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aBSTRacT | This article addresses meta-theoretical issues. its core concern is to 
find a coherent conceptual language and an integrated research perspective which would 
allow to describe various experimental forms of artistic expression claiming the name of 

“translation”. Particular attention is paid to those literary and non-literary artistic experi-
ments which obligatorily activate the interpretive context of translation proper and there-
fore require translational analytical tools. The methodological framework for research is 
provided by the ongoing “outward turn” in western european “post-translation studies”.
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nastupił inoj eon.
Timur Kibirow1

jeden z  najwybitniejszych przedstawicieli „literaturoznawczej awangardy 
teoretycznej”2, jurij Tynianow, notował w połowie lat 20. minionego wieku: 

„Pisać o wierszach jest teraz prawie tak samo trudno, jak pisać wiersze. Pisać zaś 
wiersze prawie tak samo trudno, jak je czytać. Takie jest błędne koło naszych 
czasów”3. Rosyjski formalista wskazywał na obszerną sferę amorficznych zjawisk 
literackich szczególnie znamiennych dla „okresów przejściowych”, w których to 
właśnie różnorodność, antynomiczność i wzajemna nieprzystawalność celowo 
zderzanych gatunków, stylów, konwencji, poetyk i estetyk stawała się skuteczną 
formą ekspresji synkretycznego światopoglądu artystycznego. jeśli sparafrazo-
wać słowa j. Tynianowa i odnieść je do najnowszych tendencji rozwojowych 
twórczości translatorskiej, otrzymamy diagnozę aktualnego stanu teorii prze-
kładu: pisać o nowych zjawiskach przekładowych jest teraz prawie tak samo 
trudno, jak tworzyć przekłady. Tworzyć zaś przekłady prawie tak samo trudno, 
jak je czytać (to znaczy rozumieć, analizować i interpretować). moje rozważania 
dotyczą tej obserwowanej współcześnie fazy rozwoju dyscypliny — kulturowej 
translatologii — kiedy teoria przestaje nadążać za eksperymentem artystycznym. 
Trzeba jednak zastrzec, że zależności między teorią (literatury / przekładu / sztu-
ki) i praktyką artystyczną są zawsze, w każdym przekroju historycznym, obu-
stronne i mają charakter sprzężenia zwrotnego. z jednej strony teoria wyrasta 
z praktyki artystycznej jako jej uogólnienie, z drugiej — stymuluje i modeluje 
nowe rozwiązania artystyczne.

Przekład eksperymentalny, mimo widocznej w ostatnich latach autonomi-
zacji i profesjonalizacji tego pola aktywności artystycznej, ba, nawet instytu-
cjonalizacji translacyjnych praktyk eksperymentalnych4, pozostaje nadal terra 

1 T. Kibirow, 2009: W obszczem, żyli my niepłocho… W: idem: Stichi o lubwi. moskwa, 
Wriemia, s. 355.

2 odwołuję się tu do terminu wprowadzonego przez d. Ulicką, 2007: Literaturoznawcze 
dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w europie Środkowo-

-Wschodniej. Kraków, Universitas.
3 j. Tynianow, 1978 (1924): Okres przejściowy. a. Urbańska, tłum. W: idem: Fakt literacki. 

e. Korpała-Kirszak, wyb. Warszawa, PiW, s. 133.
4 Skalę tego zjawiska ukazują m.in. objazdowe imprezy artystyczne (wystawy, instalacje 

interaktywne, performanse, sympozja, dyskusje, warsztaty twórczego tłumaczenia): 
TransARTation! wandering texts, travelling objects 2017 (kuratorki: m. Perteghella, 
e. loffredo, a. milsom, http://transartation.co.uk/exhibition [dostęp: 13.09.2017]); 
Translation Games R.  Vidal i  j.  chamarette (http://translationgames.net [do-
stęp: 13.09.2017]); portale internetowe (np. The Creative Literary Studio. explorations 
in Writing, Translation, and the Art of Text Making m. Perteghelli i e. loffredo (https://
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intacta w dyskursie naukowym. głównym powodem tego stanu rzeczy jest brak 
metajęzyka, który pozwoliłby uchwycić specyfikę i wewnętrzne zróżnicowanie 
odmian przekładu eksperymentalnego, a także uporządkować jego problema-
tykę w  jednorodnych kategoriach i w sposób zintegrowany metodologicznie. 
jak pisze edwin gentzler:

„oryginały” mieszają się z „przekładami”, zanikają różnice między „rodzimym” 
i „obcym”. Formy premodernistyczne, modernistyczne i postmodernistyczne 
płynnie przechodzą jedna w drugą. Właściwie cały system dyskursywny służący 
do opisu przekładów ulega rozproszeniu5.

„Tekstocentryczna”, jak ją określa e.  gentzler, translatologia zasklepiona 
w modelach i definicjach wypracowanych w latach 70. i 80. minionego wieku6 
okazuje się niewydolna wobec naporu nowych transmedialnych doświadczeń 
artystycznych. W przekładoznawstwie nie jest to oczywiście sytuacja nowa. na 
przestrzeni ostatnich dziesięcioleci tłumacze-eksperymentatorzy nie raz rzucali 
wyzwanie klasycznym modelom translatologicznym, by przywołać chociaż-
by 5 biblical poems (5 wierszy biblijnych) jacksona maclowa (1954—1955) — 
cykl wierszy aleatorycznych wygenerowanych losowo poprzez rzuty kością 
do gry na podstawie angielskiego interlinearnego przekładu Biblii hebrajskiej. 
Poetycką metatranslację Biblii można przecież potraktować jako krytykę teorii 
tłumaczenia zakładających możliwość zastosowania w przekładzie formalnych 
metod teorii gier, np. jiříego levý’ego koncepcji przekładu jako gry7. o ile jed-
nak czeski translatolog podkreślał odpowiedzialność i decyzyjność tłumacza, 
o tyle maclow dążył do wyeliminowania podmiotowości z działań artystycz-
nych / translatorskich, testując „wiersz nieintencjonalny”8.

thecreativeliterarystudio.wordpress.com [dostęp:  13.09.2017]); numery specjalne 
i stałe rubryki czasopism literacko-kulturalnych (np. Bright Arrogance. A Column on 
experiments in Translation j. milutisa w czasopiśmie „jacket2” (https://jacket2.org/
commentary/bright-arrogance-1-0 [dostęp: 15.01.2018]) lub — w polskim obiegu 
artystycznym — seria wydawnicza przekładów eksperymentalnych linia Konceptu-
alna Korporacji Ha!art.

5 e. gentzler, 2017: Translation and Rewriting in the Age of Post-Translation Studies. 
new york, Routledge, s. 7: „[…] »originals« and »translations« merge and distinctions 
between »home« and »foreign« tend to disappear. Premodern, modern, and postmo-
dern forms are fluid. indeed, the entire system of discourse upon which translations 
are described dissipates”.

