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SŁOWO WSTĘPNE 

 
Oddajemy do rąk Czytelników materiał, który jest pokłosiem IV, V i VI Ogólnopolskich 

Warsztatów Translatorskich, organizowanych przez członków Sekcji Translatorskiej przy 

Studenckim Kole Naukowym Slawistów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej. Warsztaty, które odbywały się w latach 2007-2009 zawsze w ostatni weekend maja, 

zorganizowaliśmy przy pomocy finansowej Centrum Języka Słoweoskiego jako 

Drugiego/Obcego przy Uniwersytecie w Lublanie oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej.  

Publikację tę tworzą trzy części (trzy rozdziały): 

 

 PRZEKŁADKA II, czyli studenckie podróże translatorskie 

 PRZEKŁADKA III, czyli studenckie fascynacje różnicami kulturowymi 

 PRZEKŁADKA IV, czyli studenckie spotkania translatorskie 

Ze względu na fakt, iż jest to już druga publikacja z serii PRZEKŁADKA, a poszczególne 

rozdziały odzwierciedlają trzy edycje Warsztatów, rozdziałom tym nadaliśmy numery II-IV. 

Mamy nadzieję, że będzie to przyczynek to powstania pisma studenckiego, w którym 

publikowane będą materiały po kolejnych Warsztatach oraz inne materiały studentów, 

powstałe wskutek ich fascynacji praktyką i teorią przekładu.  

 Kryterium doboru tekstów tłumaczonych na Warsztatach w roku 2007 (II), był motyw 

drogi i podróżowania. Podczas prac nad tekstami zdaliśmy sobie sprawę, że metafory drogi 

i podróży pomocne są w zrozumieniu tego, czym jest proces tłumaczenia. Porównaliśmy go 

bowiem do wielowymiarowej podróży – z języka obcego do swojego, z kultury obcej do 

swojej (lub odwrotnie), podczas której możliwe są wycieczki do języków i kultur trzecich. 

Podróży tej towarzyszy ciągłe dążenie do celu – idealnego rozwiązania (najlepiej przekładu 

pięknego i wiernego zarazem), towarzyszą jej pułapki językowe, ślepe uliczki i błądzenie – gdy 

w poszukiwaniu najtrafniejszych rozwiązao, oddalamy się od pierwszej myśli, zataczamy koło 

i wracamy do punktu wyjścia, by tam znaleźd rozwiązanie, które wcześniej wydawało nam się 

nieodpowiednie. Do podróżowania można wreszcie porównad stawanie się tłumaczem – 

na początku gnani pasją, ale zarazem pełni obaw o efekty swej pracy, wybieramy cele 

najbliższe – teksty najprostsze (w naszym przekonaniu), by z czasem podejmowad wyzwania 

niemal egzotyczne – teksty o skomplikowanej formie, teksty odzwierciedlające idiomatykę 

obcej kultury, teksty pełne neologizmów, gier słownych.  

Doboru właśnie takich tekstów dokonaliśmy z myślą o Warsztatach w roku 2008 

(PRZEKŁADKA III) i 2009 (PRZEKŁADKA IV). Każda uważna lektura tekstu obcojęzycznego 

sprzyja poznawaniu innej kultury – świadomemu lub nieświadomemu. Proces tłumaczenia 

zaś wymaga nie tylko zanurzenia się w tej kulturze, ale także zmusza tłumacza do 

poszukiwania relacji między kulturą własną i obcą. Zafascynował nas zwłaszcza moment, 

w którym tłumacz w procesie przekładu poniekąd „wymusza” spotkanie dwu kultur, dwóch 

różnych światów. Każde takie spotkanie – literackie i translatorskie – jest ogromną przygodą 



 
6 

     

intelektualną. Próbami odzwierciedlenia tej przygody są komentarze tłumaczy na temat 

problemów translatorskich, z jakimi się zetknęli podczas pracy nad tekstem, oraz sposobów 

ich rozwiązywania. 

Ideą Warsztatów jest doskonalenie u uczestników umiejętności przekładu tekstów 

artystycznych oraz rozważania na temat teorii przekładu, literatury, języka, kultury. 

W ramach IV Warsztatów zorganizowano częśd teoretyczną, co było możliwe dzięki 

uprzejmości gości, którzy wygłosili wykłady: prof. dr hab. Bożeny Pikali-Tokarz (Uniwersytet 

Śląski), dr. hab. Jerzego Brzozowskiego (Uniwersytet Jagiellooski i Akademia Techniczno-

Humanistyczna), dr. Michała Kopczyka (Akademia Techniczno-Humanistyczna) i mgra 

Vítězslava Vilímka (Uniwersytet w Ostrawie).  

Częśd praktyczną wszystkich omawianych tu Warsztatów pomogła nam zorganizowad 

Tatjana Jamnik, słowenistka i tłumaczka, która współpracuje z nami regularnie od roku 2002, 

pośrednicząc w kontaktach z pisarzami słoweoskimi i czeskimi oraz służąc doświadczeniem 

w sekcji literatury słoweoskiej. Sekcję literatury słoweoskiej wspierali w latach 2007-2009 

także Katarina Šalamun Biedrzycka, uznana tłumaczka literatury polskiej na język słoweoski 

i słoweoskiej na polski, Bojana Todorovid – lektorka języka słoweoskiego, Michał Kopczyk 

i Agnieszka Będkowska-Kopczyk – tłumacze literatury słoweoskiej i Regina Wojtoo – 

wykładowca literatury słoweoskiej (pracujący na Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej). Pracę w sekcji literatury czeskiej koordynowali koledzy z Uniwersytetu 

w Ostrawie – Jiří Muryc i Vitězslav Vilimek, Ewa Michalska i Agata Knapik – tłumaczki z języka 

czeskiego oraz Franciszek Nastulczyk – poeta i tłumacz z języka czeskiego i słowackiego. 

Dodajmy, że w ramach Warsztatów (a przy okazji także Festiwalu Nauki i Sztuki) odbyły się 

spotkania literackie, na których swoje utwory poetyckie zaprezentowali Tatjana Jamnik 

i Franciszek Nastulczyk (2007), Marcello Potocco, Andrej Blatnik, Petr Hruška i Genowefa 

Jakubowska-Fijałkowska (2008) oraz Meta Kušar, Iztok Osojnik i Weronika Lewandowska 

(2009). W roku 2007 Warsztaty wsparło także Wydawnictwo „Czarne”, a w 2009 –  Oficyna 

Wydawnicza „Atut”.  

Jako opiekun naukowy Warsztatów pragnę gorąco podziękowad za pracę nad 

tekstami i żywą dyskusję ich Uczestnikom. Dziękuję też wszystkim osobom, które 

współtworzyły te Warsztaty – organizatorom, wykładowcom, koordynatorom prac 

w grupach, redaktorom i Recenzentowi tego wydania, dr hab. Liborovi Paverze, prof. ATH. 

Autorom tekstów dziękuję za pozwolenie na ich publikację. 

Na koniec – nawiązując do metafory drogi, obecnej żywo w naszych dyskusjach 

podczas Warsztatów w roku 2007 – pragnę dodad, że publikowane testy odzwierciedlają 

różne etapy podróży translatorskiej ich tłumaczy – częśd z nich jest na początku drogi, częśd 

podąża nią już po mistrzowsku. Czytelników prosimy zatem o życzliwośd i wyrozumiałośd, 

zwłaszcza wobec tłumaczy z zielonym listkiem…  

 
 

Agnieszka Będkowska-Kopczyk
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OD REDAKCJI 
 
 

IV Warsztatom przyświecał temat drogi i podróżowania. Temat ten został przez 

organizatorów wybrany nie bez kozery. Archetyp podróży przewija się w literaturze od 

zawsze, począwszy od najstarszych mitów do literatury współczesnej, która tym chętniej 

sięga po, przetworzony już, motyw drogi, im bardziej świat kurczy się w wyniku globalizacji.  

Wspomniany motyw jest, rzecz jasna, obecny również w literaturach słowiaoskich.  

Niniejszy zbiór tekstów to: opowiadania, fragmenty powieści i wiersze, w których podróż jest 

obecna – czy to w sposób dorozumiany, czy traktowany dosłownie. W wielu tekstach 

znajdziemy również nawiązania do archetypu drogi. Będą to na przykład nawiązania biblijne – 

do przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone, podróży do Betlejem; znajdziemy także 

mityczny powrót do domu rodzinnego, ojczyzny; nie zabraknie miejsca na podróże 

współczesne, przy czym odległośd nie gra tu roli – od przechadzki po lesie do duchowej 

podróży do Nepalu. 

Czym jest jednak wątek podróży dla tłumacza? Powieśd lub dziennik z podróży 

dostarcza przede wszystkim trudności translatorskich związanych z różnicami kulturowymi, 

nie tylko zakodowanymi w języku wyjściowym i docelowym, ale także związanymi z czasem 

i miejscem akcji. Z kolei miejsce może byd przestrzenią zupełnie egzotyczną zarówno dla 

autora, jak i dla tłumaczącego. Tłumacz, który pragnie się zmierzyd z prozą traktującą 

o podróży, musi więc posiadad dodatkowe kompetencje, byd wyczulonym na wszystkie aluzje 

i nawiązania kulturowe, tym bardziej, że mogą one dotyczyd kultury trzeciej. Często podróż, 

bądź sama fizyczna odległośd, jest punktem wyjścia do rozważao metafizycznych 

i egzystencjalnych. Przekład takiej poezji jest przede wszystkim jej interpretacją. 

Przed Paostwem znajdują się prace młodych tłumaczy, którzy stanęli przed niełatwym 

zadaniem przekładu artystycznego słowiaoskiej twórczości związanej z tematyką podróży. 

Czy ci, nierzadko debiutanci, podołali wszelkim trudnościom związanym z tym zadaniem? 

Ocenę pozostawiamy Paostwu, mając nadzieję, że wybór tekstów, tłumaczenia oraz forma 

całości przypadną do gustu Czytelnikom – zarówno tym związanym mocno z zagadnieniem 

translacji, jak i tym, którzy po prostu interesują się literaturą słowiaoską. 



 

    

 



 

    

 

POEZJA CZESKA 
 
 
 

Autorzy: 
 

Lenka Daphelová  
Nepál 

 

Bohumil Pavlok 
III. Zastavení  

Kristus odsouzen na smrt 

Přešel jsem moře 

Země v černém 

Beskydská Madona 

 

Karel Toman 
Leden 

Tuláci 

Na cestu 

Poutnice 

 

Tłumacze: 
 

Tomasz Butkiewicz 
Wanda Wojciechowska 

Agnieszka Lamers
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Lenka Daňhelová 
 

Nepál 

 

 

Mě osobně víc bolí 

vyvraņděná královská rodina 

v Nepálu neņ 

mrtví Izraelci po atentátu 

cítím se taky tak trochu 

vyvolený 

a nesnáńím disko. 

Miluju nepálský hory 

a serou mě vńichni v tom Jeruzalémě, 

jak se nedokáņou domluvit. 

A pak, ten princ byl kádr. 

Já to svýmu otci nedokázal nikdy 

ani říct.  

Ņe uņ mě sere. 

 

2. ĉerven 2001 
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Lenka Daňhelová 
 

Nepal 

 

 

Mnie osobiście bardziej boli 

wymordowana rodzina królewska 

w Nepalu niż 

martwi Izraelczycy po zamachu 

czuję się też tak jakby trochę 

wybrany 

i nienawidzę disco. 

Kocham nepalskie góry 

i wkurwiają mnie wszyscy w tej 

Jerozolimie, 

że nie potrafią się dogadać. 

A poza tym, ten książę to był gość. 

Ja mojemu staremu nie potrafiłem nigdy 

Nawet powiedzieć. 

Że już mnie wkurwia. 

 

2 czerwca 2001 

 

Tłumaczenie: Tomasz Butkiewicz 
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Bohumil Pavlok 
 

III. Zastavení 
 

Kristus odsouzen na smrt 

 

 

Bosýma nohama  

po řeřavém uhlí  

chodívá Pravda.  

Nemoudrá dívenka,  

s Bohem vņdy sama,  

Johanka z Arcu. 

 

Na dvorech satrapů,  

velerad knězi,  

ve stínu katedrál,  

pyńných, z kamene,  

přeci soudy 

zpupných babylonských věņí,  

pranýřem cejchovaná,  

vítězná v boji,  

navěky s Tebou,  

Jeņíńi, před Piláty stojí. 
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Bohumil Pavlok 
 

Stacja III  
 

Chrystus skazany na śmierć 

 

 

Bosymi nogami 

po rozżarzonych węglach 

chadza Prawda. 

Niemądre dziewczątko 

z Bogiem zawsze sama, 

Joanna d‟Arc. 

 

Na dworach satrapów, 

arcyrad kapłanów, 

w cieniu katedr, 

okazałych, z kamienia, 

przez sądy 

wyniosłych wież babilońskich, 

pręgierzem piętnowana, 

zwycięska w boju, 

na wieki z Tobą, 

Jezu, przed Piłatami stoi. 

 

Tłumaczenie: Tomasz Butkiewicz 
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Karel Toman 
 

Leden 

 

 

Po cestách zavátých a po silnicích  

rod opuńtěných bloudí.  

Sychravé zimy dlátem bolestí  

monogram bídy ryly v jejich tělo,  

a tak jdou světem.  

 

Vyjde-li hvězda, pro ně nesvítí.  

Betlém jim shořel.  

Jen v bludných kruzích ńlapou boņí zemi  

a jíní stéká jim chladnými krůpějemi  

po tvářích dětsky vzpurných.  

 

Hospodu teplou veĉer jim dej, Pane,  

a plnou mísu  

a slovo dobrých lidí. 
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Karel Toman 
 

Styczeń 

 

 

Po zawianych drogach i szosach 

błądzi ród opuszczonych. 

Srogie zimy dłutem cierpienia 

monogram biedy ryły w ich ciało, 

i tak idą przez świat. 

 

Jeżeli wyjdzie gwiazda, nie świeci dla nich. 

Betlejem im spłonęło. 

Tylko w błędnych kołach kręcą się po 

bożej ziemi 

i szron ścieka im zimnymi kroplami 

po twarzach dziecięco krnąbrnych. 

 

Gospodę ciepłą wieczorem daj im, Panie, 

i pełną miskę 

i słowo dobrych ludzi. 

 

Tłumaczenie: Tomasz Butkiewicz 
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Karel Toman 
 

Tuláci 

 

 

Jdou světem, polní lilie, 

s nevinnou duńí apońtolů. 

Ņne kaņdý, třeba nesije, 

k plnému ĉasem sednou stolu, 

a dobrá Marta s Marií 

sklenici vína nalijí, 

a v bohu radují se spolu. 

 

Zem pro jich zraky obléká 

převonné měkké roucho z jara, 

zem něņně uspí ĉlověka,  

kdyņ z vody měsíc vstal a pára.  

Na březích povídavých řek,  

v poduńkách pruņných vojtěńek 

zpěv tichý probouzí vlast stará. 

 

V něm ńumí mládím Vltava,  

zasněně plynou vlny Rýna,  

v něm pláĉe bolest dumavá  

a tesknota, jeņ neusíná:  

„Ó řekni, zda jsi místo znal,  

kde ruský muņik nestrádal?”  

Noc mlĉí jen, noc pohostinná. 

 

Jdou létem, pocelují klas  

a uńlápnouti květ se chrání  

a drahý sen svůj snují zas  

o říńi míru, poņehnání.  

Míjejí města, která ņhnou  

do nocí září světelnou,  

milenci lesů, luk a strání. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvas prudký jiným v duńi pad  

a roste, bují, kypí v hrudi, 

jich oku dává pomstou plát  

a v slovech bodá, pálí, studí,  

Bronzové hlavy zhrdly snem,  

idylou v domku poĉestném,  

a horeĉka zlá k ĉinu pudí. 

 

Tvůj hlad, ó země, ņije v nich,  

tvůj svatý hlad je inspiruje.  

Po metropolích nádherných  

syn ĉlověka se potuluje,  

chor, otrhán a vysílen.  

Svět bohatých v průvodu ņen  

a v lesku ńperků promenuje. 

 

Tvůj hlad, ó země, vykvete  

v jedinou krátkou rudou sloku,  

nůņ zablýskne se z písně té,  

ĉi třeskne výstřel. Tisíc roků, 

na východ, západ, sever, jih,  

hlad chudých s hladem bohatých  

zápasí o svět v kaņdém kroku. 

 

Od pólu k pólu zemi spjal 

ohromný řetěz trpělivý. 

Milion mrtvých o něm tkal, 

milion nový tká jej ņivý 

ze zkrvácených bosých stop, 

a ty jsou vyńlapány v hrob 

víry a naděje, ty boņe spravedlivý
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Karel Toman 
 

Tułacze 
 

 

Idą światem, polne kwiecie, 

z niewinną duszą apostołów. 

Żnie każdy, choć nie siał przecież, 

do pełnego czasem siądą stołu, 

a dobra Maria z Martą 

utoczą im wina kwartę 

i w Bogu radują się społu. 

 

Ziemia się dla nich oblekać 

w wiosenną wonną szatę stara, 

subtelnie uśpi człowieka, 

gdy z wody wstał księżyc w oparach. 

Na brzegach rzek gadatliwych, 

w poduszkach giętkiej koniczyny 

rozbudzi śpiew ojczyzna stara. 

 

Młodością Wełtawa w nim szumi, 

zaspane płyną Renu fale, 

w nim boleść pełna zadumy, 

tęsknota, która czuwa stale: 

„O powiedz, czy gdzieś miejsce jest, 

gdzie ruski mąż by nie lał łez?” 

I noc gościnna milczy z żalem. 

 

Idą szybko, kłosy całując; 

by kwiat ochronić, szczędzą kroków 

i drogi sen swój znowu snują 

o państwie, gdzie błogosławiony pokój. 

Mijają miasta w pożodze, 

świetlane do nocy zorze 

kochankowie łąk, lasów, stoków. 

 

 

Tłumaczenie: Wanda Wojciechowska 

 

 

 

 

 

Lecz im jad ostry w duszę wpadł, 

pęcznieje, rośnie, kipi w piersi, 

ich oku zemstą daje drgać 

i w słowach kłuje, parzy, ziębi. 

Snem gardzą głowy brązowe, 

idyllą w domku z ogrodem, 

gorączka zła do czynu pędzi. 

 

Twój głód, o ziemio, żyje w nich, 

twój święty głód ich inspiruje. 

Po metropoliach przepięknych 

wciąż syn człowieczy sam wędruje, 

chory, obdarty i o głodzie. 

Świat bogatych w dam pochodzie, 

w klejnotów blasku promienieje. 

 

Twój głód, o ziemio, wytryśnie 

w jedynej krótkiej, krwawej zwrotce, 

i nóż z tej pieśni zabłyśnie 

czy trzaśnie wystrzał. Lat tysiące 

między wschodem a zachodem 

biednych głód z bogatych głodem 

wciąż walczy w każdej świata cząstce. 

 

Dwa bieguny ziemi splatał 

ogromny łańcuch cierpliwy. 

Milion martwych go zaplatał, 

milion nowy tka go żywy 

ze skrwawionych bosych stóp, 

a te są wdeptane w grób 

wiary i nadziei, ty Boże sprawiedliwy. 
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Bohumil Pavlok 
 

Beskydská Madona  

 

 

Ņenám rozpraskala bosá chodidla  

záda nalomená břemeny starostí 

 

Muņi usínali v sedě u jídla  

orubaní větrem prokřehlí do kosti 

 

Psí ņivot bez příkras 

trní a hloņí 

 

Řikali Ti u nás 

Matiĉka Boņí 
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Bohumil Pavlok  
 

Beskidzka Madonna 

 

 

Kobietom bose stopy popękały 

plecy nadłamane kłopotów brzemieniem 

 

Mężczyźni przy stole jedząc zasypiali 

przemarzli do kości, wiatrem wyrzeźbieni 

 

Pieskie życie bez okras 

cierniste łoża 

 

Zwali cię u nas 

Mateczka Boża 

 

Tłumaczenie: Wanda Wojciechowska 
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Bohumil Pavlok 
 

Země v černém 

 

 

Nesu ji v sobě 

Nemá hranic 

a světových stran 

je bez oblohy a němá 

Břicho sépíe 

se nad ní vzdouvá 

a slizovitá chapadla 

jsou jediné záblesky svĉík. 

Utéci 

Kam 

A zůstat 

Proĉ 

Je těņká 

jako prasklý zvon 

a hluchá 

jako zoufalství 
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Bohumil Pavlok 
 

Ziemia w czerni 

 

 

Niosę ją w sobie 

Nie ma granic 

i stron świata 

jest niema i bez nieba 

Brzuch sepii 

się nad nią wzdyma 

i śluzowate macki 

są jedynymi przebłyskami światełka. 

Uciec 

Dokąd 

A zostać 

Po co 

Jest ciężka 

jak pęknięty dzwon 

i głucha 

jak rozpacz 

 

Tłumaczenie: Wanda Wojciechowska 
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Bohumil Pavlok 
 

Přeńel jsem moře 

 

 

Rozhodl jsem se 

Překroĉím Rudé moře 

Bosou nohou 

se budu dotýkat dna 

a má vůle 

jako vztyĉená hůl Mojņíńova 

zadrņí strnulou hrozbu potopy 

V ten osudný den 

na rozkaz mého slova 

vńechny mé smysly vypochodovaly 

dobyvatelským krokem 

do země zaslíbené 

Města si lehají k mým nohám jako nevěstky 

vytrubování fanfár podlézá mému sluchu 

Tance bajadér v pavích perech 

a v oparu dráņdivých vůní 

Těņce kořeněná vína 

a lehátka pokrytá sametem 

přistoupila se svými úklady 

Království se mně podbízí 

Jen na jedno jsem zapomněl  

Co za mými zády uĉinily vody 
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Bohumil Pavlok 
 

Przeszedłem morze 

 

 

Zdecydowałem 

Przekroczę Morze Czerwone 

Bosą stopą 

będę dotykać dna 

i moja wola 

jak wzniesiona laska Mojżeszowa 

powstrzyma zastygłą groźbę potopu 

W tym sądnym dniu 

na rozkaz mego słowa 

wszystkie me zmysły wymaszerowały 

triumfalnym krokiem 

do ziemi obiecanej 

Miasta kładą się u mych stóp jak nierządnice 

fanfar chcą przypodobać się mym uszom 

Tańce bajader w pawich piórach 

i w oparach podniecających woni 

Mocno korzenne wina 

i łoża pokryte aksamitem 

zaproponują układy 

Królestwo mi się oddaje 

Tylko o jednym zapomniałem 

Co za moimi plecami uczyniły wody 

 

Tłumaczenie: Agnieszka Lamers 
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Karel Toman 
 

Na cestu 

 

 

Měsíci, vstávej, ospalý,  

umyj se sněhem, nebuď líný.  

Uvidíń, co jsme dostali!  

Vlak osobní i nákladní  

a lidi udělané z hlíny. 

 

Měsíci, honem, pojedem.  

Vlak píská. Kolik hodin bije?  

Sedni si ke mně, nespadni,  

ujedem vńichni v krásnou zem.  

Svezu tě rovnou do Francie. 

 

Tam budem trhat hrozinky  

a mandle, fíky, poĉkej, pane!  

A citron zlatý celinký.  

Taťkovi, mámě ujedem,  

ať mají oĉi uplakané. 



 

 
29 

     

Karel Toman 
 

Na drogę 

 

 

Księżycu, wstawaj ospały, 

Niech cię z lenistwa śnieg obudzi. 

Zobaczysz, cośmy dostali! 

To pociąg co towary wozi 

i z gliny ulepionych ludzi. 

 

Księżycu, prędko, pojedziem. 

Pociąg gwiżdże, która już wybija? 

Usiądź tu przy mnie, nie spadnij, 

zawiezie nas do pięknych ziem. 

wezmę Cię prosto do Francji. 

 

Będziemy zrywać rodzynki 

migdały, figi, czekaj, panie! 

I melon złoty, caleńki. 

Uciekniem tatkowi i mamie, 

niech mają oczy zapłakane.  

 

Tłumaczenie: Agnieszka Lamers 
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Karel Toman 
 

Poutnice 

 

 

Po letech přińla. Zlatohnědý vlas  

v západním slunci mihavě se třás,  

a v temných oĉích pohádka se chvěla  

těch měst a zemí, o nichņ vyprávěla. 

 

Poutnice ņalná, srdce bez domova, 

těkavý stíne na orloji světa, 

slyń, nevzpomínej. Hořknou na rtech slova, 

a marno, aby stará propast kletá 

kal zvedla. V bahniskách a sítinách 

ať dotlí mládí domýńlivý nach, 

kruh zúņil se a zavřel, nové ņití 

novými květy voní, novým sluncem svítí. 

Ve ńkebli dlaní dvou, dvou teplých dlaní 

v bezpeĉné ńkebli mír v mém srdci dýńe 

a radost padá s chladnou rosou ranní 

i s písní ptáka, kdyņ se budí v líńe. 

Na prahu domu v stínu věrných stromů 

vzpomínka sedá se mnou za soumraku, 

leĉ neteskní. Před soudem drahých zraků 

si nevyĉítá. Ĉasto vpodveĉer 

provází tebe do dalekých měst, 

ochotna břímě ņalu s tebou nést 

a do přistavů s tebou jde v mlh ńer 

a ńeptá tińe: Bon vent, bonne mer. 
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Karel Toman 
 

Pątniczka 

 

 

Po latach przyszła. Włosy ciemnozłote 

o słońca zachodzie drżały migotem, 

a w ciemnych oczach bajka chybotała 

o miastach i ziemach, gdy opowiadała 

 

Pątniczka smutna, serce bez schronienia, 

na zegarze świata sylwetek błądzenia, 

słysz, nie wspominaj. Gorzkną w ustach słowa 

darmo ta przepaść przeklęta, wiekowa 

osad wyrzuca. W szuwarach i błotach 

niechaj pąs młody, butny się zetleje, 

krąg zwęził się i zamknął, a nowa istota 

nowym kwieciem pachnie, nowym słońcem grzeje. 

W muszli dłoni dwóch, dwóch ciepłych dłoni 

pokój w serca muszli mej oddycha 

gdy ranna rosa łzy radości roni, 

a ranny ptak w leszczynie śpiewa z cicha. 

Pod drzewami wiernymi, progu strzegącymi 

wspomnienie siada przy mnie w czasie zmroku, 

nie tęskni jednak. W sądzie drogiego wzroku 

nie będzie winne. Często w nocy czerń 

do miast dalekich chciałoby cię wieść 

i brzemię żalu razem z tobą nieść 

do portu idzie,wsłuchane w mgły szmer 

i szepcze cicho „Bon vent, bonne mer”. 

 

Tłumaczenie: Agnieszka Lamers



 

    

 



 

    

 

KOMENTARZE TRANSLATORSKIE 
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Autorzy: 
 

Lenka Daphelová  
Nepál 

 

Bohumil Pavlok 
III. Zastavení  

Kristus odsouzen na smrt 

Přešel jsem moře 

Země v černém 

Beskydská Madona 

 

Karel Toman 
Leden 

Tuláci 

Na cestu 
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Lenka Daňhelová 
Nepal 

 
Bohumil Pavlok 

Stacja III  
Chrystus skazany na śmierć 

 
Karel Toman 

Styczeń 
 

Tomasz Butkiewicz 
Akademia Techniczno-Humanistyczna 

 

W tłumaczeniu poezji największą trudność sprawiają rymy oraz kwestia ekwiwalencji. 

W przypadku trzech wierszy, które tłumaczyłem, pierwszy problem nie występował, pojawił 

się natomiast problem drugi. Poszczególne wersy były bardzo ubogie, dlatego wiersze 

te trzeba było tłumaczyć dosłownie.  

W wierszu Nepal pojawiło się dwukrotnie słowo srát, które dosłownie znaczy 

„wkurwiać‟ (łagodniejsza wersja tego słowa to wyraz štvát – „wkurzać‟, „denerwować‟). 

Trzeba było zadać sobie pytanie, czy autorce – Lence Daňhelovej – rzeczywiście chodziło 

o wywołanie tak silnego efektu. Doszedłem do wniosku, że rzeczywiście fragmenty 

te odbiegają od całości (skrajne uczucia, zestawienie miłości z nienawiścią, przy czym to 

drugie uczucie przeważa), w związku z czym zastosowanie wulgaryzmu wydało mi się 

uzasadnione.  

W pozostałych wierszach (Stacja III – Chrystus skazany na śmierć Bohumila Pavloka 

oraz Styczeń Karela Tomana)  pojawił się inny problem – tematyka religijna. Tłumacząc 

te dwa wiersze, musiałem sięgnąć do Biblii, ponieważ pojawiły się tam typowo biblijne 

określenia: „arcyrady kapłanów‟, „wyniosłe wieże babilońskie‟ itd.  

 

 

 

Karel Toman 
Tułacze 

 
Bohumil Pavlok 

Beskidzka Madonna 
Ziemia w czerni 

 
Wanda Wojciechowska 

Akademia Techniczno-Humanistyczna 
 

Praca nad wierszem Karela Tomana Tułacze nie była łatwa. Specyficzny układ rymów 

(AB-AB-CC-B) i określona ilość zgłosek w poszczególnych wersach rysowały ścisłe granice. 

Niestety, nie zawsze udało mi się w nich zmieścić; czasem trzeba było poświęcić dla rymu 

rytm, liczbę sylab lub dokładność tłumaczenia. Stąd „kwiecie‟ zamiast „lilii‟, „kwarta‟ zamiast 

„szklanki‟ wina i „koniczyna‟ w miejsce „lucerny‟. Jednak wydaje mi się, że zarówno sens, jak 

i nastrój wiersza udało się oddać dosyć wiernie. 
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W Beskidzkiej Madonnie poeta wybrał oszczędną formę dla swego przejmującego 

przekazu. Raptem osiem wersów (rymowanych), a ileż treści! Tu nie zdołałam w żaden 

sposób przełożyć czeskich „głogów‟, aby pasowały do polskiej Bożej Mateczki. Miast „cierni 

i głogów‟ zostały „cierniste łoża‟ – równie ostre, kolące, powszednie i bolesne. Niedokładny 

rym „okras‟ – „u nas‟ podobny jest do tego w oryginale. Także w początkowych, bardziej 

rozbudowanych strofach, trudno było dobrać słowa, aby nadmiernie nie wydłużały wersów, 

a zarazem się naprzemiennie rymowały. 

Ziemia w czerni – tu problemem była także oszczędność słów autora. Jeden wers: 

jedno lub dwa, trzy słowa – nie pozwalało to na żadną dowolność interpretacji. Nieco 

zabawnie (w poważnym przecież wierszu) wypadłby w dosłownym przekładzie wers „niema 

i nie ma nieba‟, zatem zdecydowałam się na „niema i bez nieba‟. 

  

 

 

Bohumil Pavlok 
Przeszedłem morze 

 
Karel Toman 

Na drogę 
Pątniczka 

 
Agnieszka Lamers 

Akademia Techniczno-Humanistyczna 
 

Tekst Bohumila Pavloka jest swego rodzaju apokryfem do Księgi Wyjścia. Zaskakująca 

puenta zwraca uwagę na fakt przemilczany w Biblii, fakt okrucieństwa związanego 

z rozstąpieniem się Morza Czerwonego; na problem dążenia do celu bez oglądania się 

na koszty, jakie to ze sobą niesie.  

W związku z nawiązaniem do Biblii, całość przekładu musiała być podporządkowana 

głównej dominancie kompozycyjnej, jaką w tym przypadku była archaizacja i biblijna 

stylizacja tekstu. Pierwszy problem translatorski, na jaki można się natknąć przy próbie 

przekładu, jest specyficzne, biblijne, a tym samym archaiczne słownictwo (np. „potop‟, 

„nierządnice‟, „przypodobać się‟, „łoże‟) gęste metafory (np. „wszystkie zmysły 

wmaszerowały triumfalnym krokiem‟) sprawiały, że przekład niniejszego wiersza nie był 

zadaniem łatwym. Niewątpliwym ułatwieniem okazał się jednak brak rymów oraz regularnej 

rytmizacji, po które chętnie sięga autor w innych swoich utworach.  

Szczególne problemy sprawiły dwa słowa: vytrubování oraz podlézá. Pierwsze oznacza 

dosłownie „potrąbywanie„,„wytrąbywanie„, a użyte w kontekście nawiązań biblijnych 

brzmiałyby conajmniej dziwnie. Drugie słowo oznacza „przypochlebia się„, „podlizuje się„. 

Oczywiście oba odpowiedniki istnieją samodzielnie w języku polskim, jednak należało 

znaleźć inne słowo, bardziej odpowiednie dla odmiany stylistycznej wiersza. Trzeba było 

w tym celu sięgnąć do samej Biblii, gdzie często znaleźć można słowo „przypodobać się‟.  

Więcej trudności sprawiły mi z pewnością wiersze Karla Tomana, a to ze względu 

na symbolistyczne XIX-wieczne środki wyrazu i poetykę. Często inspiracji musiałam szukać 

u polskich poetów dwudziestolecia międzywojennego. W wierszu Na drogę podmiotem 
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lirycznym jest dziecko. Sformułowania ze słownika dziecięcego były kolejną barierą 

translatorską. Z kolei utwór Pątniczka roi się od skomplikowanych metafor. Już sama 

interpretacja wiersza nie była zadaniem łatwym.  

Oczywiście największym problemem translatorskim związanym z przekładem wierszy 

Tomana były rymy. O ile było to możliwe, starałam się zastosować ten sam rodzaj i układ 

rymów co w oryginale. Siłą rzeczy, specyfika języka polskiego nie pozwala na tak częste, jak 

w języku czeskim zastosowanie rymów męskich. Dodatkowo, w polszczyźnie nie mają one 

zbyt dobrej sławy, kojarzą się głównie z dziecięcymi rymowankami. W tłumaczeniu Pątniczki 

polskiej wersji nie mogłam ich uniknąć (choć nie zawsze jestem zadowolona z efektu ich 

użycia). Za niezbyt szczęśliwe, jednak konieczne dla przekazu sensu oryginału, uważam 

również użycie rymów gramatycznych. Niewykluczone, że w przyszłości wrócę jeszcze do 

tego utrworu i uda mi się zmienić frazy, z których nie jestem w pełni usatysfakcjonowana. 

Jednym z fragmentów, który przysporzyły mi najwięcej trudności, jest: 

(...) W szuwarach i błotach 

niechaj pąs młody, butny się zetleje, 

krąg zwęził się i zamknął, a nowa istota 

nowym kwieciem pachnie, nowym słońcem grzeje. (...) 

Celowo zastosowałam tu słownictwo typowo młodopolskie („pąs„, „zetleje„, „kwiecie„) 

oraz szyk przestawny, również charakterystyczny dla tego okresu literackiego. 

W kilku miejscach zrezygnowałam także z dosłownego przełożenia znaczenia danego 

słowa lub wyrażenia, jak np. w dwuwierszu:  

(...) do portu idzie, wsłuchane w mgły szmer  

i szepcze cicho „Bon vent, bonne mer“. (...) 

do którego kluczem było zdanie w języku francuskim. W oryginale ze słowem mer rymuje się 

słowo [mlh] šer czyli „szarość mgieł‟. Niestety w żaden sposób nie udało się zachować tego 

sformułowania, postanowiłam więc zachować nastrojowe mgły i zastąpić wrażenia wzrokowe 

wrażeniami słuchowymi. Synestezja, która powstaje wskutek mojego zabiegu, mieści się 

w dominancie kompozycyjnej utworu.  

Podobnie, zrezygnowałam z dosłownego przekładu słowa citron, w wierszu Na cestu. 

Polska „cytryna‟ ma inny rodzaj gramatyczny od czeskiego citronu, stąd też zdecydowałam 

się zastąpić to słowo innym egzotycznym i żółtym owocem, wpisującym się w dominantę 

kompozycyjną utworu – w tym przypadku – „melonem„.  
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Autorzy: 
 

Barbora Markéta Eliášová  
 

Rok života mezi Japonci a kolem zeměkoule 

 

Alois Musil  

 

Pisková poušť na postupu 

Bouře písková 

V poušti Dahna 
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Tłumacze: 
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Barbora Markéta Eliáńová 

Rok ņivota mezi Japonci a kolem zeměkoule 
 

 

„Nebe i země je teď básní – přijeďte! Ale otec se bojí, ņe náń dům je pro vás příliń 

ońkliv, a matka, ņe vám nebude mít co dát jíst, a sestra, ņe je vńecko u nás velmi ńpinavé. 

Leĉ vńichni by vás velice rádi zde viděli, neboť do nańí horské dědiny cizinec nikdy nepřijde“ 

– tak mně psal Suzuki San, student tokijské pońtovní ńkoly. Pozvání zase napohled nepříliń 

vábné, ale pro mne uņ srozumitelné. Kaņdé pozvání tak zní a vņdy najdu pak domek jako 

ze ńkatulky, jídla, ņe by tři ņaludky na to nestaĉily, a vńe milé a laskavé. Dle japonského 

mravu musí kaņdý hanět sebe a vńe, co je jeho. „Vańe matka je velmi laskavá,“  řekla jsem 

u paní Matsumoto sleĉně O'Juki San. „O nikoliv, je velmi nelaskava“ odvětila mně O'Juki 

San. – „Hezké dítě!“ pravila jsem jindy paní Makino, kdyņ se k ní tulila její nejmladńí 

dceruńka, rozkońné malé Japonĉe. „Ach ne, velmi ońklivá je“ bránila se matka, aĉ jí radost 

z krásného dítěte zřejmě zářila z oĉí. 

Uposlechla jsem pozvání, vstoupila ĉasně ráno v Rjokoku na nádraņí do vlaku 

a ujíņděla tři hodiny k břehu Tichého moře. Asi za hodinu vjel vlak do kraje velmi 

romantického, jel nyní klikatě, chvílemi kupředu, chvíli zpět, objíņděl kopce, projíņděl 

průseky a tunely. V dolinách moĉály, tu a tam záhon svěņe se zelenající rýņe, na rovinách 

řídce řádkovaná pole jeĉmene a pńenice, vńe vroubeno a protkáno vrchy a lesíky, vńe ladné 

a svěņí a nesĉetnými odstíny se zelenající. 

V Iĉinomyji, malém městeĉku na břehu Pacifiku, ĉekal mne Suzuki San a jeho sestra 

Nao San, uĉitelka obecné ńkoly v rodné vsi Mizusawamuře. Hned u stanice ĉajovna. V útulné 

tatamiové jizbě, z obou stran do zahrady otevřené, byly jiņ připraveny koláĉe z tmavé bobové 

marmelády a ņelezný kotlík s vodou na ĉaj na hibaĉi zpíval. A sotva Xao San nalila do 

bezuchých kalíńků ĉaj, jiņ tu stály známé stoleĉky s „gohanem“: rybí polívka, mladé 

bambusové tyĉinky (jarní pochoutka), nakládané kořínky rebarbory „soj“ (ńťáva z hnědých 

bobů a kvasu saki, kterou se vńe koření); a syrové ryby pro mé japonské přátele a peĉená ryba 

s nakládanou ņlutou chryzantémou pro mne. 

Po jídle a chvíli odpoĉinku vydali jsme se na cestu do Mizusawamury. 

V kaņdé dědině jeden, někde i dva dřevěné chrámky s typickou dřevěnou nebo 

kamennou branou v průĉelí a studnicí na nádvoří, někde rudě nalakované, někde nenatřené, 

zeńedivělé věkem. A kolem vņdy vysoké, majestátní cedry. Na úpatí mnohých vrchů, 

obyĉejně v zeleni visutých, zvonovitých stromů „ume“ a mezi ĉajovými Keň jednoduché 

dřevěné boudy, stánek Djakoka, bůņka rýņe, který s plnou usměvavou tváří spokojeně tu sedí 

na dvou slaměných pytlech rýņe, jiný, plátěný pytel s rýņí přes rameno, hledí na moĉálovitá 

rýņovińtě před sebou a úrodu prý střeņí a ņehná. 

Přeńli jsme takto několik vrchů a několik údolí, kdyņ jsem koneĉně uslyńela: „Jsme 

v Mizusawamuře!“ „To je ďobře,“ pomyslila jsem si; neboť uņ to ńlo déle neņ dvě hodiny 

z kopce do kopce a po úzkých mezích moĉály v údolích, kde ĉlověk někdy sotva rovnováhu 

udrņel. Leĉ ukázalo se, ņe Mizusawamura je nejdelńí ze vńech vesnic, které jsme prońli. Jeńtě 

pak přes hodinu přes vrchy a stráně, kolem huĉících horských potoků a vodopádů a mnoha 

kotlin se před námi otevřelo a zase za námi zavřelo, neņ jsme dońli do kotliny poslední, snad 
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ze vńech nejmalebnějńí, v níņ stojí prostorný dům a rýņový mlýn pana Suzuki, starého 

samuraje, který nyní pěstuje a mele rýņi a dumavě přitom vzpomíná na váleĉnou slávu svých 

otců.  

Slunce zatím zapadlo. Vńechny kopce kolem byly zaplaveny nachovými ĉervánky, 

které jen zvolna mizely. A veliký úplněk měsíce stál uņ na ĉekané a vńe oblil svým bledým 

světlem. Poetická nádhera v záři slunce, kouzlo pohádky ve svitu luny. 
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Rok w Japonii i dookoła świata 

 

 

„Teraz niebo i ziemia to poezja – niech pani przyjedzie! Ale ojciec się boi, że nasz 

dom dla pani jest zbyt brzydki, a matka, że nie będzie miała dla pani nic do zjedzenia, 

a siostra, że u nas jest wszystko brudne. Lecz wszyscy bardzo by chcieli panią zobaczyć, 

ponieważ do naszej górskiej wioski cudzoziemiec nigdy nie przyjedzie” – tak do mnie pisał 

Suzuki San, uczeń tokijskiej szkoły pocztowej. Zaproszenie znowu na pierwszy rzut oka 

niezbyt lotne, ale dla mnie już zrozumiałe. Każde zaproszenie brzmi tak samo, a ja zawsze 

znajdę domek jak z pudełka, jedzenia, że trzech żołądków byłoby za mało, i wszyscy mili 

i życzliwi. Według japońskiego zwyczaju każdy musi ganić siebie i wszystko, co do niego 

należy.  

– Pani matka jest bardzo miła – powiedziałam o pani Matsumoto pannie O' Juki San.  

– Ależ skąd, jest bardzo niemiła – odpowiedziała O' Juki San.  

– Ładne dziecko! – mówiłam innym razem pani Makino, kiedy tuliła się do niej jej 

najmłodsza córeczka, rozkoszna mała Japoneczka.  

– Ależ nie, jest bardzo brzydka. – Broniła się matka, choć radość z pięknego dziecka 

rozpromieniała jej twarz. 

Przyjęłam zaproszenie, wsiadłam wcześnie rano do pociągu na stacji w Rjokoku 

i mknęłam trzy godziny w kierunku Oceanu Spokojnego. Mniej więcej po godzinie pociąg 

wjechał do bardzo romantycznej krainy, jechał teraz zygzakiem, chwilami do przodu, 

chwilami do tyłu, objeżdżał pagórki, przejeżdżał przecinkami i tunelami. W dolinach 

mokradła, tu i tam zagon świeżo zieleniejącego ryżu, na równinach rzadkie rzędy pól 

jęczmienia i pszenicy, wszystko opasane i poprzeplatane pagórkami i gaikami, wszystko 

śliczne i świeże, w niezliczonych odcieniach zieleni.  

W Iczinomyji, małym miasteczku nad brzegiem Pacyfiku, czekał na mnie Suzuki San 

i jego siostra Nao San, nauczycielka szkoły podstawowej w rodzinnej wsi Mizusawamura. 

Zaraz przy stacji herbaciarnia. W przytulnej izbie z tatami, otwartej z obu stron na ogród, były 

już przygotowane kołacze z ciemnej marmolady z bobu, a żeliwny kociołek, z wodą na 

herbatę, śpiewał. Ledwo Xao San nalała herbatę do filiżanek bez uch, już tu stanęły znajome 

stoliczki z „gohanem”: zupa rybna, pałeczki młodego bambusa (wiosenny smakołyk), 

marynowane łodygi rabarbaru, „soj” (sok z brązowego bobu i kwasu sake, którym wszystko 

się doprawia); dla moich japońskich przyjaciół surowe ryby, a dla mnie pieczona ryba 

z marynowaną żółtą chryzantemą. 

