Niektóre błędy pojawiające się
w istotnych momentach utworu wynikają z jego niestaranności. Oczywiście,
iż w każdym pr zeło żonym tekście mozemy zaznaczyć nieprawidłowośc I czy
kontrowersyjne opcje ze strony tłumacza. Jednakze nie idzie tutaj o banalne
polowanie na takie elementy, juk czarownice, Iecz o konstruowanie global-
nej, tozsądnej interpretacji dla przełożonego utworu zgodnie z globalną
konfiguracją wynikającą z elementów - równiez błędów - składających no-
wy tekst literacki w innym języku.

Bądź co bądź, hiszpański przekład Losa dy zmienia wielowymiarowe
utwory Fustera, pełne niebanalnych mozliwości interpretacyjnych i ideolo-
gicznych w tanie, bajkowe narracje w stylu masowej fantastyki o kiczowa-
tych okładkach - gatunki kolidują, t tak ksiązę zmienia się w żabę.Szkoda,
iż htszpańskie wersje tych powieści nie mogły osiągnąć pożądanego celu,
czyli pTzyczyruć się do zaniku przesądów oTaz ideologicznej dezinformacji
dominującej w dyskursie wrogów Katalonii Fustera. Mówimy tu o wrogach
pewnej kultury, kultury katalońskiej, wciąż istńejącej mimo niesprzylające-
go biegu historii oraz sąsiednich imperiów.
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