6 ibidem, s. 1.
7 zob.  j.  levý, 2009  (1966): Przekład jako proces podejmowania decyzji. m.  adam-

czyk, tłum. W: P. Bukowski, m. Heydel, red.: Współczesne teorie przekładu. Antologia. 
Kraków, znak, s. 72—85.

8 zob. j. maclow, 2008: Poetry and Pleasure. W: idem: Thing of Beauty: New and Selected 
Works. a. Tardos, ed. Berkeley, University of california Press, s. xxxiv.
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Przekład eksperymentalny to obszar nie tylko nierównomiernie i słabo roz-
poznany przez teoretyków i metodologów, ale też gęsto zaminowany. Wśród 
głównych przyczyn tego stanu rzeczy należałoby w pierwszej kolejności wymienić: 
1) problem wielokodowości i różnotworzywowości wypowiedzi artystycznych 
określanych mianem przekładów eksperymentalnych; 2) wysoką specjalizację 
języków teoretycznych — potencjalnie przydatnych, ale osobno niewystarcza-
jących do opisu przekładu eksperymentalnego, między innymi poetyki i teorii 
literatury, teorii sztuki, performatyki, medioznawstwa, muzykologii, informatyki, 
w szczególności badań nad twórczym programowaniem (creative computing) 
i cyfrową tekstualnością, i wreszcie samej teorii przekładu; przede wszystkim zaś 
3) trudność ustalenia stabilnej i wyrazistej „płaszczyzny mediatyzującącej”9 mię-
dzy różnotworzywowymi translatorskimi eksperymentami artystycznymi i róż-
nodyscyplinowymi językami teoretycznymi służącymi do ich opisu. znamienny 
w tym kontekście jest fakt, że jedyne próbki koherentnego języka opisu i krytyki 
eksperymentalnych zjawisk przekładowych, którymi obecnie dysponujemy, to au-
toanalizy i autointerpretacje samych tłumaczy-eksperymentatorów, by przywołać 
automodele eksperymentalnej twórczości translatorskiej clive’a Scotta10, autoko-
mentarze translatolożki i autorki intermedialnych przekładów eksperymentalnych 
eugenii loffredo11, „etiudy translatorskie” michaiła gasparowa12 lub — w pol-
skim obiegu artystycznym ostatnich lat — autokrytykę i autopromocję koncep-
tualnych inicjatyw translatorskich aleksandry małeckiej i Piotra mareckiego13.

Brak odpowiedniego metajęzyka porównawczego opisu przekładów ekspery-
mentalnych jest tym bardziej dojmujący, że przekład eksperymentalny, który by-
tował do tej pory na obrzeżach translatorskiej twórczości artystycznej, wyraźnie 

 9 Termin B. Uspienskiego, 1997: Poetyka kompozycji: struktura tekstu artystycznego 
i typologia form kompozycji. P. Fast, tłum. Katowice, Wydawnictwo Śląsk, s. 191—244.

10 zob. c. Scott, 2006: Translating Rimbaud’s „Illuminations”. exeter, University of exeter 
Press; c. Scott, 2012a: Literary Translation and the Rediscovery of Reading. cambridge, 
cambridge University Press; c. Scott, 2012b: Translating the Perception of Text: Lite-
rary Translation and Phenomenology. cambridge, legenda; c. Scott, 2014a: Przekład 
i przestrzenie lektury. T. Brzostowska-Tereszkiewicz,  tłum. „Poznańskie Studia Po-
lonistyczne. Seria literacka”, nr 23: Wyobraźnia w przekładzie, s. 209—226; c. Scott, 
2014b: Translating Apollinaire. exeter, University of exeter Press.

11 zob. autokomentarze e. loffredo na portalu The Creative Literary Studio. explorations 
in Writing, Translation, and the Art of Text Making.

12 М.l. gasparow, 2003: ekspierimientalnyje pieriewody. Sankt-Pietierburg, gipierion.
13 zob. np. ł. grzesiczak, 2016: „Król ubu Translate”. Wywiad z Piotrem Mareckim 

i Aleksandrą Małecką. „gazeta Wyborcza”, z 18 stycznia, s. 6; K. janczura, red., 2015: 
Dlaczego wydajemy drukiem tłumaczenie automatyczne? Rozmowa redakcyjna o ubu 
Królu, numerze i serii konceptualnej. Rozmowa redakcyjna z udziałem K. Bazarnik, 
z. Fajfera, m. górskiej-olesińskiej, a. małeckiej, P. mareckiego i m. Spodaryk. „ha!art. 
Postdyscyplinarny magazyn o kulturze współczesnej”, nr 50, s. 64—69.
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przemieszcza się do centrum14, wywierając znaczący wpływ na kształtowanie 
się stylów artystycznych w różnych domenach sztuki. jeśli w 1963 roku j. levý, 
wprowadzając klasyczną dla dyscypliny opozycję translatorskiego „iluzjonizmu” 
i „antyiluzjonizmu”, zaznaczał, że „przekłady antyiluzjonistyczne są stosunkowo 
rzadkie (przyjmują postać parodii lub trawestacji), celem przekładu jest przecież 
przede wszystkim reprezentacja oryginału […]; abstrakcyjny, atematyczny prze-
kład byłby faktycznie anty-przekładem”15, to jeden z najwybitniejszych historio-
grafów zachodniego przekładoznawstwa, e. gentzler, przyznaje ponad pół wie-
ku później, że „marginesy i wyjątki od »standardowego« przekładu […] mogą 
się okazać o wiele bardziej rozległe niż centrum, że wyjątki liczbowo przewyż-
szają normę…”16. jak pokazuje historia przekładu modernistycznego, to właśnie 
eksperymentalne przekłady antyiluzjonistyczne (awangardowe „anty-przekłady” 
sytuujące się „na marginesie”17 dominujących, iluzjonistycznych trendów twór-
czości translatorskiej) są najczęściej utożsamiane z „modernistyczną rewolucją 
w przekładzie”18. Koronny przykład tej tendencji stanowią „translatorskie kolaże” 
ezry Pounda, które Hugh Kenner określił mianem „przekładów kubistycznych”19. 
należałoby też dodać, że w różnojęzycznych i  różnonarodowych historiogra-
fiach modernizmu to właśnie sztuka abstrakcyjna („nieprzedstawieniowa”, 

„niemimetyczna”, „bezprzedmiotowa”, „eksperymentalna”) uznawana jest za 
najbardziej symptomatyczną dla tej formacji intelektualno-artystycznej20. W na-
wiązaniu do formuły Wassilego Kandinskiego, że rozwój sztuki przebiega od 
realizmu do abstrakcjonizmu, ewolucję nowoczesnej sztuki przekładu można 
przedstawić jako serię mutacji od mimetycznej iluzji, poprzez rozpad iluzji 
w  translatorskim paradygmacie awangardowym, do przekładów-centonów,  

14 odwołuję się tu do formalistycznego modelu ewolucji literackiej (zob. m.in.  j. Ty-
nianow, 1978: O ewolucji literackiej. a. Pomorski,  tłum. W:  idem: Fakt literacki…, 
s. 43—65), który w zachodnim przekładoznawstwie rozwinęli twórcy „teorii polisy-
stemowej” (zob. m.in. i. even-zohar, 1990: Polysystem Studies. „Poetics Today”, vol. 11, 
nr 1). 