Po posiłku i chwili odpoczynku wyruszyliśmy w drogę do Mizusawamury. W każdej 

wiosce jedna, czasami dwie małe świątynie z typową drewnianą lub kamienną bramą 

frontową i studnią na dziedzińcu, gdzieniegdzie zdobione czerwoną laką, gdzieniegdzie 

poszarzałe przez czas. I zawsze wokół wysokie, majestatyczne cedry. U podnóża licznych 

pagórków, wśród herbacianych krzewów, zwyczajnie w zielonych, opadających, 

dzwonowatych drzewach „ume”, proste drewniane budki, kapliczka Djakoka, bożka ryżu, 

siedzącego spokojnie, z pełną uśmiechniętą twarzą, na dwóch słomianych workach ryżu. 

Trzeci, płócienny worek ma przerzucony przez ramię, spogląda przed siebie na podmokłe 

ryżowe pola i mówi, że strzeże i błogosławi urodzaj.  

I tak przeszliśmy kilka pagórków i kilka dolin, kiedy wreszcie usłyszałam:  
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– Jesteśmy w Mizusawamurze!  

 – W końcu – pomyślałam; trwało to już bowiem przeszło dwie godziny od pagórka 

do pagórka, po wąskich miedzach podmokłymi dolinami, gdzie człowiek ledwie utrzymuje 

równowagę. Okazało się jednak, że Mizusawamura jest najdłuższą ze wszystkich wiosek, 

które przeszliśmy. Jeszcze ponad godzinę, przez szczyty i zbocza, wzdłuż szumiących 

górskich potoków i wodospadów, przez liczne kotliny, które otwierały i zamykały się przed 

nami, zanim doszliśmy do ostatniej, chyba najbardziej malowniczej kotliny ze wszystkich. 

Stoi w niej przestronny dom i młyn pana Suzuki, starego samuraja, który teraz uprawia i miele 

ryż, i w zadumie wspomina waleczną sławę swych przodków.  

Tymczasem słońce zaszło. Wokół wszystkie pagórki tonęły w wieczornych zorzach, 

które powoli zanikały. Ogromny księżyc w pełni już czekał i otulał wszystko swym bladym 

światłem. Poetyckie piękno w blasku słońca, czar baśni w świetle luny.  

 

Tłumaczenie: Ewelina Woźniak 
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Pisková pouńť na postupu 
 

 

Divný byl pohled na kraj sousedící na západě s pohořím Edņa. Je plný tmavých 

pahorků sedících v písku. K severozápadu se písek bělal, kdeņto k západu a jihozápadu jevil 

lesk narůņovělý. Nefúd vysílá od pravěku své rameno, své ņíly k jihovýchodu. Leĉ nepronikl 

leda k pohoří Edņa. To je ņulové, proto vzdoruje erozi, která sice neustává, ale postupuje jen 

velmi zvolna. Nefúd jako by si byl umínil, ņe pohoří zniĉí, ņene proti němu nové a nové 

vrstvy písku, které tvoří na jeho úpatí vysoké závěje a hrozí, ņe je zasypou. Po statisících let se 

jim to jistě podaří. Pohoří Edņa erozí sníņené mizí pod rubáńem písku, z něhoņ budou 

vyĉnívati jen jeho nejvyńńí vrcholky právě tak, jako vyĉnívají západně od něho přeĉetné niņńí 

a vyńńí vrcholy erozí sníņených a pískem zasypaných hor. Jak zvítězí Nefúd nad pohořím 

Edņa, zasype celý kraj východně od něho a spojí se u hory Dņildijje se svým ramenem 

jihovýchodním. 

Nefúd ĉi písek není nepřítelem ņivota. Kde nenalézá odporu, netvoří závějí, nýbrņ 

spěchá volně svým směrem a pokrývá půdu slabńí neb silnějńí vrstvou, která chrání vlhkost 

před ņhavými paprsky sluneĉními. Proto se nejlépe daří oázám v kotlinách ohraniĉených 

na západě a severozápadně vysokými skalami a pokrytých vrstvou pískovou aņ jeden metr 

silnou. Skály zadrņují a tím zeslabují útoky písku a písková vrstva nejenņe zabraňuje 

rychlému vypařování, ale jsouc pravidelně zavlaņována proměňuje se v úrodnou prsť, v níņ  

se dobře daří datlovým palmám, marhaníkům, révě vinné, sladkým citrónům, různé zelenině, 

jeĉmeni a pńenici. V takové podlouhlé kotlině leņí osada Moukak, která se před námi po celé 

délce rozkládala. Patrné byly dvě skupiny, severní a jiņní. V severní zastiňují bujné palmy asi 

třicet domků, v jiņní jsou domky pobořeny, palmy vysekány a jen stromy etel ponechány. 

V severní ĉásti jsou studně ńest a deset sáhů, v jiņní deset aņ dvacet pět sáhů hluboké, 

v severních je voda slaná, v jiņních pak sladká. Obyvatelé náleņí k ĉeledi Hufejle ze Sindņára 

a z ĉásti k Bern Tamím. Jiņní polovice byla pobořena za posledních válek, neboť se její 

obyvatelé přidali k ĉlenům rodiny Obejdovy, která byla ĉásteĉně povraņděna, ĉásteĉně k Ebn 

Saudovi vypuzena. 

Na západ od pohoří Edņa jsme táhli rovinou, která je jen asi na půl metru pokryta 

pískem, důkaz, ņe horní vrstva erozi dlouho vzdorovala. Gáza v písku tak mělkém neroste, 

zato tvoří keře rimt a adņram celé hájeĉky. Teninké, velmi husté kořeny trnitých keřů ausedņe 

přidrņují písek, takņe se kupí ve výńinky, na nichņ se ausedņi velmi dobře daří. 

Zastavili jsme se mezi keři, aby se nańe velbloudice napásly. Věděli jsme, ņe v okolí 

Moukaku pastvy nenajdou, a přece byly hladové a unavené. Napřed poņíraly adņram, potom 

se shromaņďovaly okolo keřů ausedņe a sbíraly pysky kdejaký měkký výhonek chráníce  

se, aby se neporanily starńími tvrdými trny. Rimt okusily jen mimoděk. Chutnala jim lépe 

pastva na keřích, na nichņ si od několika neděl nepomlsaly. 
 



 

 
46 

     

Pustynia się wzmaga 
 

 

Dziwny był widok na okolicę graniczącą od zachodu z górami Edża. Pełen ciemnych 

wzgórz osiadłych na piasku. Na północnym zachodzie piasek się bielił, podczas gdy 

na zachodzie i południowym zachodzie połyskiwał różowawo. Nefud od zarania dziejów 

wyciąga swe ramię, swe żyły na południowy wschód i tylko w góry Edża nie udało mu się 

przeniknąć. Te, będąc z granitu, stawiają opór erozji, która wprawdzie nie ustaje i wciąż 

postępuje, ale bardzo powoli. Nefud, jakby się uparł, że to pasmo górskie zniszczy, gna 

przeciw niemu coraz to nowe warstwy piasku, które tworzą u jego podnóża wysokie zaspy 

i grożą, że je zasypią. Po setkach tysiącleci się im to z pewnością uda. Góry Edża starte 

działaniem erozji znikną pod całunem piasku, z którego będą sterczeć jedynie ich najwyższe 

wierzchołki dokładnie tak, jak sterczą wysunięte na zachód niezliczone niższe i wyższe 

szczyty startych przez erozję i piaskiem zasypanych gór. Jak Nefud zwycięży nad górami 

Edża, zasypie całą okolicę na wschód od nich i połączy się pod górą Dżildijje ze swym 

ramieniem południowo-wschodnim. 

Nefud czy piasek nie jest wrogiem życia. Gdzie nie napotyka na opór, nie tworzy 

zaspy, lecz mknie swobodnie w swym kierunku i pokrywa teren cieńszą bądź grubszą 

warstwą, która osłania wilgoć przed palącymi promieniami słońca. Dlatego najbujniej 

porastają roślinnością oazy w kotlinach otoczonych od zachodu i północnego zachodu 

wysokimi skałami i pokrytych na metr grubą warstwą piasku. Skały osłabiają i powstrzymują 

ataki piachu a warstwa piasku nie tylko uniemożliwia szybkie odparowanie wilgoci, ale będąc 

regularnie zraszaną, przeobraża się w urodzajną glebę, na której dobrze rosną palmy 

daktylowe, granatowce, winorośl, słodkie cytrusy, różne warzywa, jęczmień i pszenica. 

W takiej podłużnej kotlinie leży osada Moukak, która rozpościerała się przed nami na całej 

długości. Widać było dwie części – północną i południową. W północnej stoi sobie w cieniu 

bujnych palm chyba ze trzydzieści domków, w północnej domki są zburzone, palmy 

wyrąbane i tylko drzewa etel rosną pozostawione samym sobie. W północnej części studnie są 

głębokie na sześć do dziesięciu sążni, w południowej na dziesięć do dwudziestu pięciu. 

W północnych woda jest słona, zaś w południowych słodka. Mieszkańcy należą do poddanych 

Hufejla z Sindżaru a po części do rodu Bern Tamim. Południowa połowa osady została 

zburzona w trakcie ostatnich wojen, bowiem jej mieszkańcy przyłączyli się do członków 

rodziny Obejda, która została częściowo wymordowana, częściowo wypędzona do Ebd Sauda. 

Na zachód od gór Edża ciągnęliśmy równiną pokrytą chyba tylko na pół metra 

piaskiem – dowód, że górna warstwa długo przeciwstawiała się erozji. Gaza w tak płytkim 

piasku nie rośnie, ale za to krzewy rimt i adżram tworzą całe zagajniki. Cieniuteńkie, bardzo 

gęste korzenie ciernistych krzewów ausedże przytrzymują piasek tak, że skupia się w małe 

pagórki, na których ausedże rosną bardzo dobrze. 

Zatrzymaliśmy się między krzewami, żeby nasze wielbłądzice się napasły. 

Wiedzieliśmy, że w okolicy Moukak nie znajdą pożywienia, a przecież były zgłodniałe 

i zmęczone. Najpierw pożerały adżram, a potem gromadziły się wokół krzewów ausedże 

i zbierały pyskami każdy miękki pęd uważając, żeby się nie poranić na starszych, twardych 

cierniach. Rimt popróbowały jedynie mimochodem. Bardziej smakowały im krzewy, którymi 

się od kilku tygodni nie delektowały. 

 

Tłumaczenie: Marcin Wągiel 
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Bouře písková 
 

 

Po půlnoci 1. března jsem vzbudil své druhy, svinuli jsme stan, naloņili vńechna 

zavazadla, odměnili celníka a vhoupli se do sedel. Vraceli jsme se cestou, kterou jsme přijeli. 

Za zahradami osady al-Ela jsme vzali karabiny do levice a jeli tińe jako duchové. Vlevo temné 

palmy, za nimi k západu řídkým závojem zahalené skalní stěny nad nimi vysoké temné hory; 

vpravo měsícem jasně ozářená kolmá skála a v ní temné vchody hrobek kmene Dajdán. 

Ve zříceninách Chrejbe jsme popohnali velbloudice. Tam nebo za rohem v soutěsce Mutedel 

mohli býti loupeņníci. Nebylo tam nikoho. „AI-hamdu lilláh!“ zvolal Názel. 

Ajńa byl jako ve snách. Ruĉnice neměl, jel mezi Názelem a mnou a Názel mu při 

odchodu pońeptal, ņe má v bříńku své karabiny ńest ran a kaņdá ņe prostřelí tři Ajńe s dvěma 

velbloudicemi. Ajńa porozuměl a ani nehlesl. 

Na východním konci soutěsky Mutedel jsme zaboĉili k severovýchodu a překroĉili 

znova starou cestu Poutniĉkou. Je přes 200 m ńiroká a skládá se z ĉetných rovnoběņných 

chodníĉků vyńlapaných od velbloudů. K západu a k východu je uzavřena zĉásti přirozenými, 

zĉásti umělými zídkami. K severu se zdá býti jakoby přehrazená, neboť zatáĉí k severozápadu 

vyhýbajíc se nevysokým tabulovým skaliskům. Velbloudice snídaly v kotlině Ráĉbe uzavřené 

drobícími se skalisky. 

V poledne se zvedla silná písková bouře od západu. Bylo nańím ńtěstím, ņe jsme jeli 

k východu, takņe nás vítr jen popoháněl. Jasně jsme pozorovali, jak se písek valí na východ. 

Nejhustńí byla písková vlna asi půl metru nad zemí, ve výńi dvou metrů konĉila úplně 

a vzduchem poletovala jenom jednotlivá zrneĉka. Na kaņdou překáņku písek dotírá a snaņí se 

ji buď odnésti nebo zakrýti. Veńkeré osamocené skály jsou dole na tři metry vysoko a na ĉtyři 

metry hluboko vyhledány od písku. Z poĉátku hlodá půl metru nad zemí. Ĉím hlouběji vniká 

do vrstvy, tím více se drobí horní ĉásteĉky usnadňujíce mu práci. Přes ņleby se písek přenáńí; 

jen kde jsou příliń ńiroké nebo zahýbají v pravém úhlu u vyńńí skalní stěny, klesá do nich 

ĉásteĉně a tvoří nakloněné závěje. Do dlouhých ņlebů směřujících od západu k východu spadá 

celá vlna písku, nezůstává vńak leņeti, nýbrņ spěje vichřicí odnáńena k východu. Písková 

zrneĉka naráņejí na spodní ĉásti pískovcových stěn a odírají je ĉím dále, tím hlouběji.  

Chtějíce uniknouti pískové bouři, ukryli jsme se ve ņlíbku k severu otevřeném a mohli 

jsme pod vyhledaným okrajem skalním rozdělali oheň a upéci chléb. Pojednou k nám dopadl 

kámen, po chvilce druhý. 

„Přestaňte, přestaňte! Ajdové nezabíjejí Ajdů! Zde je Ajńa ál Idi a běda tomu, kdo mu 

ukřivdí!“ 

S kopce se ozval hlas: „Nehněvej se, Ajńo! Já jsem nevěděl, kdo jste. Myslil jsem, 

ņe jsou zde skryti lupiĉi.“ 

Ajńa zańel k neznámému. 

„Vrátí se jako přítel ĉi jako nepřítel?“ ptal se Názel. 

Ali odvětil: „Zbraně do rukou!“ 

Ĉekali jsme chvíli a zase chvíli. Po půlhodině jsme zaslechli spadající kámen, mé – 

Ajńa se vrátil jako přítel a oznamoval: 

„Hle, druhové, koupil jsem pro Músu toto osmiměsíĉní kůzle.“ 
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Zaplatil jsem mu hned cenu, kůzle jsme zabili, ale jiņ nevařili, neboť se nám vńem 

chtělo spát. Za noci jsme vńichni mimo Ajńu střídavě bděli. Názel a Ali se obávali, ņe bychom 

mohli býti ve spánku zaříznuti, jako jsme zařízli kůzle. Velbloudice se několikráte vzchopily 

snaņíce se roztrhnouti pouta. Nějací dravci větříce krev je plańili. 

Po půlnoci se bouře ponenáhlu utińila. Vítr se obrátil od východu a byl tak chladný, 

ņe jsme spěchali pěńky ze ņlebu, jen abychom se zahřáli. Nebylo to snadné. Vítr nám vanul do 

tváří, nadzvihoval lehké nańe ńaty, pronikal na kůņi, aņ nám zimou zuby drkotaly. Měl jsem 

prsty tak zkřehlé, ņe jsem stěņí zaznamenal nejdůleņitějńí údaje. Koneĉně jsme dońli do ņlebu 

ohrazeného na východě vysokou stěnou, která vítr zdrņovala. Pastvy v něm bylo dosti, 

sluneĉko hřálo, vítr nefoukal i ozval se Názel: 

„Múso, bratříĉku, nechceń-li, abych já, to jest Názel, únavou ulehl a v těchto 

prokletých horách zmrzl, povol, abychom se zastavili a zde se sladkým ĉajíĉkem ohřáli.“ 

„Tvá vůle, bratře, je rozkazem mně a nám vńem. Chch,“ zvolal jsem na svou 

velbloudici, aby poklekla. Totéņ uĉinili s největńí radostí ostatní, sloņili jsme náklad a tábořili 

přes dvě hodiny. Velbloudice se pásly. Alí sháněl palivo, Názel vařil ĉajíĉek, Mansúr kůzle 

a Chalaf se mnou naĉrtával mapku okolí, jehoņ různá jména nám udával Ajńa. 

Ajńa se nemohl ĉajem a masem ani nasytiti. Pochvaloval si, ņe se tak dobře jiņ dávno 

neměl. 

„Víte, bratří, zapadli jste hluboko do mého srdce, ņe se od vás neodlouĉím 

a doprovodím vás aņ do tábora Alího. Budu vás chrániti před Ueld Alí a vy mne přede vńemi 

ostatními kmeny, neboť ņijeme se vńemi sousedy, vyjma Ueld Slejmán, letos ve válce.“ 
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Burza piaskowa 
 

 

Po północy, pierwszego marca obudziłem swych towarzyszy, zwinęliśmy namiot, 

załadowaliśmy wszystkie bagaże, wynagrodziliśmy celnika i wskoczyliśmy na siodła. 

Wracaliśmy drogą, którą przyjechaliśmy. Za opłotkami osady al-Ela wzięliśmy karabiny 

do rąk i jechaliśmy cicho jak duchy. Na lewo ciemne palmy, za nimi w kierunku zachodnim 

zasłonięte przezroczystym woalem skalne ściany, nad nimi wysokie, ciemne góry; na prawo 

jasno rozświetlona przez księżyc pionowa skała, a w niej ciemne wejścia do grobowców 

plemienia Dajdan. W ruinach Chrejby popędziliśmy wielbłądzice. W tym miejscu, albo 

za rogiem w wąwozie Mutedel mogli być rozbójnicy. Jednak nikogo tam nie było.  

– Al-hamdu lillah! – zawołał Nazel. 

Ajsza wyglądał jakby spał. Nie miał strzelby, jechał między Nazelem a mną. Nazel 

przy odjeździe szepnął mu, że w brzuszku swojego karabinu ma sześć strzałów, a każdy z nich 

przestrzeli trzech Ajszów z dwiema wielbłądzicami. Ajsza zrozumiał i nawet nie pisnął. 

Na wschodnim krańcu wąwozu Mutedel zboczyliśmy na północny wschód 

i przekroczyliśmy znowu starą drogę Pątnicką. Ma ona 200 metrów szerokości i składa się 

z licznych, równoległych ścieżek, wydeptanych przez wielbłądy. Od zachodu i wschodu jest 

zamknięta częściowo naturalnymi, częściowo sztucznymi murkami. Na północy zdaje się być 

jakby przegrodzona, bowiem skręca na północny zachód, omijając niewysokie góry stołowe. 

Wielbłądzice jadły śniadanie w kotlinie Raczba, zamkniętej kruszącymi się skaliskami.  

W południe zerwała się silna burza piaskowa od zachodu. Na szczęście jechaliśmy 

na wschód, także wiatr nas tylko poganiał. Obserwowaliśmy, jak piasek wyraźnie pędzi 

na wschód. Najgęstsza fala piasku osiągała półmetrową wysokość. Na wysokości dwóch 

metrów kończyła się całkiem i w powietrzu przelatywały tylko pojedyncze ziarenka. Piasek 

przenikał w każdą przeszkodę i starał się ją unieść lub zakryć. Piasek docierał do wszystkich 

osamotnionych skał na wysokość trzech metrów od dołu i na głębokość czterech. Z początku 

gryzł pół metra nad ziemią. Czym głębiej wnikał do warstwy, tym więcej drobiły się górne 

cząsteczki ułatwiające mu pracę. Piasek przenosił się przez żleby; jedynie tam gdzie były zbyt 

szerokie lub zakręcały pod kątem prostym przy wyższej skalnej ścianie, spadał do nich 

częściowo i tworzył pochyłe zaspy. Do długich żlebów zmierzających z zachodu na wschód 

spadła cała fala piasku, nie pozostała tam jednakże, lecz podążyła niesiona przez wichurę na 

wschód. Ziarenka piasku uderzały w dolne części ścian piaskowca i ścierały je czym dalej, 

tym głębiej. 

Chcąc uniknąć burzy piaskowej, ukryliśmy się w małym żlebie otwartym od północy 

i mogliśmy pod wyszukaną półką skalną rozpalić ogień i upiec chleb. Niespodziewanie spadł 

na nas kamień, po chwili drugi. 

– Przestańcie, przestańcie! Ajdowie nie zabijają Ajdów! Tutaj jest Ajsza al Idi i biada 

temu, kto go skrzywdzi! 

Z kopca odezwał się głos:  

– Nie gniewaj się, Ajszo! Nie wiedziałem, kim jesteście. Myślałem, że ukrywają się 

tu rozbójnicy. 

Ajsza podszedł do nieznajomego. 

– Wróci jako przyjaciel czy jako wróg? – zapytał Nazel. 
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Ali odpowiedział:  

– Broń do rąk! 

Czekaliśmy przez chwilę, może dwie. Po półgodzinie usłyszeliśmy spadający kamień, 

mój Ajsza wrócił jako przyjaciel i oznajmił: 

– Otóż towarzysze, kupiłem dla Musy to ośmiomiesięczne koźlę.  

Natychmiast zapłaciłem żądaną cenę, koźlę zabiliśmy, ale nie ugotowaliśmy go, 

bowiem wszystkim nam chciało się już spać. 

Przez noc wszyscy oprócz Ajszy czuwaliśmy na przemian. Nazel i Ali obawiali się, 

że moglibyśmy zostać zarżnięci podczas snu tak, jak my zarżnęliśmy koźlę. Wielbłądzice 

kilkakrotnie poderwały się, starając się zerwać pęta. Jakieś drapieżniki wietrzące krew 

płoszyły je. 

Po północy burza powoli się uciszyła. Wiatr skręcił i wiał od wschodu, a był tak 

chłodny, że szybko wyszliśmy na piechotę ze żlebu tylko po to, żeby się rozgrzać. Nie było to 

łatwe. Wiatr wiał nam w twarz, podwiewał nasze lekkie odzienia, przenikał skórę, aż zęby 

szczękały nam z zimna. Palce miałem tak zgrabiałe, że z trudem zanotowałem najważniejsze 

informacje. Wreszcie dotarliśmy do żlebu odgrodzonego od wschodu wysoką ścianą, która 

zatrzymywała wiatr. Paszy było w nim dość, słoneczko grzało, wiatr nie wiał i odezwał się 

Nazel: 

– Muso, braciszku, jeżeli nie chcesz, żebym ja, to jest Nazel, padł ze zmęczenia 

i zamarzł w tych przeklętych górach, pozwól, żebyśmy się tutaj zatrzymali i ogrzali słodką 

herbatką. 

– Twoja wola, bracie, jest rozkazem dla mnie i nas wszystkich. Chch – krzyknąłem na 

swą wielbłądzicę, żeby uklękła. Pozostali uczynili to samo z największą radością, złożyliśmy 

ekwipunek  i obozowaliśmy przez dwie godziny. Wielbłądzice pasły się. Ali zdobywał opał, 

Nazel gotował herbatkę, Mansul koźlę, a Chalaf wraz ze mną szkicował mapkę okolicy, której 

różne nazwy podawał nam Ajsza. 

Ajsza nie mógł się nasycić herbatą i mięsem. Chwalił sobie, że tak dobrze już dawno 

mu się nie powodziło. 

– Wiecie, bracia, tak głęboko zapadliście w moje serce, że nie odłączę się od was 

i doprowadzę aż do obozu Alego. Będę was ochraniać przed Ueld Alim, a wy mnie 

przed wszystkimi innymi plemionami, bowiem w tym roku jesteśmy w stanie wojny 

ze wszystkimi sąsiadami, z wyjątkiem Ueld Slejmana. 

 

Tłumaczenie: Ewa Wieder 
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V pouńti Dahna 
 

 

Po poledni jsme dorazili k hranicím pískové pouńtě Dahna. Je to rameno Nefúdu sotva 

30 km ńiroké, ale sta kilometrů dlouhé. Vzniká asi 50 km k severozápadu od cesty Poutnické. 

Od Tejsijje je odděluje hluboký úval, do něhoņ stéká deńťová voda, kdyņ neobyĉejně silné 

deńtě Tejsijji zaplaví. K severu uzavírají pouńť Dahna příkré stráně a řady tabulových hor. 

Pramenů v ní není, ani pramenitých studnic, leĉ ve starých dobách byly vyhloubeny 

ve skalnatých plochách větńí a menńí cisterny s úzkým hrdlem, které se dají kamenem uzavříti 

a tak od, písku a kobylek chrániti. 

Názel mně ukazoval místo, na němņ za loňského deńtivého období tábořil a kam  

se odtud stěhoval. Byl jsem vņdy rád, kdyņ jsem mohl odhadnouti vzdálenost dvou po sobě 

následujících tábořińť, neboť jsem měl podklad pro udrņování doby a rychlosti stěhování. 

Význam slova „hodina“ Sammarové neznají. Názel skoro kaņdou chvíli uņíval slova „hodina“ 

bez ohledu, zda míní vyjádřiti chvilenku nebo delńí dobu. 

„Bsáa, v hodině mně, Mansúre, podej mou velbloudí hůleĉku! Bsáa, v hodině  

ti zahřeji káviĉku,“ ubezpeĉoval. „V hodině se velbloudiĉky napasou. Bsáa, v hodině tam 

budeme” a dorazili jsme tam za půl dne, ba mnohdy i za celý den. Neznajíce hodin urĉuji 

Sammarové vzdálenost jednotlivých míst nejraději podle doby, které je třeba při stěhování 

z místa na místo. V období horka se stěhují, jakmile vyjde denice, a utáboří se, jakmile rosa 

odejde; potom teprve dojí velbloudice. V zimě se pohnou, kdyņ obejde rosa, a v poledne nebo 

brzo po poledni zřídí tábor nový. Pravidelně urazí deset aņ dvanáct kilometrů. 

Na samém pomezí pouńtě Dahna jsme se setkali s pastýři Sindņárů. 

„Raduj se, Múso! Nyní jsme doma. V Nefúdu jsme jeli mezi Abdy, ale Dahna náleņí 

dnes celá Sindņárům. Tady můņeme po celou noc udrņovati oheň a spáti beze strachu, ņe nás 

někdo přepadne“. 
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Na pustyni Dahna 
 

 

Popołudniu dobiliśmy granic pustyni Dahna. Jest to odnoga Nefudu szerokości ledwie 

30 km, ale na setki kilometrów długa. Zaczyna się około 50 km na północny zachód od Szlaku 

Pielgrzymów. Od Tejsijje oddziela je głęboka kotlina, do której spływa deszczówka, kiedy 

niezwykle silne deszcze zalewają Tejsijje. Na północ zamykają pustynię Dahna strome zbocza 

i rzędy gór stołowych. Źródeł na niej nie ma, studni też, lecz w dawnych czasach były 

wydrążone w skalistych powierzchniach większe i mniejsze zbiorniki z wąskimi otworami, 

które można zamknąć kamieniem, chroniąc w ten sposób przed piaskiem i szarańczą. 

Nazel pokazywał mi miejsce, w którym obozował zeszłorocznej pory deszczowej 

i dokąd z tego miejsca wędrował. Byłem zadowolony zawsze, kiedy mogłem oszacować 

odległość między dwoma następującymi po sobie obozowiskami, ponieważ miałem podstawę 

do utrzymywania czasu i tempa wędrówki. Znaczenia słowa „godzina” Sammarowie nie 

znają. Nazel co chwilę używał słowa „godzina” bez względu na to, czy zamierzał wyrazić 

moment, czy dłuższy odcinek czasu. 

– Bsaa, w godzinę, Mansurze, podaj mi mój wielbłądzi kijek! Bsaa, w godzinę ci 

podgrzeję kawkę – zapewniał. – W godzinę się wielbłądzice napasą. Bsaa, w godzinę tam 

będziemy – a dotarliśmy tam za pół dnia, nawet często i za dzień cały. Nie znając godzin, 

Sammarowie najchętniej określają odległość między poszczególnymi miejscami, według 

czasu potrzebnego na wędrówkę z miejsca do miejsca. W porze suchej wyruszają, jak tylko 

wzejdzie jutrzenka, a rozbijają obóz, jak tylko zejdzie rosa; dopiero potem doją wielbłądzice. 

W zimie ruszają się, kiedy zejdzie rosa, a w południe lub wczesnym popołudniem rozkładają 

nowy obóz. Regularnie pokonują dziesięć do dwunastu kilometrów. 

Na samej granicy pustyni Dahna spotkaliśmy pasterzy Sindżarów. 

– Raduj się, Muso! Teraz jesteśmy w domu. W Nefudzie jechaliśmy między Abdami, 

ale Dahna należy obecnie cała do Sindżarów. Tutaj możemy całą noc utrzymywać ogień 

i spać bez obaw, że nas ktoś napadnie. 

 

Tłumaczenie: Marcin Wągiel 
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Amra přeludem? 
 

 

Podal jsem zprávu o zámeĉku na pomezí severní Arábie, ve kterém jsou na stěnách 

výměře l 200 m
2
 namalovány výjevy klasické i domácí, mezi nimi i chalífa a různí králové. 

Odborníci pováņlivě kroutili hlavou. Můj objev se neshodoval s ustálenými názory. Vņdyť 

se obecně soudilo, ņe islám zakázal obrazy a ņe by byl chalífa potrestal umělce proti tomuto 

zákazu jednajícího. Nikde v bohatém písemnictví arabském nebylo ani zmínky o takové nebo 

podobné výzdobě sídla chalífy a ĉlenů jeho rodu. Pomezím arabské pouńtě prońlo několik 

Evropanů a ņádný nezaslechl o zámeĉku vyzdobeném obrazy. Není to přelud? Kde jsou 

důkazy? 

Bylo nutno, abych podepřel svá slova důkazy, fotografiemi. Bylo nutno, abych 

se znova do Amry vypravil. Stalo se to po dvou letech velkého mravního utrpení. 
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Amra przywidzeniem? 
 

 

Przekazałem wiadomość o zameczku na granicy północnej Arabii, w którym 

na ścianach o wymiarach 1200 m
2
 namalowane są sceny antyczne i rodzime, między innymi 

także kalif i różni królowie. Specjaliści z powagą kręcili głowami. Moje odkrycie nie zgadzało 

się z ustalonymi poglądami. Sądziło się przecież powszechnie, że islam zakazał obrazów i że 

kalif ukarałby artystę, sprzeciwiającego się temu zakazowi. Nigdzie w bogatym 

piśmiennictwie arabskim nie było nawet wzmianki o takiej lub podobnej dekoracji siedziby 

kalifa i członków jego rodu. Przez pogranicze pustyni arabskiej przeszło wielu 

Europejczyków i żaden z nich nie słyszał o zamku ozdobionym obrazami. Czy to nie 

przywidzenie? Gdzie są dowody? 

Trzeba było podeprzeć swoje słowa dowodami, fotografiami. Trzeba było znowu 

wyprawić się do Amry. Stało się to po dwóch latach wielkiego moralnego cierpienia.  

 

Tłumaczenie: Marcin Wągiel 
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Obrazy v Amře 

 

 

Znova jsem prohlíņel a popisoval jednotlivé místnosti a obrazy v nich namalované. 

Od severu vede brána do předsíně, která je dnes beze střechy. Dveřmi v její západní 

stěně se dostaneme do místnosti opatřené kopulí, ve které jsou znázorněna souhvězdí severní 

oblohy: Velký a Malý vůz, Drak, Bootes, Panna, Střelec, Delfín, Labuť, Kasiopea, jakoņ 

i vńechna ostatní. V místnosti sousední je okenní výklenek vyzdoben révovím, mezi nímņ 

viděti zvířata a lidi. Ve východní lunetě, jakoņ i nade dveřmi v jiņní stěně jsou vymalovány 

různé výjevy z koupele. 

V místnosti následující je při okně znázorněn zaĉátek a nade dveřmi v západní stěně 

konec ņivota. Valené klenutí je rozděleno pásy sestavenými z listů v kosodélníky, které jsou 

zdobeny různými zvířaty nebo lidmi. 

Dveře v západní stěně vedou do hlavní síně třílodní. Východní stěna levé lodi 

je rozĉleněna ve ĉtyři rovnoběņná pole. Spodní bylo vyzdobeno nádhernými závěsy; nad nimi 

ņene smeĉka lepých arabských chrtů dvě antilopy, jeņ chrání býk ostrými rohy.  

V poli nad tímto obrazem jsou dvě okna. Zbývající plocha je vyplněna obrazy lidí 

a zvířat. V nejhořejńím poli je upraveno ńestnáct pravoúhelníků, v nichņ jsou vypodobněni 

různí řemeslníci, kteří bývají zaměstnáni při stavbě. Západní polovice tohoto klenutí 

je podobně vyzdobena. 

Uprostřed jiņní a severní ĉelné stěny této lodi jsou výjevy z honby. Na jiņní straně 

otvírají muņové ulovené antilopy, na severní pak zabíjejí chycené divoké osly. Vedle jiņního 

okna stojí vpravo dvě po řecku oděné a ověnĉené ņeny, oznaĉené jako Historia a Skepsis. 

Vlevo je podobná ņena s nápisem Poesis. 

Z obrazů zdobících hlavní loď nejvíce vynikají dvě ņeny ověńené různými zlatými 

a stříbrnými ńperky, jakoņ i perlami. Stojí ve výklenku spoĉívajícím na dvou sloupech. Tato 

loď konĉí výklenkem, jehoņ ĉelní stěna nese hlavní obraz. Chalífa sedí na trůnu damańské 

práce pod střechou nesenou dvěma sloupy. Přední okraj střechy je modrý a na něm je arabský 

nápis, bohuņel neĉitelný. Nohy vládcovy se opírají o stoliĉku. Pod ní je znázorněno moře 

s různými ptáky, zvířaty a loďkou. 

Historicky nejdůleņitějńí je prostřední obraz západní stěny pravé lodi. V jiņní ĉásti 

je skupina muņů a ņen bohatě oděných a nad nimi zlomky ńesti řeckých a arabských nápisů. 

Z nich se dovídáme, ņe je tam spodobněn císař byzantský, král perský, Roderik, poslední král 

vizigótský ve Ńpanělsku, jakoņ i vládce habeńský. Ostatní dva nápisy jsou neĉitelné. Vpravo, 

severu tedy k od tohoto obrazu, je lázeň pro ņeny a vedle ní zápasińtě, na němņ se cviĉí statní 

muņové. V horní ĉásti vidíme lov na divoké osly. Několik muņů ńtve dlouhé, hbité chrty 

na sedm nebo osm oslyň, kteří ustrańeně prchají. Ĉetní jezdci je hledí zaskoĉiti a ņenou je do 

ohrady ze silných větví. Ohrada má jediný vchod, který lze snadno uzavříti tyĉemi, u nichņ 

jsou skryti dva muņové. 
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Obrazy w Amrze 
 

 

Ponownie zwiedzałem i opisywałem poszczególne pomieszczenia i obrazy w nich 

namalowane.  

Od północy wiedzie brama do przedsionka, która dzisiaj nie ma dachu. Przez drzwi 

w zachodniej ścianie dostaniemy się do opatrzonego kopułą pomieszczenia, w którym 

przedstawione są gwiazdozbiory nieba północnego: Wielki i Mały Wóz, Smok, Wolarz, 

Panna, Strzelec, Delfin, Łabędź, Kasjopeja, a także wszystkie pozostałe. W sąsiednim 

pomieszczeniu znajduje się wnęka okienna, ozdobiona krzewami winorośli, między którymi 

widoczne są zwierzęta i ludzie. We wschodniej lunecie, a także nad drzwiami w południowej 

ścianie, wymalowane są różne sceny z kąpieli. 

W następnym pomieszczeniu przy oknie przedstawiony jest początek, a nad drzwiami 

w zachodniej ścianie koniec życia. Sklepienie jest rozdzielone pasami ułożonymi z liści 

w romby, ozdobionymi różnymi zwierzętami lub ludźmi.  

Drzwi w zachodniej ścianie wiodą do głównej trójnawowej komnaty. Wschodnia 

ściana lewej nawy jest podzielona na cztery równoległe pola. Dolne ozdobiono wspaniałymi 

kotarami; nad nimi sfora pięknych arabskich chartów goni dwie antylopy, chronione ostrymi 

rogami byka. 

W polu nad tym obrazem znajdują się dwa okna. Pozostała powierzchnia wypełniona 

jest obrazami ludzi i zwierząt. W polu u samej góry ułożono szesnaście prostokątów, w 

których przedstawiono różnych rzemieślników, zatrudnianych przy budowie. Zachodnią 

połowę tego sklepienia ozdobiono podobnie.  

Pośrodku południowej i północnej ściany głównej tej nawy znajdują się sceny 

z polowania. Na stronie południowej mężczyźni rozcinają upolowane antylopy, na północnej 

natomiast zabijają złapane dzikie osły. Na prawo od południowego okna stoją dwie ubrane po 

grecku i ozdobione wieńcami kobiety, nazwane Historia i Skepsis. Na lewo stoi podobna 

kobieta z napisem Poesis.  

Spośród obrazów zdobiących główną nawę na pierwszy plan wysuwają się dwie 

kobiety obwieszone złotymi i srebrnymi klejnotami, a także perłami. Stoją we wnęce 

spoczywającej na dwóch słupach. Główny obraz mieści się na frontowej ścianie niszy, którą 

zakończona jest ta nawa. Kalif siedzi na tronie damasceńskiej roboty, pod dachem 

podtrzymywanym przez dwa słupy. Główne obramowanie dachu jest niebieskie, na nim 

arabski napis, niestety nieczytelny. Nogi władcy oparte są o stołeczek. Pod nim przedstawiono 

morze z różnymi ptakami, zwierzętami i stateczkiem.  

Z historycznego punktu widzenia najważniejszy jest środkowy obraz zachodniej ściany 

prawej nawy. W części południowej widoczna jest grupa bogato odzianych mężczyzn i kobiet, 

a nad nimi fragmenty sześciu greckich i arabskich napisów. Dowiadujemy się z nich, że jest 

tam podobizna cesarza bizantyjskiego, króla perskiego, Roderyka, ostatniego króla 

Wizygotów w Hiszpanii, a także władcy abisyńskiego. Pozostałe dwa napisy są nieczytelne. 

W prawo, a zatem na północ od tego obrazu jest łaźnia dla kobiet, a obok niej arena, na której 

ćwiczą postawni mężczyźni. W górnej części widzimy polowanie na dzikie osły. Kilku 

mężczyzn szczuje długie, zwinne charty na siedem albo osiem oślic, które pierzchają 

przestraszone. Liczni jeźdźcy starają się zastąpić im drogę i zagnać je do zagrody z mocnych 

gałęzi. Zagroda ma tylko jedno wejście, które łatwo można zamknąć tyczkami, za którymi 

kryją się dwaj mężczyźni.  

 

Tłumaczenie: Ewa Wieder
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Barbora Markéta Eliášová 
Rok w Japonii i dookoła świata 

 
Ewelina Woźniak 

Akademia Techniczno-Humanistyczna 
 

Książka B. M. Eliańowej Rok w Japonii i dookoła świata jest powieścią podróżniczą. 

Autorka wiele lat spędziła wśród Japończyków. Poznała ich zwyczaje, mentalność, 

codzienność i kulturę. Charakterystycznym elementem wspomnianej powieści jest jej styl. 

Lekkość i płynność, z jaką autorka opisuje ludzi i krajobraz, nadaje jej charakterystyczny 

rytm. Odkrywamy obrazy, które jak z okna pociągu przesuwają się przed naszymi oczami.  

Najwięcej trudności napotkałam podczas tłumaczenia długich, przeciągających się 

zdań – zdań zbudowanych z wielu równoważników, oddzielonych przecinkami lub 

średnikami. Można by powiedzieć, że książka ta jest zapisanym strumieniem myśli i obrazów, 

które autorka przelewała na papier. W niektórych nawet fragmentach oryginalny tekst był 

trudny do zrozumienia i nieco chaotyczny, z tego względu niektóre zdania dzieliłam na dwa 

krótsze. Japońskie nazwy miejscowości tłumaczyłam, transliterując czeskie formy na język 

polski. Z kolei nazwy potraw pozostawiłam w oryginalnej formie, podobnie jak autorka. 

Pozostawiłam również w tekście wyraz, taki jak np. luna, nie tłumacząc go na słowo 

„księżyc‟.  

Książka nie jest napisana językiem wyszukanym czy skomplikowanym. Jednak 

czytając ją wyczuwamy atmosferę Japonii, widzimy ludzi i piękno krajobrazów. 

Minimalizacja i refleksja w pełni ilustruje charakter nie tylko przyrody, ale również 

opanowanie i kontemplację mieszkańców tego kraju.  

 

 

Alois Musil 
Pustynia się wzmaga 

Na pustyni Dahna 
 

Marcin Wągiel 

Uniwersytet Śląski 

Tłumienie skrzypnięć 

 

Jak tłumaczyć literaturę kiepską? A właściwie szczególny rodzaj literatury kiepskiej – 

literaturę niejednokrotnie ciekawą pod względem poznawczym, ale źle napisaną, irytującą, 

rozdygotaną w stylistycznych trzeszczeniach i zgrzytach. Bo taka właśnie bywa pisanina 

Aloisa Musila – przynosi wiele wartościowego, ale nieraz drażni ucho.  

Po co to tłumaczyć? Czy po to, żeby przetłumaczyć tekst źle napisany, czy żeby 

przetłumaczyć tekst ciekawy? Pozostanie wiernym wobec oryginału i skrupulatne (kto wie, 

czy nie sadystyczne) oddawanie jego pęknięć i niedoskonałości – jak rozpięte na całe akapity 

niemal dziecięce, z natarczywie powracającym „jest... jest...”, wyliczenia (niczym z katalogu 

rzeczy zobaczonych w podróży), czy w żaden sposób nieuzasadnione niezręczne powtórzenia 

– wytrąci gdzieś na obrzeża to, co zasadnicze, to, co stanowi w tym wypadku o wartości 

tekstu. Prawdą jest oczywiście, że to autor winien jest grzechowi pierworodnemu i że dalsza  



 

 
60 

     

niefortunność jest tylko konsekwencją uchybień oryginału, ale strategia ścisłego, wiernego 

przekładu nikomu nie przyniesie żadnych korzyści. 

Teza niech będzie zatem przewrotna: właśnie po to, żeby być lojalnym wobec tekstu, 

wobec jego jądra (więc w tym wypadku dziedziny dictum), trzeba wziąć na siebie 

odpowiedzialność (niezbyt zresztą ciążącą) i nieco ten tekst przypudrować: wybrzuszenia 

powygładzać, a dziury pocerować – usunąć „kiepskie” do tła, żeby na plan pierwszy wysunęło 

się „rdzenne”.  

W przypadku fragmentu Pustynia się wzmaga będzie to opis pustyni jako żywiołu 

zarazem niszczycielskiego (zobrazowanego w tonacji niemal militarnej), jak i życiodajnego, 

prawie sielskiego. Wyzyskanie tego kontrastu wzmocni okraszenie kruszynami stylu 

gawędowego. Rzecz się nieco komplikuje w przypadku urywku Na pustyni Dahna, urywku 

sprawiającego wrażenie pisanego pospiesznie, niechlujnie, na kolanie, jakby nigdy po raz 

wtóry nieprzejrzanego. Rezygnacja z tego rysu wiązałaby się ze zmianami zbyt poważnymi.  

Wrażenie niestaranności musi zatem pozostać, choć można je kilkoma zabiegami nieco 

przygasić. Bo tylko wygłuszenie stylistycznych skrzypnięć, (ale tak, aby można je było 

namacać, aby było je słychać, tylko że osłabione, przytłumione), ocali to, co u Musila 

do ocalenia konieczne. Czego utracenie byłoby nonsensowne. 
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Ewa Wieder 
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Autor przedstawionych fragmentów prozy, Alois Musil, z zamiłowania był 

podróżnikiem i badaczem. W centrum jego zainteresowań znalazła się przede wszystkim 

Arabia. Urodzony w 1868 r., tworzył na przełomie XIX i XX wieku. Najwięcej trudności 

związanych z tłumaczeniem tekstu wynikało właśnie z archaicznego już dzisiaj stylu autora, 

do tego należy dodać, że z wykształcenia Musil był teologiem, a jego dzieła mają dzisiaj 

przede wszystkim wartość badawczą, a nie literacką. Przyjęłam założenie, że tekst należy 

przetłumaczyć w miarę możliwości na język współczesny tak, żeby był on zrozumiały dla 

dzisiejszego czytelnika. 

Kolejnym problemem były nazwy własne. W tekście pojawiło się wiele nazw 

geograficznych, a także nazw roślin, zwierząt i gwiazdozbiorów, do których trzeba było 

znaleźć odpowiednie ekwiwalenty w języku polskim. Niemały kłopot sprawiły mi też 

fachowe określenia architektoniczne. Pomocą służyły mi nie tylko słowniki, ale też mapy, 

encyklopedie i, oczywiście, nieoceniony w takim wypadku internet. 

Teksty Musila, niewątpliwie bardzo ważne w swoim czasie, dzisiaj po prawie stu 

latach, zdają się mieć mniejszą wartość poznawczą dla współczesnego czytelnika. Dają 

natomiast obraz tego, jak wyglądały zalążki badania kultury arabskiej przez Europejczyków 

na początku XX wieku. 
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Miklavž Komelj 

Da se skrivna razodetja... 
 

 

Da se skrivna razodetja ĉimbolj razbobna! 

Sta si lahko kdaj ogenj in kakńna podoba 

tako blizu, da v ognju zgori podoba, 

ne samo, kar jo nosi? 

Da se veter igra z izobeńenimi naklepi! 

 

Da se stalno, stalno potrebo svetnikov 

(naj se svetijo njihove skrivne misli!), 

da oĉitno perfidna mesta v svetih tekstih 

berejo z drugim, ljubeĉim pomenom, prebere 

kot zańĉito in hkrati kot njihovo izkuńnjo ognja! 

 

Po tem, kako se zatrese glas ob tej besedi 

(Ogenj), so vidni v notranjost. Ves ogenj jih celi. 

Preskakuje. »Moj Bog!« Tudi na drevesa. 

Kako zańĉita pustońi! 

Kako me vsaka izkuńnja pelje stran od realnosti! 
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Miklavž Komelj 
 

Niech się ukryte objawienia... 
 

 

Niech się ukryte objawienia jak najgłośniej roztrąbią! 

Czy mogą czasami ogień i jakiś kształt 

być tak blisko, że w ogniu spala się kształt, 

nie tylko to, co go nosi? 

Niech wiatr się bawi wywieszonym wyrachowaniem! 

 

Niech nieustanna, nieustanna potrzeba świętych 

(niechaj lśnią ich ukryte myśli), 

by wyraźnie perfidnym miejscom w świętych tekstach,  

czytać z innym, przyjemnym znaczeniem, odczytana była 

jako ochrona i jednocześnie ich doświadczenie ognia! 

 

To, jak drży im głos przy owym słowie 

(Ogień), pozwala widzieć ich wnętrze. Leczy ich cały ogień. 

Przeskakuje. “Mój Boże!” Również na drzewa. 

Jakże ochrona wyniszcza! 

Jakże każde doświadczenie odwodzi mnie od rzeczywistości! 

 

Tłumaczenie: Katarzyna Kempny-Król 
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Miklavž Komelj 
 

Srce 
  

 

Otrdevajo gibi, otrdevajo ņiva telesa. 

Iz premehkih snovi, preplańene gline. 

La sottise, l'erreur, le péché, la lésine 

so hkrati poskusi pretresenja in del tega procesa. 

  

Ņivo srebro je zaĉudeno. Vso grozo spremlja ĉebljanje. 

Jezik, montiran na mehanizme, nezmoņne za klice. 

Kaņe se neprestana dvojnost govorice. 

A ne sme biti preslińana reminiscenca na panje, 

  

zvoke ņuņelk, ki manjkajo. Po preĉudni poti – 

vendar ņe za ceno, da so glasovi markacije 

lastne odsotnosti v ĉisti bliņini brez komunikacije – 

si dva konca v spominu sluha drvita nasproti. 

  

In kadar moja misel joka, moli, hvali 

s fantazmami govorice, ki mi je ljuba, 

ĉloveńkih jezikov, ki jih je spoĉela Izguba, 

je vse kot ravnanje z rjastimi bodali. 

  

In to gre v premikanje! Kdo bi popisal nasilje, 

ki je v rokah ljubimcev? Koga premiki glave 

z vratom pustijo ņivega? Kakńni trzljaji! Prave 

orgije krhkosti v hoji, naravnani na cilje! 

 

Brezbriņni gibi obredov, okopani v neņnem puhu 

oskubljenih ptiĉev, neskonĉno obsceni! 

Kralj, ki je pred svojo usmrtitvijo spońtljivo zmignil z rameni! 

O da bi jaz ĉutil gibe vseh teh ljudi v trebuhu! 

 

Kot ĉuti mati otroĉka, preden pride iz nje. 

Da postanejo v meni srce! S celimi telesi 

srce! Kot se v ritmih pojavljajo. Ņe rojeni, ņe davni. Kje si, 

ljubezen, da jih takojo oblijeń? Srce! 
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Miklavž Komelj 
 

Serce 
 

 

Sztywnienie ruchów, sztywnienie żywych ciał. 

Z przemiękkiej materii, zatrwożonej gliny. 

La sottise, l'erreur, le péché, la lésine 

to jednocześnie próby wstrząśnięcia i tego procesu  udział. 

 

Rtęć jest zaskoczona. Całej grozie akompaniuje szczebiotanie. 

Język, zamontowany na mechanizmach, niezdolnych do wołania. 

Nieustanna dwuznaczność mowy powoli się wyłania. 

A nie może być nie usłyszanym o ulach pamiętanie, 

 

o owadzich dźwiękach, których brak. Po przedziwnej drodze –  

jednak za cenę, że oznaczenia oracji 

są własnymi nieobecnościami w bezpośredniej bliskości bez komunikacji –  

dwa krańce pamięci słuchu spieszą naprzeciw sobie. 

 

I kiedy moja myśl płacze, modli się, obdziela pochwałami 

majaków mowy, która jest mi luba, 

ludzkich języków, które poczęła Zguba, 

wszystko jest jak posługiwanie się zardzewiałymi kindżałami. 

 

I to idzie w ruch! Któż by opisał zamęt gwałtowności, 

Który jest w rękach kochanków? Kogo nie zamordowanym 

pozostawią ruchy głowy z szyją? Jakież konwulsje! W skierowanym 

na cele chodzie prawdziwe orgie kruchości! 

 

Niedbałe gesty obrzędów, skąpane w delikatnym puchu 

oskubanych ptaków, obsceniczne bez granic! 

Król, który przed swoja egzekucją z uszanowaniem wzruszył ramionami! 

Obym ja czuł ruchy tych wszystkich ludzi w brzuchu! 

 

Tak jak matka czuje dzieciątko, nim z niej wyjdzie. 

Niech staną się we mnie sercem! Z ciałami, w całości, 

sercem! Tak jak pojawiają się w rytmach. Już narodzeni, już odlegli. Miłości,  

gdzieś jest, że ich natychmiast zalewasz? Serce! 

 

Tłumaczenie: Liliana Hresiukiewicz 
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Miklavž Komelj  
 

Predmete… 
 

 

Predmete, pozabljene v davnih domovih, 

videne v sanjah z obupano ņeljo, 

je tuja vojna razsula po gorah. 
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Miklavž Komelj  
 

Przedmioty… 
 
 
Przedmioty, zapomniane w dawnych domach, 

w snach widziane rozpaczliwym pragnieniem,  

obca wojna rozsypała po górach. 

 

Tłumaczenie: Maria Kamińska 
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Miklavž Komelj 
 

Od ņalosti… 
 

 

Od ņalosti, da nisi konj, 

si pozabil na vse konje 

na svetu, ti, otrok, 

ki v ĉasu, ki te v njem ńe vidim, 

sebi ńe reĉeń jaz, 

ampak ti, kot bi ņe vedel, 

da sem to ņe zdavnaj sam. 

 

Kliĉem te zaradi jasnih 

mej med nama, mali bog. 

Da me v loku preletiń 

in pred mano veĉ ne ĉakań 

name, ampak prepustiń 

moje oĉi nalivu joka. 

Da bo jasno tuje rojstvo. 

 

Izņejal si vso zemljo. 

Preņal sem na martinĉke, trgal 

noge kobilicam, ubijal. 

Jaz sem, jaz sem, ki te kliĉem. 

Kliĉem te zaradi tebe. 

Kliĉem te zaradi konja, 

ki si ga zaĉaran gledal. 
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Miklavž Komelj 
 

Z żalu… 
 

 

Z żalu, że nie jesteś koniem 

zapomniałeś o wszystkich koniach 

świata, ty, dziecko,  

które w okresie czasu, w którym cię wciąż widzę 

siebie jeszcze nazywasz ja, 

ale ty, jakbyś już wiedział, 

że to już od dawna jestem ja sam. 

 

Wołam cię z powodu zrozumiałych 

granic między nami, mały boże. 

Że mnie łukiem przeskakujesz 

i przede mną nie czekasz już więcej  

na mnie, tylko zezwalasz 

moim oczom na ulewę płaczu. 

Że oczywiste będzie obce pochodzenie. 

 

Zapragnąłeś całej ziemi. 

Czyhałem na jaszczurkę, rwałem 

nogi szarańczy, zabijałem. 

To ja, to ja, który cię wołam. 

Wołam cię z powodu ciebie. 

Wołam cię z powodu konia,  

którego zaczarowany oglądałeś. 

 

Tłumaczenie: Maria Kamińska 
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Miklavž Komelj 
Niech się ukryte objawienia... 

 
Katarzyna Kempny-Król 

Akademia Techniczno-Humanistyczna 
 

Wiersz Miklavņa Komelja Niech się ukryte objawienia… niesie z sobą duży ładunek 

emocjonalny, uzyskany przy użyciu zdań wykrzyknikowych i pytających. Taka forma użytych 

zdań kształtuje formę całego wiersza, którego autor oddziałuje na czytelnika za pomocą haseł, 

prowokacji i pragnień. Dlatego w tłumaczeniu starałam się nie naruszyć konstrukcji 

i skoncentrować się na czytelnym przeniesieniu treści.  

Nie jest jednak łatwo znaleźć właściwe określenie dla słoweńskiego słowa podoba. 

W języku słoweńskim to słowo zawiera szeroki wachlarz znaczeń: od „kształtu‟, „obrazu‟, 

„postaci‟ w rozumieniu fizycznym, namacalnym, możliwym do zobaczenia za pomocą 

zmysłów, do „obrazu‟ postaci w sferze duchowej, jej cech ukrytych, kształtu duszy. Jestem 

przekonana, że Miklavņ Komelj w tym wierszu zawarł całe bogactwo znaczeń w tym właśnie 

jednym słowie. Użyte przeze mnie określenie „postać czegoś‟ nie jest sprzeczne znaczeniowo 

z żadnym z wymienionych aspektów, jest nawet nieco prowokacyjne, jednakże jako rzadko 

używane, nie wywołuje bezpośrednio tych szerokich skojarzeń.  

Ciekawym okazało się tłumaczenie wersu: Po tem, kako se zatrese glas ob tej besedi. 

W tłumaczeniu słowa tem i tej przybrałyby jednakową formę „tym‟. Aby tego uniknąć, 

w sposób wymuszony przez formę, a nie zamierzony, użyłam słowa „owym‟. Jednakże ten 

zabieg okazał się bardzo korzystny dla treści, gdyż nie tylko słowo „ogień‟ zostało 

zaakcentowane, ale zyskało szersze, symboliczne znaczenie. 

 

 

Miklavž Komelj 
Serce 

 
Liliana Hresiukiewicz 

Akademia Techniczno-Humanistyczna 
 

Podczas tłumaczenia utworu Serce Miklavņa Komelja stanęłam przed wyzwaniem 

właściwego doboru konstrukcji semantycznie bliskoznacznych z oryginalnymi w sytuacji, 

kiedy rym wymagał rezygnacji z dosłowności przekładu.  

Starając się jak najlepiej oddać specyfikę stylu poety, zachowałam nietypową dla 

języka polskiego, skomplikowaną i rozbitą składnię zdań.  

Dużym wyzwaniem było także oddanie bogactwa charakterystycznej leksyki, dzięki 

której autor buduje niezwykły nastrój wiersza.  

Ostatecznie za najwłaściwsze rozwiązanie uznałam próbę zbudowania interpretacji 

odzwierciedlającej architekturę i atmosferę utworu, jednak przyjmując jako punkt wyjścia 

przekład językoznawczy. 
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Miklavž Komelj 
Przedmioty… 

 Z żalu… 
 

Maria Kamińska 

Akademia Techniczno-Humanistyczna 
 

Wiersze Miklavņa Komelja były dla mnie wielkim wyzwaniem translatorskim – nie 

z powodu rymów, wymagającej leksyki (choć problemy językowe również można 

tu napotkać) czy odwołań kulturowych trudnych do przetłumaczenia. Praca z tekstami tego 

poety to przede wszystkim dokładna analiza i próba przekładu wieloznaczności słów 

i rozbudowanej metaforyki, na sposób nieodbiegający od wersji źródłowej.  

Do publikacji wybrałam dwa utwory, które tworzą kontrast – jeden krótki  

i nieposiadający wielu elementów i kolejny – dłuższy i trudniejszy. 

Drugi wiersz, który miałam przyjemnośc tłumaczyć, Z żalu…, był wymagający 

głównie ze względu na wyżej wymienione kwestie – konstrukcja wydawałaby się nie 

sprawiać żadnych trudności: trzy wyraźnie wyróżnione graficznie zwrotki, które łączą się 

w jedną tematyczną całość. Jednak obfitują w zdania będące zwrotem do adresata, a te z kolei 

trudno jest przetłumaczyć w sposób „płynny” i jednocześnie zachowujący wartości oryginału.  

Kolejną kwestią, która łączy się z poprzednią, są zdania rozbite – wraz z końcem 

zwrotki, wydawałoby się, kończy się także zdanie, które jednak – jak się okazuje – ma swoją 

kontynuację pośrodku i na końcu kolejnej. Połączenie tych elementów w odpowiedni sposób 

to wyzwanie translatorskie. 

Utworem umieszczonym jako pierwszy w moim wyborze jest wiersz Przedmioty… – 

utwór ten to właściwie jedno zdanie. W tej krótkiej formie zawiera jednak ogrom treści, 

co obciąża tłumacza odpowiedzialnością przekładu w taki sposób, by został on zachowany 

i uwydatniony. 
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Maja Novak 

Ńportni dan 
 

 

Otroke smo oblekli v belo in jim nataknili slamnike s frfotajoĉimi trakovi. Razrednik 

petega a je pripomnil, da potrebujemo samo ńe makovo polje, pa bo piknik videti kot 

Renoirjeva slika. Mrzlo me je spreletelo ob misli na bele otrońke oblekice, ońkropljene 

z makovimi cvetovi. 

Travnik, kamor smo bili namenjeni, je bil s ceste videti privlaĉen. Na levi je tiho sopel 

griĉ, porasel s sivko. Na vrhu je lebdela staroveńka vasica, opasana s ńesterokotnim obzidjem, 

ki se je v enem svojih vogalov nevsiljivo vzpenjalo na prste in se razblinjalo v elegantnem 

belem zvoniku z mnogimi linami. Na desni sta se na vodeno sivem ozadju svetlikala prav tak 

griĉ in prav taka vas. Tudi travnik v dolini med njima je bil popolnoma simetriĉna prerezana 

hruńka, le da je bila trava desne polovice kakor zarońena. Ampak morda je bilo vse videti tako 

samo zaradi zrcalnih odsevov v ńipah avtobusa. 

Razrednik petega a je povohal zrak in rekel, da bo morda deņevalo. Svetoval nam je, 

naj se vrnemo v avtobus, jaz pa, da ne: ĉe ne bomo mokri, bo pa kaj drugega narobe. Vseskozi 

me je skrbelo, da se bo kaj sfiņilo. Vĉasih res mislim, da ńe enega razoĉaranja ne bi prenesla.  

Zato sem rekla, da ostanimo, kjer smo, in isto bi predlagala tudi, ko bi bili ńe 

v avtobusu. Spremembe so najnevarnejńe. Drugi uĉitelji so me sumniĉavo gledali prek 

pajĉevin v oĉesnih kotiĉkih, ampak tako je bilo ņe od jutra in sem se zato ņe nekoliko 

navadila. Morda so mi zamerili, ker sem poleg uĉencev na ńportni dan pripeljala svoje 

varovance. Ĉisto samoumevno se jim je zdelo, da je profesorica angleńĉine prińla v spremstvu 

obeh neĉakov in da je telovadni uĉitelj v nahrbtniku nosil svojega najmlajńega, ampak 

medvedki in raĉke, to je oĉitno preveĉ. 

Vilinsko kraljico sem zadolņila za ņar, ampak zanesi se nanjo, ĉe se moreń. Pa sem jo 

bila lastnoroĉno odreńila iz kupa sestriĉinih igraĉk, ĉisto gola je bila, mula ji je z maminimi 

ńkarjicami za nohte odrezala lase, po celuloidnem hrbtu jo je pokracala s kemiĉnim 

svinĉnikom in zelo dolgo si moral buljiti vanjo, preden si opazil, da ima sekundarne spolne 

znake. Zdaj pa jo je v kravlu rezala gor in dol po zbruńeno srebrnem ribniku, gor in dol, gor in 

dol, po veĉ ribnikih hkrati; ne vem, kako ji je to uspelo, najbrņ je bilo vmes spet nekaj 

z ogledali. Draņestno, mikavno, drņi: fizkulturnikov najmlajńi ji je kot uroĉen sledil z modrimi 

oĉkami, ki se se nińo nauĉile koncentrirati, in sesljal palec, ampak nekdo je moral vendar 

poskrbeti tudi za ņar. Ne spomnim se, ali so me pohvalili, ko sem jim postregla s hamburgerji, 

ker me je preveĉ skrbelo, da so v sredini krvavi. Nihĉe se ni zmenil za papirnate kroņnike in 

roņasto potiskane prtiĉke, ki sem jih bila posebej zato dan poprej nakupila v Sparu, nihĉe se ni 

zmenil zame in nihĉe ni opazil, kdaj so iz odvrņenih otrońkih torbic prilezle pońasti. Vendar za 

to ne morem biti jaz odgovorna, ĉeń da bi premalo pazila: imela sem vrh glave dela z ņarom, 

sama res ne zmorem vsega; saj nimam sto rok. 

Kakorkoli ņe, kazalo je, da so moji varovanci pri priĉi nańli skupen jezik s pońastmi. 

Zlasti medved Pu se kar ni mogel loĉiti od gumijastega tiranozavra. Naj me koklja brcne, 

ĉe razumem, zakaj ne: med njima je vsaj dvajset let razlike in midva s Pujem sva bila 

vsekakor drugaĉne baņe otroka kot tile danańnji. Tudi moja mama pravi tako in ne more 



 

 
78 

     

verjeti, da sva s sestrice res sestri. Ampak kaj hoĉemo? – nikoli se ne smemo niĉesar nadejati, 

ker smo potem razoĉarani – samo takrat me je drobno zbodlo pri srcu, ko sem ugotovila, 

da ena od ņelv (mislim, daje bil Michelangelo, morda pa je bil tudi Donatello) uĉi Skoko 

pljuvati v daljavo in da si Maĉica s tako vlaņnimi oĉmi ogleduje zlobnega Darthwaderja 

v ĉrnem oklepu. Za razliko od drugih, ki sem jih dobila v dar, sta veverica in muca namreĉ 

moji lastni hĉerkici. V petem razredu sem si ju sama izmislila, o njiju sem napisala zgodbice 

in jih sama ilustrirala v mali ĉrtani zvezek. Vendar sem se komaj ńe pravoĉasno spomnila 

maminih besed: od otrok ne gre preveĉ priĉakovati, samo tega bi si ĉlovek ņelel, da ne bi 

nikoli odrasli, ko pa vendar veń, da bodo potem oni tisti, ki bodo razoĉarani; nikakor pa se ne 

smeń preveĉ navezati nanje, skoraj bi rekla, da jih ne smem vzljubiti, ker ńe enega, razoĉaranja 

ne bi prenesla, je govorila moja mama in kot ponavadi je imela prav. 

Zapovrh pa Skoki in Maĉici vedno znova vse odpuńĉam, ker sta brezdomki. Poĉena 

vodovodna cev v nańi kleti je uniĉila vse stare ńolske zvezke in pravi ĉudeņ je, da sta od 

ńtevilnih heroin mojega otrońtva izplavali vsaj oni. Podobnih nezgod se je v mojem ņivljenju 

kasneje zvrstilo ńe mnogo; pa naj ĉlovek ne bo ņalosten, ĉe zmore. 

Vendar tako ne gre veĉ naprej, ne smem si dovoliti, da bi se mi spet zgodilo; zato sem 

sklenila, da ju bom preprosto ignorirala, naj se zabavata po svoje, ne bom ju zalezovala; raje 

sem, da bi se zamotila, sproti pobirala malomarno odvrņene cigaretne ogorke in jih mańila 

v svojo końarico za sendviĉe, ker v hipnem navdihu ustreznejńega mesta nisem nańla. Brskala 

sem za ĉiki, s prsti sem zadevala ob kosmate makove peclje in cvetni listi so mi kar naprej 

deņevali na hrbte dlani. Zares povrńno so bili pritrjeni. Menim, da bi Narava morala malo bolj 

paziti, kaj poĉne. 

Skoraj sem se zjokala ob vsej tisti sveņi rdeĉi barvi na rokah in razrednik petega a mi 

je ponudil robĉek pa dejal, da so mu bile vedno vńeĉ moja marljivost pa tihost pa zavleĉenost 

vase, pa da drugi menijo, kako smeńno je po tridesetem prihajati v uĉiteljsko zbornico 

v coklah in pletenih dokolenkah, njemu pa se prav to zdi posebej prikupno. Bojim se, da sem 

ga oberoĉ pahnila v ribnik. Kot da ne bi vedela, kaj bi hotel! In ńele takrat, ko se je znańel 

v ribniku, smo vsi opazili, da v njem ni veĉ vilinske kraljice, da so izginili tudi Pu, Skoka in 

Maĉica, da so se neznano kam pobrali mutantske ņelve, Supermani, jurovske ņivali in kar so 

se takega ńolarji privlekli na trato in - to je bilo morda najhuje - da nikjer niti otrok ni. 

Ravnatelj je brlizgal kot svizec: krizna situacija, krizna situacija... meni pa je odleglo. To je 

bila torej tista polomija, ki sem jo vseskozi priĉakovala, in vedela sem, da bo od trenutka, ko 

jo bomo nekako preveslali, spet vse gladko teklo. Do naslednjiĉ. Ĉisto spokojno sem ņdela 

med maki, medtem ko so drugi razgrinjali vsak grmiĉ, vsak ńop trave, ki bi pogojno lahko 

skrival najmanjńega moņnega otroka, otroci pa so se potem, ko so se nenadoma vzeli iz niĉa, 

kajpak vsi zapodili v moje naroĉje. Sem bila paĉ edina dovolj mirna, da sem jim lahko zbrano 

prisluhnila. 

Gofonoge punĉke so mi povedale, da so se odkradle za vilinsko kraljico, ko se je 

naveliĉala kopati, in tako odkrile vrata v vilinske kraljestvo. Bila so pod poveńeno grĉavo 

vejo, ki je ńtrlela daleĉ od debla in se na drugi strani kot siva romanska voluta sklanjala skoraj 

do tal. Zadihane so me silile, naj grem ńe jaz pogledat, kako je na drugi strani oboka. Ĉrnolasa 

debeluńka iz petega b je na piknik priparadirala s polaroidno kamero na prezrelih prsih in zdaj 

mi je s fotografijami dokazovala, da se splaĉa. Med puhastimi ņemljastimi hribĉki so leņala 
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jezerca, bela kot mleko, sredi njih so iz vode vstajali okrogli marmorni stolpi z izrezbarjenimi 

parapeti okrog teras pod zlatimi kupolami, od jezerca do jezerca pa so vodile s hematitom 

tlakovane potke, obrasle z gozdovi modrih in smaragdnih stebrov, zlato ņilnatih, ki so bili 

v visini oĉi videti, kot da so breji. Odloĉno sem rekla, da ne grem. Fotografije so bile preveĉ 

iepe. Kaj, ĉe bi se izkazalo, da se tam skriva tudi kaj manj ņlahtnega, morda kakńna podgana 

v jarku, pa bi me potem spet moralo nepoteńeno boleti pri srcu? 

Ko so drugi uĉitelji videli otroke zbrane v polnem ńtevilu, so upehani planili na tisto, 

o ĉemer so vso pot namigovali, da je: »Saj veń, pod zadnjim sedeņem,« meņik, meņik. 

Nikomur se ni zdelo vredno kvariti si razpoloņenja s podrobnostmi otrońke pripovedke in 

nihĉe ni preńtel, ali so se v polnem ńtevilu vrnili tudi brontozavri in barbike. Ńe otroci so 

pozabili nanje. Poĉepnili so na kup, si zarotnińko ņuņnjali na uho, praskali kraste s kolen in 

punĉke so si, kadar so med hihitanjem pogledale k fantom, pokrivale usta z dlanjo. 

Uĉitelji so se ga do konca piknika dodobra nalezli in so objeti ĉez ramena peli, da vsi 

so vejnci vejli in da oj boņime in da tako kot prej, Lili Marlene, pravzaprav vse razen tiste: 

Moj fantiĉ je na T'rolsko vandral; ampak ta je vendar moja biografija, lepo prosim, ker pa je 

bilo ņe davno in samo enkrat, mislim, da bi lahko prenesla, tudi ko bi bili manj obzirni.  

Ne vem, ali je piknik uspel ali ne, ker me je vseskozi preveĉ skrbelo, da ne bi. Zanj 

sem bila vedela teden dni vnaprej, teden dni sem se ga veselila in res bi me bolelo, ko bi 

morala biti spet razoĉarana. 

(marec 1994) 
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Maja Novak 
 

Dzień sportu 
 

 

Ubraliśmy dzieci na biało i założyliśmy im słomkowe kapelusze z trzepoczącymi 

wstążeczkami. Wychowawca „piątej a‟ zauważył, że potrzebujemy jeszcze tylko makowego 

pola, by piknik wyglądał jak obraz Renoira. Przeszedł mnie dreszcz na myśl o białych 

dziecięcych ubrankach pokropionych kwiatami maku. 

Łąka, ku której zmierzaliśmy, z drogi wyglądała zachęcająco. Po lewej stronie cicho 

wzdychało wzgórze porośnięte lawendą. Na szczycie unosiła się starożytna wioska, opasana 

sześciokątnym murem, który w jednym ze swoich rogów nienachalnie wspinał się na palcach 

i znikał w eleganckiej, białej dzwonnicy z wieloma okienkami. Po prawej, w bladoszarym tle, 

delikatnie mieniło się dokładnie takie samo wzgórze i taka sama wieś. Także łąka w dolinie 

między nimi była całkowicie symetryczną przeciętą gruszką, tylko trawa na prawej połowie 

była jakby zroszona. Jednak możliwe, że wszystko wyglądało tak z powodu lustrzanych odbić 

w szybach autobusu.  

Wychowawca „piątej a‟ powąchał powietrze i powiedział, że chyba będzie padać. 

Poradził nam, żebyśmy wrócili do autobusu, a ja mu na to, że nie: jeśli nie zmokniemy, to coś 

innego pójdzie źle. Wciąż się martwiłam, że coś innego pójdzie nie tak. Czasem myślę, że nie 

zniosłabym kolejnego rozczarowania. 

Dlatego powiedziałam, żebyśmy zostali gdzie byliśmy, i zaproponowałabym to samo 

gdybyśmy byli jeszcze w autobusie. Zmiany są najniebezpieczniejsze. Inni nauczyciele 

spoglądali na mnie podejrzliwie przez pajęczyny w kącikach oczu, ale tak było już od rana 

i zdążyłam się do tego przyzwyczaić. Może mieli mi za złe, że oprócz uczniów 

przyprowadziłam na dzień sportu swoich podopiecznych. Wydawało im się zupełnie 

oczywiste, że nauczycielka angielskiego przyszła w towarzystwie dwóch siostrzenic 

i że nauczyciel wf-u zabrał w nosidełku swojego najmłodszego, ale misie i kaczuszki 

to wyraźnie za dużo. 

Królową rusałek uczyniłam odpowiedzialną za pilnowanie grila, ale kto by na niej 

polegał. Potem osobiście wyratowałam ją spośród mnóstwa zabawek siostrzyczki, 

była zupełnie naga, smarkula obcięła jej włosy małymi nożyczkami do paznokci mamy, 

celuloidowe plecy były pobazgrane długopisem i trzeba było bardzo długo się na nią gapić, 

zanim zauważyło się, że ma sekundarne znaki płciowe. Teraz pływała kraulem tam 

i z powrotem po wyszlifowanym srebrnym stawie, w górę i dół, w górę i dół, w kilku stawach 

naraz, nie wiem jak jej się to udało, prawdopodobnie znów była to sprawka luster. Uroczo, 

czarująco trzyma: najmłodszy wuefisty jak zauroczony śledził ją niebieskimi oczami, które 

jeszcze nie nauczyły się koncentrować, i ssał kciuk, ale ktoś musiał jednak zająć się grilem. 

Nie pamiętam czy mnie pochwalili, kiedy im przyniosłam hamburgery, bo pilnowałam, 

by były średnio krwiste. Nikt nie zwrócił uwagi na papierowe talerze i serwetki w kwiatki, 

które kupiłam dzień wcześniej specjalnie na tę okazję w supermarkecie, nikt nie zwrócił na 

mnie uwagi i nikt nie zauważył, kiedy z porzuconych dziecięcych torebek wylazły potwory. 

Ale nie mogę być za to odpowiedzialna, że niby poświęcałam za mało uwagi, miałam urwanie 

głowy z grilem, sama nie zrobię wszystkiego, przecież nie mam stu rąk. 
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Tak czy inaczej, okazało się, że moi podopieczni znaleźli wspólny język z potworami. 

Zwłaszcza Kubuś Puchatek wprost nie mógł rozstać się z gumowym tyranozaurem. Konia 

z rzędem temu, kto zrozumie: między nimi jest przynajmniej dwadzieścia lat różnicy, 

a ja z Puchatkiem byliśmy dziećmi z zupełnie innej bajki niż te dzisiejsze. Moja mama też tak 

mówi i nie może uwierzyć, że ja i moja siostrzyczka jesteśmy naprawdę siostrami. Ale co 

zrobić? – nigdy nie możemy robić sobie nadziei, bo jesteśmy potem rozczarowani – tylko 

trochę mnie zabolało, kiedy się dowiedziałam, że jeden z żółwi (myślę, że Michaelangelo, 

ale może też Donatello) uczy Skoczkę pluć na odległość i że Kicia takimi wilgotnymi oczami 

patrzy na nikczemnego Dartha Vadera w czarnej zbroi. W przeciwieństwie do innych, które 

dostałam w prezencie, wiewiórka i kotka są moimi własnymi córeczkami. W piątej klasie 

sama je wymyśliłam, pisałam o nich historie, które sama ilustrowałam w małym zeszycie 

w linie.  

Jednak w ostatniej chwili przypomniałam sobie słowa mamy: od dzieci nie można za 

dużo oczekiwać, człowiek chciałby tylko tego, żeby nigdy nie dorosły, potem to one będą 

tymi, którzy się rozczarują; nigdy nie wolno się do nich za bardzo przywiązać, mogłabym 

powiedzieć, że nie wolno mi ich pokochać, bo nie zniosłabym kolejnego rozczarowania, 

mówiła moja mama i jak zwykle miała rację.  

Kolejny raz wybaczam wszystko Skoczce i Kici, bo są bezdomne. Pęknięta rura 

kanalizacyjna w naszej piwnicy zniszczyła wszystkie stare, szkolne zeszyty i to prawdziwy 

cud, że z licznych bohaterek mojego dzieciństwa wypłynęły właśnie one. Podobnych 

wydarzeń nastąpiło po sobie jeszcze wiele w moim życiu, ale lepiej się tym nie przejmować, 

jeśli można. 

Tak dalej być nie może, nie mogę pozwolić, aby mnie to znowu spotkało, dlatego 

zdecydowałam, że będę ich po prostu ignorować, niech się bawią po swojemu, nie będę ich 

śledzić; żeby się czymś zająć wolałam zbierać niedbale papierosowe niedopałki, wpychałam 

je do swojego koszyczka na kanapki, kiedy w nagłym natchnieniu nie znalazłam lepszego 

miejsca. Grzebałam w niedopałkach, palcami napotykałam kosmate makowe łodyżki a płatki 

padały mi najpierw na wierzch dłoni. Były właściwie niedbale przyczepione. Myślę, że Natura 

mogłaby lepiej uważać na to, co robi. 

Prawie się popłakałam z powodu tego świeżego, czerwonego koloru na rękach 

i wychowawca „piątej a‟ zaproponował mi chusteczkę, a potem powiedział, że zawsze mu się 

podobała moja pracowitość i cichość, i że jestem zamknięta w sobie, chociaż inni myślą, 

że śmiesznie jest przychodzić po trzydziestce do pokoju nauczycielskiego w chodakach 

i dzierganych podkolanówkach, ale jemu wydaje się to szczególnie urocze. Obawiam się, 

że popchnęłam go oburącz do stawu. Jakbym nie wiedziała, czego chciał! I właśnie wtedy, 

gdy znalazł się w stawie, wszyscy zauważyliśmy, że nie ma w nim królowej rusałek, 

że zaginął także Puchatek, Skoczka i Kicia, że nie wiadomo gdzie zniknęły Wojownicze 

Żółwie Ninja, Supermani, dinozaury i co tam jeszcze przywlekli uczniowie na łąkę i – to 

chyba było najgorsze – że nigdzie nie ma też dzieci. Dyrektor powtarzał jak najęty: kryzysowa 

sytuacja, kryzysowa sytuacja… a mnie ulżyło. To była ta porażka, której wciąż oczekiwałam, 

i wiedziałam, że kiedy jakoś przez to przebrniemy, znów wszystko będzie gładko szło. 

Do następnego razu. Siedziałam zupełnie spokojnie wśród maków, kiedy inni przeszukiwali 

wszystkie zarośla, każdą kępkę trawy, która potencjalnie mogła skrywać najmniejsze możliwe 
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dziecko, a dzieci, które nagle przyszły znikąd, oczywiście schowały się w moich ramionach. 

Byłam przecież jedyną wystarczająco spokojną osobą, która mogła ich wysłuchać. 

Bose dziewczynki powiedziały mi, że zakradły się za królową rusałek, która już miała dosyć 

pływania i tak odkryły drzwi do królestwa. Były pod wiszącą sękatą gałęzią, która wisiała 

daleko od pnia i z drugiej strony pochylała się jak szara, romańska woluta prawie do ziemi. 

Zdyszane zmuszały mnie, żebym i ja poszła popatrzeć jak jest po drugiej stronie sklepienia. 

Czarnowłosa grubaska z „piątej b‟ wparadowała na piknik z polaroidem na przerośniętych 

piersiach i teraz udowadniała mi zdjęciami, że warto. Pośród puszystych, bułeczkowatych 

wzgórz znajdowały się jeziora, białe jak mleko, z wody wystawały okrągłe, marmurowe wieże 

z rzeźbionymi balustradami wokół tarasów pod złotymi kopułami, od jeziora do jeziora 

prowadziły brukowane hematytem dróżki, zarośnięte drzewami błękitne i szmaragdowe 

kolumny ze złotymi żyłami, które z wysokości oczu wyglądały, jakby były w ciąży. 

Powiedziałam zdecydowanie, że nie idę. Zdjęcia były zbyt piękne. Co jeśli by się okazało, 

że skrywa się tam także coś mniej szlachetnego, może jakiś szczur w kanale i potem znów 

bym cierpiała? 

Kiedy reszta nauczycieli zobaczyła, że wszystkie dzieci się już zebrały, wyczerpani 

rzucili się na to, o czym dawali sobie do zrozumienia przez całą drogę, znaczy: „No wiesz, 

pod ostatnim siedzeniem” mrugnięcie, mrugnięcie. Wszyscy uznali, że nie warto psuć sobie 

humoru nieważnymi opowieściami dzieci i nikt nie przeliczył, czy wróciły także wszystkie 

brontozaury i barbie. Nawet dzieci o nich zapomniały. Przykucnęły w kupie i konspiracyjnie 

szeptały sobie na ucho, zdrapywały strupy z kolan, a dziewczynki, spoglądając z chichotem na 

chłopców, zakrywały usta dłońmi. 

Nauczyciele do końca pikniku całkiem się upili i śpiewali objęci, że aj, przytul mnie, 

szła dzieweczka do laseczka, Lili Marlene itd., właściwie wszystko oprócz: mój chłopak 

wywędrował do Tyrolu; ale właśnie ona jest przecież moją biografią, sorry, to było dawno 

i tylko raz, myślę, że bym to zniosła, nawet gdyby byli mniej delikatni. 

Nie wiem, czy piknik udał się czy nie, ponieważ za bardzo martwiłam się, że się nie 

uda. Wiedziałam o nim już tydzień wcześniej, cały tydzień cieszyłam się na niego 

i rzeczywiście bolałoby mnie, gdybym znów musiała się rozczarować. 

(marzec 1994) 

 

Tłumaczenie: Dominika Hetmańska 
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Miha Mazzini 
 

Angeli v snegu 
 

 

Ńel sem na sprehod v rodno mesto, prviĉ po veĉ kot dvajsetih letih. Odselil sem se 

ńtudirat, potem sem se specializiral v tujini, nato okopaval po celem svetu. Nazadnje v Iraku, 

prej v Bosni. Ril sem po pesku, prsti, blatu, mivki, po vseh moņnih odtenkih tal in iz njih 

vlekel kosti ter sestavljal trupla. Zbiral ostanke za identifikacijo in dokaze za sojenje 

mnoņiĉnim morilcem. Videl sem tisoĉe trupel, ubitih na mnoge naĉine. Ustreljeni, zaklani, 

z odsekanimi glavami, vĉasih z lastnimi genitalijami med ĉeljustmi. Roke, zvezane na hrbtu 

z vrvjo, elektriĉno ali bodeĉo ņico. Kadar sem na poroĉilih zagledal obraz katerega od 

poveljnikov, ki so mu sodili za trupla, odkopana na prejńnji lokaciji, nisem mogel povezati 

njegovega, ponavadi precej uradnińkega obraza, z ostanki, ki so ńli ĉez moje rokavice; itak je 

bil poveljnik, le izrekel je besedo, morili so drugi, ki jih ni bilo na televiziji. Spomnim se 

obdobja po svojem prvem grobińĉu, ko sem ńel v nakupovalni center in strmel v mimoidoĉe: 

je bil ta, bi lahko bil oni? Minilo je, kot vse zaĉetnińke teņave. 

Ņena mi je napisala e-pismo, da me zapuńĉa, premoņenjske zadeve bova urejala prek 

odvetnikov, sina pa lahko obiskujem tako kot do zdaj, na nekaj mesecev, med dvema 

sluņbenima odsotnostima. Je bil zadnji stavek mińljen ironiĉno? 

Vzel sem dopust in za ves teden najel sobo v hotelu glavnega mesta rodne deņele, ki je 

med mojo odsotnostjo postala drņava. Nekaj dni sem samo hodil in gledal, beleņil spremembe, 

nakar sem se znańel na avtobusni postaji in ugotovil, da ĉakam pred ńtevilko, izpod katere je 

ńe vedno vozil avtobus v moje rodno mesto. Nisem vedel, ĉemu sem se vkrcal in odpotoval, 

a ko sem odprl vrata bifeja, v katerem sem preņivel veĉino srednje ńole, sem imel obĉutek, 

da se mi je adamovo jabolko izstrelilo navzgor kot zamańek iz ńampanjca. 

Skoraj celotna druņba je sedela okoli iste mize kot pred dvajsetimi leti. Ńtirje so 

manjkali. Eden je postal pisatelj in ņivi v prestolnici, dva sta umrla (prometna nesreĉa, 

samomor), eden pa je bil ravno na zdravljenju alkoholizma. Prepoznaval sem obraze, starejńe, 

veĉinoma zabuhle, se vprańal, sem tudi jaz tako star, ńel na smrdeĉe stranińĉe in se potolaņil. 

Moral sem plaĉati rundo, vprańali so, ĉe sem prińel obiskat starńe, hotel sem ņe odkimati, pa se 

zavedel, da bi moral veliko razlagati, tudi stvari, ki mi samemu niso povsem jasne, zato sem le 

prikimal. Povprańali so o tem, kaj poĉnem, omenil sem laboratorije in preiskave, predstavljali 

so si dajanje krvi in urina, in ni se jim zdelo zanimivo. Povedali so svoje zgodbe. Veĉina jih je 

ńla iz mesta, tako kot jaz, nakar so izgubili sluņbo, ņeno ali oboje hkrati in se vrnili k starńem. 

Kar sam sem plaĉal ńe naslednjo rundo in poĉasi je novost mojega prihoda zbledela, spet so 

obdelovali obiĉajne teme. Pink Floydi niso bili nikoli veĉ tisto pravo, odkar jih je Syd zapustil 

– Floydi, mar niso to ńestdeseta? Ampak to je bilo dvajset let pred nańo generacijo! Je moņno, 

da se po gostilnah malih mest in vasi nabirajo debate kot naslage apnenca v podzemnih jamah, 

da se vsaka naslednja generacija spaca z istimi pogovori, da pri tem ĉas ni veĉ pomemben, kot 

so veĉni kapniki? Preslińal sem vmesne besede in se vkljuĉil ńele ob vprańanju, ki ga je 

zastavil najdebelejńi izmed njih, vedno je bil najbolj ponosen na svoj intelekt, najveĉ je bral, 

nikoli ni ńel iz mesta, ker je moral skrbeti za mamo. Odkar sem ga zadnjiĉ videl, je njegov 

glas postal vińji in njegove poteze feminilne. Vprańal je, ĉe se tudi drugim zdi, da je fańizem 
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estetski fenomen? Priĉeli so razpravljati, meni pa je pred oĉmi ņivo vstalo riņevo polje, 

iż katerega kukajo mokre kosti v gnijoĉih ostankih oblaĉil. Vstal sem In ńel. Ti ljudje so bili 

del moje preteklosti, ne pa tudi sedanjosti. 

Mesto je nekoĉ napolnjevala ena sama dolga ņelezarna, ob kateri so po poboĉjih 

zgradili silose za delovno silo. Vonj po ņveplu je izginil, prav tako vonj po kosilu razliĉnih 

narodov. Od industrije je ostal le ńe najvińji dimnik. Pustili so ga, da so nanj lahko montirali 

za veleblagovnice, s katerimi so zakrili sledi odstranjene tovarne. Prehodil sem celo glavno 

ulico, se nekajkrat zadrņal, da nisem koga pozdravil, mladina je posedala na robnikih, oveńena 

z laņnimi zlatimi verigami, kot so jih videli v filmih. Mi smo se njega dni identificirali 

z mladimi poslovneņi, oni pa se zdaj s ĉrnskimi geti. Zavpili so za mano, bolj zato, ker so 

morali, ne da bi mi zares kaj hoteli. 

Prińel sem iz mesta in nadaljeval pot. Z nasmehom opazil, da hodim po trasi, ki sem jo 

moral kot pońtar med poĉitnińkim delom v srednji ńoli prehoditi vsak dan. Barake so poruńili, 

hińe in bloki pa so postali le malo bolj sprani. Zastal sem pred zadnjim, strmim hribom, na 

vrhu katerega je bila nekoĉ lokalna ņeleznińka postaja, se zavedel, da sem tako zastajal tudi 

vsakiĉ, ko sem nosil pońto, se glasno zasmejal, prijalo mi je, in stopil navkreber. 