15 j. levý, 2011 (1963): The Art of Translation. P. corness, trans. z. jettmarová, ed. with 
a critical foreword. amsterdam—Philadelphia, john Benjamins, s. 20.

16 e. gentzler, 2017: Translation and Rewriting…, s. 7.
17 zob. l. Venuti, 2008: The Translator’s Invisiblility. A History of Translation. [2nd ed.]. 

london—new york, Routledge, s. 164—236.
18 S.g. yao, 2002: Translation and the Languages of Modernism. Gender, Politics, Lan-

guage. new york, columbia University Press, s. 126. antynomiczne (iluzjonistyczne 
i antyiluzjonistyczne) modele modernistycznego przekładu literackiego rekonstruuje 
T. Brzostowska-Tereszkiewicz, 2016a: Modernist Translation. An eastern european 
Perspective. Models, Semantics, Functions. Frankfurt / m., Peter lang, s. 55—222.

19 H. Kenner, 1971: The Pound era. Berkeley, University of california Press, s. 138—140.
20 zob. P. lewis, 2007: The Cambridge Introduction to Modernism. cambridge, cam-

bridge University Press, s. 1.
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abstrakcyjnych instalacji metaprzekładowych i metawierszy-obiektów, które 
(przynajmniej w rozpoznaniu niektórych badaczy) przypieczętowują zwrot ku 
postmodernizmowi w praktyce translatorskiej21.

W tym punkcie wyrasta kolejna trudność porównawczego opisu przekładów 
eksperymentalnych: terminologia. Kontrowersje wokół przekładu eksperymental-
nego rozpoczynają się już na poziomie terminu wywoławczego. „Przekład post-
modernistyczny”, „antyprzekład”, „przekład abstrakcyjny”, „przekład atematyczny”, 

„przekład niemimetyczny”, „przekład antyiluzjonistyczny”, „przekład alternatywny”, 
„paraprzekład”, „anomalia przekładowa”, „przekład polisensoryczny”, „przekład 
transmedialny”, „kolaż translatorski”, „transkreacja”, „transmutacja”, „transdukcja”, 

„transadaptacja”, „lokalizacja”, „pseudoprzekład”, „transtekstualizacja”, „transme-
dializacja”, „metaprzekład”, creative translation / uncreative translation, distransla-
tion, radical translation, trans-elation, translanation, transmutilation, transcoding, 
transARTation, mistranslation, creative interference, wreszcie post-translation — to 
tylko wybrane pseudonimy przekładu eksperymentalnego. Większość z nich to na-
zwy prywatne, podobnie jak cała seria neologizmów Haroldo de camposa (trans-
creation — „transkreacja”, trans-textualization — „transtekstualizacja”, transparaiza-
tion — „transparadyzacja”, transillumination — „transiluminacja”, transluciferation 
mefistofáustica  — „translucyferacja mefistofaustyczna”)22, autorskie formuły 
clive’a Scotta (synaesthetic translation23 — „przekład synestezyjny”, conceptual trans-
lation24 — „przekład konceptualny”, tabular translation25 — „przekład tabularycz-
ny”) lub, w polskiej refleksji wokółprzekładowej, żartobliwe prywatne nazwy gatun-
kowe Stanisława Barańczaka („identografy”, „similofony”, „fonety” i „fabuliony”26). 
oczywiście każda z wymienionych propozycji terminologicznych odsyła do in-
nego języka metodologicznego: „antyprzekład”, „przekład antyiluzjonistyczny”, 

„abstrakcyjny”, „atematyczny”  — do czeskiej strukturalnej teorii przekładu27,  

21 zob. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, 2016a: Modernist Translation…, s. 43. zagad-
nienia specyfiki „przekładu postmodernistycznego” poruszają m.in. K. littau, 1997: 
Translation in the Age of Postmodern Production: From Text to Intertext to Hypertext. 

„modern language Studies”, vol. 33, nr 1, s. 81—96; R. Preda, 2001: ezra Pound’s (Post)
Modern Poetics and Politic Logocen trism, Language, and Truth. new york, Peter lang; 
T. Brzostowska-Tereszkiewicz, 2016a: Modernist Translation…, s. 267—287.

22 zob. g. Borowski, 2012: Transkreacja: myśl przekładowa Haroldo de Camposa. „Prze-
kładaniec”, nr 26, s. 87—107.

23 c. Scott, 2010: Intermediality and Synaesthesia: Literary Translation as Centrifugal 
Practice. „art in Translation”, vol. 2, nr 2, s. 153—169.

24 c. Scott, 2006: Translating Rimbaud’s “Illuminations”…, s. 257.
25 c. Scott, 2012a: Literary Translation and the Rediscovery of Reading…, s. 7; c. Scott, 2012b:  

Translating the Perception of Text…, s. x.
26 S. Barańczak, 1995: Pegaz zdębiał. Poezja nonsensu a życie codzienne. Wprowadzenie 

w prywatną teorię gatunków. londyn, Puls, s. 114—118.
27 j. levý, 2011 (1963): The Art of Translation…, s. 20.
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„transpozycja”, „transmetryzacja”, „transstylizacja”, „transfonacja”, „digest”, „trans-
modalizacja intermodalna”, „transmodalizacja intramodalna”, „transpozycja die-
getyczna”, „transformacja pragmatyczna”, „transmotywacja”, „interwencja” — do 
strukturalistycznej koncepcji transtekstualności gérarda genette’a28, z kolei „post-

-przekład” — do transdyscyplinarnych postulatów Siri nergaard i Stephano ar-
duiniego29, a także koncepcji e. gentzlera, który modyfikuje zakres tego terminu, 
zanurzając go w refleksji poststrukturalistycznej. epoka „post-przekładu” (i „post-

-przekładoznawstwa”) przyniosła też takie nowe propozycje terminologiczne, jak 
transfiguration („transfiguracja”) czy creative interference („twórcza interferencja”) 
z translatologicznych studiów miejskich Sherry Simon30. e. gentzler przyznaje, 
że to właśnie poststrukturalizm zdaje się oferować najbardziej adekwatną siatkę 
pojęciową i terminoogiczną do uchwycenia zjawisk przekładu eksperymentalne-
go31. należy przy tym podkreślić, że „przekład eksperymentalny” nie jest tożsamy 
z „przekładem literatury eksperymentalnej”. Bogato reprezentowane w twórczości 
translatorskiej są zarówno „konwencjonalne” przekłady tekstów eksperymental-
nych32, jak i eksperymentalne przekłady tekstów „konwencjonalnych”33.

W niezwykle rozbudowanej i wewnętrznie spolaryzowanej domenie prze-
kładu eksperymentalnego, obejmującej takie zjawiska, jak między innymi prze-
kłady homofoniczne (fonetyczne)34, „łańcuchy przekładowe”35, „przekłady  

28 g. genette, 2014 (1982): Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. T. Stróżyński, a. mi-
lecki, tłum. gdańsk, Słowo / obraz Terytoria. zob. e. gentzler, 2017: Translation and 
Rewriting…, s. 13.

29 S. nergaard, S. arduini, 2011: Translation: A New Paradigm. „Translation: a Transdi-
sciplinary journal”, inaugural issue, s. 8—17.

30 S. Simon, 2006: Translating Montreal: episodes in the Life of a Divided City. montreal, 
mcgill-Queen’s University Press, s. 120—140. zob. e. gentzler, 2017: Translation and 
Rewriting…, s. 6.

31 e. gentzler, 2017: Translation and Rewriting…, s. 11.
32 zob. np. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, 2017: umnyje pieriewody zaumi (stratiegii polskich 

pieriewodczikow). W: g.W. Wiekszyn, М. Pąkciński, otw. ried.: Litieraturnyj transfier i poeti-
ka pieriewoda: Sbornik naucznych statiej. moskwa, izdatielskij centr „abukownik”, s. 70—85.

33 zob. np. c. Scott, 2006: Translating Rimbaud’s “Illuminations”…
34 nazywane też „przekładami fonologicznymi” (j.c. catford), „powierzchniowymi” (surface 

translation — l.W. Forster), „fonemicznymi” (a. lefevere), „translatofonią” (translato-
phony — e.c. eoyang, 2003: “Borrowed Plumage”: Polemical essays on Translation. am-
sterdam—new york, Rodopi, s. 154—155) lub — w polskiej refleksji wokółprzekładowej: 

„similofonami” i „fonetami” (S. Barańczak, 1995: Pegaz zdębiał…, s. 114). Problematykę 
przekładu homofonicznego naświetlają m.in. T. dembeck, 2015: Oberflächenübersetzung: 
The Poetics and Cultural Politics of Homophonic Translation. „critical multilingualism Stu-
dies”, vol. 3, nr 1, s. 7—25; j. Hillson, 2013: Homophonic Translation: Sense and Sound. 
W: H.j. minors, ed.: Music, Text and Translation. London, Bloomsbury, s. 95—105. 

35 zob. K. Szymańska, 2017: “Into english”: A Collection of World Literature That De-
bunks Age-Old Translation Myths [review]. „Words without Borders. The online  
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pryzmatyczne”36, przekłady wielokrotne i odwrotne37, „przekłady centonowe”38, 
„przekłady aleatoryczne”39, przekłady automatyczne i  tworzone z  wykorzy-
staniem twórczego programowania40, a  nawet „oryginalne” wielojęzyczne 
hybrydy tekstowe41 i  serie translatorskie oparte na transmedialnym (trans-
gatunkowym) storytellingu42, szczególnie interesujący pod względem teore-
tycznym jest ten coraz liczniejszy i coraz bardziej różnolity zbiór realizacji ar-
tystycznych. Realizacje te można opisać jako różnotworzywowe wypowiedzi 
artystyczne (m.in. obiekty poetyckie, asamblaże, akcje poetyckie, instalacje, 
performanse) z  rozmaitych dziedzin aktywności kulturalnej (literatury, sztu-
ki wizualnej, sztuki performatywnej), które — genetycznie dalekie od zagad-
nień będących przedmiotem badań translatologów — samoświadomie wska-
zują przekład właściwy (interlingwalny)43 jako swoją podstawową przestrzeń  

magazine for international literature”, december. dostępne w internecie: http://www.
wordswithoutborders.org/book-review/into-english-a-collection-of-world-literature- 
that-debunks-age-old-myth [dostęp: 9.01.2018].

36 zob. Prismatic Translation. Creating New Meanings: Prismatic Translation [online]. 
„creative multilingualism”. dostępne w internecie: https://www.creativeml.ox.ac.uk/
research/prismatic-translation [dostęp: 9.01.2017].

37 R.l. Walkowitz, 2015: Born Translated: The Contemporary Novel in an Age of World 
Literature. new york, columbia University Press, s. 241—244.

38 zob. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, 2014: Kolaż, centon, ready-made jako techniki 
translatorskie. W: P. Fast, red.: Strategie translatorskie. Od modernizmu do (post)post-
modernizmu. Katowice, Wydawnictwo Śląsk  /  Stowarzyszenie inicjatyw Wydawni-
czych, s. 57—92.

39 ibidem.
40 zob. np. a. małecka, P. marecki, [w druku]: Literary experiments with Automatic 

Translation: A Case Study of a Creative experiment Involving King ubu and Google 
Translate. W: B. Kalla, ed.: Literary Margins and Digital Media; K. majdzik, 2016: Prze-
kład farsy i przekład-farsa. Kłopoty z ubu Królem po polsku. W: m. gawlak, a. Świeś-
ciak, red.: Komunikacja międzykulturowa. Przekład / komparatystyka / teoria i historia 
literatury. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej. Katowice, 
Wydawnictwo Śląsk, s. 111—125; T. Brzostowska-Tereszkiewicz, 2018: Jutro: posthu-
manistyczny przekład artystyczny. „między oryginałem a Przekładem”, t. 24: Typowe 
i nietypowe role tłumacza: wczoraj, dziś, jutro.

41 zob. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, 2012: Wielojęzyczność jako chwyt. W: e. Kraskow-
ska, W. Bolecki, red.: Kultura w stanie przekładu: translatologia — komparatystyka — 
transkulturowość. Warszawa, Wydawnictwo iBl Pan, s. 91—118.

42 i. okulska, 2016: Od przekładu intersemiotycznego do produktów typu tie-in, czyli 
transmedialny storytelling jako strategia tłumaczenia. „Forum Poetyki”, jesień. dos-
tępne w internecie: http://fp.amu.edu.pl/od-przekladu-intersemiotycznego-do-pro-
duktow-typu-tie-in-czyli-transmedialny-storytelling-jako-strategia-tlumaczenia 
[dostęp: 10.01.2018].