Ņeleznińko progo so ukinili, delavcev ni bilo veĉ treba voziti v ņelezarno iz okolińkih 

krajev. Postajalińĉe je nekdo kupil in preuredil v majhno hińo, nekaj deset metrov proĉ, 

ob. gozd, pa postavil ńe leseno kolibo, verjetno garaņo. Zastal sem in okleval ter iskal znake 

pasjega ĉuvaja. Zagledal sem mońkega, ki je kadil stoje na pozabljenih tirnicah in strmel proti 

zasneņenim goram. Takoj sem ga prepoznal in se nasmehnil. Leon, moj najboljńi prijatelj 

iż ńolskih ĉasov. Po izkuńnji iz doline me je spreletelo, da je mogoĉe stare prijatelje bolje 

pustiti v preteklosti, a sem ga vseeno poklical in mu pomahal, ko se je obrnil. Stopil sem bliņe 

In toĉno videl, v katerem trenutku me je spoznal. Gotovo se me je razveselil, a nekako 

zaduńeno, kot bi mu bilo hkrati strańno ņal, da se mora odtrgati od razgleda. Presenetila me je 

rdeĉina In ņilnatost njegovih oĉi, zabuhlost obraza, trebuńĉek, ki se mu je pel prek pasu, 

predvsem pa cigareta, ki jo je drņal okorno, bolj kot izvijaĉ. 

„Ej, kadiń,” me je presenetilo. S tistimi v lokalu se nikoli ni druņil, saj je bil vedno 

zapriseņen ńportnik, zato je bil nekako moja druga druņba. Pa ńe prepovedana hkrati – zmerom 

je vedel, da bo mehanik, ko odraste, in se je vpisal na srednjo poklicno, daleĉ pod nivojem 

mojih starńev in obenem tudi pod intelektualnimi aspiracijami onih iz lokala. 

Veliko raje sem sedel in debatiral o neumnostih, ja, verjetno kdaj tudi o estetskih 

fenomenih, a ne zaradi intelektualne rasti, marveĉ iz lenobe. Leon ni maral ĉveka in se je 

neprestano gibal; zdel se mi je del sveta, ki je tako zelo fiziĉen, da ga ne bom mogel nikoli 

doseĉi. A kljub temu sem zaĉel vsaj obĉasno teĉi in igrati końarko. Slednjo sem opustil, tek pa 

sem z leti dopolnil s fitnesom. Zato me je presenetil ņe trebuńĉek; Leon je bil oĉitno ńe vedno 

ńportnik, ĉokat in mińiĉast, le podoben je postal nekaterim poklicnim ńportnikom, ki sem jih 

sreĉal nekaj mesecev po zakljuĉku kariere, ko si privońĉijo dolg dopust in vse tisto, ĉesar prej 

niso smeli. Opazil sem drobne tresljaje, ki so mu obĉasno ńli skozi telo; razlagal sem se jih 

z lovljenjem ravnoteņja na tirih in motili so me, v spominu sem ga imel kot skalo, trdnega in 

vkopanega, spominjal sem se zaletov, s katerimi sem ga hotel odmakniti iz końarkarskega 

bloka, pa sem treńĉil obenj kot ob zid. 

„Ja,” je rekel, „odkar mi je umrla ņena.” 
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Rdeĉe oĉi, zabuhlost. Moja zadrega. 

„Kdaj?” 

„Spomladi, z zadnjim snegom.” 

Oĉi so nama hkrati za hip uńle proti goram in belini, ki je ņarela v soncu. Ĉez naju je 

ņe leņala popoldanska senca. Opazil je in se beņno nasmehnil. Vedel sem, kaj misli. Ĉeprav 

ńporta nisva imela ravno skupnega, sva se dostikrat ujela v istoĉasnih reakcijah. Oĉitno se 

povezava kljub desetletjem ni izgubila. 

Nisem vedel, kaj naj reĉem. Izrekel sem soņalje, kot se mi je zdelo nezadostno 

In nepomembno. 

Cigarete ni kadil, srkal je iz nje. 

„Poznal si jo ... sva hodila ņe takrat.” 

Spomnil sem se pogovora v tretjem letniku. Sedela sva na tribunah ńportnega igrińĉa, sama, 

In poskusil sem mu svetovati, naj odneha. Vprańal jo je za kino, rekla je ne. Za ples, ne. 

Za sprehod, ne. Za kopalińĉe, ne. Ne, ne, ne in ńe enkrat ne. Takrat mi je odvrnil z gotovostjo, 

ki je presenetila le mene – da se bo z njo poroĉil in pika. Potem sva pa ńla metat trojke. In se 

je res. 

„Kaj pa... ji je bilo?” 

„Naredila je samomor.” 

Pogled mu je uńel proti kolibi. Prehitro, kot bi poskuńal obvladati kretnjo, ki mu je uńla 

izpod kontrole, se je spet obrnil k meni. 

„Sneg je padal. Sneņinke so bile ogromne, ogromne. Kuhala je, hitro, ker je rekla, 

da mora ńe nekaj opraviti, in je ńla.” 

Spet kradoma pogled proti kolibi. 

„Mislil sem, da ima kakńne opravke v mestu. Mogoĉe kino. Utrujen sem bil, od dela, 

ńel sem spat. Enkrat ponoĉi sem se zbudil, ni je ńe bilo. Zjutraj tudi ne. Odprl sem vrata in 

nobenih sledi. Nedotaknjen sneg. Iskali smo jo dva dni. Gasilci, policija, civilna zańĉita, 

prostovoljci. Bil je zadnji sneg, pa je hitro kopnel, zato smo jo nańli. Sploh ni ńla v mesto, ńla 

je gor, v hrib, nedaleĉ od hińe, se ulegla v sneg in ĉakala.” 

Strmel je v barako, kot bi s pogledom hotel preņgati les. Se zavedel in se obrnil vame. 

Z ogorkom prejńnje cigarete je priņgal naslednjo. Ko jo je srkal, se je koņa na licih 

ugrezala ĉez moĉni liĉnici. Ni izgubil toliko las kot jaz, mońki V se je ńele priĉel oblikovati. 

„In ne veń ...” 

„Ne. Ni pustila sporoĉila. Tudi za sina ne. ” 

„Koliko pa je star? ” 

„Prvo leto ńtudija. ” 

Pomignil je v smer prestolnice. Ĉakala je, da sin gre na svoje, in potem ... 

Hotel sem vprańati o poroĉilu obdukcije, a sem se zadrņal. Ńla je v padajoĉi sneg, 

se ulegla, zaspala, umrla. Prej pa skuhala veĉerjo. 

Zavedel sem se neĉesa, kar mi je zvenelo paradoksalno: med odkopavanjem ubitih sem 

pozabil, da imajo tudi drugi probleme. Potem sem zaĉel misliti o svoji bivńi ņeni, predvsem pa 

o sinu, in tega nisem hotel, zato sem se osredotoĉil na Leona. 

Spet je gledal v barako. 

„Ĉe ti lahko kako pomagam ...v 
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Kako neumno je zvenelo! 

Odkimal je. 

Nisem vedel, naj mu povem ńtevilko, dam posetnico? Sam sebi sem bil zoprn, ko sem 

se nahitro poslovil in se vrnil v dolino. 

* 

Naslednji dan sploh nisem ńel iz hotelske sobe. Podoba Leonove umrle ņene mi ni ńla 

iz glave. Zame je ostala osemnajstletnica majhne rasti, celo manjńa od Leona, rjavih las in 

drobnega telesa; zato je bilo preseneĉenje, ko je spregovorila, toliko veĉje. Glas bi bolj sodil 

v veliko, grobo telo. Spomnil sem se je v gibanju, pogledu prek ramena in v obĉasni kletvici, 

s katero je zaĉela stavek. Neņnost, ko je molĉala, grobost, ko je odprla usta – vrtel sem to 

dvoje, dokler nisem zagledal zasneņene pokrajine, mehko padajoĉega snega. Tako neņna smrt 

ni imela vstopa na polja, ki sem jih odkopaval jaz. 

Gotovo je molĉala, ko je sneg padal nanjo. 

Spomnil sem se, kako so videti sneņinke, ki ti padajo proti obrazu. Nad njimi ĉrnina, 

luńĉijo se iz nje in bliņje ko so, bolj bele postajajo. 

Obliznil sem ustnici, kot sem takrat lizal sneņeno vodo. 

Leonov pogled proti baraki. Nekaj strańnega, neizrekljivega je bilo v njem. 

Poklical sem svojega sońolca s faksa, napotil me je naprej. Ni bilo teņko; v dveh 

desetletjih so napredovali na taka mesta, da sem ńe isti veĉer drņal v rokah poroĉilo obdukcije. 

V krvi sledi benzodiazepina. Ne smrtna doza, a vseeno. Oĉitno se jim ni zdelo 

sumljivo: hotela je zaspati ĉim prej, zato je popila uspavalo, preden je odńla v sneg. Da se ne 

bi premislila? 

Mudilo se ji je, je rekel Leon. Ker je bil zadnji sneg, zadnja priloņnost? 

Tista baraka, kaj je v njej? 

Leonov pogled. 

Kaj ĉe uspaval ni popila sama? 

Ne, ne, ne. Recimo, da je navajena in jih popije pred spanjem. Bi bilo mogoĉe, da jo 

nekdo vzame iz postelje in odnese na sneg, nedaleĉ od hińe? 

Leon? 

Planil sem pokonci in priĉel hoditi v krogu. 

Kljub razburjenju sem se toĉno zavedal, da sem se tokrat znańel v situaciji, ko pred 

menoj ni trupla, marveĉ moņni morilec. 

Samo odnesti trdno speĉega na sneg, je to popoln zloĉin? Je to sploh mogoĉe, bi se 

zbudila? 

Kdaj je Leon pogledal proti baraki? Prviĉ, ko je omenil njen samomor. Tam notri mora 

biti neki dokaz, ki ga je policija spregledala – saj sploh iskali niso! 

* 

Ko sem konĉno nakupil vso potrebno opremo, sem moral teĉi, da sem ujel zadnji 

avtobus. V rodno mesto sem prispel kot edini potnik ob desetih zveĉer. Spomnil sem se 

velemest, kjer je to ura priprav pred odhodom ven, tu pa je bila glavna ulica povsem opustela. 

Iz lokalov so prihajali zategli pijanski glasovi in sreĉal sem le sprehajalca psov, ki sta hitela 

domov. Okna stolpnic so pobliskavala modro, in edino vozilo, ki me je prehitelo veĉkrat 

zapored, je bil dostavni avto lokalne picerije. 
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V hrib nisem ńel po cesti, marveĉ naokoli, prek gozda in se poĉasi spustil za barako. 

V hińi je gorela luĉ, televizor se ni vmeńaval. Namestil sem se med veje in priĉel ĉakati. 

Dińalo je po smrekovih poganjkih in spomnil sem se sirupa, ki ga je delala stara mama. 

Nakupil sem najdraņja alpinistiĉna oblaĉila in pohodno obutev, a kljub temu mi je hlad majske 

noĉi lezel pod koņo. Da ne bi povzroĉil hrupa, sem upal migati le s prsti na nogah in rokah, 

torbo s tistim, kar sem imel s sabo kot vlomilsko opremo, pa sem postavil ob deblo, na doseg 

roke. 

Luĉ je ugasnila in moral sem se osredotoĉiti na dihanje, da sem se sprostil iz krĉa. 

Pogledal sem na uro in se odloĉil, da bom ĉakal do polnoĉi. 

Vrata so se odprla in Leon je stopil ven, zaradi sence ga nisem dobro razloĉil, nakar 

sem ga zagledal na tirnicah, obsijanega z meseĉino. Stal je tako kot prejńnji dan, kadil in 

strmel v sneg na gorah. Pokadil je enega, drugega, tretjega zapored, dihal je ogenj iz njih, 

lahko sem videl njegov obraz. Glava mu je vedno bolj lezla proti cigareti in zadnjega je kadil 

ņe tako sklonjen, kot bi ga hotel deliti s popkom. Nenadoma ga je pustil pasti, iskre so 

zaprńele okoli tirnice, hitro je stopal proti baraki. Slińal sem odklepanje, zven kljuĉavnice, 

ńkripanje vrat, skozi razporke v lesu je beņala svetloba. 

Previdno sem se priĉel premikati naprej. 

Prislonil sem oko ob luknjo, ki jo je za seboj pustila izpadla grĉa. 

Leon se je pripravljal na varjenje. Nataknil si je bil ńĉitnik za obraz, ga ńe vedno nosil 

privzdignjenega, potegnil je jeklenki na sredo prostora, postavil vņigalnik na mizico. 

Veĉino prostora je zavzemal ĉudovit avto, oldtajmer, krom in bleńĉeĉe rdeĉ lak sta 

ņarela pod golo ņarnico. 

Sem hodil zaman? Sem prińel zalezovat ĉloveka med svojim noĉnim fuńem? 

Poboņal je avto in ga dolgo gledal. 

Ne fuń, hobi. Poznal sem nekaj ljudi, ki so sami sestavljali jadrnice in izraz na 

Leonovem obrazu mi je povedal, da je on, mehanik, sestavljal neki poseben avto. Nikoli se 

nisem spoznal nanje, a videti je bil ĉudovit. 

Vzdihnil je, stopil v kot in zgrabil velik vojańki kanister za bencin. Prelil ga je 

v rezervoar avtomobila. Ponovil je ńe z naslednjimi tremi, nato pa obstal z majhno ĉrno 

plastiĉno roĉko. Znova je vzdihnil, visoko dvignil roko in jo nagnil. Bencin je priĉel prńeti po 

njem. Stal je nepremiĉno. Ko je curek pojenjal, je odnesel roĉko v kot, se vrnil, spustil vizir, 

spet vzdihnil in prijel varilni aparat. 

Sem ņe tekel. 

Planil sem skozi vrata, kriĉal NE! NE! NE! NE! NE!, ga z vso moĉjo udaril po desnici, 

v kateri je drņal vņigalnik, ga zbil, spotoma zadel ńe ńĉitnik, da mu je padel prek glave, 

instinktivno me je sunil nazaj, ĉutil sem, kako mi ustnica otrdeva, slanost in sladkobo krvi, 

vlekel sem ga ven, ĉas se je raztegnil, izgubil, opotekel in spet krenil, ko sva leņala na travi. 

„Ne to naredit, ne to naredit!” sem neprestano ponavljal in poņiral kri. 

Hlastal je za zrakom kot astmatik. 

Luna je presegla polovico, zvezde so migljale, kristali gora so se spogledovali z njimi. 

Leņala sva kot takrat, v snegu, ko sem komaj sproti lizal sneņnico z ust namesto krvi.  

Zajeĉal je in planil pokonci. Val smradu po bencinu je butnil ĉezme. Oĉi so se mi 

solzile in drgetale. 
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Ustrańil sem se, da bo hotel zgrabiti vņigalnik, zato sem se hitro pobral, a je le stal in 

strmel vame. 

„Od kod pa ti?” 

Nisem vedel, kaj naj reĉem. 

Ni ĉakal odgovora. 

„Ĉutil sem, da moram. Moram! Hotel sem ņe vĉeraj, pa si prińel. In za trenutek se mi 

je zazdelo, da je ńe upanje, da ... da lahko ... ne vem kaj. Potem pa si ńel. In ... Tako sem bil 

ńokiran. Dvajset let se nisva videla.” 

Iz ņepa je potegnil ńkatlico in izvlekel cigareto. 

„Moram enega pokadit!” 

Zakriĉal sem kot kakńna blondinka v grozljivkah. 

Odskoĉil je in me debelo gledal. Nato se zavedel in odvrgel cigareto. 

„Grem se preobleĉ.” 

Sledil sem mu. 

* 

Sedela sva na tirnici, zeblo je v rit, a nisem se hotel premakniti. Kristalna noĉ se je 

odmaknila od mesta pod nama in naju ovila. Priņgal sem ponujeno cigareto, kljub temu da 

sem se ņe davno odvadil. Valjal sem jo po oteĉeni ustnici, preganjal dim iz nosnic in ni mi bila 

v skuńnjavo. 

„Poba je ńel ńtudirat. Saj ņe prej, v srednji ńoli, ga ni bilo veliko doma. Ampak vsaj 

zveĉer, pa skupne obveznosti, pa tako... saj razumeń?” 

Prikimal sem, ĉetudi nisem zares razumel, le predstavljal sem si lahko. 

„Nato pa ńe tega ni bilo veĉ. Skuhala je, pojedel sem, ko sem prińel iz sluņbe, potem 

sem ńel sestavljat tisti avto, ona pa ńtrikat ali pa gledat televizijo. Potem je ńla pa v sneg... 

ne vem, ĉe je premikala roke.” 

Pogledal me je in pokimal sem. Ja, spet sva pomislila na isto. 

„Zmerom bolj me je obsedal tisti avto. Govoril sem si, ĉe bi se raje pogovarjal z njo, 

namesto da si ga sestavljal. Hotel sem, da bi bilo ziher, a hkrati videti kot nesreĉa pri varjenju, 

da bi poba dobil zavarovalnino. Ampak saj ti veń, da jaz nisem prav dober za pogovarjat?” 

Prikimal sem. 

„Pa se je poskuńala pogovarjat ona?” 

Odkimal je. 

„Nekako sva se izgubila,” je rekel in potegnil cigareto, „potem pa se nisva veĉ 

poskuńala najti.” 

„Kaj naj zdaj,” je bruhnilo iz mene, „pizda, pustiti te ne morem, kako naj vem, da ne 

boń spet probal? A ti naj govorim, da je bila to njena odloĉitev, da bi tudi ona lahko odloņila 

pletilke in ńla k tebi v garaņo. Pa ti jih zabodla v hrbet, ĉe si si to zasluņil?” 

Nahitro in beņno je buńnil zrak iz njega, mogoĉe celo smeh. 

„Vsak dan sem bolj ĉutil, da moram to storiti. Zdaj pa ne veĉ. Ampak ne vem, ĉe bo 

prińlo nazaj, ne bom ti lagal. Povej, kako to, da si prińel, ravno ob pravem ĉasu?” 

„Moja je izbrala loĉitev, na sreĉo. Pa sem vzel dopust in kar prińel sem. Sam ne vem, 

zakaj, kako. Moral sem. Kot ti. Evo.” 

Leon se je popraskal bo nekajdnevnem strnińĉu. 
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„Ko sem te zagledal, sem se spomnil tistega snega, rekordnega, saj veń.” 

Prikimal sem. 

„In ni mi ńel iz glave. Ĉeprav je bilo to ...” pomignil je proti baraki, „moĉnejńe. Vidim, 

da se ti tudi spomniń?” 

„Ja, tudi jaz, isto. Bili smo angeli v snegu.” 

Obmolknila sva se in se prepustila spominom. Prav tako noĉ, davno minula, skoraj dva 

metra snega. Ĉez dan smo skakali z balkonov prvega nadstropja in se zarivali v belino. 

Nekemu sosedu smo premaknili le sneņeno kapo, ki je oznaĉevala mesto njegovega 

avtomobila, in ko ga je hotel odkidati, ni nańel niĉesar. Na policiji je prijavil krajo. Ponoĉi 

smo ńli v gore, na drugo stran doline. Nismo prińli daleĉ, a legli smo na poboĉje in ne vem, 

kdo se je spomnil nekaj, kar je moral videti v filmu, prej tega nismo poznali. Na hrbet leņeń 

v sneg, razńiriń roki, nato pomigań z njimi. Nekdo te mora potegniti ven, in ĉe to izvede 

sunkovito in brez zatikanja, ostane na povrńini sled, ki ima namesto rok krila. 

Bistvo je v tem, da ne moreń vstati sam, nekdo te mora potegniti. Ĉe poskuńań 

z lastnimi moĉmi, pustiń za seboj le sneņeno luknjo, brez oblike in pomena. 

„A se spomniń, kako je padal sneg?” 

Ogromne sneņinke so z neņnim boņanjem jemale zvoke in jih pometale pod seboj. 

Leņali smo v belem, roke so se nam ustavile, tonili smo, tonili. Nisem veĉ videl nikogar, le 

ĉrnino neba in okruńke, ki so me posipali. Imel sem obĉutek, da letim v nebo, da me poņira 

vesolje, da sem med zvezdami, veĉen in brez strahu. Nisem opazil, da se v resnici sneg pod 

menoj vdaja in lezem globlje in globlje, v samoto in samost. Zamaknjenega, ńiroko odprtih 

ust, me je nańel Leon, ko se je pojavil nad zevajoĉo luknjo in mi podal roko, me reńil, da sva 

naredila popolnega angela v snegu. 

Nakar je bila vrsta na meni, da mu podam roko jaz. 

In to je bilo to. 

Spogledala sva se in spet imela enega stiĉnih trenutkov. Vsakega so presenetile solze 

na drugem obrazu, nakar sva nesla prste k lastnim licem in nejeverno obrisala mokroto. 

„Ni hotela, da bi jo kdo potegnil iz angelov,” je rekel in solze so se mu lesketaje prelile 

prek roba vek. 

Doumel sem, da vsakiĉ, ko izgubimo stik, mislimo, da letimo med zvezde, a se 

v resnici pogrezamo v sneg, in ĉe spregledamo roke, ki se nam proņijo v pomoĉ, lahko 

potonemo onkraj reńitve. In del moņganov zato ne pozna koncepta ĉasa, da so v njem 

shranjeni spomini, ki so vedno uporabni. Ne le stvari, ki nas strańijo, marveĉ tudi trenutki 

bliņine, ki nam pomagajo pravoĉasno sprejeti ali iztegniti roko. 

Sedela sva in jokala, dokler nama nista zadnjici skoraj zmrznili. 

Sestavljal sem seznam vsega, kar moram storiti zjutraj, ńe ponoĉi pa prek spleta kupiti 

letalsko vozovnico, ko je Leon izpihnil nos z ostrim potegom prstov, kot se je bil navadil 

v tekańkih letih, in rekel: 

„Kaj naj zdaj s tem avtom?” 

„A se greva malo vozit?” 

Pa sva se. 

 

KONEC 
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Miha Mazzini 
 

Anioły w śniegu 
 

 

Pojechałem na spacer do rodzinnego miasta, po raz pierwszy od ponad dwudziestu lat. 

Wyprowadziłem się na studia, potem specjalizowałem się zagranicą, później okopywałem się 

po całym świecie. Ostatnio w Iraku, wcześniej w Bośni. Ryłem w piasku, glebie, błocie, miale 

oraz wszystkich możliwych odcieniach ziemi, wyciągałem z nich kości i składałem zwłoki. 

Zbierałem resztki do identyfikacji i dowody do sądzenia zbrodniarzy wojennych. Widziałem 

tysiące zwłok, zabitych na liczne sposoby. Zastrzeleni, zakłuci, z odciętymi głowami, czasem 

z własnymi genitaliami w szczękach. Ręce związane na plecach liną, drutem elektrycznym 

bądź kolczastym. Kiedy podczas sprawozdań widziałem twarz któregoś z komendantów, 

którego sądzono za trupy odkopane w poprzednim miejscu, nie mogłem powiązać jego 

zazwyczaj dość urzędowej twarzy z resztkami, które przechodziły przez moje rękawice; i tak 

był komendantem, tylko wypowiadał słowa, mordowali inni, których nie było w telewizji. 

Pamiętam okres pracy przy pierwszej mogile, kiedy szedłem do centrum handlowego 

i gapiłem się w przechodniów: czy to ten, może to tamten? Przeszło, jak wszystkie 

początkowe trudności. 

Żona napisała mi e-mail, że mnie zostawia, sprawy majątkowe uregulujemy poprzez 

prawników, syna będę mógł odwiedzać tak, jak dotychczas, co kilka miesięcy, między dwoma 

wyjazdami służbowymi. Czy ostatnie zdanie brzmiało ironicznie? 

Wziąłem wolne i na cały tydzień wynająłem pokój w hotelu w stolicy regionu, 

z którego pochodzę, który podczas mojej nieobecności stał się państwem. Kilka dni tylko 

chodziłem i oglądałem, odnotowywałem zmiany, po czym znalazłem się na dworcu 

autobusowym i zorientowałem się, że czekam przed numerem, spod którego jeszcze ciągle 

odjeżdżał autobus do mojego rodzinnego miasta. Nie wiedziałem, czemu się zaokrętowałem 

i odjechałem, a kiedy otworzyłem drzwi bufetu, w którym spędziłem większość szkoły 

średniej, miałem wrażenie, że jabłko Adama wystrzeliło mi w górę, jak korek od szampana. 

Prawie całe towarzystwo siedziało przy tym samym stoliku, co przed dwudziestoma 

laty. Brakowało czterech. Jeden został pisarzem i żyje w stolicy, dwóch umarło (wypadek 

drogowy i samobójstwo), jeden zaś właśnie był na odwyku alkoholowym. Rozpoznawałem 

twarze, starsze, w większości nabrzmiałe, pytałem, czy ja też jestem taki stary, poszedłem do 

śmierdzącej toalety i uspokoiłem się. Musiałem postawić kolejkę, pytali czy przyjechałem 

odwiedzić rodziców, chciałem zaprzeczyć, ale zrozumiałem, że musiałbym wiele wyjaśnić, 

także rzeczy, które dla mnie samego nie były do końca jasne, dlatego przytaknąłem. Chcieli 

się dowiedzieć, co zrobię, wspomniałem o laboratoriach i badaniach, wyobrazili sobie 

oddawanie krwi i moczu i nie wydało im się to interesujące. Opowiedzieli swoje historie. 

Większość z nich wyjechała z miasta, tak jak ja, po czym stracili pracę, żonę lub to i to 

jednocześnie i wrócili do rodziców. Kiedy sam z siebie zapłaciłem za następną kolejkę 

i powoli zbladła nowość mojego przybycia, znów zajęli się zwykłymi tematami. Pink Floydzi 

nie byli już tym samym, odkąd opuścił ich Syd – Floydzi, czyż to nie lata sześćdziesiąte? 

Aleto było dwadzieścia lat przed naszym pokoleniem! Czy to możliwe, że w knajpach małych 

miast i wsi ciągną się debaty jak wapienne nacieki w podziemnych jaskiniach, że każde 
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następne pokolenie odwala te same gadki, że przy tym czas traci na znaczeniu tak, jak 

w przypadku wiekowych stalaktytów. Puściłem to mimo uszu i włączyłem się dopiero przy 

pytaniu, które postawił najgrubszy z nich, zawsze najbardziej dumny ze swojego intelektu, 

najwięcej czytał, nigdy nie wyjeżdżał z miasta, bo musiał opiekować się mamą. Od kiedy 

widziałem go ostatni raz, jego głos stał się wyższy, a ruchy kobiece. Pytał, czy także innym 

się wydaje, że faszyzm jest fenomenem estetycznym? Zaczęli debatować, mnie zaś, jak żywe, 

wyrosło przed oczyma pole ryżowe, z którego wystają mokre kości w gnijących resztkach 

ubrań. Wstałem i poszedłem. Ci ludzie byli częścią mojej przeszłości, ale nie teraźniejszości.  

Kiedyś miasto wypełniała jedna długa huta żelaza, wzdłuż której zbudowano na 

zboczach silosy dla siły roboczej. Zapach siarki zniknął, tak jak zapach po obiedzie mieszanki 

narodów. Z przemysłu został jeszcze tylko najwyższy komin. Zostawili go, żeby można było 

na nim montować reklamy domów towarowych, którymi zasłoniono ślady zlikwidowanej 

fabryki. Przeszedłem całą główną ulicę, kilka razy się zatrzymałem, z nikim się nie 

przywitałem, młodzież rozsiadła się na krawężnikach, poobwieszana fałszywymi złotymi 

łańcuchami, takimi, jakie widzieli w filmach. Myśmy się w ich wieku identyfikowali 

z młodymi biznesmenami, oni zaś teraz z murzyńskimi gettami. Krzyknęli za mną, bardziej 

dlatego, że musieli, nie zaś dlatego, żeby czegoś ode mnie rzeczywiście chcieli.  

Opuściłem miasto i szedłem dalej. Z radością zauważyłem, że chodzę po trasie, którą 

musiałem przemierzać każdego dnia pracując w wakacje szkoły średniej jako listonosz. 

Baraki zburzono, domy i bloki zaś stały się tylko trochę bardziej sprane. Zatrzymałem się 

przed ostatnim, stromym wzniesieniem, na którego szczycie był kiedyś lokalny przystanek 

kolejowy, uświadomiłem sobie, że zatrzymywałem się tak też za każdym razem, kiedy 

nosiłem pocztę, głośno się zaśmiałem, pasowało mi to, ruszyłem pod górę. 

Linię kolejową zlikwidowano, już nie trzeba było wozić robotników do huty 

z okolicznych miejsc. Przystanek ktoś kupił i zamienił w mały dom, jakieś dziesięć metrów 

dalej, przy lesie, postawił jeszcze drewnianą budę, prawdopodobnie garaż. Zatrzymałem się 

i wahałem, szukałem znaków pilnującego psa. Zobaczyłem mężczyznę, który palił stojąc na 

zapomnianych torach i wpatrywał się w zaśnieżone góry. Od razu go rozpoznałem 

i się uśmiechnąłem. Leon, mój najlepszy przyjaciel ze szkolnych czasów. Po doświadczeniu 

z doliny przeszła mnie myśl, że może lepiej starych przyjaciół zostawić w przeszłości, jednak 

zawołałem go i pomachałem mu, kiedy się obrócił. Podszedłem bliżej i dokładnie 

zobaczyłem, w którym momencie mnie poznał. Na pewno się ucieszył, ale stłumił to, jakby 

mu było jednocześnie strasznie żal, że musi się oderwać od widoku. Zaskoczyła mnie 

czerwień i żylastość jego oczu, nabrzmiałość twarzy, brzuszek, który mu się piął nad pasem, 

przede wszystkim zaś papieros, którego trzymał niezdarnie, bardziej jak śrubokręt. 

– Ej, palisz? – zaskoczyło mnie. Z tymi z lokalu nigdy się nie zadawał, bo zawsze był 

zapalonym sportowcem, dlatego stanowił dla mnie trochę inne towarzystwo. Ale też 

jednocześnie zabronione – zawsze wiedział, że kiedy dorośnie, będzie mechanikiem i zapisał 

się do zawodówki, co było zarówno znacznie poniżej oczekiwań moich rodziców 

jak i intelektualnych aspiracji tych z lokalu.  

Dużo chętniej siedziałem i debatowałem o głupotach, tak, prawdopodobnie też 

o fenomenach estetycznych, ale nie ze względu na poziom intelektualny, lecz z lenistwa. Leon 

nie znosił gaduł i nieustannie się ruszał, wydawał mi się częścią świata, który jest tak bardzo 
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fizyczny, że nigdy nie będę mógł go dosięgnąć. Ale pomimo tego zacząłem chociaż czasami 

biegać i grać w koszykówkę. Ostatnio przestałem, zaś bieganie uzupełniłem w tym roku 

fitnessem. Dlatego zdziwił mnie brzuszek; Leon oczywiście był wciąż sportowcem, 

przysadzisty i umięśniony, stał się tylko podobny do niektórych zawodowych sportowców, 

których widywałem parę miesięcy po ich zakończeniu kariery, kiedy pozwalają sobie na 

długie wakacje i wszystko to, czego wcześniej nie mogli. Zauważyłem drobne drgnięcia, które 

co jakiś czas przechodziły przez jego ciało; tłumaczyłem je sobie łapaniem równowagi na 

torach i przeszkadzało mi to, we wspomnieniach widziałem go jako skałę, twardego 

i niewzruszonego, przypominałem sobie wysiłki, którymi chciałem go wyeliminować 

z koszykarskiego bloku, ale rozbijałem się o niego jak o mur. 

– Tak – powiedział – od kiedy umarła mi żona. 

Czerwone oczy, opuchlizna. Moje zakłopotanie. 

– Kiedy? 

– Na wiosnę, z ostatnim śniegiem. 

Oczy jednocześnie powędrowały nam ku górom i bieli, która promieniała w słońcu. 

Pomiędzy nami leżał jeszcze popołudniowy cień. Zauważył go i na chwilę się uśmiechnął. 

Wiedziałem, co myśli. Oprócz sportu nie mieliśmy właściwie nic wspólnego, często łapaliśmy 

się na jednoczesnych reakcjach. Oczywiście więź nie zanikła mimo upływu dziesięciu lat. 

Nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Wyraziłem kondolencje, co wydało mi się 

niewystarczające i nieistotne. 

Nie palił papierosa, pociągał go. 

– Poznałeś ją, chodziliśmy już wtedy. 

Przypomniałem sobie rozmowę na trzecim roku. Siedzieliśmy na trybunach boiska 

sportowego, sami, i spróbowałem mu poradzić, żeby zrezygnował. Zapraszał ją do kina, 

mówiła nie. Do tańca, nie. Na spacer, nie. Na basen, nie. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Wtedy 

odparł z pewnością, która zaskoczyła tylko mnie – że ożeni się z nią i kropka. Potem 

poszliśmy rzucać za trzy. I rzeczywiście to zrobił. 

– A co… jej było? 

– Popełniła samobójstwo. 

Jego wzrok powędrował w kierunku szopy. Zbyt szybko, jakby próbował zawładnąć 

ruchem, który wymknął mu się spod kontroli, obrócił się z powrotem do mnie. 

– Padał śnieg. Płatki śniegu były ogromne, ogromne. Gotowała, szybko, 

bo powiedziała, że musi jeszcze coś załatwić i poszła. 

Znów ukradkiem spojrzał na szopę. 

– Myślałem, że ma jakieś sprawy na mieście. Być może kino. Byłem zmęczony pracą, 

poszedłem spać. W pewnej chwili obudziłem się w nocy, jej jeszcze nie było. Rano też nie. 

Otworzyłem drzwi i żadnych śladów. Nienaruszony śnieg. Szukaliśmy jej dwa dni. Strażacy, 

policja, straż cywilna, ochotnicy. Był ostatni śnieg, szybko się rozpuścił, dlatego 

ją znaleźliśmy. Wcale nie poszła do miasta, poszła do góry, na wzniesienie, niedaleko od 

domu, położyła się w śniegu i czekała. 

Gapił się w szopę, jakby chciał wzrokiem wypalić las. Ocknął się i obrócił się ku mnie. 
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Kolejnego papierosa odpalił od niedopałka poprzedniego. Kiedy pociągał, skóra na 

twarzy pogrążyła się w wydatnej kości policzkowej. Nie zgubił tylu włosów co ja, męskie 

zakola dopiero zaczęły się kształtować. 

– I nie wiesz… 

– Nie. Nie zostawiła wiadomości. Dla syna też nie. 

– Ile ma lat? 

– Pierwszy rok studiów. 

Kiwnął w stronę stolicy. Czekała, aż syn pójdzie na swoje i potem… 

Chciałem zapytać o raport z obdukcji, ale się powstrzymałem. Wyszła, gdy padał 

śnieg, położyła się, zasnęła i umarła. Wcześniej przygotowała kolację. 

Dowiedziałem się czegoś, co brzmiało dla mnie paradoksalnie: w czasie odkopywania 

zabitych zapomniałem, że mają też inne problemy. Potem zacząłem myśleć o mojej byłej 

żonie, przede wszystkim zaś o synu, a tego nie chciałem, dlatego skupiłem się na Leonie. 

Znów patrzył w szopę. 

– Może bym ci jakoś pomógł… 

Jakże głupio to zabrzmiało! 

Pokręcił przecząco głową. 

Nie widziałem, czy dać mu numer, wizytówkę? Sam sobie wydałem się obrzydliwym, 

kiedy prędko się pożegnałem i wróciłem do doliny. 

 

Tłumaczenie: Tomasz Łukaszewicz 

 

 

Następnego dnia w ogóle nie wychodziłem ze swojego pokoju w hotelu. Obraz zmarłej 

żony Leona mnie nie opuszczał. Dla mnie pozostała niską osiemnastolatką, niższą nawet od 

Leona, ruda, drobna; dlatego byłem zaskoczony kiedy przemówiła, nawet bardzo. Głos 

bardziej pasował do dużego, grubego ciała. Przypomniałem sobie jak się poruszała, 

spoglądała przez ramię i czasem przeklinała przy rozpoczynaniu zdania. Subtelność, kiedy 

milczała, szorstkość, kiedy otwierała usta – myślałem o tych dwóch, dopóki nie zauważyłem 

zaśnieżonego krajobrazu, miękko padającego śniegu. Tak delikatna śmierć nie miała wstępu 

do pól, które odkopywałem. 

Na pewno milczała, kiedy padał na nią śnieg. 

Przypomniałem sobie, jak to jest patrzeć na płatki śniegu spadające na twarz. Nad nimi 

czerń, łuszczą się z niej i im są bliżej, tym stają się bielsze. 

Oblizałem wargi, jak to czyniłem ze śnieżną wodą. 

Spojrzenie Leona w kierunku baraku. Coś było w nim strasznego, nie 

do wypowiedzenia. 

Zadzwoniłem do swojego kolegi z uczelni, skierował mnie dalej. Nie było ciężko; 

w ciągu dwóch dziesięcioleci awansowali na takie stanowiska, że już tego samego wieczoru 

trzymałem w rękach raport z obdukcji. 

We krwi ślady benzodiazepinu. Nie była to dawka śmiertelna, ale jednak. Z pewnością 

nie było to dla nich podejrzane: chciała zasnąć jak najprędzej, dlatego wypiła środki nasenne, 

zanim poszła w śnieg. Żeby się nie rozmyśliła? 
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Spieszyło się jej, powiedział Leon. Dlatego, bo był ostatni śnieg, ostatnia możliwość? 

Ten barak, co jest w nim? 

Wzrok Leona. 

Co jeśli środków nasennych nie wypiła sama? 

Nie, nie, nie. Powiedzmy, że jest przyzwyczajona i wypija je przed snem. 

Czy to możliwe, żeby ktoś wziął ją z łóżka i zaniósł w śnieg, niedaleko domu? 

Leon? 

Zerwałem się i zacząłem chodzić w kółko. 

Mimo zdenerwowania dokładnie wiedziałem, że właśnie znalazłem się w sytuacji, 

kiedy nie ma przede mną ciała, a jedynie prawdopodobny morderca. 

Tylko zanieść śpiącego w śnieg, czy to już prawdziwa zbrodnia? Czy to w ogóle 

możliwe, żeby się obudziła? 

Kiedy Leon popatrzył w stronę baraku? Pierwszy raz, kiedy wspomniał o jej 

samobójstwie. Tam w środku musi być jakiś dowód, który policja przeoczyła – przecież 

w ogóle nie szukali! 

* 

Kiedy w końcu kupiłem wszystkie potrzebne narzędzia, musiałem biec, by zdążyć na 

ostatni autobus. Do swojego rodzinnego miasta dojechałem jako jedyny pasażer o dziesiątej 

wieczór. Pomyślałem o wielkich miastach, w których jest to godzina, kiedy się przygotowuje 

by wyjść z domu, tu zaś główna ulica była zupełnie pusta. Z lokalów dochodziły przeciągłe, 

pijackie głosy, a spotkałem jedynie dwóch ludzi wyprowadzających psy, którzy biegli do 

domu. Okna bloków błyszczały na niebiesko, a jedynym autem, które mnie minęło parę razy 

pod rząd, był samochód dostawczy lokalnej pizzerii. 

Na górę nie szedłem ulicą, ale naokoło, przez las i powoli dochodziłem do baraku. 

W domu paliło się światło, a telewizor go nie zaburzał. Usadowiłem się między gałęziami 

i zacząłem czekać. Zapach świerku przypominał mi syrop, który robiła moja babcia. Kupiłem 

najdroższe ubrania alpinistyczne i buty górskie, a mimo to chłód majowej nocy przenikał 

mnie do szpiku kości. Żeby nie hałasować postanowiłem poruszać się jedynie na palcach nóg 

i rąk, torbę z tym, co miałem ze sobą jako ekwipunek włamywacza, położyłem koło pnia, 

w zasięgu ręki. 

Światło zgasło i musiałem skupić się na oddechu, by uwolnić się ze skurczu. 

Spojrzałem na zegarek i postanowiłem czekać do północy. 

Drzwi otwarły się i na zewnątrz wyszedł Leon, nie widziałem go dokładnie z powodu 

cienia, ale potem ujrzałem go w świetle księżyca na torach. Stał tak, jak poprzedniego dnia, 

palił i gapił się na śnieg w górach. Wypalił jednego, drugiego, trzeciego pod rząd, żarzył się 

na nich ogień, mogłem zobaczyć jego twarz. Głowa mu się coraz bardziej zginała do 

papierosa i ostatniego palił już w takim skłonie, jakby chciał go dzielić z pępkiem. Nagle go 

wypuścił, iskry zabłysły koło torów, szybko skierował się do baraku. Słyszałem otwieranie, 

dźwięk zamka, skrzypienie drzwi, przez szpary w deskach uciekało światło.  

Ostrożnie zacząłem przemieszczać się do przodu. 

Przyłożyłem oko do dziury pozostawionej przez sęk. 

Leon przygotowywał się do spawania. Założył maskę spawalniczą, którą miał wciąż 

podniesioną, przesunął butle gazowe na środek pomieszczenia, położył palnik na stoliku. 
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Większość pomieszczenia zajmowało auto w stylu retro, chrom i błyszczący czerwony 

lakier lśniły pod nagą żarówką. 

Przyszedłem na próżno? Szedłem po to, żeby śledzić człowieka w trakcie jego nocnej 

pasji? 

Pogłaskał samochód i długo na niego patrzył. 

Nie pasja, hobby. Znałem parę osób, które same budowały żaglówki, a wyraz twarzy 

Leona mówił mi, że on, mechanik, właśnie składa jakieś specjalne auto. Nigdy wcześniej go 

nie widziałem, a widać było, że jest wspaniałe. 

Westchnął, podszedł do kąta i wziął duży, wojskowy kanister na benzynę. Przelał ją do 

baku samochodu. Zrobił to samo z trzema następnymi, potem zaś został z małym, czarnym 

pojemnikiem. Znów westchnął, wysoko podniósł rękę i zgiął ją. Benzyna zaczęła lać się po 

nim. Stał nieporuszony. Kiedy strumień ustał, odniósł pojemnik do kąta, wrócił się, nałożył 

maskę na twarz, znów westchnął i włączył palnik spawarki. 

Już biegłem. 

Wpadłem drzwiami, krzyczałem NIE! NIE! NIE! NIE! NIE!, z całej siły uderzyłem go 

w rękę, w której trzymał palnik, wytrąciłem go, przy okazji trafiłem jeszcze maskę tak, 

że spadła przez głowę, instynktownie pchnął mnie z powrotem, czułem jak warga mi 

sztywnieje, słoność i słodycz krwi, wyciągnąłem go na zewnątrz, czas się rozciągnął, zgubił, 

zatoczył koło i znów ruszył, kiedy leżeliśmy na trawie. 

– Nie możesz tego zrobić! Nie możesz tego zrobić! – powtarzałem bez przerwy 

połykając krew. 

Z trudem łapał powietrze jak astmatyk. 

Księżyc przekroczył połowę, gwiazdy migotały, kryształy gór flirtowały z nimi.  

Leżeliśmy tak, jak kiedyś, w śniegu, kiedy ledwie na bieżąco zlizywałem płatki śniegu 

zamiast krwi. 

Jęknął i zerwał się na równe nogi. Buchnęła we mnie fala smrodu benzyny. Oczy mu 

łzawiły i drgały. 

Przestraszyłem się, że będzie chciał chwycić palnik, dlatego wziąłem go szybko, 

ale on tylko stał i gapił się na mnie. 

– A ty skąd? 

Nie wiedziałem co powiedzieć. 

Nie czekał na odpowiedź. 

– Czułem, że muszę. Muszę! Chciałem już wczoraj, ale przyszedłeś. I przez chwilę 

zdawało mi się, że jest jeszcze nadzieja, że... że mogę... nie wiem co. A potem poszedłeś. 