43 nawiązuję do klasycznej terminologii R. jakobsona, 2009: O językoznawczych aspek-
tach przekładu. l. Pszczołowska, tłum. W: P. Bukowski, m. Heydel,  red.: Współczesne 
teorie przekładu. Antologia…, s. 43—49.
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hermeneutyczną44. indeksy tych odniesień do przekładu właściwego mogą być 
bardzo różne: od (1) kwalifikacji dyskursywnych arbitralnie wprowadzonych do 
tytułu lub podtytułu wypowiedzi artystycznej, poprzez różnego rodzaju (2) dys-
kursywnie (w tradycji teoretycznej i krytycznej refleksji przekładowej) moty-
wowane „aluzje tematyczne”, po rozmaite (3) „aluzje konstrukcyjne” (przede 
wszystkim wydania dwujęzyczne i wielojęzyczność jako czynnik konstrukcyjny 
werbowizualnej wypowiedzi artystycznej). oto kilka najbardziej wyrazistych 
przykładów tych trzech typów odniesień do translacyjnej przestrzeni herme-
neutycznej.

elise aru konsekwentnie nazywa swoją kolekcję różnotworzywowych wier-
szy-przedmiotów (Série Premiers Poèmes-Objets) wykonanych na wzór surre-
alistycznych poematów-asamblaży andré Bretona „przekładami”. opatrując 
swoje wiersze-przedmioty dwujęzycznymi tytułami: Smell. Traduction du poème 

‘Odeur’ de Francis Picabia (2012), Free union. Traduction du poème ‘L’union libre’ 
d’André Breton (2008) lub The Mystery Corset. Traduction du poème-collage ‘Le 
Corset Mystère’ d’André Breton (2008)45, artystka sugeruje, że jej prace należy 
czytać w kontekście translacji z wykorzystaniem wszystkich antynomii, jakie 
ten kontekst hermeneutyczny wywołuje. Wyjaśnia przy tym, że jej „definicja 
terminu przekład wykracza poza ograniczenia, które zazwyczaj się nań nakłada. 
Każdy wiersz-przedmiot z serii chc[e] przekładać inaczej”46. mimo autorskiej 
deklaracji odejścia od dotychczasowych sposobów rozumienia przekładu takie 
przekłady-przedmioty e. aru, jak Dream II. Traduction du texte ‘Rêve II’ d’André 
Breton (2013) lub The Night of the Sunflower. Traduction du poème ‘Tournesol’ 
d’André Breton (2014), stworzone w ramach projektu „Travaux. laboratoire de 
traduction” („Prace. laboratorium przekładu”), wymagają umieszczenia w tej 
samej przestrzeni hermeneutycznej co np. angielskie przekłady utworów a. Bre-
tona zaproponowane przez amerykańskich poetów: davida antina, Paula auste-
ra, Roberta duncana, davida gascoyne’a i charlesa Simica47, „po to, aby wejść 
z nimi w znaczeniorodne korelacje, koincydencje, czy choćby nawet kolizje,  

44 odwołuję się do pojęcia „przestrzeni hermeneutycznej” S. Balbusa, 1999: Zagłada 
gatunków. „Teksty drugie”, nr 6, s. 25—39. W dalszej części rozważań nawiązuję 
do strukturalno-semiotycznych rozróżnień zaproponowanych przez badacza w  tej 
rozprawie.

45 Przywoływane w tym artykule prace artystki można obejrzeć na stronie e. aru: Travaux 
Laboratoire de traduction: http://www.elisearu.com/11/travaux [dostęp: 14.01.2018].

46 zob. e. aru, [online]: Travaux Laboratoire de traduction. dostępne w internecie: http://
www.elisearu.com/11/travaux [dostęp: 14.01.2018]: „[…] définition du terme  tra-
duction outrepasse les limites que l’on lui impose habituellement. Pour chacune de 
ces séries de poèmes-objets, c’est bien l’envie de traduire différemment qui m’anime”.

47  zob. a. Breton, 2003: Selections. m. Polizotti, ed. and introd. Berkeley, los angeles, 
london, University of california Press.
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w każdym razie w hermeneutyczny kontakt, w jakiejś mierze przy tym nieza-
leżnie od charakteru i jakości swoich faktycznych artystycznych struktur”48.

Przykład aluzji tematycznej można odnaleźć w performansie ewy Partum 
Pirouette (1984) wykonanym przez artystkę nago na łyżwach na tafli lustra 
odbijajcego jej autoportret wirujący nad nim na długiej taśmie przymocowa-
nej do wiatraka. Kiedy szkło w finale performansu zostaje rozbite ostrzami 
łyżew, e. Partum wygłasza w języku niemieckim słowa: „To, co minęło, i to, co 
miało znaczenie, ma taki związek z nami jak odbicie w lustrze z oryginałem”49. 
Wypowiedź artystki uruchamia sensy przekładu jako lustra / odbicia i portretu 
podwójnego, należące do klasycznych metafor przekładu50, ideę jukstapozycji 
oryginału i jego reprezentacji oraz złożone zagadnienia przekładu i pamięci51. 
istotny jest również fakt, że film dokumentujący performans był eksponowany 
na wystawie Translate. Kolekcja niemożliwa  /  Translate. The Impossible Collection 
gdańskiej Fundacji i galerii Wyspa Progress w ramach europejskiego projektu 
teoretyków i praktyków kultury wizualnej oraz polityk kulturalnych, podejmu-
jącego „problemy przekładu kulturowego w relacji do zjawiska kolekcji, prze-
mieszczenia jej w inny kontekst kulturowy oraz możliwości reinterpretacyjnych 
poprzez odmienne narzędzia językowe i metodologiczne”52.

za przykład aluzji konstrukcyjnej uznać można dwujęzyczne wydanie na po-
lach „A Shropshire Lad” (2007, na marginesach „A Shropshire Lad”) mos kiewskiego 
postkonceptualisty Timura Kibirowa, prezentujące ekwilinearne i ekwirytmiczne 
rosyjskojęzyczne warianty ballad alfreda edwarda Housmana z tomiku A Shrop-
shire Lad (1896) w bezpośrednim sąsiedztwie oryginałów. Konstrukcyjne odnie-
sienia do przekładu zawierają też między innymi wielojęzyczny „obiekt poetycki” 
Jeśli chcesz coś powiedzieć, mów językiem języka (1974) ewy Partum, rozsyłany 
przez artystkę w formie druków artystycznych (tzw. sztuki poczty), i performans 

48 S. Balbus, 1999: Zagłada gatunków…, s. 32.
49 cyt. za: a. Szyłak, B. Partum, e.m. Tatar,  red., 2013: ewa Partum. Instytut Sztuki 

Wyspa — 2012 / 2013. gdańsk, instytut Sztuki Wyspa   /  Fundacja Wyspa Progress, 
s. 292—293.

50 zob. np. krytykę metafory przekładu jako lustra T. Hermansa, 2002: Paradoxes and 
Aporias in Translation and Translation Studies. W: a. Riccardi, ed.: Translation Studies: 
Perspectives on an emerging Discipline. cambridge, cambridge University Press, s. 10.

51 jak pisze a. assmann: „erinnern ist übersetzen” („przypominanie jest tłumaczeniem”). 
a. assmann, 2006: Der lange Schatten der Vergangenheit. erinnerungskultur und Ge-
schichtspolitik. münchen, Beck, s. 124. W polskim przekładoznawstwie problematy-
kę pamięci i  translacji jako kategorii literaturoznawstwa interkulturowego rozwija 
m.in. K. lukas, 2014: Wyobraźnia autora i tłumacza wobec pamięci kulturowej. O Wy-
brańcu Tomasza Manna i jego polskim przekładzie. „Poznańskie Studia Polonistyczne. 
Seria literacka”, nr 23: Wyobraźnia w przekładzie…, s. 149—170.

52 instytut Sztuki Wyspa. http://www.wyspa.art.pl/title,TranslateKolekcjaniemozliwacz
esci,pid,44,oid,38,cid,52,type,10.html [dostęp: 14.01.2018].
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artystki zrealizowany pod tym samym tytułem podczas V Biennale Form Prze-
strzennych Kinolaboratorium w galerii el w elblągu (1973)53. Przykładów dostar-
czają też berlińska instalacja i performans e. Partum Aussage Pur — Goethe in 
Goethe (1997, Wypowiedź czysta. Goethe w Goethem), podczas którego recytatorzy 
w białych kombinezonach czytali monolog Fausta kolejno w różnych językach, 
a w finale akcji zamienili się w chór głosów recytujących tekst symultanicznie54, 
oraz performans dźwiękowy Translation Zone(s): A Stuttering (2016) Heather 
connely, wykonany przez przedstawicieli dziesięciu różnych języków55.

W tego typu wypowiedziach artystycznych aktywowanie semantyki trans-
lacji jest składnikiem oryginalnego zamysłu ideowo-artystycznego. znaczenia 
translacji mogą być implikowane przez strukturę wypowiedzi artystycznej za-
kładającej uprzedni międzyjęzykowy przekład oryginału na język polski, jak 
w przypadku poem by ewa. Fragment W POSZuKIWANIu STRACONeGO CZA-
Su Marcela Proust’a (1971) skomponowanego z rozsypanych liter jednego z naj-
większych dzieł prozy modernistycznej i zawierającego wyłącznie litery z pol-
skiego alfabetu (brak właściwych francuskiej pisowni znaków diakrytycznych)56. 
Semantyka translacji może być też suflowana przez nadanie tym wypowiedziom 
artystycznym odpowiedniego kontekstu, np. przez eksponowanie innojęzycz-
nego oryginału w bezpośredniej bliskości tekstu docelowego. Przykładów tego 
typu działań dostarczają między innymi muzealna instalacja artystki (2001), 
zderzająca wizualne „przekłady konceptualne” z oryginalnymi tekstami literac-
kimi umieszczonymi na stojakach do nut57, lub polisensoryczna miejska insta-
lacja-labirynt dwóch brazylijskich artystów plastyków: chico zorzete i jorge 
Bassaniego (1984). Przy wejściu na teren działania artystycznego zamieszczono 
tablicę z wierszem Williama Blake’a The Sick Rose i  jego kaligramatycznym 
przekładem augusto de camposa A Rosa Doente58, który posłużył za prototyp 

53 e. Partum, 2013: Jeśli chcesz coś powiedzieć, mów językiem języka. W: a. Szyłak, B. Par-
tum, e.m. Tatar, red., 2013: ewa Partum. Instytut Sztuki Wyspa…, s. 213, 224.

54 zob. dokumentację fotograficzną instalacji artystki w: a. Szyłak, B. Partum, e.m. Ta-
tar, red., 2013: ewa Partum. Instytut Sztuki Wyspa…, s. 155, 316.

55 zob. dokumentację performansu zrealizowanego na terenie Biblioteki w Birmingham: 
H. connely, [online]: Translation Zone(s): A Stuttering. dostępne w internecie: https://
vimeo.com/172641096 [dostęp: 14.01.2018].

56 e. Partum, 2013: poem by ewa. Fragment W POSZuKIWANIu STRACONeGO CZASu 
Marcela Proust’a. W: a. Szyłak, B. Partum, e.m. Tatar, red.: ewa Partum. Instytut Sztuki 
Wyspa…, s. 203.

57 zob. e. Partum, 2001: Text Installation with Music Stands. W: a. Stepken, red.: ewa 
Partum 1965—2001. Karlsruhe, Badischer Kunstverein  —  Warschau, nationalmuse-
um, s. 95.

58 na temat instalacji zob. e.R.P. Vieira, 1998: New Registers for Translation in Latin 
America. W: P. Bush, K. malmkjær, eds.: Rimbaud’s Rainbow: Literary Translation in 
Higher education. amsterdam—Philadelphia, john Benjamins, s. 189.
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instalacji-labiryntu. Rozumienie podstawowych sensów tych różnotworzywo-
wych wypowiedzi artystycznych wymaga uruchomienia semantyki translacji, 
a zatem także postawienia właściwych translatologii pytań na temat charakteru 
transferu międzyjęzykowego / intersemiotycznego / międzykulturowego, rodzaju 
transformacji tłumaczeniowej, z którą mamy do czynienia, oraz sposobu rozu-
mienia ekwiwalencji tekstu wyjściowego i docelowego.

osobliwość przywołanych tu eksperymentów artystycznych — elise aru, 
ewy Partum, chico zorzete i jorge Bassaniego, a także translatorskich kolaży 
clive’a Scotta prezentowanych w przestrzeni muzealnej59 — można scharakte-
ryzować inaczej. Wypowiedzi te poddają się rozumieniu dopiero jako ogniwa 
układu translatorycznego60 — warianty realizacyjne modelu komunikacji obej-
mującego nadawcę prymarnego, tekst w języku wyjściowym, tłumacza, odbior-
cę terminalnego i tekst w języku docelowym. oczywiście kwestia rozumienia 
owego „rozumienia” w przypadku przekładu eksperymentalnego wymaga osob-
nego namysłu. jeden z najaktywniejszych teoretyków tzw. zwrotu twórczego 
w zachodniej translatologii i twórca licznych przekładów eksperymentalnych 
z francuskiej poezji preawangardowej i awangardowej pyta:

jeśli przekład nie jest projektowany jako ćwiczenie hermeneutyczne, jeśli jego 
główną troską nie jest rekonstrukcja znaczenia tekstu wyjściowego, ale potę-
gowanie energii ekspresywnych i  możliwości eksperymentalnych oryginału, 
to co właściwie rozumiemy pod pojęciem rozumienia? Rozumienie zakłada 
przecież obecność czegoś, co można zrozumieć lub zrozumieć błędnie, zakłada 
realną obecność tekstu. jeśli jednak przekład literacki jest rozmyślnie konstru-
owany jako tryb tekstowej ingerencji mającej na celu ujawnienie widmowo-
ści rzeczywistości tekstowej, wówczas rozumienie tekstu jest czymś zupełnie   
innym61.

59 zob. fotografie z wystawy prac badacza i konceptualnego tłumacza-artysty na stronie 
TransARTation! wandering texts, travelling objects 2017: http://transartation.co.uk/
project/clive-scott/ [dostęp: 26.01.2018].