I... tak mnie to zaskoczyło. Nie widzieliśmy się dwadzieścia lat. 

Wyciągnął z kieszeni paczkę papierosów i wziął jednego. 

– Muszę jednego zapalić. 

Wrzasnąłem jak jakaś blondynka z horrorów. 

Odskoczył i spojrzał na mnie brzydko. Potem się zorientował i wyrzucił papierosa. 

– Idę się przebrać. 

Poszedłem za nim. 

 

Tłumaczenie: Paweł Powszek 
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Siedzieliśmy na szynach kolejowych, zimno było w tyłek, ale nie chciało mi się 

ruszyć. Kryształowa noc oddaliła się od miasta pod nami i nas spowiła. Zapaliłem papierosa, 

którym zostałem poczęstowany, mimo że już dawno rzuciłem palenie. Wałkowałem go po 

opuchniętej wardze, odganiałem dym z nosa, ale w ogóle nie miałem na to ochoty. 

– Chłopak poszedł na studia. Chociaż już wcześniej, w szkole średniej, rzadko bywał 

w domu. Ale przynajmniej wieczorami, wspólne obowiązki, takie tam... przecież rozumiesz? 

Przytaknąłem, choć, tak naprawdę, nie rozumiałem, jedynie wyobrażałem sobie, 

że tak. 

– Potem się to skończyło. Ugotowała posiłek, zjadłem sam, kiedy wróciłem z pracy, 

potem poszedłem składać ten samochód, a ona robić na drutach albo oglądać telewizję. Potem 

poszła w śnieg... nie wiem, czy ruszała rękami. 

Popatrzył na mnie i przytaknąłem. Tak, znowu pomyśleliśmy o tym samym. 

– Zawsze bardziej obchodził mnie ten samochód. Mówiłem sobie, że byłoby lepiej, 

gdybym porozmawiał z nią, zamiast go składać. Chciałem, żeby był gotowy, a jednocześnie, 

żeby wyglądało na nieszczęśliwy wypadek podczas spawania, żeby chłopak dostał 

odszkodowanie z ubezpieczenia. Ale ty przecież wiesz, że nie jestem dobry w rozmowach? 

Przytaknąłem. 

– A ona próbowała rozmawiać? 

Zaprzeczył. 

– Pogubiliśmy się jakoś – powiedział i pociągnął papierosa. – A później nigdy więcej 

nie próbowaliśmy się już odnaleźć. 

– Co teraz będzie – wyleciało ze mnie. – Cholera, nie mogę cię zostawić, skąd mam 

wiedzieć, że znowu nie spróbujesz? A może powinienem ci powiedzieć, że to była jej decyzja, 

aby też i ona mogła odłożyć druty i iść do ciebie do garażu. Ale wbiła ci je w plecy, skoro na 

to zasłużyłeś? 

Szybko i od niechcenia buchnęło z niego powietrze, a może nawet śmiech. 

– Każdego dnia bardziej czułem, że muszę to zrobić. Teraz już nie. Ale nie wiem, czy 

to uczucie nie wróci. Nie będę Cię okłamywać. Powiedz, jak to jest, że przyszedłeś akurat  

we właściwym czasie? 

– Moja wybrała rozwód, na szczęście. Wziąłem urlop i sam z siebie przybyłem. Sam 

nie wiem, dlaczego, w jaki sposób. Musiałem. Tak ja ty. Ot, co. 

Leon podrapał się po kilkudniowym zaroście. 

– Kiedy cię ujrzałem, przypomniał mi się tamten śnieg, rekordowy, przecież wiesz. 

Przytaknąłem. 

– Nie wyleciało mi jeszcze z głowy. Chociaż było to... – spojrzał w kierunku baraku – 

mocniejsze. Widzę, że ty też pamiętasz? 

– Tak, ja też, to samo. Byliśmy aniołami w śniegu. 

Zapadliśmy w milczenie i daliśmy upust wspomnieniom. Dokładnie tak jak w nocy, dawno 

minionej, prawie dwa metry śniegu. W ciągu dnia skakaliśmy z balkonów pierwszego piętra 

i przebijaliśmy się przez biel. Jakiemuś sąsiadowi przenieśliśmy śnieżną czapę, która znaczyła 

miejsce jego samochodu, i kiedy chciał go odczyścić, nie mógł go znaleźć. Zgłosił kradzież na 

policji. W nocy poszliśmy w góry, na drugą stronę doliny. Nie poszliśmy dalej, 

ale położyliśmy się na poboczu i nie wiem, który przypomniał sobie coś, co musiał widzieć na 
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filmie, wcześniej tego nie znaliśmy. Kładziesz się plecami na śniegu, rozpościerasz ręce i nimi 

ruszasz. Ktoś musi Cię podnieść i kiedy zrobi to nagle i bez zatrzymywania, na powierzchni 

zostanie ślad, który w miejscu rąk ma skrzydła. 

Sęk w tym, że nie możesz wstać sam, ktoś musi Cię pociągnąć. Jeśli spróbujesz wstać 

o własnych siłach, zostawisz po sobie dziurę w śniegu, bez kształtu i znaczenia. 

– A pamiętasz, jak padał śnieg? 

Ogromne śnieżynki delikatną pieszczotą obejmowały dźwięki i wyrzucały je pod 

siebie. Leżeliśmy w bieli, ręce się nam zatrzymały, tonęliśmy, tonęliśmy. Nie widziałem 

wtedy nikogo, jedynie czerń nieba i okruchy, które mnie przysypały. Miałem odczucie, że lecę 

do nieba, że pożera mnie wszechświat, że jestem między gwiazdami, wieczny i bez strachu. 

Nie zauważyłem, że w rzeczywistości to śnieg się pode mną zapadał i zapadałem się głębiej 

i głębiej, w samotność i osamotnienie. Zachwyconego, z szeroko otwartymi ustami, znalazł 

mnie Leon, który pojawił się nad ziewającą dziurą i podał mi rękę, uratował mnie, 

że zrobiliśmy doskonałego anioła w śniegu. 

Potem była moja kolej, żebym mu podał swoją rękę. 

I tak to było. 

Popatrzyliśmy na siebie i znowu mieliśmy jeden z tych zbieżnych odruchów. Każdego 

z nas zaskoczyły łzy na twarzy drugiego, następnie przyłożyliśmy palce do własnych 

policzków i bez wiary wytarliśmy wilgoć. 

– Nie chciała, żeby ją ktokolwiek zabrał od aniołów. – powiedział i łzy, błyszcząc się, 

wylały się spod powiek. 

Zrozumiałem, że za każdym razem, kiedy tracimy kontakt, myślimy, że lecimy do 

gwiazd, a w rzeczywistości grzęźniemy w śniegu, i jeśli przeoczymy ręce, które spieszą nam 

z pomocą, utoniemy po drugiej stronie ocalenia. A część naszego mózgu nie zna pojęcia czasu 

dlatego, byśmy w niej mogli zmagazynować wspomnienia, które zawsze się nam przydają. 

Nie tylko rzeczy, które nas straszą, lecz także chwile bliskości, które pomagają nam przyjąć 

i wyciągnąć rękę. 

Siedzieliśmy i płakaliśmy, dopóki prawie nie odmarzły nam tyłki. 

Opracowywałem plan wszystkiego, co musiałem zrobić rano, jeszcze w nocy przez 

Internet kupić bilet lotniczy, kiedy Leon gwałtownie wydmuchał nos, do czego się 

przyzwyczaił w latach, kiedy był sportowcem, i powiedział: 

– Co teraz będzie z tym samochodem? 

– Idziemy trochę pojeździć? 

I poszliśmy.  

 

KONIEC 

 

Tłumaczenie: Zuzanna Kobos 
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Andrej E. Skubic 
 

Povest brez jezdeca 
 

 

To zgodbo pińem zato, da bi bilo vsem jasno, da nisem jaz ubil Tomaņa Ńalamuna, 

pa sploh, da bo ņe enkrat konec zajebanih ugibanj in da bo jasno, kako je bilo vse skupaj 

v resnici. 

Bilo je zimsko zgodnje popoldne leta 1989, teden dni pred plebiscitom, in ĉeprav je 

bilo nebo nad Ljubljano oblaĉno, je bila Ljubljana topla, spihana in dińeĉa. Z Jakobom, Darjo 

in Animo sem sedel v kavarni Uniona. Za nami je bilo ņe nekaj pirov, ampak ne preveĉ.  

Anima bere ĉasopis. 

„Ta je dobra,” pravi. 

Anima je moja princesa, moja edina. Ĉez leta se bova poroĉila, ampak o tem v tem 

trenutku ńe niĉ ne veva.  

„Katera?” 

„S štirimi milijoni pridnih rok nas ni strah prihodnosti. A mislite, da so za to najeli 

mojstre za marketing?” 

Anima se je tukaj lotila velike teme na malo nespońtljiv naĉin. Ampak res je bilo tako. 

„Ńe sploh, ĉe bi imeli zraven ńe pravo sliko,” pravi Jakob, „Si predstavljań ta efekt? 

Ńtiri milijone rok.” 

„To bi bilo ogromno enih rok,” pravi Darja. 

Ńtiri milijone rok – to je res preveĉ rok, da bi si jih ĉlovek sploh lahko konkretno 

predstavljal. Slika bi bila mogoĉe res umestna. Kajti takoj ko pademo na podroĉje abstrakcije, 

se stvari zakomplicirajo, postanejo nepredvidljive, in bogve, kaj je potem. Praktiĉno je ni 

stvari, ki se je ne bi mogel zamisliti s ńtirimi milijoni pridnih rok. Kaj naj dela toliko rok? 

Orjejo polja in ledine. Ņgeĉkajo majhne punĉke. Mlatijo idiote, zlo, primitivce. Obsedeno 

masturbirajo, v strasti, v poletu. Pińejo zgodovino, najprej z meĉem in takoj potem s peresom. 

Praskajo pasje kriņe. Se stiskajo v molitvi. Drņijo srpe in kladiva, knjige in teleskope. 

Se umivajo pod pazduho, pokrtaĉijo brke, poboņajo mamico mińko.  

„Samo na eno stvar bi vas rad spomnil,” je rekel Jakob. „V zelo specifiĉnem 

kronotopu ņivimo, a vam je to jasno?” 

„K kakšnem topu?” je vprańala Anima. 

Natipkajo zbrana dela Williama Shakespeara, bogsigavedi, sorazmerno hitro, vse je 

mogoĉe.  

„To so prelomni trenutki v zgodovini, ki se jih bomo spomnili vse ņivljenje. 

Pomislimo, kaj v tem momentu delamo, ob vsaki obletnici ĉez desetletja se bomo spomnili, 

kaj smo v tem ĉasu delali.” 

„Kaj se to pravi?” pravim. 

„Kaj pa mi delamo? Sedimo tukaj v Unionu,” pravi Darja. 

„Toĉno to,” pravi Jakob.  

* 

Avto zavije s Celovńke na desno. Odloĉili smo se za premike. Bolje reĉeno, Jakob se 

je odloĉil, da se bomo premaknili, premik k zdravju. Ńele popoldne je, je rekel. Zakaj ne bi ńli 
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na Ńmarno goro? Zveĉer bo ńe veliko ĉasa, da bomo lahko viseli v Unionu. Ideja se nam je 

zdela vsem tako odbita, da nismo imeli pravzaprav niĉ proti, nismo mogli imeti. Torej, 

premik. 

„Tale Ńmarna gora je v redu ideja,” pravi Jakob, ko pripeljemo do Broda in zavijemo na levo. 

Mraĉni dvojni griĉ se razkrije pred nami v vsej svoji veliĉini. „Rekreacija, ĉisti moņgani.”  

„Streznitev, fantje in punce,” pravi Anima. 

„Toĉno tako,” pravi Jakob. „napoĉil je trenutek streznitve. Odloĉilni moment.” Potem 

se navidezno uĉiteljsko obrne proti nam. „Da boste glasovali prisebno, fantje in punce!” 

Zunaj so hińe, rahlo posneņene, decembrsko popoldne. Idila. 

„A veń, kaj je meni glavni argument, za kaj bom glasoval,” pravim. „Glasoval bom za 

to, da bi bilo potem vseeno, za kaj je kdo glasoval.” 

„Kaj serjeń? Kako bo vseeno?” 

„To mislim,” pravim in gledam ven – ńe vedno je oblaĉno. Oblaĉno nad Ljubljano, 

jebemtimater. Ampak zdaj vremena imajo, da se bodo zjasnila. Res. „Tukaj glasujemo za 

svobodo, a ne? Za tako svobodo, da te ne bo potem nikoli veĉ noben mogel zajebavat, ĉe si bil 

svoje cajte za ali pa proti. Imel boń pravico, da si bil proti.” 

„Ti si idiot. Tukaj gre za tisoĉletne sanje slovenskega naroda, ne pa za kakńno 

pravico.” 

„Toĉno kot si rekel. Za tisoĉletne sanje o svobodi. Saj tukaj imamo na oblasti ljudi, 

ki so bili po zaporih, ker so delali drugaĉe od drņavnih direktiv. Oni to organizirajo. ” 

„Andrej,« pravi Darja, „ti serjeń ĉiste, nerazredĉene klamfe.” 

Jakob je tiho in ńofira, zmajuje z glavo. Kakńno sranje ta raztresa, mu brodi po glavi, 

je ĉisto oĉitno.  

„To bo lahko veljalo za vsa naslednja glasovanja, potem, ko ņe enkrat bomo imeli 

svobodo,” pravi potem. „Ne pa za to.” 

„Tudi za to,” pravim. Vse tole mi gre poĉasi na kurac. „Ĉe ne velja za to, potem vse 

skupaj ne velja nič.” 

* 
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Andrej E. Skubic 
 

Opowieść bez jeźdźca 
 

 

To opowiadanie piszę po to, żeby wszyscy zrozumieli, że to nie ja zabiłem Tomasza 

Szalamuna i w ogóle, żeby się skończyły te pojebane zgadywanki i żeby było jasne, jak to 

wszystko było naprawdę. 

Było wczesne zimowe popołudnie 1989 roku, tydzień przed plebiscytem i chociaż 

niebo nad Lublaną było chmurne, to Lublana była ciepła, wietrzna i pachnąca. Siedziałem 

w kawiarni Union z Jakobem, Darją i Animą. Za nami było kilka browarów, ale niezbyt dużo.  

Anima czyta gazetę. 

– To jest niezłe – mówi. 

Anima to moja księżniczka, moja jedyna. Po latach weźmiemy ślub, ale w tej chwili 

jeszcze o tym nie wiemy. 

– Które? 

– Z czterema milionami pracowitych rąk przyszłość nam niestraszna. Myślicie, 

że wynajęli do tego speców od marketingu? 

Anima potraktowała tutaj ważny temat trochę lekceważąco. Ale rzeczywiście tak było.  

– W ogóle gdyby mieli do tego jeszcze właściwe zdjęcie – mówi Jakob. – Wyobrażasz 

sobie ten efekt? Cztery miliony rąk. 

– To byłby ogrom tych rąk – mówi Darja. 

Cztery miliony rąk – jest naprawdę zbyt dużo rąk, żeby człowiek mógł je sobie 

konkretnie wyobrazić. Zdjęcie byłoby chyba naprawdę na miejscu. Bowiem zaraz, gdy tylko 

wejdziemy na teren abstrakcji, rzeczy się skomplikują, staną się nieprzewidywalne i bóg wie, 

co będzie dalej. Praktycznie nie ma rzeczy, których nie mógłbym sobie wyobrazić z czterema 

milionami pracowitych rąk. Co może robić tyle rąk? Orzą pola i ugory. Łaskoczą małe 

dziewczynki. Piorą idiotów, zło, prymitywów. Maniakalnie się masturbują, namiętnie 

i z zapałem. Piszą historię, najpierw mieczem, a później piórem. Drapią psie grzbiety. 

Ściskają się w modlitwie. Trzymają sierpy i młoty, książki i teleskopy. Myją się pod pachami, 

szczotkują wąsy, pieszczą mamuśkę myszkę. 

– Zwróciłbym wam uwagę tylko na jedną rzecz – powiedział Jakob. – Żyjemy 

w bardzo specyficznym chronotopie, wiecie o tym? 

– W jakim topie? – zapytała Anima. 

Wstukują na maszynie dzieła zebrane Williama Shakespeare‟a, bóg to raczy wiedzieć, 

względnie szybko, wszystko jest możliwe. 

– To są przełomowe momenty w historii, które będziemy pamiętać przez całe życie. 

Pomyślmy, co robimy w tej chwili, po długich latach przy każdej rocznicy będziemy 

wspominali, co robiliśmy w tym czasie. 

– Co to znaczy? – mówię. 

– A co my robimy? Siedzimy tutaj w Unionie – mówi Darja. 

– Racja – mówi Jakob. 

 

* 
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Auto skręca z Celowskiej w prawo. Zdecydowaliśmy się na ruch. Prawdę mówiąc, 

to Jakob zdecydował, że będziemy się ruszali, ruch do zdrowia. Dopiero jest popołudnie, 

powiedział. Dlaczego nie poszlibyśmy na Szmarną Górę? Wieczorem będzie jeszcze dosyć 

czasu, żebyśmy tkwili w Unionie. Pomysł wydał się nam wszystkim tak szalony, że nie 

mieliśmy w sumie nic przeciwko, nie mogliśmy mieć. A więc ruch. 

– W gruncie rzeczy Szmarna Góra to dobry pomysł – mówi Jakob, gdy docieramy do 

Brodu i skręcamy w lewo. Mroczne podwójne wzgórze ukazuje się przed nami w całej swojej 

okazałości. – Rekreacja, czyste mózgi. 

– Otrzeźwienie, chłopaki i dziewczyny – mówi Anima. 

– Dokładnie tak – mówi Jakob. – Zaczął się czas wytrzeźwienia. Decydujący moment 

– potem zwraca się do nas pozornie dydaktycznie. – Żebyście głosowali przytomnie, chłopaki 

i dziewczyny! 

Na dworze są domy, łagodnie zaśnieżone, grudniowe popołudnie. Idylla. 

– Wiesz, co jest dla mnie głównym powodem, na co będę głosował? – mówię. – Będę 

głosował za tym, żeby później było wszystko jedno, na co kto głosował. 

– Co ty gadasz? Jak to wszystko jedno? 

– Tak sądzę – mówię i wyglądam na zewnątrz – wciąż jest pochmurnie. Pochmurnie 

nad Lublaną, kurwa mać. Ale teraz nadszedł moment, kiedy się przejaśni. Naprawdę. – 

Głosujemy tutaj za wolnością, no nie? Za taką wolnością, żeby potem nikt nie mógł cię 

męczyć, żeby kiedyś być przeciwko. Będziesz miał prawo do tego, że byłeś przeciwko. 

– Jesteś idiotą. Tu chodzi o tysiącletnie sny narodu słoweńskiego, nie o jakieś prawa. 

– Dokładnie tak, jak powiedziałeś. Tysiącletnie sny o wolności. Teraz mamy tutaj 

u władzy ludzi, którzy byli w więzieniach, bo postępowali sprzecznie z dyrektywami 

państwowymi. Oni to organizują. 

– Andrej – mówi Darja. – Ty gadasz totalne bzdury. 

Jakob jest cicho i prowadzi, kręci głową. O jakim gównie ona gada, błądzi mu po 

głowie, to jest zupełnie oczywiste.  

– To będzie miało znaczenie na wszystkich następnych głosowaniach, później, kiedy 

znowu będziemy mieć wolność – mówi później. – Ale nie na tym. 

– Także na tym – mówię. Wszystko to zaczyna mnie powoli wkurwiać. – Jeśli nie jest 

ważne teraz, to wszystko razem nie jest nic warte. 

 

* 
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Maja Novak 
Dzień sportu 

 
Dominika Hetmańska 
Uniwersytet Gdański 

 

Tekst Maji Novak to nietypowa proza: jest bardzo poetycki, bajkowy,  

w impresjonistycznym klimacie. Przetłumaczenie go było dla mnie prawdziwym wyzwaniem.  

Dzień sportu nie jest może aż taki trudny od strony leksykalnej, ale licznych 

problemów przysparzała skomplikowana składnia. Tekst przypomina monolog, w którym 

osoba mówiąca szybko przechodzi od jednej myśli do drugiej, trzeba więc uważać, żeby się 

„nie zgubić” i odpowiednio zrozumieć sens zdania.  

Zastanawiałam się również, czy niektóre porównania lub metafory tłumaczyć 

dosłownie, czy szukać jakiegoś popularnego określenia w języku polskim. W kilku 

przypadkach (np. gdy nauczyciele spoglądają na narratorkę „przez pajęczyny w kącikach 

oczu‟) zdecydowałam się na tłumaczenie dosłowne, ponieważ nie znalazłam innego, równie 

sugestywnego polskiego określenia.  

Jednak zdecydowanie najwięcej czasu zajęło mi nie samo przetłumaczenie, 

ale poskładanie wszystkich zdań wielokrotnie złożonych tak, żeby były w miarę logiczne, 

a jednocześnie oddawały bajkowy klimat opowiadania.  

 

 

Miha Mazzini 
Anioły w śniegu 

 
Tomasz Łukaszewicz 

Uniwersytet Gdański 
 

Styl opowiadania Mazziniego Anioły w śniegu nie stwarza większych problemów 

w tłumaczeniu. Brak rozbudowanych metafor, części składowe zdań wielokrotnie złożonych 

łączą się w logiczny sposób, który można swobodnie oddać w języku polskim bez 

konieczności zmiany szyku. Inwersję należało zastosować jedynie w przypadku 

przymiotników stojących zazwyczaj w języku słoweńskim przed rzeczownikiem (rodno mesto 

– „miasto rodzinne‟).  

Autor nie stosuje neologizmów, które wymagają od tłumacza inwencji i sprawiają 

niekiedy kłopoty. Pojawia się natomiast leksyka naukowa, której przetłumaczenie na język 

polski wymagało głębszego zastanowienia (apnenec, večni kapniki).  

Pewne problemy sprawiło mi przetłumaczenie niektórych fraz, które przy dosłownym 

przekładzie brzmiały w języku polskim nienaturalnie. I tak np. przetłumaczenie zdania: 

Spomnim se obdobja po svojem prvem grobišču wymagało wyrzucenia zaimka 

dzierżawczego, gdyż sformułowanie „Czas po mojej pierwszej mogile‟ brzmi w języku 

polskim paradoksalnie. Podobnie dosłowny przekład frazy zaprisežen športnik brzmiałoby 

nienaturalnie, gdyż w języku polskim przymiotnik „zaprzysięgły‟ raczej nie łączy się 

z rzeczownikiem „sportowiec‟. W tym przypadku należało zamienić przymiotnik 
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„zaprzysięgły‟ na „zagorzały‟ bądź „zapalony‟, co jednak przyniosło nieznaczną zmianę 

znaczenia.  

Pojawiły się także frazy, które z pozoru łatwe do przetłumaczenia, okazywały się 

bardziej skomplikowane. Množični morilci nie są bowiem „zbiorowymi mordercami‟ 

lecz raczej „zbrodniarzami wojennymi‟. Dosłowne przetłumaczenie kompletnie zmieniłoby 

w tym przypadku sens fragmentu opowiadania.  

Autor często stosował też opisy, które odnosiły się do wcześniejszych fragmentów. 

Należało w takich przypadkach szczególnie uważać, aby zachować konsekwencję 

w tłumaczeniu, gdyż jej brak mógłby sprawić, że tekst stałby się niezrozumiały. 

 

 

Miha Mazzini 
Anioły w śniegu 

 

Paweł Powszek 

Akademia Techniczno-Humanistyczna 
 

Opowiadanie Mazziniego Anioły w śniegu nie nastręczało żadnych specjalnych 

trudności translatorskich, wolne było też od odniesień czysto kulturowych czy zwrotów 

nieprzetłumaczalnych. Nie znaczy to, że sam przekład odbywał się „łatwo i przyjemnie”.  

Po pierwsze musiałem pamiętać o różnicach w gramatyce polskiej i słoweńskiej, i tak 

np. przymiotniki dzierżawcze mogły zostać przetłumaczone dosłownie, bo przecież zdarza się 

w mowie potocznej (a jeszcze częściej w gwarze śląskiej) powiedzieć np. „mamin synek‟, lecz 

zwykle powiedzielibyśmy „synek mamy‟. Zatem Leonova žena będzie „żoną Leona‟, 

zaś Leonov pogled – „wzrokiem Leona‟.  

Należało również pamiętać o różnym w obu językach rodzaju niektórych 

rzeczowników np. słoweńska baraka (r. żeński) w języku polskim posiada rodzaj męski 

„barak‟. Z różnic leksykalnych można nadmienić „spawarkę‟, która w języku polskim nie 

posiada „zapalniczki‟ (vžigalnik), a „palnik‟. W trzech miejscach autor zastosował wyrazy 

z języka potocznego np. faks jest skrótem od fakulteta i oznacza wydział na uczelni; oldtajmer 

jest wyrazem oznaczającym samochód stary rocznikowo, a polskie wyrażenie „stary 

samochód‟ ma konotacje bardziej na auto zniszczone, zaniedbane, niekoniecznie stare, 

zdecydowałem się więc na „samochód w stylu retro‟; problemy miałem ze słowem fuš, 

którego definicja według Słownika literackiego języka słoweńskiego (w języku słoweńskim 

nazywanego w skrócie: SSKJ) brzmi: „wykonywanie prac rzemieślniczych bez pozwolenia na 

takowe”. Wyraz ten nie ma bezpośredniego odpowiednika w języku polskim, zdecydowałem 

się jednak na „pasję‟, która, mimo iż nie posiada negatywnych skojarzeń jak fuš, być może 

najbliżej odzwierciedla w/w definicję (np.‟pasjonat motoryzacji, militariów‟).  

Problemów za to nie było z wyrażeniem hlad je lezel pod kožo, którego mimo, że nie 

można przełożyć dosłownie, to wiadomo, że w Polsce „mróz przenika do szpiku kości‟. 

Zastanawiałem się natomiast jak przetłumaczyć zwrot luknja, ki jo je za seboj pustila izpadla 

grča, bowiem nie pasuje ani „dziura, którą pozostawił za sobą sęk, który wypadł‟, ani „dziura 

po wypadniętym sęku‟; zastosowałem więc wariant „dziura pozostawiona przez sęk‟, który 

jest jednak pewną metaforą, bo przecież sęk nie mógł „pozostawić dziury i sobie pójść”.  
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Najwięcej jednak problemów miałem z przełożeniem dwóch wyrażeń. Pierwsze 

z nich, to majhna črna plastična ročka. Według słownika słoweńsko-polskiego ročka, to po 

prostu „rączka‟, co nie pasuje do dalszego opisu. Następnie wyobrażałem sobie ów wyraz jako 

korek wlewu paliwa, co pasowałoby do sytuacji, jednak nie można polać się z niego benzyną. 

Tu przyszedł z pomocą SSKJ i internet, w którym można znaleźć, że mianem plastična ročka 

nazywa się również „mały pojemnik na ciecze‟ (jak np. spryskiwacz do szyb), z którego to już 

polać się paliwem można.  

Drugim zwrotem, który sprawił mi niemałe trudności, był kristali gora. Nie mogły być 

to „kryształy gór‟, ponieważ – jak sądziłem – musiałaby być inna końcówka rzeczownika gora 

(kristali gor); nie był to „kryształ górski‟ (gorski kristal), „góra kryształów‟ też nie pasowała. 

Sprawdziłem więc definicję wyrazu gora w SSKJ. Tam też, jeden jedyny przykład opisywał 

podobną sytuację: iti čez devet gorá in devet vodá, w którym występuje starsza forma 

dopełniacza l. mn. od rzeczownika gôra – z akcentowaną końcówką -á. A zatem zwrot krsitali 

gora oznacza jednak „kryształy gór‟ i prawdopodobnie kojarzyć się ma z ośnieżonymi 

szczytami gór, które wspomniane są wcześniej w tekście. 

 

 

Miha Mazzini 
Anioły w śniegu 

 

Zuzanna Kobos 

Uniwersytet Łódzki 
 

Przy przekładzie z języka słoweńskiego na język polski podstawowym problemem jest 

oddanie w jednakowej lub bardzo zbliżonej ilości słów, bez dodatkowego uszczegółowienia, 

liczby podwójnej, od dawna nieistniejącej w polszczyźnie, a która ma się świetnie w języku 

słoweńskim. Jak bowiem powiedzieć po polsku bez żadnych dodatkowych słów, że wyrażenie 

a se greva malo vozit? oznacza „idziemy trochę pojeździć?‟ tylko i wyłącznie we dwoje? 

Warto zwrócić uwagę na inną, nieobecną już w polszczyźnie, a funkcjonującą 

w języku słoweńskim, formę supinum po czasownikach wyrażających ruch (grem spat, ale 

hočem spati, a se greva malo vozit, ale hočeva se malo voziti). W języku polskim pokrywa się 

ona z postacią bezokolicznika (np. „idę spać‟, „chcę spać‟), a zatem rozróżnienie form ze 

względu na końcówkę jest niemożliwe. 

Wątpliwości translatorskie pojawiają się także przy aspekcie czasowników. Podobnie 

jak język polski, słoweński także wykorzystuje zjawisko aspektu czasownika. Zdecydowanie 

rzadziej jednak forma dokonana w czasie teraźniejszym ma znaczenie futurum, co z kolei jest 

bardzo częstym zjawiskiem w polszczyźnie. Trzeba zatem uważać, aby podczas tłumaczenia 

błędnie nie zmienić aspektu danego czasownika np. vedno razširiš roki to „zawsze 

rozpościerasz ręce‟, a nie: „zawsze rozpostrzesz ręce‟. 

Ostatnim zagadnieniem, o którym chciałabym wspomnieć, jest eliptyczność języka 

słoweńskiego względem polszczyzny. Ten pierwszy to język bardzo ekonomiczny, 

z nieustannie szerzącą się tendencją do maksymalnego skracania form, a nawet całych zdań. 

Wypowiedzenie prav tako noč, davno minula, skoraj dva metra snegu jest tego doskonałym 

przykładem. Nie powiemy przecież „właśnie tak noc, dawno miniona‟, raczej „właśnie tak jak 



 

 
108 

 

w nocy, dawno minionej‟. Język słoweński ogranicza liczbę używanych słów do minimum, 

co przy dosłownym tłumaczeniu na język polski daje czasem wypowiedzenia nielogiczne. 

Reguły gramatyczne i syntaktyczne wymagają od użytkowników polszczyzny większej liczby 

słów, nie pozwalają na opuszczanie różnych członów, gdyż tak przekaz ustny jak i pisemny 

stałby się niezrozumiały dla odbiorcy. 

Dla Słoweńców taka polityka językowa jest nie do przyjęcia, dla nich maksimum treści 

przy minimalnej liczbie znaków jest normą, nie wyjątkiem. 

 

 

 

Andrej Skubic 
Opowieść bez jeźdźca 

 
Ewa Brzezińska 

Uniwersytet Gdański 
 

Muszę przyznać, że tłumaczony przeze mnie fragment opowiadania Opowieść bez 

jeźdźca Andreja Skubica przysporzył mi pewnych problemów translatorskich.  

Po pierwsze, autor użył języka potocznego, nieliterackiego, slangu, dla którego trudno 

często znaleźć odpowiednie sformułowania w polszczyźnie. Co więcej, wyrażenia przez niego 

użyte w słowniku się po prostu nie znalazły. W takich przypadkach nieodzowna stawała się 

pomoc lektorów języka słoweńskiego.  

Kolejną istotną kwestią była zastosowana przez Skubica specyficzna technika 

narracyjna, jaką jest tzw. „potok myśli”. Narrator komentuje następujące po sobie wydarzenia 

oraz przytacza słowa swoich przyjaciół, przeplatając je własnymi przemyśleniami 

i skojarzeniami. Utrudnia to śledzenie jego rozważań, a co za tym idzie – jak najdokładniejsze 

tłumaczenie ich na język polski.  

Następnym problemem były próby przekładu wyrażeń takich, jak bogve, bogsigavedi, 

którym w polszczyźnie odpowiadają zwroty: „bóg wie‟, „bóg to jeden wie‟, „tylko bóg to wie‟ 

czy też „bóg raczy wiedzieć‟. Tak duży wybór sprawił, że starałam się dopasować 

odpowiadający zwrot, kierując się subiektywnym uznaniem.  

Sporo uwagi poświęciłam wymianie zdań dotyczących „chronotopu‟, a dokładniej 

próbowałam oddać grę słowną (V zelo specifičnem kronotopu živimo... – V kakšnem topu?), 

którą zastosował w tekście Skubic, a którą – jak przynamniej początkowo mi się wydawało – 

trudno oddać w języku polskim.  

W mojej opinii teksty Skubica są problematyczne w procesie tłumaczenia, dlatego 

mam nadzieję, że końcową wersję mojego tłumaczenia, nad którą pracowaliśmy podczas  

IV Ogólnopolskich Warsztatów Translatorskich, można uznać za udaną.  
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AUTORZY CZESCY 
 

 

 

Jiří Čermák (1884 – 1955)  

Frantińek Dvorský (1882 – 1960) 

 

Kuzynostwo geografów, alpejczyków i podróżników, obaj byli członkami Ĉeskoslovenské 

Akademii Věd, badali między innymi Alpy Julijskie, a także popularyzatorami wspinaczek 

górskich. Poza szeregiem prac naukowych z dziedziny geografii Jiří Ĉermák wydał także 

w roku 1923 książkę Člověk a hory. Drugi z kuzynów, Frantińek Dvorský, wydał szereg 

podręczników do geografii, a także trzy powieści.  

 

 

Barbora Markéta Eliáńová (1884 – 1957) 

 

Pracę rozpoczęła od posady nauczycielki, potem zaczęła podróżować. Najwięcej, bo aż pięć, 

podróży odbyła do Japonii, tam też długi czas mieszkała, także jako pracownik ambasady 

czechosłowackiej. Kilkakrotnie w swoich podróżach okrążyła świat. Zadebiutowała literacko 

w roku 1915 zapiskami z rocznego pobytu w Japonii Rok života mezi Japonci a kolem 

zeměkoule. Wydawała swoje zapiski z podróży i reportaże, potem także powieści.  

 

 

Lenka Daňhelová (ur. 1973) 

 

Czeska poetka, pisarka, plastyczka, tłumaczka z języka włoskiego, francuskiego i polskiego. 

Pracowała jako dziennikarka, tłumaczka i redaktorka. Obecnie jest naczelną redaktorką 

czeskiej wersji czasopisma literackiego „Pobocza”. Swoje wiersze publikowała w licznych 

czeskich i zagranicznych czasopismach. W roku 2004 wydała w formie książkowej powieść 

Cizinci (2004), na druk czeka tomik poezji Pozdrav ze Sude.  

 

 

Alois Musil (1868 – 1944) 

 

Był katolickim księdzem, profesorem teologii, orientalistą, biblistą, podróżnikiem, etnografem 

i pisarzem. Jest uważany za jednego z największych orientalistów przełomu XIX i XX wieku. 

Po studiach i święceniach kapłańskich w Ołomuńcu studiował jeszcze w Jerozolimie 

i Bejrucie. Prowadząc prace badawcze w Jordanii odkrył koło Petry skalny pałac Kusejr Amra 

z barwnymi freskami, czym wzbudził światową sensację. (Pałac został wpisany na listę 

dziedzictwa światowego UNESCO). Odkrycia zaowocowały wydaniem (po niemiecku) dzieł 

Arabia Petraea i Kusejr Amra. Prowadził badania w Palestynie, Syrii, Iraku, spędził wiele 
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czasu z beduińskim plemieniem Rwala. Władał oprócz klasycznych i nowożytnych języków, 

trzydziestoma pięcioma arabskimi narzeczami. Podczas I wojny światowej przedsiębrał tajne 

misje szpiegowskie na terenie Cesarstwa Osmańskiego. Po wstąpieniu na tron cesarza Karola 

I został spowiednikiem cesarzowej Zyty. Miał spory wpływ na decyzje polityczne 

podejmowane na dworze. Po powstaniu Czechosłowacji został profesorem Uniwersytetu 

Karola w Pradze. Pomagał w założeniu Instytutu Orientalnego. Był członkiem większości 

europejskich i światowych towarzystw naukowych. W roku 1928 został odznaczony przez 

American Geographical Society medalem im. Charlesa P. Daly‟go. Wyniki swoich badań 

popularyzował w licznych publikacjach, m.in. w pracach naukowych, dziennikach 

z podróży(ponad 35 tytułów), w książkach dla młodzieży (20 tytułów).  

 

 

Bohumil Pavlok (1922 – 2002) 

 

Pisał także pod pseudonimem: Michal Slezan; poeta, pisarz, recenzent, publicysta, satyryk. 

Skonczył filologię czeską oraz filozofię na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Jego debiut – 

Svatební datuje się na rok 1946. Od roku 1948 był objęty całkowitym zakazem publikacji. 

Do roku 1990 opublikował około trzynastu pozycji w samizdacie. Pierwszą oficjalną 

publikacją po tym okresie był tomik poezji Hledání tváře z roku 1990. 

 

 

Karel Toman (1877 – 1946) 

 

Pseudonim artystyczny: Antonína Bernáńka; czeski poeta, dziennikarz i tłumacz z języka 

francuskiego. Przedstawiciel tzw. „Generacji anarchistycznych buntowników”. Studiował 

prawo w Pradze, jednak porzucił studia. Wiele lat pracował jako urzędnik, potem jako 

redaktor czasopisma „Národní listy”, współpracował także z gazetą „Lidové nowiny”. 

Zadebiutował w siódmej klasie gimnazjum wierszem Nivě w studenckim piśmie „Zora”. 

Wydał tomy poezji: Pohádky krve (1898), Torzo života (1902), Melancholická pouť (1906), 

Sluneční hodiny (1913), Verše rodinné a jiné (1918), Měsíce (1918), Hlas ticha (1923), Stoletý 

kalendář (1926)  
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AUTORZY SŁOWEŃSCY 
 

 

 

 

Miklavž Komelj (1973) 

 

Jest poetą, tłumaczem, publicystą, doktorem historii sztuki, artystą, zdobywcą nagrody Jenka 

z roku 2006. Opublikował cztery tomiki poezji: Luč delfina (1991), Jantar časa (1999), Rosa 

(2002) i Hipodrom (2006). W roku 2006 na półki trafiła jeszcze książka dla dzieci Zverinice. 

Jego poezja jest tłumaczona na języki obce i umieszczana w zbiorach i tomikach. Komelj 

również tłumaczy dzieła m.in. Gérarda de Nerval, Ezra Pounda, Pabla Nerudy, Fernanda 

Pessoa, Piera Paola Pasoliniego, Włodzimierza Majakowskiego. Pisze i publikuje także eseje 

popularnonaukowe oraz rozprawy naukowe. Zajmuje się sztuką współczesną, również 

słoweńską, awangardą rosyjską. Autor licznych wstępów do książek, redaktor książki Jure 

Deteli Zapisi o umetnosti, która została wydana przez wydawnictwo Hyperion w Koprze. 

 

 

Miha Mazzini (1961) 

 

Studiował informatykę, w Anglii zaś ukończył podyplomowe studia scenopisarstwa. Jest 

członkiem Europejskiej Akademii Filmowej i wykłada pisanie scenariuszy filmowych. Autor 

jedenastu książek, w tym młodzieżowych. Wydał także kilka podręczników do informatyki, 

jak również podręcznik pisania scenariuszy. Zarówno w Słowenii, jak i na międzynarodowych 

festiwalach zdobył wiele nagród: nagrodę CIRCOM za najlepszy europejski film telewizyjny 

(1992), Złotą Palmę za najlepszy film na XXII. Festiwalu Mostra de Palencia, nagrodę 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków (Fipresci Prize, 2002), główną nagrodę Der 

Heinrich na festiwalu filmowym w Braunschweig w Niemczech i in. W roku 1986 za powieść 

Drobtinice otrzymał nagrodę za słoweńską powieść roku, dwa lata później zaś Złotego Ptaka 

za wybitne zasługi artystyczne. Powieść Guarding Hanna, angielska wersja powieści Telesno 

čuvanje, była w roku 2004 nominowana do International IMPAC Dublin Literary Award. 

Dzieła Mazziniego tłumaczone są na angielski, chorwacki, czeski, polski i rosyjski.  

 

 

Maja Novak (1960) 

 

Słoweńska pisarka i tłumaczka. Po studiach prawniczych kilka lat pracowała jako 

dziennikarka, dziś zajmuje się tłumaczeniem dzieł literatury pięknej oraz książek z różnych 

dziedzin humanistyki. Autorka zbioru opowiadań Zverjad (1996), powieści Izza kongresa ali 

umor v teritorialnih vodah (1993), Cimre (1995), Karfanaum ali as killed (1998), Mačja kuga 

(2000) i książek dla dzieci. W roku 1997 otrzymała nagrodę Fundacji Preńerna.  
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Andrej Skubic (1967) 

 

Ukończył slawistykę i anglistykę na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Lublanie. Wieloletnie 

studia nad językiem, których efekty są widoczne w jego prozie, ukoronował pracą doktorską 

Sociolekti v jezikovni stvarnosti in literarnem delu (2003). Powieść Grenki med wyróżniona 

została m.in. nagrodą im. Kresnika za najlepszą powieść roku. Jego druga powieść Fužinski 

bluz przyniosła mu w roku 2001 nominację do tej samej nagrody, zaś jesienią 2005 została 

ona wystawiona w Słoweńskim Teatrze Narodowym Drama. Jego najnowszym dziełem jest 

zbiór krótkich opowiadań Nornišnica (2004). Dzięki słuchowisku radiowemu Kot nebo 

(od 1993) zdobył doświadczenie także w tej dziedzinie. Tłumaczy dzieła współczesnej 

szkockiej i irlandzkiej literatury, jak np. powieść Flanna O‟Briena Tretji policaj (1996), 

powieść Irvina Welsha Trainspotting (1997) oraz powieść Patricka MacCabe‟a Mesarček 

(1998). Współpracował jako tłumacz przy antologii współczesnych opowiadań irlandzkich 

Kri in voda (1998), antologii współczesnej szkockiej krótkiej prozy Glas, której był również 

redaktorem (2000), oraz przy wyborze poezji i opowiadań Jamesa Joyce‟a (2002). 
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TŁUMACZE  
Z JĘZYKA CZESKIEGO I SŁOWEOSKIEGO 

 
 
 

Tomasz Butkiewicz 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

 
Ewa Brzezioska 

Uniwersytet Gdaoski 
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Katarzyna Kempny-Król 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 
 

Zuzanna Kobos 
Uniwersytet Łódzki 

 
Agnieszka Lamers 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 
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Uniwersytet Gdaoski 
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Paweł Powszek 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

 
Marcin Wągiel 

Uniwersytet Śląski 
 

Ewa Wieder 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

 
Ewelina Woźniak 

Akademia Technicz no-Humanistyczna w Bielsku-Białej 
 

Wanda Wojciechowska 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 
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Od Redakcji 
 
 

Tematem V Ogólnopolskich Warsztatów Translatorskich były różnice kulturowe, 

stanowiące wyzwanie dla tłumacza. Kontekst kulturowy jest kategorią podlegającą 

przekładowi w mniejszym lub większym stopniu. Niekiedy może się on pokrywad 

z kontekstem kulturowym języka docelowego – jak na przykład zwyczaj jedzenia karpia na 

Boże Narodzenie w Polsce i Czechach, a niekiedy nie będzie się on pokrywał zupełnie. 

Okazało się, że kultura i zwyczaje, nawet w przypadku obszarów językowych tak bliskich jak 

słowiaoskie, przeważnie nie pokrywają się. Trudności translatorskie tłumacz może napotkad 

niemal na każdym kroku: począwszy od spraw związanych z życiem codziennym, jak nazwy 

popularnych sieci supermarketów (np. słoweoski „Merkator” – co będzie można zauważyd 

w przekładach poezji słoweoskiej w niniejszym tomie), na subtelnych i zawoalowanych 

aluzjach do narodowej literatury, kultury czy muzyki skooczywszy. 

Różne strategie może przyjąd tłumacz w zetknięciu z problemem translatorskim, 

związanym z różnicami kulturowymi. Do najczęściej używanych należą: zastąpienie rodzimym 

odpowiednikiem (czyli wspomniany wyżej „Merkator” stałby się na przykład „Społem”), dalej, 

pozostawienie w oryginale bez żadnego wyjaśnienia oraz pozostawienie w oryginale 

z wyjaśnieniem w przypisie. Wśród tłumaczy panuje – słusznie lub niesłusznie – przekonanie, 

iż przypis jest poniekąd przyznaniem się tłumacza do porażki. Co jednak robid, jeśli bez 

owego wyjaśnienia cały tekst staje się nieczytelny ze względu na brak odpowiednika w języku 

docelowym, a pozostawienie słowa w oryginale i liczenie na dociekliwośd czytelnika znacząco 

utrudniałoby lub wręcz uniemożliwiało odbiór tekstu? 

Nad podobnymi zagadnieniami mieli okazję zastanawiad się młodzi tłumacze języków 

słoweoskiego i czeskiego z całej Polski, którzy przyjechali już po raz piąty na bielskie 

Warsztaty. Mamy nadzieję, że przyjmą Paostwo ich pracę z otwartością, a przedstawione 

komentarze translatorskie wiernie oddadzą trud i dylematy, przed jakimi stali, tłumacząc 

teksty współczesne z wyżej wymienionych języków. 
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Proza czeska 
 
 

Lenka Daphelová 
 
 



 

    

 



 

 
123 

 

V DOBRÉ SPOLEČNOSTI 
 

 
Seděli v hospodě kolem největńího stolu. Moc dobrá spoleĉnost. Ĉtyři chlapi a jedna 

holka. 
„Stejně nevím, ņe tě tu tak snesem. Ņenský jsme do hospody nikdy nebrali,“ obrátil se 

k ní, kdyņ zvedal k ústům půlitr s pivem. „Nedělá to dobrotu.“ 

„Moņná je to tím, ņe se nikomu z vás nelíbím. Moņná uņ jste staří. Uņ je vám 

to jedno.“ 

„Si děláń srandu, ne?“ pohlédl na ni se zvednutým oboĉím. „Tady tenhle otec ņije 

s dvacetiletou holkou,“ ukázal na jednoho z nich. 

Zańklebila se na něj a obrátila se k muņi, který vyprávěl nejvíc. Marně se snaņila 

vybavit si jeho jméno. Nevzpomněla si. 

„Tuhle Pepa by vám moh vyprávět, jak ńel jednou z hospody domů. Co, nechceń?“ 

zablýskal oĉima vypravěĉ a obrátil se na Pepu. Ten jen znechuceně mávl rukou. 

Vypravěĉ a dva dalńí se rozesmáli. Uņ tu historku znali. 

„Ńli jsme po ńichtě do hospody. Byli jsme utahaní jak psi a měli pořádnou ņízeň. 

Za chvíli jsme ho měli. Pepovi se leskly oĉiĉka a skoro nemluvil. Von, kdyņ má draka, tak 

skoro nemluví,“ rozesmál se. Pepa na něj otráveně pohlédl a cosi zabruĉel do svého půlitru. 

„Jeńtě jednou, pánové?“ zeptal se ĉíńník, který přińel pro prázdné sklenice. 

„Vypadáme snad jako abstinenti?“ 

Kdyņ se ĉíńník otoĉil k ní, jen zavrtěla hlavou a bradou ukázala na své nedopité pivo. 

Ĉíńník pokrĉil lhostejně rameny. Omluvně se usmála. 

„Kde jsem to skonĉil. Jo, a pak mi Pepa říká, hele, já uņ musím jít, ņe prej slíbil, 

ņe bude brzo doma. A zmizel. Říkal jsem si, ņe si moc nepomůņe, kdyņ bude brzo doma 

v takovémhle stavu. No, a já jsem pokraĉoval s kámońema aņ do rána.“ Na chvíli se odmlĉel, 

aby se mohl napít. „Pepane, nechceń to dovyprávět?“ 

„Já si na nic takovýho nepamatuju. Jen pěkně kecáń,“ zabruĉel Pepa. 

„Nepamatujeń, protoņe jsi měl okno,“ zasmál se vypravěĉ. „Je to pravda, jak to tady 

říkám,“ obrátil se k ní. 

Kývla a podala si z krabiĉky cigaretu. Kdyņ ji dala do úst, uviděla před sebou tři 

zapalovaĉe. 

„No, a tak jsem ńel k ránu domů a díval jsem se do oken a říkal jsem si, ņe ten 

parchant Pepa uņ dávno spokojeně spí. My totiņ bydlíme v domě vedle sebe. A najednou vám 

o něco zakopnu.“ Vypravěĉ se dramaticky odmlĉel a podíval se na své posluchaĉe. Vńichni 

se pochechtávali, jen Pepa zarytě hleděl do sklenice. 

„No, a on to byl Pepa! Jak byl oņralej, tak zakop o takovej ten řetěz, co se natahuje na 

ty nízký sloupky, jakoņe plotek kolem záhonů. Nohy mu trĉely do vzduchu a on, jak byl na 

ńrot, tak se nemoh zvednout. To mu ale samozřejmě vůbec nevadilo a spokojeně si tam usnul. 

Hlavou ryl v záhonu a nohy mu trĉely do cesty. Pánové, jeńtě si pod hlavu podloņil tańku, aby 

se mu lépe spinkalo,“ rozchechtal se vypravěĉ a vńichni kolem stolu s ním. Lidé od vedlejńího 

stolu se po nich pohorńeně ohlédli. 

„Já si na nic takovýho nepamatuju. Pěkně kecáń,“ bránil se Pepa.  
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Otoĉila se k němu. „Kecá. Nic takovýho se nestalo,“ sdělil jí. 

„Stalo. Nic si z toho nepamatuje,“ houkl na ni z druhé strany vypravěĉ. „On si tam 

úplně spokojeně usnul s nohama v luftě,“ rozřehtal se znovu. Veselí trvalo několik minut. 

„Ņe nevyprávíń o sobě,“ rýpl do něj Pepa, kdyņ se uklidnili. 

„Nic tak veselýho ze svýho ņivota neznám,“ zańklebil se na něj vypravěĉ. „Hele, dámě 

si rumíka, ne?“ rozhlédl se kolem sebe. „Jedna, dvě, tři, ĉtyři, pane vrchní, pět rumíků,“ 

zahalekal směrem k výĉepu. Ĉíńník, který zrovna roztáĉel pivo, lhostejně přikývl. 

Neklidně poposedla. 

„Říkalas něco?“ obrátil se k ní její nejbliņńí spolustolovník. 

„Ņe nechci. Nemám rum ráda.“ 

„Hele, rum jeńtě nikomu neublíņil. Uņ je to objednaný. Tak si k němu dej jeńtě kafe,“ 

poradil jí. Přikývla. 

„Jeńtě kafe!“ křikl její soused na ĉíńníka. Výĉepní se ohlédl po hlase a kývl. Jeho tvář 

byla bez výrazu. 

„Uplavou mu oĉi,“ pomyslela si. 

„Proĉ nevyprávíń o tom, jak jsi odvez celou bandu ve svým pidiautu kamsi za Prahu, 

co, a byl jsi přitom úplně nańrot?“ obrátil se na vypravěĉe Pepa. 

„Protoņe svejma hrdinskejma kouskama se nechlubím,“ rozesmál se. „Ale kdyņ 

chceń…“ řekl a rozhlédl se po ostatních. Vńechny pohledy byly upřeny na něj. 

„Patnáct se nás do toho auta veńlo. I s beĉkou piva a se psem. Zapíchli jsme to v lomu 

a pokraĉovali aņ do rána. Náramný to bylo.“ 

„Ņes ani chodit nemoh, to uņ neříkáń, co?“ rýpal do něj Pepa. 

„Důleņitý bylo, ņe jsem to odřídil a nikde jsme to neopřeli, víń? Ani jsem nikde 

neusnul. Jo, byla to parádní akce, co, Emile?“ zeptal se vypravěĉ muņe vedle ní. Vypadal 

ze vńech nejmladńí.  

Emil kývnul. „Jo. On je totiņ nejlepńí řidiĉ, kdyņ je oņralej,“ oznámil ostatním. Vńichni 

se hlasitě rozesmáli. 

„To je tvoje první auto?“ kývla směrem k parkovińti. Následoval dalńí výbuch veselí. 

„Ne, uņ dvě rozbil,“ odpověděl místo něj Emil. „Jezdí moc ĉasto střízlivej.“ 

„Jste srandovní,“ oznámila jim s úsměvem. 

„Jo, to jo. Srandu máme rádi,“ řekl Emil a obrátil se na vypravěĉe. „Moc se dneska 

nerozpíjej, zítra zaĉínáme v pět.“ 

„Se bojíń. Jako kdybych někdy zaspal.“ 

„On to pořád nepoĉítá,“ rozesmáli se zbylí tři. Nechápavě na ně pohlédla. 

„Jednou takhle jsme zaĉínali pracovat od ĉtyř od rána a on se noc předtím strańlivě 

oņral. Kdyņ pak přińel do práce, náramně se pyńnil tím, jak je přesnej. Jenņe -,“ zakuckal 

se Emil smíchy, „přińel sice ve ĉtyři, ale o den později. Celej jeden den prochrápal.“ 

Chvíli se smála s nimi. Pak se zvedla. Po rumu se jí trochu toĉila hlava. Káva jeho 

nepříjemnou chuť trochu potlaĉila. Zamířila k záchodům. 

„Nechci se opít,“ říkala si, kdyņ splachovala. V umývárně se na sebe dlouho dívala 

v zrcadle. „Není to tam,“ uklidňovala se. Přejela si rukou po tváři. Potřebovala pohladit. 

Cestou zpátky upoutala její pozornost televize ve výĉepu. Zůstala stát jako 

přimrazená. 
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„Tady… To snad ne,“ pomyslela si a pohlédla na lhostejného výĉepního. V televizi za 

zády staříků navleĉených v sepraných pracovních kabátech zpívala Patti Smith. Ne moc 

hlasitě, ale tak naléhavě, aņ se podivila, ņe pivaři tak klidně sedí. Stála a cítila její záření. 

Cítila její hlas. 

„Já tady sedím v hospodě, přemýńlím si v tomhle pajzlu. A ona to ví.“ 

Píseň skonĉila, Patti zmizela a televize byla zase normální televizí. Staříci se k ní 

s nadějí v oĉích otoĉili. 

Odvrátila se a vyńla ven ke stolu v zahrádce, kde seděli. 

„Viděla jsem něco zvláńtního,“ vydechla, kdyņ si sedla ke stolu. Vypravěĉ zmlkl 

a vńichni na ni překvapeně pohlédli. Chvilku mlĉeli a ĉekali, ale ona uņ nepromluvila. 

Vypravěĉ pokrĉil rameny a pokraĉoval v hovoru. 

„Tentokrát alkohol v práci?“ zeptala se a zablýsklo jí v oĉích. 

„Promiň. Musíme si na zítřek rozdělit, co kdo bude dělat. Hned to bude,“ odpověděl 

konejńivě Emil. 

Přitáhla k sobě půlitr, který před ni ĉíńník beze slova postavil. Její staré nedopité pivo, 

z něhoņ dávno zmizela pěna, vzal a s dotĉeným výrazem odnesl. Kdyņ odcházel, zańklebila se 

na něj. Nevńiml si niĉeho. 

Zapomněla na ĉíńníka a hospodu a zahloubala se. Hleděla nepřítomně před sebe na 

pobryndaný stůl. Myslela na něj. „Nějak se míjíme,“ napadlo ji. „Jako bychom kaņdý stáli na 

vrcholku své hory a volali na sebe. Nemůņeme se slyńet. O nejdůleņitějńích věcech se mluví 

potichu. I kdybychom spolu mohli ņít, nebylo by to lepńí. Neposloucháme se.“ 

Jeden z nich se jí na něco zeptal.  

„Coņe?“ zvedla k němu hlavu. Vńichni kolem se rozesmáli. 

„Kańli na to.“ 

„Zítra vezmu dceru do hospody na veĉeři. Koneĉně si na mě udělala trochu ĉasu,“ 

oznámil vńem Emil. „Tak ne, ņe to budete zítra s prací přehánět, chlapi. Je sobota,“ varoval je. 

„Neboj. Taky chci svou mladou ņenu někam vytáhnout,“ uklidnil ho vypravěĉ 

a zamrkal na ni. „A co ty?“ zeptal se jí. 

Pokrĉila rameny. „Chci si někam vyńlápnout. Snad to vyjde.“ Snad. 

„Jezdíń ven?“ zeptal se Emil. 

„Teď uņ tolik ne,“ odpověděla. 

„Chlapi, pamatujete, jak jsme zapařili na Americe?“ zvolal vypravěĉ. Vńichni kolem 

stolu souhlasně zamruĉeli. 

„Myslíń, jak tam Pes usnul a my ho celej den hledali?“ zeptal se jeden z nich. 

„Jo, jak spal kdesi úplně namol a my ho hledali a báli se, ņe ho unesli nějací 

permoníci. Ty historky o zeleným světle jsme si povídali a tak. Kolik lidí tam zmizelo. 

To znáń, ne?“ podíval se na ni. Kývla. 

„Pes uņ neņije,“ řekl jí Emil.  

„Uchlastal se,“ napadlo ji. 

„Zemřel loni na rakovinu,“ dodal. Otřásla se. 

„Jo, chudák Pes,“ usmál se smutně Pepa s cigaretou v puse. „Moc jsme tam toho 

neprozkoumali. Jen tu beĉku, co jsme měli s sebou. Ráno jsem měl pořádnou kocovinu a to 

poslední, co jsem chtěl, bylo hledat Psa ve ńtolách.“ 



 

 
126 

 

Rozpaĉitě usrkla pivo ze své sklenice. 

„Taky jsem to jednou přehnala. Ĉekala jsem na Stonyho v hospodě a cizí chlapi do mě 

nalili spoustu rumu. Já pila a usmívala se jako blbeĉek. Kdyņ jsem pak chtěla odejít, nechtěli 

mě pustit ven. Zaĉali se dohadovat, ņe buď zůstanu s nimi nebo půjdou se mnou. Utekla jsem, 

aņ kdyņ se zaĉali rvát,“ odmlĉela se a rozhlédla se kolem sebe. Vńichni napjatě poslouchali. 

„Ņenský to maj blbý,“ hlesnul vypravěĉ. 

„Se Stonym jsem se minula. Přespal na posedu. Já dovrávorala k lesu, rozbalila spacák 

a usnula tam. Přes noc mě zapadal sníh. Pořádně mrzlo. Necítila jsem nohy a bylo mi strańně 

ńpatně. Nevím, proĉ bych se takhle měla chtít cítit znovu.“ 

„To ti vůbec nezávidím,“ pronesl vypravěĉ. 

„Proĉ? Stejné dobrodruņství, jako ta vańe, ne?“ pohlédla na něj. 

„Nezávidí ti, ņe tě to tak vzalo,“ zasmál se Pepa. Ostatní se rozpaĉitě rozesmáli s ním. 

Zvedla ruce jakoby na obranu. „Zas tolik mě to nevzalo, pánové,“ pronesla. Sklonila 

hlavu. Věděla, ņe lņe. Vņdyť nic nevědí. Říkat jim to nemá cenu. 

Zvedla se a znovu zamířila na záchod. Tvář v zrcadle byla pořád stejná. Ten smích mi 

neuvěří, s těmahle oĉima, napadlo ji. Kdyņ procházela kolem výĉepu, mrkla na televizi. 

Nějaký muņ v obleku poskakoval kolem mikrofonu. Vńechno tak, jak má být. Pomalu vyńla 

ven. 

Nikdy nebudu tak klidná, jako oni, pomyslela si, kdyņ znovu zasedla ke stolu. Zaĉala 

jí být zima. Navlékla na sebe bundu, kterou měla přehozenou přes opěradlo. 

Snaņila si vzpomenout, jestli doma nezůstaly nějaké práńky. Vńechny ale přece 

vyhodila. Kromě těch proti bolestem hlavy. Měla je ve svém pokoji. Kdyņ si na ně vzpomněla, 

znovu zneklidněla. Měla bych jít, přikázala si neklidně a zvedla se. 

„Omlouvám se, ale uņ půjdu. Je pozdě.“ 

„Někdo na tebe ĉeká? Proĉ jsi ho nevzala s sebou?“ zeptal se vypravěĉ a zachechtal se. 

To by asi neńlo, pomyslela si. Asi vůbec. 

„Mám ráno nějakou práci a potřebuju se vyspat,“ řekla nahlas. 

„No, kdyņ ta práce nepoĉká,“ pokrĉil rameny Em. 

Nepoĉká. „Mějte se hezky vespolek a přeju vám ráno bez kocoviny.“ Zvedla se 

a poloņila na stůl peníze za své vypité. 

„To uņ si ani nedovedu představit,“ povzdychnul Pepa. „To si má pinkl odnést?“ 

ukázal na její nedopité pivo. Kývla. 

„Někdy to zopakujem,“ řekl jí vypravěĉ a usmál se. Přitakala a mávla jim na pozdrav.  

Prońla brankou zahrádky a zhluboka se nadechla. „Měla bych si pospíńit.“ 

Zamířila k domovu. Tramvaje uņ nejezdily, musela jít pěńky. „Za dvacet minut jsem 

doma. Kdyņ si pohnu.“ 

Pohlédla nalevo ke ztmavlému parku. Kdyby ńla přes něj, byla by doma mnohem 

dříve. Okamņitě nápad zavrhla a pokraĉovala dál osvětlenou ulicí.  

Doufala, ņe spala celou dobu, co byla pryĉ. A ņe se teď neprobudí; při tom pomyńlení 

se jí útroby stáhly úzkostí. I kdyņ jí bylo stále chladno, zaĉala se potit. Jestli se probudila, 

mohla mi vzít ty práńky. Nebo mohla pokraĉovat. V ledniĉce jeńtě něco měla, vzpomněla si. 

Kdyņ jí to vyliju, ukradne mi peníze na novou. Potřebuje pít. Úzkost jí zrychlovala kroky. 

„Jestli je vzhůru, veĉer teprve zaĉíná,“ zańeptala nahlas. 
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Vzpomněla si na poslední vánoce. „Ńťastné a veselé,“ zasmála se hořce. 

„Zařídím ti léĉení, mami.“ 

„Nechci. Není to třeba. Hodně jsem přemýńlela. O ņivotě a tak. Uņ to neudělám. Věříń 

mi?“ 

„Dobře.“  

Teď uņ ne. Uņ ti nevěřím. 

„Uděláme si hezký vánoce.“ 

„Hm. Kdyņ to poruńíń, odejdu.“ 

„Neporuńím. Ty bys mě opustila?“ 

„Mladí lidé opouńtějí své rodiĉe. To je normální.“ 

„Ale já tě potřebuju.“ 

„Hm.“  

Veselé vánoce. 

„Nedokáņu to. Nemůņu z toho zaĉarovaného kruhu dostat někoho, kdo o to nestojí,“ 

pomyslela si. „Ani odejít nedokáņu. Dovolím jí, aby mi v tom bránila.“ 

„Nesmíń mě opustit. Jsi jediný ĉlověk na světě, na kterém mi záleņí.“  

Lņeń. Záleņí ti jenom na sobě. Ze lņí se skládá celý tvůj ņivot. 

Z myńlenek ji vytrhla blikající pouliĉní lampa. Zastavila a dívala se nahoru. Jako na 

diskotéce, pomyslela si. Vzpomněla si na své dneńní spoleĉníky. Jak oni to dokáņou? 

Znovu se rozeńla. Jak se blíņila k domovu, ńla stále pomaleji. Zbývaly uņ jen tři ulice. 

Seńla z hlavní třídy do postranní ulice. Byla osvětlená mnohem hůř. Chvílemi vůbec neviděla, 

kam ńlape. 

Jestli je vzhůru, bude zase sedět za oknem a vyhlíņet mě. Aby mi mohla vyĉítat, 

ņe jsem ji nechala samotnou. 

Ńla pomalu po chodníku a brnkala prsty o tyĉky plotu. Ńkoda, ņe mi nedokáņe pomoci 

on, pomyslela si s lítostí. Asi nechce. Nebo je mu to jedno. To bude pravděpodobnějńí. Je mu 

to jedno. 

Veselé vánoce. 

Zastavila se a chvíli naprázdno otvírala pusu. Bezděĉně jí přitom vyklouzlo z úst 

bezradné zaúpění. Na chvíli zmlkla a rozhlédla se kolem sebe. Ulice byla ztichlá a okna 

v domech tmavá. Zachytila se rukama plotu, zvedla hlavu k noĉní obloze. Chtělo se jí křiĉet. 

Nejhlasitěji jak mohla. Nic nevysvětlovat. Nic nechápat. Jen to dostat ven. Mátoņně si přejela 

rukou po ĉele a bez hlesu znovu vykroĉila. 
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W DOBRYM TOWARZYSTWIE 
 

 

Siedzieli w gospodzie wokół największego stołu. Doborowe towarzystwo. Czterech 

facetów i dziewczyna.  

- Mimo wszystko nie wiem jak to znoszę. Nie braliśmy nigdy bab do gospody - obrócił 

się ku nim podnosząc do ust kufel z piwem. - Nie wróży to nic dobrego.  

- Może jest tak, że się żadnemu z was nie podobam. Może już jesteście starzy. 

Już wam wszystko jedno. 

- Odstawiasz szopki, co? - spojrzał na nią spod podniesionych brwi. - Teraz ten tutaj 

ojciec żyje z dwudziestoletnią dziewczyną - pokazał na jednego z nich. 

Wykrzywiła się na niego i obróciła się ku facetowi, który gadał najwięcej. Na próżno 

starała się przypomnieć sobie jego imię. Nie udało się. 

- Pepa mógłby wam powiedzieć jak wracał z gospody do domu. Co, nie chcesz? - 

mrugnął okiem Gaduła i obrócił się w stronę Pepy. Ten z niechęcią machnął ręką.  

Gaduła i dwaj następni roześmiali się.  Już znali tę historię. 

- Szliśmy po szychcie do gospody. Byliśmy urobieni po łokcie i strasznie nas suszyło. 

Po chwili już byliśmy wstawieni. Pepowi świeciły się oczka i prawie się nie odzywał. 

On, kiedy jest schlany, prawie nic nie mówi - roześmiał się. Pepa popatrzył na nich znudzony 

i zaburczał coś do swojego kufla. 

- Jeszcze po jednym, panowie? - zapytał kelner, podchodząc po puste kufle. 

- A czy my wyglądamy na abstynentów? 

Kiedy kelner obrócił się w jej stronę, pokręciła głową i brodą wskazała na swoje 

niedopite piwo. Kelner obojętnie wzruszył ramionami. Uśmiechnęła się przepraszająco. 

- Na czym to skończyłem. Tak, a Pepa mówi mi, słuchaj, muszę już iść, bo podobno 

obiecał, że będzie wcześniej w domu. I zniknął. Myślałem sobie, że mu to dużo nie pomoże 

jak będzie w domu wcześniej w takim stanie. No, a ja balowałem z kumplami do białego rana 

- zamilkł na chwilę, żeby móc się napić. - Panie Pepo, nie chcesz dokończyć? 

- Ja sobie nic takiego nie przypominam. Tylko tak głupio gadasz - burknął Pepa. 

- Nie pamiętasz dlatego, że Ci się film urwał - zaśmiał się Gaduła. - Było dokładnie 

tak, jak mówię - obrócił się do niej.  

Kiwnęła i wzięła sobie z paczki papierosa. Gdy zbliżała go do ust, zobaczyła przed 

sobą trzy zapalniczki. 

- Kiedy szedłem rano do domu, patrzyłem w okna i myślałem sobie, że ten łajza Pepa 

już dawno spokojnie śpi. Ponieważ mieszkamy obok siebie. I nagle się o coś potknąłem.  

Gaduła dramatycznie zamilkł i popatrzył na swoich słuchaczy. Wszyscy się śmiali, 

tylko Pepa wbijał wzrok w kufel. 

- No, i to był Pepa! Był tak urżnięty, że zasnął na takim łańcuchu napiętym między 

niskimi słupkami, niby płotek dookoła klombu. Nogi mu wisiały w powietrzu a on był tak 

nawalony, że nie mógł się podnieść. To mu oczywiście nie przeszkadzało i spokojnie tam 

zasnął. Głową rył w klombie a nogi wisiały w stronę drogi. Panowie, jeszcze sobie podłożył 

pod głowę torbę żeby mu się lepiej spało - roześmiał się Gaduła, a wszyscy wokół stołu razem 

z nim. Ludzie z sąsiedniego stolika popatrzyli na nich ze zgorszeniem. 

Tłumaczenie: Piotr Szałaśny 
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Odwróciła się do niego. - Ściemnia. Nic takiego się nie stało – upomniał go. 

- Stało się. Nic z tego nie pamięta - huknął z drugiej strony opowiadacz. - On sobie 

tam całkiem spokojnie usnął z nogami w powietrzu – zarechotał ponownie. Wesołość trwała 

kilka minut. 

- Że nie opowiesz czegoś o sobie – rzucił się na niego Pepa, kiedy się już uspokoili. 

- Nic tak wesołego się w moim życiu nie wydarzyło – uśmiechnął się opowiadacz. - Ej, 

napijemy się jeszcze kolejki rumu, nie? – rozejrzał się wokół siebie. - Jeden, dwa, trzy, cztery, 

panie kelner pięć rumów – zawołał w stronę baru. Kelner, który właśnie rozlewał piwo 

przytaknął obojętnie. Przesunęła się niespokojnie.  

- Mówiłaś coś?– zwrócił się w jej kierunku najbliższy kompan. 

- Że nie chcę. Nie lubię rumu. 

- Hej, rum jeszcze nikomu nie zaszkodził. Zresztą jest już zamówiony. Więc weź sobie 

do niego jeszcze kawę – poradził jej. Kiwnęła głową. 

- I jeszcze kawę! – wykrzyknął do kelnera jej sąsiad. Ten obejrzał się za głosem 

i przytaknął. Jego twarz pozostała bez wyrazu. 

- Ma rozmyte spojrzenie – pomyślała. 

- Dlaczego nie opowiesz o tym, jak żeś odwiózł całą ekipę swoim autkiem gdzieś 

za Pragę, a przy tym byłeś kompletnie zalany? – zwrócił się do opowiadacza Pepa. 

- Dlatego, że się nie chwalę swoimi bohaterskimi wyczynami – roześmiał się. – 

Ale jeśli chcesz… – powiedział i rozejrzał się po pozostałych. Wszystkie oczy były w niego 

wpatrzone. 

- Weszło nas do tego samochodu piętnastu. A jeszcze beczka z piwem i pies. 

Wylądowaliśmy w kamieniołomie i chlaliśmy do rana. Ale była jazda. 

- A że nie mogłeś się ruszyć, to już nie powiesz, co? – dogadywał Pepa. 

- Ważne, że dojechałem i w nic nie walnęliśmy, co nie? I nigdzie po drodze nie 

usnąłem. No, to była akcja, prawda Emil? – opowiadacz zapytał mężczyznę obok siebie. 

Wyglądał na najmłodszego ze wszystkich. 

Emil przytaknął. - No, on naprawdę najlepiej prowadzi kiedy jest pijany - oświadczył 

pozostałym. Wszyscy roześmiali się na głos.    

- To jest twój pierwszy samochód? – wskazała wzrokiem w kierunku parkingu, czemu 

towarzyszył kolejny wybuch wesołości.  

- Nie, już dwa rozbił – odpowiedział Emil. - Często jeździ pioruńsko trzeźwy. 

- Jesteś bardzo dowcipny – odpowiedział im z uśmiechem. 

- No, pewnie, że tak. Lubimy dobre kawały. – powiedział Emil i zwrócił się 

do opowiadającego. - Za bardzo się dziś nie rozpijaj, jutro zaczynamy o piątej. 

 

Tłumaczenie: Joanna  Raszka 
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- Boisz się. Tak jakbyś kiedyś zaspał. 

- Do niego to dalej nie dociera - roześmiało się pozostałych trzech. Popatrzyła na nich 

bez zrozumienia. 

- Raz zaczęliśmy pracować od czwartej do rana, a on noc wcześniej się strasznie 

uchlał. Kiedy przyszedł do pracy i bardzo się przechwalał, że jest punktualnie. Tylko, że – 

zadławił się Emil przez śmiech – wprawdzie przyszedł dokładnie o czwartej, ale dzień 

później. Cały dzień przekimał.  

Chwilę śmiała się z nimi. Następnie wstała. Po tym rumie trochę się jej kręciło 

w głowie. Kawa stłumiła trochę jego nieprzyjemny smak. Poszła do toalety. 

- Nie chcę się upić - mówiła sobie, gdy spuszczała wodę. W umywalni długo na siebie 

patrzyła w lustrze. - Jeszcze nie mam w czubie - uspokajała się. Przejechała sobie ręką po 

twarzy. Potrzebowała się pogłaskać. 

Gdy wracała, jej uwagę zwróciła telewizja na wystawie. Stanęła jak wryta.  

- Tutaj… nie, chyba nie - pomyślała i zerknęła na obojętnego kelnera. W telewizji 

za plecami podpitych, starszych panów, ubranych w sprane, pracownicze kurtki, śpiewała 

Patti Smith. Nie tak głośno, ale tak uporczywie i aż się zdziwiła, że piwosze tak spokojnie 

siedzą. Stała i czuła jej blask. Czuła jej głos. 

- Ja tutaj siedzę w tej gospodzie, rozmyślam w tym bajzlu. A ona to wie. 

Piosenka się skończyła, Patti zniknęła i telewizja znów stała się normalna. 

Staruszkowie spojrzeli na nią z nadzieją w oczach. 

Odwróciła się i wyszła na zewnątrz do stołu na ogródku, gdzie siedzieli. 

- Widziałam coś wyjątkowego - westchnęła, gdy usiadła przy stole. Gawędziarz 

zamilkł i wszyscy na niego spojrzeli z zaskoczeniem. Przez chwilę milczeli i czekali, ale ona 

już nic nie powiedziała. Gawędziarz wzruszył ramionami i mówił dalej.  

- I tym razem alkohol w pracy? - spytała z błyskiem w oczach. 

- Wybacz. Musimy na jutro się porozdzielać, kto co będzie robił. Za chwilę. - 

odpowiedział uspokajająco Emil. 

Przyniosła sobie pół litra piwa, które kelner postawił przed nią bez słowa. Jej stare, 

niedopite piwo, z którego już dawno zniknęła piana, wziął i odniósł obrażony. 

Kiedy odchodził, skrzywiła się na niego. Nie zauważył niczego.  

Zapomniała o kelnerze, gospodzie i zamyśliła się. Patrzyła przed siebie nieprzytomnie 

na upaćkany stół. Myślała o nim. - W jakiś sposób się mijamy - pomyślała. - Jakby każdy 

z nas stał na szczycie swej góry i wołał do siebie. Nie możemy się usłyszeć. 

O najważniejszych sprawach mówi się cicho. I gdybyśmy razem mogli żyć, to nie byłoby 

lepiej. Nie będziemy siebie słuchać. 

Jeden z nich o coś się jej spytał. 

- Słucham? - pochyliła do niego głowę. Wszyscy wokół roześmiali się. 

- Olej to. 

- Jutro zabiorę córkę do gospody na kolację. W końcu znalazła dla mnie trochę czasu, 

oznajmił wszystkim Emil. - Także nie będziecie się jutro przepracowywać, zuchy. Jest sobota 

- przestrzegał ich. - Nie bój żaby. Też chcę gdzieś zabrać swoją młodą kobitę, uspokoił 

go gawędziarz i zamrugał do niej. - A co z Tobą? - spytał ją. 
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Wzruszyła ramionami. - Chcę się gdzieś wyrwać. Chyba jakoś to będzie. - Chyba. 

- Wyjeżdżasz gdzieś? - zapytał Emil. 

- Teraz już nie tak często - odpowiedziała. 

- Panowie, a pamiętacie jak żeśmy zabalowali na Ameryce? - krzyknął gawędziarz. 

Wszyscy wokół zgodnie mruknęli. 

 

Tłumaczenie: Monika Turek 
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ČEKÁRNA [fragment] 
 

 

Cítila, jak jí buńí srdce. Chvíli jí trvalo, neņ se zase uklidnila. Nejraději by odsud hned 

vypadla. Takové nervy přece nemá zapotřebí. Jenņe… uņ si rozepnula kabát a odloņila batoh. 

Představila si, ņe by své těņké zavazadlo znovu nahazovala na záda, celou věĉnost pak pod 

ním narovnávala kabát a to vńechno jen proto, aby s tím závaņím stála hodinu ve studené hale, 

vystavená podezřívavým pohledům policajtů, procházejících líně nádraņím… to ne. 
Bezdomovec poutíral a poskládal své nádobí, rozstrkal ho po vyboulených kapsách 

ńpinavého kabátu a loudavě se odńoural. Ve dveřích se minul se ņenou kolem padesátky. 

Nedávno mytou i stříhanou, konstatovala spokojeně. Třeba uņ se tady nebude cítit ńpatně, teď 

uņ to bude lepńí. Nově příchozí ņena ve dveřích jen pozvedla oboĉí a přísně si bezdomovce 

změřila. Stejně kritickým pohledem zhodnotila i zbytek ĉekárny, kdyņ zkoumala, kam by si 

mohla sednout. Usouņení manņelé jí na první pohled nebyli po chuti. Správně, jsou asociální 

a ten zbytek tady taky, v duchu ji pochválila a vybídla ji oĉima, aby usedla k ní. Sedni si tady, 

sem ke mně, u automatu je to bezva, prosila ji v duchu. Přece tady nebudu sedět sama, z toho 

by se jeden zbláznil. Jsou vńichni vadní, ujetí, střelení, jediná normální jsem tady já, chtěla 

zvolat. Ņena jakoby její úpěnlivé pohledy nevnímala, zamířila směrem ke dvěma opilcům. 

Jeden z nich si v tu chvíli opět odplivl ze spánku. Druhý odněkud vytáhl spray a zaĉal 

osvěņovat vzduch nad sebou. „Hezky voní, ne?“ zeptal se potěńeně druhého, jehoņ syĉení 

probudilo. „Beru si ho s sebou, kdyņ trońku popíjím, je to příjemný, ņe jo?“ Druhý opilec 

zamruĉel a opět usnul, tentokrát zaĉal hlasitě chrápat. 

Nově příchozí ņenu tato scéna jasně rozruńila. Ucouvla a bezradně přeńlapovala 

na místě, přemýńlejíc, kam si sedne. 

„Co ĉumíń, ty ĉuráĉku,“ vykřikla náhle zlostně ņena s vykulenýma oĉima směrem 

k východu. Vyděńeně se k ní otoĉila a pak se zadívala směrem, kterým zakvílela svou 

nadávku. Za skleněnou stěnou nikdo nebyl. 

Opravdu bych ráda věděla, co se tady dnes děje, pomyslela si rozladěně. Takovéhle 

cestování je k niĉemu. Padesát kilometrů od domova se ĉlověk třese strachy, aby se mu 

podařilo dostat domů, nadávala v duchu. Odevzdaně se zahleděla k hodinám na zdi mezi 

dvěma okny. Zbývalo jí tři ĉtvrtě hodiny do odjezdu vlaku. Vzdychla a znovu se soustředila 

na nově příchozí ņenu, která stále postávala uprostřed ĉekárny a nemohla se rozhodnout, kam 

si sedne. 

Znovu se ji snaņila přilákat pohledem. Měla dojem, ņe kdyby si k ní ņena sedla, mohly 

by to spoleĉně mezi tou sebrankou cvoků přeņít ve zdraví.  

Poté, co si jeden z opilců opět hlasitě odplivl, upravená ņena koneĉně spustila oboĉí 

a popońla směrem k ní. Hurá, zaradovala se v duchu, bude sedět vedle jediné normální osoby 

v téhle místnosti plné idiotů a koneĉně se nebude cítit tak ńpatně. Přestala křeĉovitě svírat 

popruhy svého batohu a povzbudivě se na ņenu usmála.  

Ta na ni vńak ani nepohlédla, obeńla prostřední řadu sedadel a usedla vedle 

poblouzněné studentky, naproti ryńavci a ņeně s vypoulenýma oĉima. Ņena, která si k ní 

odmítla přisednout, se zaĉala přehrabovat ve své tańce. Po chvíli hledání vytáhla reklamní 

noviny zdejńího hypermarketu. Nasadila si brýle, usmála se na ryńavého muņe naproti a zaĉala 

si noviny soustředěně proĉítat.  

Chvíli se na nově příchozí ņenu úpěnlivě dívala, potom sklonila pohled a ve tváři se jí 

objevilo zoufalství. Odevzdaně vzhlédla k hodinám. Do odjezdu jejího vlaku zbývala jeńtě 

dvakrát tak dlouhá doba, kterou tu dosud strávila. O tom, jaké má ĉas slizké vlastnosti, vůbec 

nepochybovala. 
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POCZEKALNIA [fragment] 
 

 

Czuła, jak wali jej serce. Chwilę trwało, zanim się z powrotem uspokoiła. Najchętniej 

by stąd natychmiast uciekła. Po co się tak denerwować. Tylko, że... już rozpięła płaszcz 

i odłożyła plecak. Wyobraziła sobie, że znów zarzuca na plecy swój ciężki bagaż, potem całą 

wieczność wygładza pod nim płaszcz, a wszystko po to, by z tym ciężarem stać przez godzinę 

w zimnej hali, pod ostrzałem podejrzliwych spojrzeń policjantów, przechadzających się 

leniwie po dworcu... Co to, to nie. 
Bezdomny powycierał i poskładał swoje naczynia, pochował je do wypchanych 

kieszeni brudnego płaszcza i powlókł się, szurając. W drzwiach minął się z kobietą koło 

pięćdziesiątki. Niedawno mytą i strzyżoną, skonstatowała z zadowoleniem. Może już nie 

będzie czuć się tutaj tak źle, teraz już będzie lepiej. Nowo przybyła kobieta w drzwiach 

uniosła tylko brwi i dokładnie obejrzała sobie bezdomnego. Tym samym krytycznym 

spojrzeniem otaksowała i resztę poczekalni, oceniając, gdzie by tu usiąść. Zmęczeni 

małżonkowie nie przypadli jej do gustu. Słusznie, są aspołeczni, jak i cała reszta tutaj, 

pochwaliła ją w duchu i zachęciła wzrokiem, by usiadła przy niej. Usiądź tutaj, tu, koło mnie, 

przy automacie jest świetnie, prosiła ją w duchu. Przecież nie będę tu siedzieć sama, od tego 

każdy by zwariował. Wszyscy oni są ułomni, szurnięci, stuknięci, jedyna normalna jestem 

tutaj ja, chciała krzyknąć. Kobieta, jakby nie rozumiejąc jej błagalnych spojrzeń, skierowała 

się w stronę dwóch pijaków. Jeden z nich właśnie znów spluwał przez sen. Drugi wyciągnął 

skądś aerozol i zaczął odświeżać nad sobą powietrze. - Nieźle pachnie, co? - spytał radośnie 

drugiego, którego obudziło syczenie. - Biorę go ze sobą, jak trochę popiję, przyjemnie, co nie? 

- Drugi pijak zamruczał i z powrotem zasnął, tym razem donośnie chrapiąc. 

Nowo przybyłą kobietę ta scena oczywiście zdenerwowała. Cofnęła się i bezradnie 

przestępowała w miejscu, rozmyślając, gdzie też usiądzie. 

- Co się gapisz, ty fiucie! - nagle ze złością krzyknęła w stronę wyjścia kobieta 

z wytrzeszczem oczu. Obróciła się do niej z przerażeniem i podążyła wzrokiem w kierunku, 

w którym ta rzuciła swoje wyzwisko. Za szklaną ścianą nikogo nie było. 

Naprawdę chciałabym wiedzieć, co się tutaj dziś dzieje, pomyślała z rozdrażnieniem. 

Do licha z takim podróżowaniem. Pięćdziesiąt kilometrów od domu człowiek trzęsie się 

ze strachu, żeby mu się udało dostać z powrotem, wymyślała sobie w duchu. Z rezygnacją 

spojrzała na zegar wiszący na ścianie między dwoma oknami. Zostały jej jeszcze trzy 

kwadranse do odjazdu pociągu. Westchnęła i znowu skupiła się na nowo przybyłej kobiecie, 

która wciąż stała na środku poczekalni i nie mogła się zdecydować, gdzie usiąść. Ponownie 

starała się przywołać ją spojrzeniem. Miała wrażenie, że gdyby kobieta siadła obok niej, 

razem mogłyby jakoś przetrwać pośród tej zbieraniny durniów. 

Po tym, jak jeden z pijaków po raz kolejny głośno splunął, zadbana kobieta w końcu 

opuściła brwi i podeszła w jej stronę. Hura, ucieszyła się w duchu, będę siedzieć obok jedynej 

normalnej osoby w tym pomieszczeniu pełnym idiotów i wreszcie nie będę się tak źle czuć. 

Przestała kurczowo ściskać szelki plecaka i uśmiechnęła się do kobiety zachęcająco. 

Ta jednak nawet na nią nie spojrzała, obeszła środkowy rząd krzeseł i usiadła obok 

studentki-wariatki, naprzeciw rudzielca i kobiety z wytrzeszczem oczu. Kobieta, która nie 

chciała się do niej przysiąść, zaczęła przeszukiwać swoją torebkę. Po chwili szukania 
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wyciągnęła gazetkę reklamową miejscowego hipermarketu. Założyła okulary, uśmiechnęła się 

do rudego faceta z przeciwka i z uwagą rozpoczęła lekturę gazetki. 

Przez chwilę patrzyła błagalnie na nowo przybyłą kobietę, potem spuściła wzrok i na 

jej twarzy pojawiła się rozpacz. Z rezygnacją spojrzała na zegar. Do odjazdu jej pociągu 

zostało jeszcze dwa razy tyle czasu, ile tu dotąd spędziła. Że czas ma podłą naturę, w to nie 

wątpiła w najmniejszym stopniu.  

 

Tłumaczenie: Marta Dudkowska 
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Komentarze translatorskie  
do prozy czeskiej 

 

 

 

Piotr Szałaśny 

Akademia Techniczno-Humanistyczna 
 

Tłumaczyłem fragment opowiadania Lenki  Daňhelovej pt. V dobré společnosti. 

Fabuła jest, moim zdaniem, bardzo interesująca. Realia zaprezentowane w tekście wydały mi 

się bardzo bliskie, jednak mimo tego niejednokrotnie napotykałem problemy translatorskie. 

Opowiadanie jest napisane w mowie potocznej, stąd trudności z tłumaczeniem. Podczas 

V Ogólnopolskich Warsztatów Translatorskich długo zastanawialiśmy się nad nad polskim 

odpowiednikiem słowa vypravěč. Ostatecznie zdecydowałem się by przetłumaczyć je jako 

„gaduła‟. Słowo hospoda miałem zamiar przełożyć jako „knajpa‟ lub „szynk‟, gdyż moim 

zdaniem słowa te są bliższe polskiemu odbiorcy, jednakże ostatecznie postanowiłem być 

wierny oryginałowi i pozostawić „gospodę‟. Wyrazy kolokwialne związane z byciem pod 

wpływem alkoholu także przysporzyły mi problemów. Jako że w języku polskim występuje 

bardzo wiele wyrazów bliskoznacznych, określających stan upojenia alkoholowego trudno 

było wybrać spośród nich słowo najlepiej oddające sens oryginalnego tekstu. Kierowałem się 

tutaj głównie osobistym uznaniem.  

Mam nadzieję, że wersja finalna tłumaczonego przeze mnie fragmentu oddaje w jak 

największym stopniu to, co chciała przekazać autorka, pisząc swoje opowiadanie. 