60 odwołuję się tu do terminu i koncepcji F. gruczy, 1981: Zagadnienie translatoryki. 
W: F. grucza, red.: Glottodydaktyka a translatoryka. materiały z iV Sympozjum zor-
ganizowanego przez instytut lingwistyki Stosowanej UW, jachranka 3—5  listopa-
da 1976. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 9—27.

61 c. Scott, [w druku]: understanding understanding: Literary Translation as a Special 
Case of Interference. abstrakt referatu wygłoszonego na konferencji „Poetics of (mis)
understanding: culture-making Potential of interference in artistic communication” 
(instytut Badań literackich Polskiej akademii nauk, Warszawa 7—8 grudnia 2017) 
i przyjętego do druku w pokonferencyjnej monografii zbiorowej: T. Brzostowska-

-Tereszkiewicz, m.  Rembowska-Płuciennik, B.  Śniecikowska,  eds.: understanding 
Misunderstanding. Creative Potential of Interference in Literary Communication. 
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W przypadku przekładu eksperymentalnego rozumienie należałoby zatem zdefinio-
wać na nowo, przede wszystkim w odniesieniu do natury translacyjnego doświad-
czenia czytelniczego i niezbywalnej semantycznej labilności tekstu źródłowego.

dotychczasowa recepcja takich prac, jak metapoetyckie instalacje (aleato-
ryczne metatranslacje) ewy Partum, polegające na rozsypywaniu liter z ulissesa 
jamesa joyce’a w przestrzeni publicznej62, lub symultaniczna recytacja mono-
logu Fausta w różnych językach, pokazuje, że historycy i teoretycy sztuki nie 
mają odpowiednich narzędzi translatologicznych do opisu tych dzieł w kate-
goriach przekładu, a  translatologowie, którzy zazwyczaj nie szukają materia-
łu badawczego w sztukach wizualnych, nie wypracowali języka adekwatnego 
do ich opisu. Próba translatologicznej analizy polisensorycznych obiektów 
i praktyk artystycznych często napotyka na opór ze strony historyków sztuki. 
Tymczasem niekongruencja wąskospecjalistycznych, „wewnętrznych” języków 
teoretycznych powoduje zubożenie semantyki wypowiedzi artystycznej. Hi-
storyk sztuki głuchy na odniesienia analizowanych wypowiedzi artystycznych 
do hermeneutycznej przestrzeni translacji i niewładający translatologicznymi 
językami opisu traci bodaj połowę sensów, jakie niosą ze sobą te wypowiedzi. 
Przykładowo, wydaje się, że dopiero poststrukturalistyczna teoria przekła-
du — dekonstrukcjonistyczna krytyka strukturalno-semiotycznych koncepcji 
tłumaczenia, model interpretacji jako afirmacji gry i derridiańska koncepcja 

„babeliady” — pozwala odczytać semantykę wielojęzycznego „obiektu poetyc-
kiego” i performansu ewy Partum Jeśli chcesz coś powiedzieć, mów językiem 
języka oraz metapoetyckich instalacji artystki, polegających na rozrzucaniu 
w przestrzeni publicznej liter z ulissesa63. z kolei translatolog znający poststruk-
turalistyczne koncepcje przekładu, ale nieświadomy historii tekstu wizualnego 
(od werbowizualnych eksperymentów europejskich awangardystów, poprzez 
sztukę konkretną i sztukę konceptualną, po współczesne formy interaktywnego 
tekstu wizualnego w przestrzeni publicznej i poezję cybernetyczną) skazany 
jest nie tylko na niedosyt poznawczy, lecz także na błąd metodologiczny, kie-
dy ma do czynienia na przykład z kaligramatycznymi przekładami wierszy 
Paula eluarda dokonanymi przez elise aru lub przekładami-kolażami wierszy 
guillaume’a apollinaire’a autorstwa clive’a Scotta, które zacierają granice między 
mediami słownym i wizualnym, łącząc ideę „słów na wolności” z pozasłowną 
formą kolażu — fotomontażem — w dodatku wyeksponowanymi w przestrzeni  

62 zob. e. Partum, 2013: Poezja aktywna (1971). W: a. Szyłak, B. Partum, e.m. Ta-
tar, red.: ewa Partum. Instytut Sztuki Wyspa — 2012 / 2013…, s. 200—201.

63 zob.  T.  Brzostowska-Tereszkiewicz, 2016b: Przekład jako metodologia przekładu. 
W: P. Fast, T. markiewka, j. Pisarska, red.: Reguły gier. Między normatywizmem a do-
wolnością w przekładzie. Katowice, Wydawnictwo Śląsk  /  Stowarzyszenie inicjatyw 
Wydawniczych, s. 16—21.
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muzealnej64. nie ulega wątpliwości, że historyk sztuki, translatolog i  poeto-
log sporządziliby trzy zupełnie odmienne i wzajemnie niewspółmierne ana-
lizy i  interpretacje na przykład tego tłumaczenia-fotomontażu fragmentu 
apollinaire’owskiego poematu c. Scotta, który jest całkowicie pozbawiony ele-
mentu werbalnego. można w nim dostrzegać ostateczny punkt dojścia translator-
skiego kolażu typograficznego (zastosowanego przez c. Scotta np. w przekładach 
Les  Illuminations arthura Rimbauda) — koniec tej linii rozwojowej awangar-
dowego kolażu, która wiedzie od kubistycznych papiers collés, poprzez typo-
graficzne kolaże rosyjskich kubofuturystów i wizualne eksperymenty poetyc-
kie konstruktywistów, po rozmaite nurty poezji konkretnej65. Poetolog zobaczy 
w „metawierszu” c. Scotta graficzny ekwiwalent tekstu (ten, który j. Tynianow 
zdefiniował jako pozajęzykowy, graficzny substytut tekstu poetyckiego) i odnaj-
dzie w nim realizację tego samego konceptu, który uwidacznia rosyjski ekwiwa-
lent tekstu edwarda alfreda Housmana zaproponowany przez moskiewskiego 
postkonceptualistę Timura Kibirowa Эквивалент текста (a то уж слишком 
много про любовь) — kolejny problematyczny eksperyment translatoryczny66.