 

 

Joanna Raszka 
Uniwersytet Warszawski 

 

Tłumaczony przeze mnie fragment opowiadania Lenki Daňhelovej V dobré společnosti 

pozornie nie wydaje się trudny do tłumaczenia. Autorka używa krótkich, prostych zdań, 

głównie w mowie bezpośredniej. Jednak przy bliższej pracy z tekstem okazuje się, 

że Daňhelova napisała swoje opowiadanie w obecné češtině. Język Daňhelovej jest niezwykle 

ekspresywny, ale nie wulgarny, a jego oddanie stanowi dodatkową trudność. Największy 

problem stanowił jednak wyraz vypravěč, który w języku polskim ma swoje książkowe 

odpowiedniki takie, jak „narrator‟ czy „opowiadacz‟, które nie pasują do stylu autorki V dobré 

společnosti. 

 

 

Monika Turek  

Uniwersytet Warszawski 
 

Tłumaczyłam fragment opowiadania Lenki Danhělovéj V dobré společnosti. W tekście 

tym, natrafiłam na kilka problemów translatorskich. Zasadniczym problemem w tym tekście 

jest tłumaczenie potocznej czeszczyzny, która różni się od polskiego języka nieliterackiego, 

mianowicie: polszczyzna w tym wypadku jest bardziej wulgarna. Trzeba było długo się 
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zastanawiać nad odpowiednim słownictwem, aby w pełni oddać treść. Pomoc lektora 

i mentora była bardzo przydatna, ponieważ niektórych wyrażeń nie można było odnaleźć 

w słowniku.  Pojawił się też problem ze słowem, które znajdowało się w słowniku, ale miało 

kilka znaczeń, mianowicie: chodzi o słowo vypravěč, które można tłumaczyć jako „narrator‟, 

„opowiadacz‟, „gawędziarz‟. Długo zastanawiałam się nad wyborem, w końcu zdecydowałam 

się na „gawędziarza‟, gdyż najbardziej pasował  do kontekstu całego opowiadania, choć 

podczas warsztatów toczyły się burzliwe dyskuje na ten temat. Również niełatwe było 

tłumaczenie zapařili na Americe – z początku wydawało się, że chodzi o Stany Zjednoczone, 

choć jak wyjaśnił nam lektor z Czech, Ameryka to miejscowość, a w zasadzie okolice, kraina 

pod Pragą (tak jak u nas mówi się na Mazurach). Teksty Danhělovéj nie należą do 

najłatwiejszych do tłumaczenia, głównie dlatego, że autorka często używa języka potocznego 

i slangu. Mam nadzieję, że końcowy efekt mojego przekładu jest udany. 
 

 

Marta Dudkowska  

Uniwersytet Wrocławski 
 

Przystępując do tłumaczenia fragmentu opowiadania Lenki Daňhelovej, zaczęłam 

od zwrócenia uwagi na specyfikę jego konstrukcji i obraną przez autorkę technikę narracyjną. 

Daňhelová stosuje mowę pozornie zależną, czyniąc wypowiedź narratora przekazem myśli 

i przeżyć głównej bohaterki. Jako czytelnicy wiemy dokładnie tyle, ile wie owa bohaterka, 

bo to jej oczami oglądamy wydarzenia z wnętrza tytułowej poczekalni. Co charakterystyczne, 

wszystkie postaci, włączając w to główną bohaterkę, pozbawione są imion, a opatrzone 

określeniami, jakimi w myślach etykietuje ona innych. Wśród bohaterów pojawiają się więc: 

ryšavý muž, žena s vykulenýma očima, poblouzněná studentka czy nově příchozí žena. 

Decydując się w tłumaczeniu na formy: „rudy facet‟, „kobieta z wytrzeszczem oczu‟, 

„studentka-wariatka‟ i „nowo przybyła kobieta‟ uważałam, by za każdym razem stosować 

konsekwentnie tę samą formę, aby czytelnik mógł bez trudności ustalić, o którą postać chodzi. 

Często nie jest to zresztą łatwe, ponieważ czeska pisarka piętrzy orzeczenia w rodzaju 

żeńskim, nie zawsze precyzując, do której z bohaterek odnoszą się poszczególne czynności. 

Ingerencje w strukturę gramatyczną oryginalnego tekstu, o ile były konieczne, 

polegały głównie na zamianie bezokoliczników na formy osobowe czasownika (bądź 

odwrotnie) lub też na zastępowaniu form osobowych imiesłowami, które język czeski, 

w przeciwieństwie do polszczyzny, stosuje relatywnie rzadko. W niektórych zdaniach, 

ze względów stylistycznych, zastosowałam nieznaczne korekty szyku, ograniczając je jednak 

do koniecznego minimum, jako że w wielu miejscach narracja opowiadania zbliżona jest do 

monologu wewnętrznego bohaterki, szyk stanowi zatem jeden z elementów 

odzwierciedlających miotające nią uczucia. 

W trakcie pracy grupowej nad opowiadaniem najwięcej trudności nastręczyło nam 

jego ostatnie zdanie: O tom, jaké má čas slizké vlastnosti, vůbec nepochybovala. Długo 

debatowaliśmy, w jaki sposób najzgrabniej je przetłumaczyć, ale nie udało nam się podjąć 

jednomyślnej decyzji. Ponieważ fragment końcowy Poczekalni przypadł w udziale mnie, 

musiałam dokonać arbitralnego wyboru. Zdecydowałam się zaproponować taką wersję 

przekładu, która w moim odczuciu komponuje się z całością tekstu, nie stoi w sprzeczności 

z intencją autorki i oddaje jej myśl. 



 

    

 

 

 

 
 

 

 
 

Poezja czeska 
 

 

Petr Hruška 
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Kńiltovky 

 
Uņ si nevzpomeneń co jsi říkala 

tomu malému chlapci s mokrými kalhotami 

který nevěděl kam jede 

zatímco hlavy jeho rodiĉů 

v kńiltovkách hokejových klubů 

pravidelně tloukly o noĉní okna 

tramvaje 

Bylo taky jedno 

co mu říkáń 

ńlo o to prostě mluvit 

mluvit k němu 

aņ do Zábřehu 

neņ svým suchým pláĉem 

probudí nakonec ty hlavy 

a neņ dostane jednu přes záda 

na neznámé noĉní zastávce 

 

Vzpomeň si 

vzpomeň si tady ve tmě Zábřehu 

co jsi mu říkala 

vzpomeň si 

na ta marná tramvajová slova 
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Bejsbolówki 
 

już sobie nie przypomnisz co mówiłaś  

temu małemu chłopcu w mokrych spodniach 

który  

nie wiedział gdzie jedzie 

podczas gdy  głowy jego rodziców 

w bejsbolówkach klubów hokejowych 

miarowo tłukły w okna nocnego tramwaju 

Było obojętne  

o czym mówisz 

chodziło o to by po prostu mówić 

mówić do niego 

aż do Zábřehu 

zanim swym suchym szlochem  

obudzi w końcu te głowy  

i nim dostanie klapsa  

na nieznanym nocnym przystanku 

Przypomnij sobie 

przypomnij sobie tutaj w ciemności Zábřehu 

co mu mówiłaś 

przypomnij sobie 

Te nieistotne tramwajowe słowa 

 

Tłumaczenie: Urszula Jodłowiec 
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Po neńtěstí 

 
Zatím si dáte věci sem. 

 

Kdosi udělal místo na polici, 

v ńuplíku nebo ve skříni. 

A kdosi po neńtěstí 

sem pokládá svoje osobní věci, 

ubohé a hrdé. 

 

Jedno, co se přihodilo. 

Jedno, v kterém sirotĉinci to jsme. 

Vńe couvá před strańnou krásou 

toho prozatím, 

v němņ někdo rovná zbývající věci. 



 

 
141 

 

Po nieszczęściu 

 
Tymczasem ułóżcie tutaj swoje rzeczy 

 

Ktoś zrobił miejsce na półce, 

W szufladzie albo w szafie. 

A ktoś po nieszczęściu 

Tu układa swoje osobiste rzeczy, 

Ubogie a dumne. 

 

Wszystko jedno co się stało. 

Wszystko jedno, w którym jesteśmy bidulu. 

Wszystko się cofa przed strasznym pięknem tego „tymczasem”, 

W nim ktoś poprawia pozostałe rzeczy.  

 

Tłumaczenie: Urszula Jodłowiec 
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Před koupelí 

 
svlékla ses 

ĉtyřicetiletýma rukama 

a otoĉila se 

k zásuvkám 

kde uņ tak strańně dlouho 

máme krémy břitvy a nářadí 

uhnul jsem oĉima 

před tou krásou 

a pamatuji si jenom 

bílý hřbet 

Giottovy monografie 

 



 

 
143 

 

Przed kąpielą 

 
Rozebrałaś się 

czterdziestoletnimi rękoma 

i obróciłaś się 

w stronę szuflad 

gdzie już tak strasznie długo 

mamy kremy brzytwy i narzędzia 

uciekłem wzrokiem 

od tego piękna 

i pamiętam jedynie 

biały grzbiet 

monografii Giotta 

 

Tumaczenie: Agnieszka Lamers 
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Podle vńeho 

 
     Sedí flekatí od ranního slunce. Podle vńeho teď ņena 

odnese hrnky a zůstane uņ v kuchyni. 

     Jenomņe ona zaĉne zniĉehonic vyprávět o vánici ve 

Ńvýcarsku. O tom, jak vichr tehdy tak cloumal jejím 

mladým tělem, aņ se otáĉela v domnění, ņe je to muņská 

ruka. Uprostřed zběsilých kotouĉů sněhu. 

     Sedí ve slunci a on vůbec nechápe, jak je moņné, ņe o té 

vánici ve Ńvýcarsku dodneńka nevěděl.  
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Według wszelkiego prawdopodobieństwa 

 
Siedzą w plamach porannego 

słońca. Według wszelkiego prawdopodobieństwa teraz kobieta 

odniesie kubki i zostanie już w kuchni. 

 Ale ona zaczyna 

tak bez powodu opowiadać o śnieżycy w 

Szwajcarii. O tym jak wtedy wicher 

tak targał jej młodym 

ciałem, że aż się obracała sądząc, 

że to męska ręka. Wśród 

obłąkanej kurzawy śniegu. 

 Siedzą w słońcu i on w ogóle 

nie rozumie, jak to jest możliwe, że o tej 

śnieżycy w Szwajcarii do tej pory 

nie wiedział. 

 

Tłumaczenie: Agnieszka Lamers 
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Je vidět dlouho 

 
prsty  

háky na okenice 

schod 

holé stopky rybízu 

jemné jak konec ņil 

nějaký dekl 

vlastní ņenu 

v letních ńatech 

s velkými průstřely 

rudých knoflíků 
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Widać długo 

 
palce 

haki na okiennice 

stopień 

gołe ogonki porzeczek 

delikatne jak koniuszki żył 

jakiś dekiel 

własną żonę 

w letniej sukience 

z wielkimi ranami postrzałowymi  

czerwonych guzików 

 

Tłumaczenie: Agnieszka Lamers 
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Komentarze translatorskie  
do poezji czeskiej 

 

 

 
Agnieszka Lamers  

Akademia Techniczno-Humanistyczna 
 

Tłumaczenie wierszy Petra Hruńky jest interesującym zadaniem translatorskim. Z pozoru 

wiersze nie nastręczają zbyt wielu trudności – brak w nich zrytmizowania, rymów, z rzadka 

pojawia się instrumentacja głoskowa lub inne, bardziej wyszukane środki poetyckie. Poeta używa 

jednak ciekawych i dość karkołomnych w przekładzie metafor – rozbijając utarte związki 

frazeologiczne lub używając ich w kontekście zupełnie do nich nie pasujących. Są to pułapki na 

tłumacza, które czają się tuż pod powierzchnią pozornie doskonale zrozumiałego tekstu. Wiersze, 

które przypadły mi w udziale nie są, co prawda, aż tak silnie nasycone owymi poetyckimi 

środkami, jakkolwiek jest kilka elementów, które sprawiły mi trochę trudności w przekładzie. 

I tak, w wierszu Przed kąpielą zwrot bílý hřbet / Giottovy monografie ma znaczenie 

podwójne, co zresztą starałam się oddać w polskiej wersji. Hřbet jest określeniem dość wiernie 

odpowiadającym polskiemu słowu „grzbiet‟ – słowa tego można używać w kontekście 

metaforycznym do człowieka (np. zginać swój grzbet pod ciężarem... itp.), jednak jest to wyraz 

używany raczej sporadycznie w tym połączeniu. Natomiast grzbiet może mieć zwierzę i w tym 

połączeniu używa się tego wyrazu dość często. Grzbiet może mieć również książka. I tak, 

w wierszu następuje nałożenie się znaczeń. „Grzbiet‟ bohaterki lirycznej – żony, przypomina 

grzbiet książki – monografii Giotta. Jest to szczególny rodzaj metonimii: bohaterka liryczna 

przypomina postacie świętych i aniołów z fresków Giotta. Tym razem tłumaczowi przychodzi 

z pomocą polsko-czeska interferencja językowa (która zazwyczaj jest przekleństwem tłumacza 

z języków słowiańskich. Częściej bowiem przeszkadza niż pomaga w przekładzie – zwłaszcza 

poezji). Polski „grzbiet‟ i czeski hřbet mają podobny zakres znaczeń. Wyrażenie to można 

przetłumaczyć dosłownie, nie tracąc nic z poetyckiej wieloznaczności. 

Dość ciekawym zadaniem translatorskim było również tłumaczenie wiersza Je vidět dlouho, 

a zwłaszcza wersów s velkými průstřely / rudých knoflíků. Dosłownie: „z wielkimi postrzałami 

/ czerwonych guzików‟. Użycie dosłownego odpowiednika słowa průstřel sprawiało, iż metafora 

stawała się mniej czytelna. „Postrzał‟ nie jest osobno używany w języku, a już szczególnie nie 

w liczbie pojedynczej. Może poza przypadkiem postrzału – charakterystycznego przykurczu 

mięśni szyi. Człowiek zaś, może zostać postrzelony, ale nie „mieć postrzał„ – w sensie 

militarnym. Użycie słowa „postrzały„ brzmiałoby więc w wierszu niezręcznie i nie wskazywałoby 

jednoznacznie na podobieństwo czerwonych guzików do ran postrzałowych. Stąd też decyzja 

o użyciu sformułowania „rany postrzałowe / czerwonych guzików‟.  

Wiersz Podle všecho poza drobnymi trudnościami z precyzyjnym przetłumaczeniem tytułu 

(dosł. „według wszystkiego‟), był bardzo przyjemnym zadaniem translatorskim. Zbudowany na 

zasadzie przesuwania kolejnych obrazów, narracyjny w swej strukturze, nie nastręczał zbyt wielu 

trudności w przekładzie.  
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Urszula Jodłowiec 
Akademia Techniczno-Humanistyczna 

 

Proza poetycka, taka jak utwór Kšiltovky, ma to do siebie, że podczas przekładu nie 

musimy zastanawiać się nad rymem, a jedynie nad rytmem utworu i możemy się bardziej skupić 

na wiernym oddaniu sensu, jaki zawarł w nim autor. Zwraca uwagę częsta u Hruńki powtarzalność 

słów, w tym wypadku „przypomnij sobie‟. Pierwszy wers należało być może przetłumaczyć: 

„już nie pamiętasz, co mówiłaś‟, celowo jednak zastosowałam wyrażenie „już sobie nie 

przypomnisz‟, aby stanowiło centralny element wiersza. W kilku ostatnich wersach, podobnie jak 

w oryginale, gdzie Už si nevzpomeneš kończy się zdaniem rozkazującym Vzpomeň si (w moim 

przekładzie będzie to „przypomnij sobie‟).  

Uważam, iż nie należy tłumaczyć nazw własnych, więc zachowałam nazwę miasta 

w niezmienionym brzmieniu, tym bardziej, że w tym wypadku Zábřeh powinien się kojarzyć 

z klubem hokejowym (tu nawiązanie do tytułu), natomiast w tłumaczeniu na „Zabrzeg‟ można 

odnieść wrażenie, że chodzi o polskie miasto.  

Wiersz Po neštěstí zamknięty jest w pewnych ramach. Stanowią je słowa „Tymczasem‟ 

rozpoczynające pierwszy wers i kończące wers dziewiąty, w którym dodatkowo wzmocnione 

są one oksymoronem „straszne piękno‟. Kolejne ramy stanowią „rzeczy‟, pojawiające się na końcu 

pierwszego i ostatniego wersu. Użyłam też słowa „układać‟, zamiast np. „wkładać‟ czy „położyć‟, 

co wydało mi się najodpowiedniejsze w kontekście późniejszego „układania swoich rzeczy‟. 

Zachowałam również w piątym wersie charakterystyczną dla języka czeskiego kolejność wyrazów 

w zdaniu (przymiotnik zawsze występuje przed rzeczownikiem), tym bardziej, iż věci, poza 

„rzeczami‟ oznaczają również „sprawy‟. Tym samym, zachowując taką kolejność, podkreśliłam 

znaczenie słowa „osobiste‟ w odniesieniu do własnych spraw. „Rzeczy osobiste‟ skojarzą nam się 

dość jednoznacznie, natomiast „osobiste rzeczy‟ wzbudzają wątpliwości i zmuszają do głębszej 

analizy. Trzykrotne użycie słowa „wszystko‟ potęguje charakter utworu. 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Proza słoweoska 
 
 

Andrej Blatnik 
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TANKA RDEČA ČRTA 
 
 

Ko je Hunter prińel v Ayemhir, se je nad vas spuńĉal mrak. Otroci so takoj, ko so 

zagledali neznano postavo, priĉeli vreńĉati. Ko so opazili njegovo belo, skorajda prozorno 

polt, jim je postalo nerodno. Stisnili so se skupaj in si z dlanmi zakrivali spolovila. Mzungu, 

mzungu, so ńepetali drug drugemu. Hunter je kimal in ĉakal.  

Potem je prińel poglavar. Hunter mu je predal vreĉo s soljo in povedal, kdo jo pońilja. 

Poglavar se je namrńĉil in Hunterju se je zazdelo, da mladi fant, ki ga je spoznal na enem 

svojih popivanj po pristanińkih barih in ki mu je rekel, naj gre v njegovo vas, ni tako dobro 

zapisan pri domaĉinih, kot se je hvalil prek kozarcev. A zdaj je bilo prepozno, da bi se 

premislil. Kadar je avtobus vozil, je v te kraje vozil samo enkrat na teden. 

Poglavar ga je nagovoril v svoji grleni govorici, iz katere Hunter seveda ni mogel izluńĉiti niti 

zloga. Starec je ńe dvakrat ponovil svoj napev, nato se je vdal in poklical nekoga, ki je znal 

nekaj svahilija. Hunter je v najboljńem svahiliju, kar ga je zmogel, skuńal razloņiti, da tudi 

svahilija pravzaprav ne zna kaj dosti, in zaprosil za prazno koĉo, kakrńne so po vaseh 

namenjene gostom. Poglavar je kimal in kimal, nato je dolgo gledal Hunterja in zdelo se je, 

kot da dolgo premińlja. Hunter je ĉutil, kako mu po hrbtu polzijo drobni potoĉki potu. Dolga 

pot je bila, peń nazaj do mesta. 

 Nato je poglavar zgrabil Hunterjev zlizani nahrbtnik in ga poteņkal. Hunter 

je nagonsko iztegnil roko. Odkar so ga okradli, je vse dni, kadar je strgal z ņlico po 

ploĉevinastih kroņnikih obcestnih kuhinj ali vnańal zapiske v svojo popotno beleņko, v mislih 

vadil ta gib – mimoidoĉi zmikavt skuńa zgrabiti njegov nahrbtnik, a on je hitrejńi, zgrabi 

borńo, morda celo tatiĉevo roko, vse je jasno, vse odloĉeno. Dvoma ni. In nikdar ni bilo takega 

poloņaja, vse njegovo preņanje se je izkazalo za nepotrebno, nihĉe veĉ si ni poņelel njegovega 

popotnega premoņenja. Zdaj pa se je odzval v napaĉnem trenutku.  

 Poglavar ga je vprańujoĉe pogledal in Hunter je pomislil, da je sedaj sam poskrbel 

za poraz. Kako naj v vas vzamejo nekoga, ki jim ne zaupa? Tu, na odprtem, morajo biti ĉustva 

obojestranska, odmerki karseda enaki. Ĉe on ne zaupa njim, kako naj oni njemu?  

 Skuńal je ublaņiti napako, ravnal je nagonsko, delal se je, kot da bi nekaj zelo 

potreboval, a kaj naj zelo potrebuje ĉlovek, ki je nemara pravkar dobil streho nad glavo, torej 

vse, kar je bilo v vasi na voljo? Ńe najbolje bo, je pomislil, ĉe se dela, kako se je odloĉil, da bi 

poglavarju razen soli hotel podariti ńe kaj. In tako je brskal po svojem nahrbtniku, a v njem po 

mesecih potovanja ni bilo veĉ kaj dosti. Konĉno je nekje zatipal nekaj gladkega, in vedel je: 

malo ogledalce, v katerem se je bril, dokler se je ńe bril. Zdaj ga ne potrebuje veĉ, je spoznal. 

Izroĉil ga je poglavarju. 

 Poglavar ga je previdno vzel in se nezaupljivo zazrl v svoj odsev v malem 

pravokotniku. Ńtudiozno, zamaknjeno je k oĉem pribliņeval svojo podobo in jo spet odmikal. 

Videti je bilo, kot da mu je obraz v ogledalu znan, a ne dovolj, da bi se ga upal ogovoriti. 

 Zato pa je spet ogovoril njega. Pravzaprav je spregovoril ogledalu in mońki, ki je 

govoril nekaj svahilija, je pokimal in spregovoril v svahiliju. Hunter ni razumel prav niĉesar 

razen besede mzungu, tujec. Nemoĉno je dvignil roke in enako nemoĉno jih je dvignil ńe 

prevajalec. Poglavar je pokimal in rekel eno samo besedo: »Mary.« 
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 Otroci so se vreńĉe pognali proti robu vasi. Prevajalec je Hunterju podal roko, poĉepnil 

pred poglavarjem in se priĉel zadenjsko umikati. Poglavar je Hunterju pokazal, naj se usede. 

Hunter je pogledal na tla, natanko na kraj, na katerega je kazal poglavar, In samogibno obrisal 

prah s tal. Zaman: pod njim je bilo le ńe veĉ prahu.  

 Nato sta ĉakala v tińini, dokler se ni pribliņala neka ņenska, poĉepnila pred 

poglavarjem in Hunterju rekla: »Welcome.« 

 Hunter je mislil, da se mu je zbledlo. Odkar je pri Ga-mendiju pil vodo iz vańkega 

vodnjaka, se ni veĉ poĉutil prav trezno, in zdelo se mu je, da vidi manj in slińi drugaĉe. 

Vsekakor je bila to prva angleńĉina od pogovora s Francozoma, ki sta vozila ukradena 

avtomobila prek Sahare in mu pobrala pas z dokumenti. Preprosta strategija: noņ na vrat. 

Vsi terenski treningi, na katere ga je pońiljal Cherin, ob stiku z nabruńeno mrzlo kovino niso 

niĉ pomagali. To ga ni pretirano poniņalo; navsezadnje je na njih veĉino ĉasa porabil 

za premińljanje, kako ni pravi moņ za nalogo. 

 »Govorite angleńko?« je vprańal. Ņenska je pokimala.  

 »Govorim. Recite mi Mary. Moje ime je drugaĉno, a za vas bom Mary.« 

 »Kako to? Kje ste se nauĉili?« 

 Ņenska se je nasmehnila njegovi zaprepadenosti. 

 »Ńtudirala sem v Ameriki. Washington D.C. Pa nisem konĉala. Nekaj ĉasa sem 

ńe delala v neki afrińki restavraciji, potem sem se vrnila.« 

 »Zakaj ste se vrnili?« Hunterju se je vprańanje zazdelo nespodobno isti hip, ko ga je 

izgovoril. Ĉe je v to vas prińel on, zakaj ne bi smel kdorkoli? In ńe zlasti nekdo, ki je od tu 

nekoĉ odńel? 

»Ĉe ne moreń spremeniti usode veĉine, jo morań deliti,« je rekla ņenska in pogledala v tla.  

Hunterju je stavek zazvenel znano. Zvenelo je podobno ĉemu, kar bi rekel Cherin, ko bi 

na sestanku celice zmanjkalo drugih argumentov za samomorilske akcije. Cherin mu je 

na elektronsko pońto neprenehoma pońiljal isto vprańanje: zakaj si pobegnil? Zakaj si nas 

zapustil? Hunter ni nikdar odgovarjal, kam bi prińel, ĉe bi odgovarjal tistim, pred katerimi 

je pravzaprav beņal, a ĉe bi se odloĉil za en odgovor, bi najbrņ rekel: zaradi iztrońene retorike. 

To bi Cherina najbolj prizadelo. 

 Poglavar se je dotaknil njegove roke in priĉel govoriti. Dolgo je govoril, dekle pa je 

vse to prevedlo v en sam stavek. »Veseli ga, da ste prińli v nańo vas.« 

 Hunter je zajel sapo. Zdaj je prińel trenutek, o katerem je premińljal ves ĉas, kar se je 

odloĉil, da pusti vse za sabo in gre tako daleĉ, kot je le mogoĉe. Nenadoma se mu je zazdelo 

zelo pomembno, kako bo oblikoval svoje vprańanje. Nato je spoznal, da je vsa njegova 

previdnost zaman: scela je prepuńĉen prevajalki, ki bo lahko njegove besede preobrnila 

kakorkoli.  

 »Prińel sem iskat Brezimenega,« je rekel. In upal, da ga bo razumela, da bo v njihovem 

nezemeljskem jeziku nańla pravo ime za Brezimenega, upal, da bo poglavar pokimal, upal, da 

bo konĉno nańel, kar je iskal. 

 Ņenska je prevedla. Poglavar se je namrńĉil in jo ostro pogledal. Ņenska je ńe enkrat 

ponovila isto in zdaj je poglavar pokimal ob vsaki besedi. 

 »Brezimeni,« je izgovoril ńe sam, v enako dobri angleńĉini, kakrńno je uporabil 

Hunter. In nadaljeval v svojem jeziku. 
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 »Pravi, da je vesel, da je spoznal Brezimenega,« je razloņila ņenska. »Pravi, da je 

velika ĉast, ĉe Brezimeni obińĉe prav njegovo vas.« 

 Hunter je ĉutil, kako vroĉina z vsako izgovorjeno besedo narańĉa. Od zemlje, kaj 

zemlje, od zbitega prahu, ki ga je ĉutil pod nogami, je puhtelo. 

 »No,« je rekel, »no – « Vedel je, kaj je hotel reĉi, hotel je vprańati: kdo je on? Kakńen 

je Brezimeni? Kdaj pride? Lahko stopim predenj? Me lahko kdo predstavi? Kaj takega se 

more in mora zgoditi le tu, mu je brzelo v mislih, le tu, v tej zadnji luknji sveta, kje drugje, 

ĉe ne tu, kjer stvari ńe niso zamenjale stotin imen, ali ima ta vas sploh kakńno ime, neko ime 

ima, vendar se ga sedaj ne morem spomniti, nihĉe ga ne pozna, ńe na avtobusu so me ĉudno 

gledali, ko sem zaĉel kriĉati, naj ustavijo, naj za vraga ņe ustavijo, in potem sem ńe hodil, 

dolgo, dolgo sem hodil, da so se mi usta ņe ĉisto izsuńila in da so zdaj ĉisto suha, da prav zdaj 

ne morem veĉ reĉi prav niĉesar – 

 Ņenska je ĉakala. Hunterju se je zdelo, da na njenih gleņnjih vidi brazgotine, kakrńne bi 

pustili okovi, vendar ni bil povsem prepriĉan.  

Poglavar je nekaj rekel in ņenska je takoj prevedla. 

 »Konĉno ste prińli v nańo vas.« 

 Hunter ni razumel. 

»Ste me priĉakovali?« je vprańal, bil je preseneĉen, da se je njegov glas lahko prerinil skozi 

sparino, in pokimala sta mu oba hkrati. 

 »Zakaj ste me priĉakovali?« 

 »Potrebujemo vas,« je rekla Mary. 

 Pomota, je pomislil Hunter, spet pomota. Kot ņe tolikokrat. Kot preveĉkrat. Veliko 

preveĉkrat, da bi ńe verjel v nakljuĉja.  

 »Ĉe potrebujete denar – « Tipal je po ņepu, a tisto, kar je ņe vedel, se ni moglo 

spremeniti: imel je le ńe nekaj petdesetdolarskih kovancev. 

 Poglavar je odkimal in Mary je njegov gib brez obotavljanja prevedla v angleńĉino. 

 »Ne potrebujemo denarja,« je rekla. »Dali nam boste nekaj drugega, nekaj, kar nam bo 

res pomagalo.« 

 Hunter je spravljen pokimal. Cherin je vselej govoril, da moramo priti tja, kjer denar ni 

najpomembnejńa stvar, in zdaj sem tukaj, je sarkastiĉno pomislil. Ĉakal je, da slińi, kaj bo to. 

 »Deņ,« se je dopolnila Mary. 

 »Deņ?« Hunter je pogledal v tla in nato v nebo. Obe suhi snovi sta se mu zdeli enako 

nestvarni, enako nespremenljivi, veĉni. 

 »Deņ,« je rekel Hunter poĉasi in premińljal o pravih besedah, »ni odvisen od mene.« 

Niĉ ni odvisno od mene, se je ńe opomnil. Vendar tega ni izgovoril.  

 Poglavar je nekaj zamrmral.  

 »Sok ņivljenja prihaja iz trebuha stvarstva,« je prevedla Mary. Zvenelo je nekako 

sveĉano, nekako vzvińeno, kot da bo Cherin zdaj pomignil in bodo zapeli himno. 

 »Ne razumem,« je rekel Hunter. 

 »Iz obdobja suńe je le en izhod. Ena reńitev.« 

 Hunter je ĉakal. Mary ga je gledala in Hunterju se je zazdelo, da je za tem pogledom 

nekaj veĉ od iskanja pravih besed za prevod. Da ga meri, da ga tehta, kot da bi ga odbirala 

iż mresta podobnih in premińljala, ali je izbrala pravega.  
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 »Obiĉaj je, da se ob dolgi suńi poglavar ņrtvuje v posebnem obredu.«  

 »Posebnem obredu?« 

 »Prereņe si trebuh in s svojim sokom namoĉi zemljo.« 

 Zemlja, razmoĉena s krvjo. V tem prizoru, je pomislil Hunter, bi Cherin res uņival. 

Zdaj bi moral biti tu – namesto mene, si je zaņelel. 

 »Razumem, da odlańa,« je rekel. 

 »Ne razumete,« je rekla Mary mehko. »Ne ńe.« 

 Hunter jo je vprańujoĉe pogledal. 

 »Nańe zgodbe govorijo, da vĉasih pride tujec. Ki ima veĉ soka. Zato po njegovi ņrtvi 

deņuje dalj.«  

 Hunterju se je zavrtelo. V ustih je zaĉutil utripanje snovi, ĉutil je, da se tkivo bojuje 

za tekoĉino, in obliznil si je ustnice. 

 »Izmińljate si,« je poskusil. »Prestrańiti me hoĉete.« 

 Mary je odkimala.  

 »To so znane reĉi. Vsi v vasi vedo. Zato so tako veseli, da ste prińli.« 

 »Veseli?« Hunter ni videl nikogar. Le to ņensko in poglavarja. Otroci si niso veĉ upali 

blizu. 

  »Veseli,« je potrdila. »Veliko deņja bo.« 

 Pomota. Spet ena od teh mnogih pomot, je pomislil Hunter. 

 »Nobenega namena nimam, da bi si rezal trebuh,« je rekel. Trudil se je, da bi se 

nasmehnil, a Maryjin namrńĉeni obraz mu je povedal, da se mu ni prav posreĉilo. 

 »Saj nimate izbire,« je rekla zaĉudeno. »Vam ni treba deliti usode veĉine. Ker jo lahko 

spremenite. Ni vam treba umreti od ņeje. Ker –« 

 Ker lahko umrem od lastnega soka, je pomislil Hunter.  

 »Vi verjamete v take reĉi? Saj ste vendar ńtudirali –« 

 »Verjamem. Ńtudirala sem antropologijo,« je rekla Mary. 

 Hunter je pokimal in nenadoma je zaĉutil, da je utrujen, zelo utrujen. In pomislil je, 

da ņe dolgo ni pogledal svoje elektronske pońte. Da ņe dolgo ni spremljal, kaj se dogaja 

s svetom. Morda so Cherina ņe nańli in ustrelili. Morda od vse celice ińĉejo le ńe njega. Morda 

so ga ņe nehali iskati. Edini, ki ni nikoli odnehal, je bil Cherin. Drugi so bili mehkejńi. Govoril 

jim je, da so zdolgoĉaseni otroci, da se mu zdi, kot da so zraven kar tako, zaradi zabave. 

Mislili so, da je zabavno streljati na policiste in metati bombe, in so prińli. In Cherin jim je 

ponavljal, da je treba ruńiti staro, da bi ustvarjali novo, in potem so ruńili. Za druge, je govoril 

Cherin. Tega ne delamo zase. Za druge. Vse je bilo za druge. Cherin je verjel. In ĉe njega ni 

bilo veĉ – 

 Mary se je dotaknila njegove roke.  

 »Stopite za mano,« je rekla. 

 Hunter se je obotavljal. Zdelo se mu je, da je prińlo do nekakńnega ĉudnega 

nesporazuma, da bi moral izreĉi besedo, ki bi vse pojasnila, vendar se ni mogel spomniti 

niĉesar, prav niĉesar razen tistega otrońkega obraza, ki ga ni mogel nikdar pozabiti, in tiste 

ņenske roke, roke tiste ņenske, ki je bila vselej zraven, ki je vselej iztezala roko, da bi jo 

poloņila na kljuko – 

 »Kam?« je rekel. 
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 »Ne daleĉ. Ste ņe prińli na pravi kraj,« je rekla Mary, »in skoraj smo ņe pripravljeni.« 

 Hunter je pomislil na letalsko vozovnico, ki jo je od sreĉanja s Francozoma nosil 

v ĉevlju; milostno sta mu jo pustila in rekla, naj jo ĉimprej uporabi, da niso zanj, ti ostri kraji. 

Ves ĉas si je govoril, da je nima kaj uporabiti, da je to neuporaben kos neuporabne snovi iz 

neuporabnega sveta, ki mu ni veĉ pripadal. Morda se je ves ĉas motil, a zdaj bo tako obveljalo 

za vselej. 

 Mońki, ki se je znenada znańel ob poglavarju in v roki drņal ņivo pobarvano kopje, mu 

je prijazno pokimal. Drugi vojńĉaki so stopili bliņe in ko se ni premaknil, so se priĉeli gnesti 

okrog njega. Vsi zapovrstjo so ga trepljali po ramenih in se mu smejali na vsa usta.  

 »Nań ĉlovek,« je rekel eden od njih v svahiliju, in vsi so pokimali.  

 Kaj bi dal Cherin, da bi bil na mojem mestu, da bi se tako brez teņave povezal 

s preprostimi ljudi, je pomislil Hunter, in moral se je priĉeti smejati. Straņarje je njegova 

dobrovoljnost navduńila. Pred njim so se metali na kolena in se valjali po prahu. Slińal je, kako 

so se nekje kopiĉili udarci bobnov, in grleni kriki, ki so sekali ritem, so prihajali vse bliņje.  

 Ti se odloĉiń, potem pa obņalujeń, mu je pisal Cherin. Ko bi bilo res treba, stisneń rep 

med noge. Izgubljen postaneń, kakor pes brez gospodarja. Tako kot takrat pred ambasado. 

Samo ńe skozi vrata bi bilo treba, pa bi bilo vse opravljeno. Ti pa si se prestrańil, spustil 

si torbo in zbeņal. In potem je razneslo tisto ubogo ņensko, ki je prińla prosjaĉit za vizo. 

In njenega otroka. In celica je prińla na slab glas. Pobijajo ņenske in otroke namesto 

razrednega sovraņnika. Tenka ĉrta je med nepotrebno, klavrno, uboņno smrtjo, in smrtjo, 

ki spreminja svet. Te ĉrte ne znań prestopiti. 

 Ĉrta, je premińljal Hunter. Potegniti ĉrto. V nekaterih jezikih to pomeni nekaj doseĉi, 

v drugih pobegniti. Kdo ve, kaj to pomeni tukaj.  

Poglavar je stopil predenj. Izza pasu je potegnil noņ in mu ga pomolil, drņe ga za rezilo. Ko se 

je roĉaj polegel Hunterju v roko, je pomislil, kako je ńele zdaj jasno, da se tisti, ki so mu 

v nelegalnih pristanińkih pivnicah govorili, da je Brezimenega mogoĉe najti v Ayemhirju, niso 

zmińljevali. Bil je tukaj in je ĉakal. Njega.  

Poglavar je razńiril roke. Hunter je vedel, da ni druge poti. Pokimal je in poglavar mu 

je pokimal nazaj. Hunter je z njegovega obraza razbiral zadovoljstvo, da je ņrtvovalec 

iż daljnega belega sveta, ki bo puńĉavo odreńil suńe, prińel prav v njegovo vas.  

Vzel je noņ, si ga nastavil na trebuh, potisnil in zarezal. Spoĉetka se je videla samo tanka 

rdeĉa ĉrta. Na licu je zaĉutil prve kaplje deņja. 
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CIENKA CZERWONA LINIA 
 
 

Kiedy Hunter przybył do Ayemhir, nad wioską zapadał zmrok. Dzieci, jak tylko 

zobaczyły nieznajomą postać, od razu zaczęły krzyczeć. Jednak, kiedy zauważyły jego białą, 

prawie przezroczystą skórę, zrobiło im się nieswojo. Ścisnęły się razem i dłońmi zakrywały 

sobie genitalia. Mzungu, Mzungu, szeptały między sobą. Hunter kiwał głową i czekał. 

Następnie nadszedł wódz. Hunter podał mu woreczek z solą i powiedział, kto ją przysyła. 

Wódz zmarszczył brwi i Hunter odniósł wrażenie, że młody chłopak, którego poznał 

na jakiejś popijawie w portowym barze i który mu powiedział, aby wybrał się do jego wioski, 

nie zapisał się tak dobrze w pamięci miejscowych, jak przechwalał się nad kieliszkiem. 

Ale teraz już było za późno, żeby się rozmyślić. Jeżeli autobus w ogóle jeździł, to w te rejony 

tylko raz na tydzień. 

Wódz przemówił do niego swoją gardłową mową, z której Hunter oczywiście nie mógł 

wyłuskać ani sylaby. Starzec jeszcze dwukrotnie powtórzył swój śpiew, po czym poddał się 

i zawołał kogoś, kto znał trochę suahili. Hunter w najlepszym suahili, na jaki było go stać, 

spróbował wyjaśnić, że właściwie suahlili też nie zna zbyt dobrze i poprosił o pustą chatę, 

jedną z tych, które w wioskach przeznaczone są dla gości. Wódz przytakiwał i przytakiwał, 

po czym długo patrzył na Huntera i wyglądało, że długo się zastanawia. Hunter czuł, jak po 

jego plecach pełzną drobne strużki potu. Na piechotę z powrotem do miasta to długa droga.  

Następnie wódz chwycił wytarty plecak Huntera i zważył go w ręku. Hunter 

instynktownie wyciągnął dłoń. Od kiedy go okradli, przez te wszystkie dni, kiedy skrobał 

łyżką po blaszanych talerzach w przydrożnych kuchniach lub zapisywał coś w swoim 

podróżnym notatniku, w myślach ćwiczył ten ruch – przechodzący złodziej próbuje chwycić 

jego plecak, ale on jest szybszy, chwyta torbę, może nawet rękę złodzieja, wszystko wyraźnie, 

wszystko stanowczo. Nie ma wątpliwości. Lecz takiej sytuacji nigdy nie było, cała ta czujność 

okazała się niepotrzebna, nikt więcej już nie zapragnął jego podróżnego dobytku. A teraz 

instynkt odezwał się w złym momencie. 

Wódz spojrzał na niego pytająco i Hunter pomyślał, że właśnie sam skazał się na 

klęskę. Jak mają do wioski przyjąć kogoś, kto im nie ufa? Tu, na otwartej przestrzeni uczucia 

muszą być obustronne, dystans jak tylko się da – jednakowy. Jeśli on nie zaufa im, jak oni 

mają zaufać jemu? 

Próbował zatuszować błąd, postępował instynktownie, udawał, że czegoś bardzo 

potrzebuje, ale czego może potrzebować człowiek, który prawdopodobnie właśnie otrzymał 

dach nad głową, a więc wszystko, co można było w wiosce dostać? Najlepiej będzie, 

pomyślał, jeśli będzie udawał, że zdecydował się podarować dowódcy oprócz soli coś jeszcze. 

I tak grzebał w swoim plecaku, ale po miesiącach podróżowania nie było w nim już wiele. 

W końcu gdzieś wymacał coś gładkiego i już wiedział: małe lusterko, przed którym się golił, 

dopóki jeszcze się golił. Zrozumiał, że teraz już go nie potrzebuje. Wręczył je wodzowi.  

Wódz wziął je ostrożnie i nieśmiało spojrzał na swoje odbicie w małym prostokącie. 

Z uwagą, zachwycony przybliżał do oczu swoją postać i znów ją oddalał. Widać było, 

że twarz w lustrze jest mu znana, ale nie na tyle, aby odważył się do niej przemówić. 
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Za to znów przemówił do niego. Tak naprawdę przemówił do lustra i mężczyzna, 

znający trochę suauhili, przytaknął i przemówił w suahili. Hunter nie zrozumiał właściwie nic 

oprócz wyrazu mzungu, obcy. Bezsilnie rozłożył ręce i tak samo bezsilnie rozłożył je też 

tłumacz. Wódz kiwnął głową i powiedział tylko jedno słowo: Mary. 

 

Tłumaczenie: Ewa Ziewiec 

 

 

Dzieci z wrzaskiem pobiegły na skraj wsi. Tłumacz podał Hunterowi rękę, przykucnął 

przed wodzem i zaczął się wycofywać. Wódz pokazał Hunterowi, aby usiadł. Hunter spojrzał 

na ziemię, dokładnie w miejsce, które wskazał wódz i odruchowo przetarł kurz z ziemi. 

Na próżno: pod nim było tylko jeszcze więcej kurzu. 

Następnie czekali w ciszy, dopóki nie nadeszła pewna kobieta, uklękła przed wodzem 

i powiedziała do Huntera: Welcome. 

Hunter pomyślał, że mu się przywidziało. Od kiedy u Ga-mendijego pił wodę 

z wiejskiej studni, nie czuł się już właściwie trzeźwy i wydawało mu się, że widzi mniej 

i słyszy inaczej. W każdym razie usłyszał angielski po raz pierwszy od rozmowy 

z Francuzami, którzy jechali ukradzionymi samochodami przez Saharę i zabrali mu pas 

z dokumentami. Prosta strategia: nóż do gardła. Wszystkie terenowe treningi, na które posyłał 

go Cherin, przy kontakcie z naostrzonym metalem zdały się na nic. To go przesadnie nie 

poniżyło; w końcu większość czasu spędził na nich, rozmyślając, że nie jest odpowiednim 

mężczyzną do tego zadania. 

- Mówi pani po angielsku? - zapytał. Kobieta przytaknęła. 

- Mówię. Proszę zwracać się do mnie Mary. Moje imię jest inne, ale dla pana będę Mary. 

- Jak to? Gdzie się pani nauczyła? 

Kobieta uśmiechnęła się z powodu jego zaskoczenia. 

- Studiowałam w Ameryce. Washington D.C. Ale nie ukończyłam. Jakiś czas pracowałam 

jeszcze w pewnej afrykańskiej restauracji, później wróciłam. 

- Dlaczego pani wróciła? - Hunterowi pytanie wydało się niewłaściwe w tej samej chwili, 

w której je wypowiedział. Skoro on przybył do tej wsi, dlaczego nie miałby ktokolwiek inny? 

A zwłaszcza ktoś, kto stąd kiedyś odszedł. 

- Jeżeli nie możesz zmienić losu większości, musisz go dzielić - powiedziała kobieta 

i spojrzała w ziemię. 