Słusznie podkreśla e. gentzler, że „badania nad zjawiskami translacyjnymi 
nie muszą być wpisane w jedną dyscyplinę. zjawiska translacyjne pojawiają się 
przecież także w innych formach komunikacji, nie tylko w tekstach pisanych”67. 
za najważniejszy cel prezentowanych tu rozważań uważam zwrócenie uwagi 
na konieczność podjęcia takich transdyscyplinarnych badań nad przekładem 
eksperymentalnym, które objęłyby zagadnienia materialnych i konceptualnych 
form jego realizacji, technik wykonania, sensualnych modalności odbioru oraz 
dostępnych różnodyscyplinowych języków teoretycznych w  poszukiwaniu 
siatki pojęciowo-terminologicznej umożliwiającej zintegrowany opis instalacji 
metapoetyckich ewy Partum i metawierszy-obiektów elise aru, performan-
su dźwiękowego Heather connely i  translatorskich fotokolaży clive’a Scotta 
w jednorodnych kategoriach analitycznych. Próba wypracowania metajęzyka 
porównawczego opisu przekładów eksperymentalnych musi mieć charakter 
metatranslacyjny: sprawdzać wzajemną przekładalność języków teoretycznych 
takich dyscyplin wiedzy, jak translatologia, historia sztuki, poetyka, performa-
tyka, ale także studia nad wizualnością (visual studies), badania nad kulturą 

64 c. Scott, 2014: Translating Apollinaire…
65 zob. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, 2014: Kolaż, centon, ready-made jako techniki 

translatorskie…, s. 57—92.
66 zob. analizę utworu Timura Kibirowa w świetle Tynianowowskiego pojęcia graficzne-

go ekwiwalentu tekstu w: T. Brzostowska-Tereszkiewicz, 2013: ekwiwalencja tekstowa 
w  teorii przekładu i wersologii. W: W. Sadowski,  red.: Potencjał wiersza. Warszawa, 
Wydawnictwo iBl Pan, s. 56—72.

67 e. gentzler, 2017: Translation and Rewriting…, s. 1.
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audialną (sound studies), antropologia literacka, studia miejskie, muzeologia, 
które mogłyby dostarczyć interesujących odpowiedzi na te same pytania badaw-
cze. do najistotniejszych należą te zadawane przez inicjatorów translatorskich 
platform artystycznych: 1) jak można definiować przekład w kontekście sztuk 
wizualnych? 2) czy „esencja” oryginału, którą można uchwycić i przekazać 
w przekładzie, jest taka sama dla różnych form sztuki i różnych języków twór-
czości kulturowej? 3) czy i w jaki sposób spojrzenie tłumacza literackiego różni 
się od spojrzenia tłumacza-artysty wizualnego68?

Formułowany tu postulat podjęcia szeroko zakrojonych badań nad różno-
tworzywowym przekładem eksperymentalnym to zarazem postulat wyjścia 
(z) translatologii „na zewnątrz”. Translatologia, która zdaniem e. gentzlera na 
naszych oczach ewoluuje w stronę „post-translatologii”, powinna się otwo rzyć 
na badania nad przekładem prowadzone poza jej granicami — także w dzie-
dzinie teorii i historii sztuki, architektury, studiów nad pamięcią, studiów miej-
skich, performatyki i medioznawstwa. Prefiks „post-” nie konotuje przy tym 
zwiotczenia i wyczerpania jakiejś „standardowej”, akceptowalnej formuły prze-
kładu, ale raczej witalność i tranzytywność zjawisk, ich kategorialną wielopłasz-
czyznowość, organiczną niestabilność, nadmiarowość i elastyczność, słowem: 

„post-” to raczej mobilizacja sił twórczych niż symptom wytracania impetu 
i trwonienia energii artystycznych. „Post-” oznacza raczej zdjęcie z twórczości 
przekładowej norm krępujących ruchy tekstowym indywiduom i procesom 
twórczym niż degenerację układu translatorycznego. najbliższym kontekstem 
rozważań teoretycznych nad przekładem eksperymentalnym powinien być tzw. 
zwrot na zewnątrz (The Outward Turn), postulowany przez Susan Bassnett69 
jako naturalna i nieuchronna konsekwencja całej serii zwrotów: od „zwrotu 
kulturowego” w  translatologii70 po „zwrot translacyjny” w badaniach kultu-
rowych71, w bezpośrednim kontekście zwrotów „twórczego”72 w translatologii 
oraz „performatywnego” i „ikonicznego” w badaniach kulturowych73. Stawką 
w tym przedsięwzięciu jest redefinicja takich kluczowych dla humanistyki pojęć, 
jak rozumienie, przekład, ekwiwalencja, literackość. jak zauważa e. gentzler, 

68 zob. np. opis projektu artystycznego R. Vidal i  j. chamarette: Translation Games 
dostępny na stronie internetowej: http://translationgames.net/about-tg/ [dos-
tęp: 26.01.2018].

69 S. Bassnett, 2017: Foreword. W: e. gentzler: Translation and Rewriting…, s. ix—x.
70 zob. np. m. Heydel, 2009: Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem. „Teksty 

drugie”, nr 6, s. 21—33.
71 zob. np. d. Bachmann-medick, 2012 (2006): Cultural Turns. Nowe kierunki w naukach 

o kulturze. K. Krzemieniowa, tłum. Warszawa, oficyna naukowa, s. 280—334.
72 zob. e. loffredo, m. Perteghella, eds., 2006: Translation and Creativity: Perspectives 

on Creative Writing and Translation Studies. london—new york, continuum.
73 zob. d. Bachmann-medick, 2012: Cultural Turns…, s. 119—166, 390—451.
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„dyskurs o przekładzie z zewnątrz dyscypliny może pomóc badaczom lepiej 
analizować zjawiska translacyjne rozpatrywane dotychczas od wewnątrz”74.

Rozważania na temat eksperymentalnych praktyk artystycznych można za-
kończyć parafrazą słów jurija Tynianowa, które oryginalnie odnosiły się do 
eposu w okresie literackiej zmiany, ale wydają się także adekwatnie charakte-
ryzować status i kondycję eksperymentu translatorskiego w obrębie kulturowej 
translatologii: eksperymentalny przekład artystyczny jeszcze się nie wytańczył, 
nie znaczy to jednak, że m u s i  się wytańczyć75.
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Тамара Бжостовска-Тэрэшкевич
Искусство пост-перевода

PЕЗЮМЕ | Предметом статьи являются метатеоретические исследования касаю-
щиеся интегрированного языка описания экспериментального перевода в различ-
ных областях художественного творчества. Общий контекст рассуждений — это 
новейшие методологические тенденции в западноевропейской культурной теории 
перевода, в частности „творческий поворот” и „внешний поворот” в англоязыч-
ном „пост-переводоведении” последних лет. Художественные примеры включают 
концептуальные переводы Клайва Скотта, переводы-ассамбляжи Элизы Ару, пер-
фомансы и метапоэтические инсталлации Эвы Партум.
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ний поворот, переводоведение

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz
The Art of Post-translation

SUmmaRy | The article is devoted to meta-theoretical problems concerning the 
possibilities of an integrated description of experimental translation in various domains 
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of artistic creation. a general framework for discussion is provided by the latest meth-
odological tendencies in the western european cultural translation studies including the 

“creative turn” and the “outward turn” in the english-language “post-translation studies” 
of recent years. The material for analysis includes clive Scott’s conceptual translations, 
elise aru’s translational assemblages, as well as ewa Partum’s metapoetic installations 
and performances.

KeyWoRdS | experimental translation, post-translation, outward turn, translation 
studies
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