Zdanie to zabrzmiało Hunterowi znajomo. Brzmiało podobnie do czegoś, co mogłoby 

paść z ust Cherina, gdyby na spotkaniu komórki zabrakło innych argumentów 

do samobójczych akcji. Cherin nieustannie wysyłał mu pocztą elektroniczną pytanie: dlaczego 

uciekłeś? Dlaczego nas zostawiłeś? Hunter nigdy nie odpowiadał, dokąd by dotarł, gdyby 

odpowiadał tym, przed którymi w gruncie rzeczy uciekał, lecz gdyby zdecydował się na jedną 

odpowiedź, prawdopodobnie by powiedział: z powodu wyczerpanej retoryki. To by Cherina 

najbardziej zabolało. 

Wódz dotknął jego ręki i zaczął mówić. Długo mówił, a dziewczyna wszystko 

to przetłumaczyła jedym zdaniem: „Cieszy się, że przybył pan do naszej wioski.” 
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Hunter złapał oddech. Teraz nadeszła chwila, o której rozmyślał cały czas, kiedy 

zdecydował się, że zostawi za sobą wszystko i pójdzie tak daleko, jak to jest możliwe. Nagle 

wydało mu się bardzo ważne, jak sformułuje swoje pytanie. Potem zrozumiał, że cała jego 

ostrożność jest daremna: jest całkowicie zdany na tłumaczkę, która może na każdy sposób 

przeinaczyć jego słowa. 

- Przyszedłem szukać Bezimiennego - powiedział. I miał nadzieję, że go zrozumie, że w ich 

pozaziemskim języku znajdzie odpowiednią nazwę dla Bezimiennego, miał nadzieję, że wódz 

przytaknie, miał nadzieję, że w końcu znajdzie to, czego szukał.  

Kobieta przetłumaczyła. Wódz zmarszczył brwi i przenikliwie na nią spojrzał. Kobieta 

powtórzyła jeszcze raz i teraz wódz kiwał przy każdym słowie. 

- Bezimienny - wypowiedział jeszcze sam, w tak dobrej angielszczyźnie, jakiej używał 

Hunter. I kontynuował w swoim języku. 

- Mówi, że cieszy się, że poznał Bezimiennego - wyjaśniła kobieta. - Mówi, że to wielki 

zaszczyt, że Bezimienny odwiedza właśnie jego wioskę. 

Hunter czuł, jak temperatura wzrasta wraz z każdym słowem. Od ziemi, jakiej ziemi, 

od zbitego kurzu, który czuł pod nogami, buchało. 

- Więc - powiedział - więc… - wiedział, co chciał powiedzieć, chciał zapytać: kim on jest? 

Jaki jest Bezimienny? Kiedy przybędzie? Czy będę mógł przed nim stanąć? Czy ktoś mnie 

przedstawi? Coś takiego może i musi wydarzyć się tylko tu, przebiegało mu w myślach, tylko 

tu, w tej ostatniej dziurze świata, gdzież indziej, jeśli nie tu, gdzie rzeczy nie zmieniły jeszcze 

setek imion, czy ta wioska ma w ogóle jakieś imię, jakieś imię ma, jednak teraz nie mogę 

go sobie przypomnieć, nikt go nie zna, już w autobusie dziwnie na mnie patrzyli, kiedy 

zacząłem krzyczeć, żeby się zatrzymali, żeby do diabła się zatrzymali, a później szedłem, 

długo, długo szedłem, aż usta mi całkiem wyschły i do teraz są całkiem suche tak, że właśnie 

teraz nie mogę już nic wypowiedzieć. 

 

Tłumaczenie: Tomasz Łukaszewicz 

 

 

(…)  

Pomyłka. Znowu jedna z tych wielu pomyłek – pomyślał Hunter. 

- Nie mam najmniejszego zamiaru rozcinać sobie brzucha – powiedział. Próbował się 

uśmiechnąć, ale skrzywiony wyraz twarzy Mary mówił mu, że nie za bardzo mu wyszło.  

- Przecież nie ma pan wyboru – powiedziała zdumiona. - Nie musi pan dzielić losu innych, 

bo może go pan zmienić. Nie musi pan umierać z pragnienia, bo... 

- Bo mogę utopić się we własnych sokach, pomyślał Hunter. - Pani wierzy w takie rzeczy? 

Przecież jednak pani studiowała. 

- Wierzę. Studiowałam antropologię, odpowiedziała Mary. 

Hunter pokiwał głową i nagle poczuł się zmęczony, bardzo zmęczony. I pomyślał, 

że już dawno nie sprawdzał swojej poczty. Że już długo nie miał wiadomości, co dzieje się 

z tym światem. Być może Cherina już znaleźli i zabili. Być może z całej komórki szukają już 

tylko jego. Może przestali go szukać. Jedynym, który nigdy nie dawał za wygraną, był Cherin. 

Pozostali nie byli tacy twardzi. Cherin mówił im, że są znudzonymi dzieciakami, że ma 
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wrażenie, iż biorą w tym udział tylko od tak, dla zabawy. Myśleli, że to zabawne strzelać do 

policjantów i rzucać granatami, no więc przyszli. A Cherin ciągle im powtarzał, że trzeba 

zburzyć stare, by móc budować nowe – więc niszczyli. Dla innych, mówił. Tego nie robimy 

dla siebie. Dla innych. Wszystko było dla innych. Cherin wierzył. I jeśli go więcej nie ma... 

Mary dotknęła jego ręki. 

- Pójdzie pan za mną – powiedziała. 

Hunter wahał się. Miał wrażenie, że doszło do jakiegoś dziwacznego nieporozumienia, 

że powinien wypowiedzieć słowo, które wyjaśni wszystko, ale nic nie przychodziło mu do 

głowy. Naprawdę nic, oprócz tej dziecięcej twarzy, której w żaden sposób nie mógł 

zapomnieć, i tej kobiecej ręki, ręki kobiety, która wciąż była obok, która wciąż wyciągała 

rękę, by położyć ją na klamce. 

- Dokąd? – zapytał. 

- Tu niedaleko. Właściwie dotarł pan już do końca – odpowiedziała Mary – a my już prawie 

jesteśmy gotowi. 

Hunter pomyślał o bilecie lotniczym, który od spotkania dwóch Francuzów nosił 

w bucie. Łaskawie zostawilli mu go radząc, by jak najszybciej z niego skorzystał, bo nie dla 

niego te dzikie kraje. Cały czas mówił sobie, że bilet jest mu do niczego niepotrzebny, że to 

tylko bezużyteczny kawałek bezużytecznego materiału z bezużytecznego świata, do którego 

Hunter już nie należał. Być może cały czas się mylił, a teraz pozostanie tak już na zawsze. 

Mężczyzna, który nagle
 

wyrósł przy wodzu trzymając jaskrawo pomalowany oszczep, 

przyjaźnie skinął głową w jego stronę. Pozostali wojownicy podeszli bliżej, a gdy się nie 

poruszył, zaczęli się wokół niego przepychać. Wszyscy po kolei klepali go po plecach 

i w uśmiechu szczerzyli do niego zęby. 

- Nasz człowiek - powiedział w suahili jeden z nich i wszyscy przytaknęli. 

Czego by nie dał Cherin, żeby być na moim miejscu, i żeby tak bez wysiłku bratać się 

z prostymi ludźmi, pomyślał Hunter i nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Jego dobry 

humor wzbudził euforię wśród strażników. Rzucali się przed nim na kolana i tarzali w kurzu. 

Słyszał narastające gdzieś w oddali uderzenia bębnów i gardłowe krzyki, które siekając rytm, 

zbliżały się coraz bardziej. 

Podejmujesz decyzję, a potem żałujesz, pisał mu Cherin. A kiedy naprawdę potrzeba, 

podkulasz ogon pod siebie. Czujesz się zagubiony jak pies bez swojego pana. Tak jak wtedy 

przed tą ambasadą. Wystarczyło przestąpić próg i byłoby po wszystkim. Ale ty się 

wystraszyłeś, rzuciłeś torbę i uciekłeś. I wtedy rozerwało ich na strzępy – tę biedną kobietę, 

która przyszła prosić o wizę. I jej dziecko. A później cała komórka zyskała sobie zła opinię. 

Zabijają kobiety i dzieci, zamiast wroga klasowego. Cienka jest linia między niepotrzebną, 

pożałowania godną, żałosną śmiercią, a śmiercią, która zmienia świat. Tej granicy nie 

potrafisz przekroczyć. 

Granica – myślał – wyznaczyć granicę. W niektórych językach znaczy to „coś 

osiągnąć”, a w innych „przegrać”. Kto wie, co znaczy tutaj. 

Wódz stanął przed nim. Zza pasa wyjął nóż i podał mu, trzymając za ostrze. 

Gdy rękojeść spoczęła w jego dłoni, Hunter pomyślał, jak oczywiste jest teraz, że ci, którzy 

w podejrzanych portowych spelunach mówili mu, że Bezimiennego można znaleźć 

w Ayehmirze, nie wymyślili sobie tego. On był tutaj i czekał. Na niego. 
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Wódz rozłożył szeroko ręce. Hunter wiedział, że nie ma innej drogi. Skinął głową 

i wódz powtórzył jego gest. Hunter wyczytał z jego twarzy zadowolenie, że ofiara-zbawiciel 

z dalekiego białego świata, który wybawi tę pustynię od suszy, przybył właśnie do jego wsi.  

Wziął nóż, przystawił go do brzucha, przycisnął i naciął. Z początku widać było tylko 

cienką, czerwoną linię. Na twarzy poczuł pierwsze krople deszczu. (…) 

 

Tłumaczenie: Joanna Kempny 
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TOČKA TALJENJA 
 
 

Bila je ņivĉna, ko je pritiskala tipko na diktafonu. Urbana mitologija je govorila, da spi 

z vsako, ki pride na njegov znameniti keramiĉarski teĉaj, celo s tistimi, ki jim ni za mońke, 

celo s tistimi, ki jim ni za nikogar. Kaj se bo zgodilo zdaj, ko sta opravila intervju? Kako bo 

poskusil? Njegova keramika se je nabreklo boĉila proti njej, ĉutila je, kako ne more veĉ misliti 

ob tej razgaljeni zglajeni oblini vsepovsod. Urbana mitologija je govorila, da ne spi z nikomer, 

niti s tistimi ne, ki ne dajo intervjuja nikomur, nikomur razen njej. 
Smehljal se je in rekel: »Veste, vas pa zelo rad posluńam.« 

Aha, se je začelo. »Da vi posluńate radio?« 

»Tukaj v delavnici je v glavnem zelo samotno – « Je že zakuril. 

» – in vesel sem, ĉe v prostor poseņe tako ĉuten glas.« A ti res misliš, da sem jaz tako 

lahka kot vsaka? 

»Sem namreĉ malo osamljen.« Seveda, sočutno te jemljem vase, bimbo. 

»Veste, imel sem veliko ņensk – « Vem, vem, vse vejo. 

» – ampak nobena ni bila prava.« Dokler nisem srečal vas, bo zdaj rekel. 

»Pri vas je, slińim, obratno. Ni jih bilo veliko – « 

Ni jih bilo veliko? Za koga bi pa sploh lahko slišal? 

» – zato sem prepriĉan, da bo tisti, ki bo, pravi.« 

Ste prepričani, da to nisem jaz? bo zdaj rekel. 

»No, veselilo me je, da ste se oglasili. Se bova ņe ńe kdaj videla. Nasvidenje.« 

Stala je na ulici, posluńala posnetek, pametna vprańanja, izmikave odgovore, in ni mogla 

verjeti. 

A to je bilo to? To? 

Stopila je nazaj in rekla: 

»Oprostite. Ni se posnelo. Nekaj je bilo narobe. Ńe enkrat bova morala probat.« 
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PUNKT TOPNIENIA 
 

 

Denerwowała się, przyciskając klawisz dyktafonu. Zgodnie z miejskim mitem sypia 

z każdą uczestniczką jego słynnych kursów ceramiki, nawet z tymi, których nie interesują 

mężczyźni, nawet z tymi, których nie interesuje nikt. Co będzie teraz, kiedy skończyli 

wywiad? Jak podejdzie do sprawy? Jego nabrzmiała ceramika napierała na nią, czuła, że już 

nie może myśleć w obliczu wszechobecnej, obnażonej, wygładzonej krągłości. Zgodnie 

z miejskim mitem nie sypia z nikim, nawet z tymi, którzy nie udzielają wywiadów nikomu, 

nikomu poza nią.  
Uśmiechając się, powiedział:  

- Wie pani, bardzo lubię pani słuchać.  

O, zaczęło się. 

- To pan słucha radia?  

- Tutaj w pracowni jest na ogół bardzo samotnie…  

Już zaczyna urabiać. 

 - …i miło mi, jeśli do pomieszczenia wpada tak zmysłowy głos.  

Ty serio myślisz, że jestem taka łatwa jak wszystkie? 

- Jestem bowiem bardzo samotny.  

Oczywiście będę twoja, z litości miśku. 

- Wie pani, miałem wiele kobiet…  

Wiem, wiem, wszystkie wiedzą. 

- …ale żadna nie była tą właściwą. 

 Dopóki nie spotkałem pani, powie teraz. 

- U pani, słyszę, wprost przeciwnie. Nie było ich wielu… 

Nie było ich wielu? A o kim mógłby w ogóle słyszeć? 

 -… dlatego jestem przekonany, że ten, który będzie, będzie tym właściwym. 

Jest pani pewna, że to nie ja? powie teraz. 

- No, miło mi było, że pani przyszła. Jeszcze się pewnie kiedyś zobaczymy. 

Do widzenia. 

Stała na ulicy, słuchała nagrania, mądrych pytań, wymijających odpowiedzi i nie 

mogła uwierzyć. 

I to już? Już? 

Wróciła i powiedziała: 

- Przepraszam. Nie nagrało się. Coś było nie tak. Będziemy musieli spróbować jeszcze 

raz. 

 

Tłumaczenie: Patrycja Truchlińska 
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DAN OSAMOSVOJITVE 

 
 

 To je zgodba, ki mi jo bo povedal papá, ki bo ńe dolgo vedel, kako je bilo v davnih 

ĉasih brez mene in tebe, v ĉasih, ko od neznanca na ulici nisi smel vzeti bonbonĉka, ker je bil 

prav gotovo zastrupljen, v tistih ĉasih, ko so imeli bonbonĉke samo neznanci na ulicah, pa jih 

nisi smel jemati, ĉe si hotel preņiveti, to je zgodba s konca tistega ĉasa in morań jo slińati, 

posluńaj jo, da jo boń predal svojim otrokom, ko pride pravi ĉas. Zato ti jo bom zaupal, 

In govorila bova zadrņano, previdno, s priduńenim glasom, kakor pritiĉe tistim davnim dnem, 

in ozirala se bova prek rame, ali ni morda tam kdo, ki vleĉe na uńesa, kar mu ne gre. 

(…) 

 Ob drugem kozarcu mu je postalo ņe povsem jasno, da ni niĉ hudega, prav res ne, ĉe je 

bilo kaj hudega, je bilo prej, zdaj pa ne veĉ, in veĉ ne bo, in zato se ni preveĉ branil, ko ga je 

tista punca priĉela poljubljati, bilo je precej sprejemljivo, precej poljubljanja vsenaokrog, taki 

ĉasi paĉ, kakrńnih ńe ni bilo in jih morda tudi ne bo veĉ, ĉe se vsi poljubljajo, se ti teņko 

zadrņujeń, ńe zlasti ĉe je zraven kakńna taka, ki te sploh ne zadrņuje, kje pa, nasprotno, celo 

polaga ti roko na tvojo ĉrnavko, polaga tako pogosto, da se boleĉina pobere in jo zamenja nek 

neznan, nek prijeten in nov obĉutek. In zato se papá ni upiral, nasprotno, ko mu je ta punca 

zańepetala, da tu je pa prav res gneĉa prehuda in da je celo v starem delu mesta, kaj mesta, 

prestolnice od nocoj, veliko skritih kotiĉkov, ki ņdijo tam od nekdaj in od nekdaj ĉakajo na 

parĉke, kakrńna sta onadva. In zato je papá stopil za njo, zato se ji je pustil za roko popeljati 

v eno tistih temnih veņ, ki so tam nemara prav zato, da ljudje izpuńĉajo ali vbrizgavajo 

tekoĉine, eno tistih veņ, katerih gosto tkana tema zaslanja poglede, in saj veń, kaj se je zgodilo 

v tisti veņi, take reĉi se zgodijo vsem, skoraj vsem, ńe zlasti na take dni, ki jih ńe ni bilo in jih 

ne bo nikoli veĉ. 

 Ne spomni se prav dosti, mi bo pravil papá, ne ve prav natanko, kaj se je godilo z njim 

v tisti veņi, hitro je ńlo, hitreje, kot je mislil in ņelel, a zdelo se mu je lepo, prijetno, zdelo se 

mu je tako, kakor mora biti, ĉe je zelo poseben dan, dan, kakrńnega kdo prviĉ doņivi, ĉe ga 

seveda doņivi, kajti zdi se, bo pripomnil papá, da so tudi taki, ki se jim ne zgodijo take reĉi, 

a taki, bo papá pristavil, paĉ ne vedo prav zares, brez ĉesa so ostali, in takim potem morda ni 

zelo hudo, ne tako, kot bi jim bilo, ĉe bi vedeli. 

 In spomni se, mi bo ńe povedal papá, edinole tega, kako ju je, ko sta pobrala svoje reĉi 

in sta odńla nazaj, pod osvobojeno nebo, nagovorila ņenska, ki je za sabo vlekla z vrvjo 

povezane kartone. Oprostita, ali morda ņivita v ńkatli, ju je vprańala, in papá se spomni, kako 

je odkimal, spomni se, kako je pogledal svoji ņenski v oĉi in videl, kako se polnijo z grozo. 

Potem pa mi dajta par stotakov, je pograbila kartonka, in papá se spomni, kako je brez 

obotavljanja segel v ņep, kot da bi tam kaj bilo, pa ni bilo niĉ, vse je pustil na tistih mizah, kjer 

so toĉili ńampanjec, niĉ ni bilo zastonj, niti na tak dan ne, ali je sploh kdaj kaj zastonj, ĉe ńe na 

tak dan niĉ, spomni se, kako si je segel v ņep in tam ni bilo niĉesar, in njegova ņenska ga je 

prijela za roko, ne, ne, je rekla, ĉeprav je ņe sam natipal, da ne, da ne bo ńlo, ĉeprav bi morda 

hotel, da bi ńlo. In spomni se, bo ńe nazadnje povedal papá, kako sta ńla naprej s to ņensko, to 

ņensko iz veņe, njegovo ņensko za tisti veĉer, s katero bosta postala par, ne ńe takoj, ne ńe tisti 

veĉer, o ne, ńe kar nekaj ĉasa bo minilo, ko se bosta prestopala drug okrog drugega in tuhtala, 

ali bi ali ne bi, ampak potem bosta izvedela zame in vendarle priznala, da sta par, bo zakljuĉil 

papá, kako sta ńla naprej in kako je za njima gledala ta ņenska s kartoni, dolgo je gledala, 

potem pa je priĉela razmeńĉati svoje kartone v veņi, v tisti veņi, ki sta jo onadva pravkar 

zapustila. 
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DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI  

 
 

To jest opowieść, którą powie mi papá, który jeszcze długo będzie wiedział, jak to 

było w tych dawnych czasach, gdy nie było mnie ani ciebie, w czasach, gdy nie można było 

wziąć cukierka od nieznajomego, bo z pewnością był zatruty, w tych dawnych czasach, gdy 

cukierki mieli tylko nieznajomi na ulicach, ale nie wolno ich było brać, bo można było nie 

przeżyć, to jest opowieść z końca tego czasu i musisz ją usłyszeć, posłuchaj jej, abyś mógł ją 

przekazać ją swoim dzieciom, gdy nadejdzie odpowiedni czas. Dlatego powierzę ci tę 

opowieść, będziemy mówić powściągliwie, ostrożnie, przyduszonym głosem, tak jak 

w tamtych dawno minionych dniach, i będziemy oglądać się przez ramię, czy nie ma tam 

kogoś, kto podsłuchuje to, co wydaje mu się dziwne. (…) 

 

Tłumaczenie: Agnieszka Będkowska-Kopczyk
1
 

 

 

(…) Przy drugim kieliszku stało się dla niego całkiem jasne, że nie dzieje się nic złego, 

naprawdę nic, jeśli się działo, to wcześniej, teraz jest w porządku i tak już będzie, i dlatego 

za bardzo się nie bronił, gdy ta dziewczyna zaczęła go całować, było to od razu do przyjęcia, 

całowanie na każdym kroku, takie są przecież czasy, jakich jeszcze nie było, a być może także 

nie będzie, jeśli się wszyscy całują, ciężko jest ci się powstrzymać, szczególnie, kiedy jest 

obok jakaś taka, która cię zupełnie nie powstrzymuje, a gdzie tam, przeciwnie, nawet kładzie 

ci rękę na klatce, kładzie tak często, że znika ból i zostaje zastąpiony przez nieznane, 

przyjemne i nowe odczucie. I dlatego papá się nie opierał, przeciwnie, gdy dziewczyna 

szepnęła mu, że tu jest zbyt duży tłum i że nawet w starej części miasta, co tam miasta, 

stolicy, tego wieczoru, jest dużo zakamarków, które od dawien dawna czekają na pary, takie 

jak ich dwoje. I dlatego papá poszedł za nią, dlatego pozwolił poprowadzić się za rękę 

do jednej z tych ciemnych sieni, które są tam prawdopodobnie po to, by ludzie wypuszczali 

i wtłaczali płyny, do jednej z tych sieni, których gęsto tkana ciemność zasłania spojrzenia, 

i sam wiesz, co się zdarzyło w takiej sieni, takie rzeczy zdarzają się wszystkim, prawie 

wszystkim, szczególnie w takie dni, których jeszcze nie było i których już nie będzie.  

 Nie przypomina sobie zbyt wiele, tak powie papá, nie wie dokładnie, co się działo się 

z nim w tej sieni, poszło szybko, szybciej niż myślał i pragnął, a zdawało mu się, że jest to 

piękne, przyjemne, zdawało mu się takie, jakie powinno być, skoro jest to bardzo szczególny 

dzień, dzień, jaki człowiek po raz pierwszy przeżywa, jeśli oczywiście w ogóle przyjdzie mu 

go przeżyć, bowiem wydaje się, będzie wspominać papá, że są też tacy, którym takie rzeczy 

się nie zdarzają, a tacy, doda, nie wiedzą naprawdę, co stracili, i takim może nie jest tak źle, 

nie tak, jak by im było, gdyby wiedzieli.  

I przypomina sobie, doda jeszcze papá, tylko to, jak w momencie, gdy zabrali swoje 

rzeczy i miaposzli z powrotem, pod wolne niebo, zagadała do nich kobieta, która ciągnęła 

                                                
1 Do druku otrzymaliśmy tłumaczenie tylko środkowego fragmentu opowiadania Dan osamosvojitve. Aby 

fragment ten był zrozumiały dla Czytelników, dotłumaczono pierwszy akapit opowiadania, tworzący kontekst 

narracyjny opowiadania.  
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za sobą powiązane sznurkiem kartony. Przepraszam, czy przypadkiem wy nie mieszkacie 

w kartonie, spytała ich, a papá przypomnina sobie, jak zaprzeczył głową, przypomina sobie, 

jak popatrzył swojej kobiecie w oczy i zobaczył, jak napełniają się grozą. To dajcie mi parę 

groszy, chwyciła dwa pudełka, i papá sobie przypomina, jak bez ociągania się, sięgnął do 

kieszeni, tak, jak gdyby w niej coś było, a nic tam nie było, wszystko przepuścił tam, gdzie 

nalewali szampana, nic nie było za darmo, nawet w taki dzień, czy w ogóle kiedykolwiek jest 

coś za darmo, jeśli nawet w taki dzień nic nie jest, przypomina sobie, jak to sięgnął do 

kieszeni i tam nic nie było, i jego kobieta złapała go za rękę, nie, nie, powiedziała, chociaż już 

sam wyczuł, że nie, że nie da rady, nawet gdyby chciał, żeby się dało. I przypomina sobie, 

jeszcze na koniec powie mi papá, jak szli dalej z tą kobietą, tą kobietą z sieni, z jego kobietą 

na ten wieczór, z którą potem zostaną parą, ale nie tak od razu, jeszcze nie tamtego wieczoru, 

o nie, minie jeszcze trochę czasu, będą krążyć wokół siebie i dumać, czy chcą, czy nie chcą, 

ale później dowiedzą się o mnie i jednak uznają, że są parą, papá zakończy tym, jak szli dalej 

i jak patrzyła za nimi kobieta z kartonami, długo patrzyła, a później zaczęła rozkładać swoje 

kartony w sieni, w tej sieni, z której dopiero co wyszli. (…) 

 

Tłumaczenie: Kamil Troka 
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ELEKTRIČNA KITARA 
 

 
Skrit v mraku se deĉek znova in znova trudi, da bi na harmoniko ubral tisto nesreĉno 

melodijo. Ne gre. Noben ton se ne zna ujeti s prejńnjim, enkrat seņe prenizko po gumbih, 

drugiĉ previsoko, vsakiĉ pa se iz meha izvije muĉna disonanca. Deĉek nima prav dosti 

posluha, toliko pa ņe, da ve, kako mu je cilj – natanko odigrana viņa – z vsakim minulim 

trenutkom vse bolj nedosegljiv, ura, ko se bo vrnil oĉe in zahteval, naj mu zaigra, pa vse bliņe. 
 Noĉ se spuńĉa nanj kot vlaņna krpa. Note, na gosto posute po papirju, se najprej priĉno 

lepiti skupaj, nato povsem izginejo pod temo. Luĉi deĉek ne priņge, kajti tema prinańa 

olajńanje; strańno je bilo gledati lastne prste, kako se nebogljeni in zbegani zapletajo  

na klaviaturi. 

 Zdaj jih samo ńe slińi. Ne slińi okorne in begotne melodije, temveĉ lastne prste, ki mu 

odrekajo posluńnost. In ve, da oĉetu ņe spet ne bo mogel razloņiti, da ni kriv on, ampak prsti. 

Bolj ko mu bo razlagal, kako se je trudil, da bi prińel skrivnostim tega napeva do dna, bolj se 

bo zapletal in bolj bo videti, da pravzaprav ńe zdaj ne ve zagotovo, kaj pomenijo nekatera 

znamenja z notnega papirja, in da tuintam katero tudi izpusti. Oĉe bo potrpeņljivo posluńal, 

kot vselej naredi, obenem pa si bo ņe vlekel pas iz hlaĉ. In potem bo rekel: sin moj, daj, 

zaigraj ńe enkrat.  

 In deĉek bo zaigral ńe enkrat in melodija bo ńe bolj nazobĉana, kajti prsti bodo puńĉali 

vlago na tipkah, in potem rado spodrsne. In oĉe bo posluńal in gladil svoj usnjeni pas in potem 

bo rekel: sine, pospravi harmoniko.  

 Deĉek misli na reĉi, ki prihajajo, in v oĉeh se mu nabirajo solze. Najhuje od vsega je, 

da ima rad glasbo. Ko se zveĉer uleņe v posteljo, zamiņi in si predstavlja, da je on tisti otrok 

v beli obleki in z metuljĉkom, ki ga kaņejo po televiziji, kako na odru koncertne dvorane 

v roki drņi violino in se priklanja, posluńalci pa mu navduńeno ploskajo. Ampak v resnici 

je drugaĉe: njegov edini posluńalec je oĉe, in ta ne ploska od navduńenja. 

 Deĉek ve, kaj je narobe, ve, zakaj ne najde zvokov. Uklela ga je elektriĉna kitara. Ki je 

povsod. Ki ima vse prave zvoke in nobenega ne prepusti njegovi harmoniki. Ki mu je zlezla 

v glavo in jo napolnila z belim ńumom, ki obse ne puńĉa tekmecev. Zato se njegovi migotavi 

toni ne znajo zliti v melodijo. Ker jim ne dovoli elektriĉna kitara. Ki vselej najde pot. Tudi 

to je videl po televiziji. Videl je, kako se je zaĉelo. Nekje daleĉ, nekje v Afriki je hudiĉ zaigral 

na kitaro in jo tako zaĉaral, da nanjo ni mogel igrati nihĉe drug kot njen lastnik. Vse druge je 

zadelo spod neba. Zaņgalo, spepelilo. Naredilo, da jih ni veĉ. In zato so kitare nevarne. 

Elektriĉna, najmogoĉnejńa med njimi, pa najbolj. Ĉe nisi pravi zanjo, potem.  

 Deĉek premińlja: ĉe bi imel elektriĉno kitaro, pravo, potem bi zmogel. Bil bi pravi 

zanjo in zmogel bi zaigrati brez napake in oĉe ne bi vlekel pasu iz hlaĉ, stegnil bi roke 

k njemu in ga dvignil k sebi in mu rekel, da je ponosen, in posluńalci bi ploskali, on pa bi si 

popravil metuljĉka, stisnil violino k beli obleki in odńel z odra, nazaj v svojo sobo, kjer bi ga 

ĉakali igraĉi, na katerih se v urah, ko obupano ińĉe pravo pot prek belih in ĉrnih tipk, 

nezadrņno nabira prah. In potem bi odloņil violino in se igral z njima, s plińastim medvedom, 

na katerega mu je mama pripela listek, da odhaja, vendar bo takoj prińla ponj, takoj, in da ga 

ima rada, in z barbiko, ki jo je pozabila sestrica, ko jo je mama vzela s seboj, ĉeprav se je veĉ 
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pogovarjala z njo kot s ĉemerkoli drugim. In z drugimi igraĉami, z mnogimi drugimi, ki jih 

zdaj nima.   

 Deĉek ve: to so sanje. Vse premińljevanje, ob katerem minevajo ure s harmoniko 

v rokah, je prazno. Edino, kar je resniĉno, je ńkripajoĉa ńkatla v njegovih rokah in list na 

notnem stojalu, s katerega ni mogoĉe razbrati melodije. In elektriĉna kitara v njegovi glavi. 

Ki zna vse melodije in ki so ji odprte vse poti. 

 Deĉek se sprańuje: kako je oĉe uganil, da je elektriĉna kitara tako nevarna? Kako 

je vedel, da mu je ne sme kupiti, ko je zaprosil zanjo? Kako je vedel, da bo bruhala ogenj, 

ĉe pride deĉku v roke? Rekel mu je, da je na prav to harmoniko igral on in njegov oĉe in 

njegov ded in da ne bo kitare v tej hińi. Mislil je – v tej sobi, kajti ņivita v sobi, ne v hińi, 

ampak deĉek je razumel. In se ĉudil. Res, oĉe ve o glasbi, prinańa mu nove in nove notne liste 

in jih polaga ĉez tiste, ob katerih je ņe obnemogel. A da pozna skrivnost elektriĉne kitare, ki je 

prikrita vsem, le deĉku se je pokazala? Res, kadarkoli je povedal prijateljem, kako lahko 

elektriĉna kitara oņivi mrtve in pretrese ņive, da v njih ne ostane veĉ niti sledi ņivljenja, so se 

samo hihitali in si meņikali med seboj, ko pa je umolknil in se obrnil proĉ, so za njegovim 

hrbtom ńepetali, da ga je udarilo. Da, razloĉno je slińal: udarilo. A vendar ga ni udarilo nikoli 

niĉ in nihĉe razen njegovega oĉeta. Vedel je, kaj to pomeni: mislili so, da ni pri pravi. Da je 

z njim kaj narobe. Stiskal je pesti in molĉal. In si mislil: ĉe bi imel elektriĉno kitaro, bi jim ņe 

pokazal. Mislijo, da je elektriĉna kitara le predmet, iz katerega tisti, ki znajo, izvabljajo zvoke. 

In da so ti zvoki le to, kar se zdijo: zvoki paĉ. Kaj oni vedo! Ne vedo, da ima elektriĉna kitara 

svojo voljo, svoje ņivljenje, in da morań biti z njo previden. Zelo previden.  

 Deĉek pogleduje harmoniko v svojih rokah, ta hladni, mrtvi predmet, ki sope 

brezobliĉne zvoke. Ima ga, da bi jo vrgel ob tla in skoĉil nanjo. Morda, morda bi jo to 

prerodilo. Vendar ne bi iz nje nikoli nastala elektriĉna kitara. Tako kot iz njega, ve deĉek, 

ne bo nikoli nastal tisti otrok v beli obleki in z metuljĉkom, ki na odru koncertne dvorane 

v roki drņi violino in se priklanja, posluńalci pa mu navduńeno ploskajo. In kot iz oĉetovega 

pasu ne bo nikoli nastala mamina pehtranova potica, ki jo je pekla vsako nedeljo, dokler jo je 

oĉe ńe puńĉal iz hińe, da je lahko nakupila za peko. 

 Deĉek znova in znova ubira isto negotovo melodijo. Ne gre, ne gre. Klaviatura se 

izmika in deĉek ve, da ne bo zmogel. Nekje v kotu, kotu sobe, kotu glave, kotu vesolja, nanj 

preņi elektriĉna kitara.  

 Elektrika daje moĉ vsem stvarem, niĉ ĉudnega, da brez nje deĉek niĉ ne zmore. Brez 

elektrike ni veĉ glasbe. Niĉ ĉudnega, da so melodije zdruznjene in da se prsti zapletajo sami 

vase. Potreboval bi elektriĉno kitaro, premińljuje deĉek. Ali vsaj elektriko. Ta daje moĉ 

stvarem.  

 Deĉek zaskrbljeno prisluńkuje tihotnemu stopnińĉu. Zaenkrat se trde stopinje 

njegovega oĉeta ńe ne bliņajo, a ne bo veĉ dolgo in prińel bo. Deĉek ve, da oĉetova jeza 

narańĉa, ve, da je zanj ņe dolgo prevelika. Deĉku je hudo, saj ve, da ga ima oĉe rad, in sluti, 

kako veliko mora biti njegovo razoĉaranje, ko vselej znova posluńa deĉkovo brezupno 

lovljenje melodije. Deĉek se spominja, da ga je oĉe velikokrat jemal s seboj, kadar je ńel od 

doma, in da sta potem ure in ure hodila po mestnih ulicah in poĉela niĉ drugega, in da je bilo 

lepo, ko ga je oĉe objemal prek rame. Le da nekega dne, ko sta z oĉetom prińla domov, ni bilo 



 

 
170 

 

veĉ mame in sestrice, ampak le ńe plińasti medvedek in barbika. In listek, da bo mama takoj 

prińla. Pa ni prińla. Ne takoj, ne pozneje, ĉeprav je ĉakal.  

 Oĉe mu je razloņil, da sta mama in sestra ńli zato, ker ņenske ne vejo, kaj je dolņnost, 

in da bosta morala zdaj paĉ sama skozi ņivljenje, a deĉku se je zdelo, da bi vseeno lahko ostala 

tam, kjer sta bila, ne pa da sta se preselila v drugo mesto in ga je oĉe poslal v novo ńolo in je 

bilo zdaj na vratih drugo ime kot prej in je oĉe tudi njega klical z drugim imenom, ki pa mu 

sploh ni bilo vńeĉ tako kot prejńnje, ĉeprav je prejńnjega ņe pozabil. Kjer sta bila prej, je bilo 

stanovanje veĉje in ljudje bolj prijazni. Velikokrat ga je kdo povprańal po mami, kje da hodi, 

in naroĉil pozdrave. Zdaj ni bilo nobenih pozdravov in nihĉe ni vedel, da sploh ima mamo.  

 Deĉek razume, da melodija ne najde in ne najde izhoda iz harmonike. Ne, brez 

elektrike ne gre. Treba bo pomagati melodiji, ujeta v stiskajoĉem mehu se ne more poĉutiti 

najbolje, ven hoĉe, premińlja deĉek. Da, elektrika; brez elektrike ne more ven. 

 Deĉek v omari, v katero oĉe spravlja orodje, poińĉe elektriĉni kabel. Dolgo suĉe 

harmoniko, a nikjer ne najde vtiĉa, ki bi bil pravńnji. Najprej za to krivi temo, konĉno pa 

spozna, da se je lotil narobe: kabel je treba uglasiti, da se bo ujel s harmoniko, in ne obratno. 

Z noņem, ki ga hrani pod blazino, ĉe bi ńe kdaj prińel tisti temni moņ, ki se je vĉasih ponoĉi 

sklanjal nadenj in dihal vanj vrelo sapo, da je deĉek kriĉal in kriĉal in kriĉal, s tem noņem 

prereņe kabel na tistem koncu, ki se ga ne vtika v steno, in ogoli vsako ņico posebej. Nato ņice 

tipaje razmeńĉa po ohińju harmonike, dokler se mu ne zdi, da se povsod ĉesa drņijo in da je 

opravljeno.  

 Ko pahne vtiĉ v vtikaĉ na zidu, zaslińi ropot na stopnińĉu. Da, to bo oĉe, ki se vraĉa 

domov. Zdaj se spotika na vsaki stopnici posebej, potem bo dolgo, dolgo silil kljuĉ 

v kljuĉavnico, in kljuĉ se bo, kakor vselej, zatikal; potem bo nekako le odklenil, odprl vrata, 

vstopil. Deĉek ve, kaj ga ĉaka, in to ga ohromi: pozabi na harmoniko, pozabi na liste, 

razprostrte na notnem stojalu, pozabi na juho iz vreĉke, ki bi jo zdaj moral stresti v kipeĉo 

vodo, kajti oĉe hoĉe jesti, ko pride domov. 

 Stisne se v presledek med omaro in zidom, tja, kamor spravlja harmoniko, in upa, 

da bo vse minilo, kakor mine vĉasih, da oĉe ne bo nańel moĉi za posluńanje njegovega igranja, 

da se bo odvlekel do postelje in zaspal, ne da bi brcnil ĉevlje z nog. In deĉku bo ostalo le ńe to, 

da mu jih previdno sezuje. 

 Oĉe stopa v sobo. V brado si mrmra nerazloĉne besede. Zaleti se v mizo, brcne stol, da 

se prevrne in zaropota po tleh. Deĉek se stisne ńe globlje v vdolbino v zidu, v votlino, v katero 

mu, upa deĉek, oĉe ne bo mogel slediti. Ker ĉe mu bo sledil, potem, ve deĉek, potem bo hudo, 

potem se ne bo kmalu konĉalo. 

 Ĉeprav je soba prerańĉena z mrakom, oĉe opazi na tleh leņeĉo harmoniko. Zagodrnja 

nekaj prirezanega in se skloni k njej, da bi jo pobral, a ko jo vzame v roke, zadrgeta, strese se, 

glavo vrņe nazaj, popleńe v nenavadnem ritmu, in to kar traja in traja. Nato mu harmonika 

zdrsne iz rok, ko udari ob tla, meh zasoplo zajeĉi, oĉe pa se sesede ob njej. Iz ust se mu pocedi 

slina. 

 Deĉek ĉaka. Prizor je zoprn, nesnaņen, a ne gleda ga prviĉ. Deĉek premińlja, da oĉe 

tokrat paĉ ni prińel do postelje. Tudi to ni prviĉ; vselej se mu paĉ ne posreĉi. In potemtakem 

tudi ĉevljev ni treba sezuvati, saj ni posteljnine, ki bi jo oĉe lahko zamazal.  
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 Oĉe se dolgo ne premakne. Deĉek premińlja, kaj naj naredi. Ponavadi oĉe ĉez ĉas 

zahrope, zamrmra, zakriĉi. Zdaj pa niĉ. Niĉ. Negiben, nepremiĉen. Deĉek spoznava, da je zdaj 

drugaĉe. In zdaj ne ve, kaj naj naredi. 

 Nazadnje zleze iz svojega skrivalińĉa, izkljuĉi kabel in ga pospravi nazaj v omaro. 

Oĉe mu vselej pravi, kako je treba pospravljati za sabo, drugaĉe te prekrijeta umazanija in 

prah, pospravljati je treba, pospravljati, drgniti umazanijo in prah s telesa. In dolgo, dolgo mu 

drgne prah s telesa, dokler deĉek ne drgeta pod curkom mrzle vode, kajti tople je ņe zdavnaj 

zmanjkalo, in potem ga oĉe dvigne v naroĉje in odnese v posteljo in z roko mu povleĉe prek 

vek, da se zaprejo, in potem deĉek ĉuti, da ga oĉe dolgo, dolgo gleda, in deĉek ve, da mu oĉe 

ņeli lahko noĉ in lepe sanje, nobenega temnega moņa in nobene vroĉe sape na licu.  

 Deĉek dolgo, dolgo gleda oĉeta, vendar se oĉe ńe zmeraj ne premakne. Deĉek 

premińlja. Ne more biti vselej takole, premińlja. Konĉno oĉetu iz prsnega ņepa vzame kljuĉe. 

Ĉeprav vĉasih dolgo traja, da oĉe najde kljuĉavnico, vselej hitro in skrbno pospravi kljuĉe. 

Vselej. Deĉek je ņe skuńal odpreti vrata, kadar je bil sam doma, odpreti vrata in oditi v Afriko 

po kitaro, vendar nikoli, nikoli ni nańel kljuĉev. In okna so bila visoko, zvrtelo se mu je, kadar 

je pogledal skoznja, spodaj je bilo brezno, ki mu ni bilo konca.  

 Deĉek stoji na stopnińĉu in se obotavlja. Stiska ga pri srcu, kajti zelo temno je ņe, 

in tudi ĉe bi bil dan, deĉek ne pozna poti. Nobene poti ne pozna, vselej ga spremlja oĉe, kadar 

je treba ven, v ńolo. Vendar deĉek ve, da nima izbire. Samo ena moņnost je: poiskati mora 

mamo. Vprańal bo na vogalu, ĉe jo kdo pozna. Spominja se njenega imena, velikokrat ga je 

ponovil, odkar je odńla in pustila tisti listek. Nekdo jo bo ņe poznal. Ĉe ne na tem vogalu, 

potem na naslednjem ali naslednjem, za vsakim je vsaj ńe eden. Slejkoprej bo prińel do nje. 

Ve: mora. K mami mora. Ona bo vedela, kako naprej, povedala mu bo, kaj se je zgodilo. 

In mogoĉe, mogoĉe jo bo lahko nagovoril, da mu bo kupila elektriĉno kitaro.  
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ELEKTRYCZNA GITARA 

 
 

Ukryty w mroku chłopiec stara się wciąż od nowa wygrać na akordeonie tę samą 

nieszczęśliwą melodię. Nie wychodzi. Żaden ton nie umie zgrać się z poprzednim, raz sięga 

na guzik zbyt nisko, kiedy indziej zbyt wysoko, za każdym razem z miecha wydobywa się 

męczący dysonans. Chłopiec nie ma za bardzo słuchu, ale ma go na tyle, by wiedzieć, że cel – 

dokładnie zagrana melodia – z każdą minioną chwilą jest dla niego coraz bardziej 

nieosiągalny, a godzina, kiedy ojciec wróci i zażąda, aby mu zagrał, jest coraz bliżej. 
Noc opada na niego jak wilgotna szmata. Nuty, gęsto usiane na papierze, najpierw 

zaczynają się zlewać, a później całkiem giną w ciemności. Chłopiec nie zapala światła, 

bowiem ciemność przynosi ulgę; strasznie było oglądać własne palce, jak nieudolnie 

i wstydliwie plączą się na klawiaturze. 

Teraz słyszy tylko je. Nie słyszy niezgrabnej i ulotnej melodii, tylko własne palce, 

które odmawiają mu posłuszeństwa. Im więcej będzie tłumaczył ojcu, że to nie on jest winien, 

tylko palce, im więcej będzie mu mówił, jak się starał, aby w pełni odkryć tajniki tej melodii, 

tym bardziej będzie się plątał i bardziej będzie widać, że w gruncie rzeczy jeszcze nie wie 

dokładnie, co znaczą niektóre znaki na papierze nutowym, i że tu i tam któryś także opuszcza. 

Ojciec cierpliwie wysłucha, jak to ma w zwyczaju, a jednocześnie będzie wyciągał już pasek 

ze spodni. I potem powie: dalej, synu, zagraj jeszcze raz. 

I chłopiec zagra jeszcze raz, i melodia będzie jeszcze bardziej poszarpana, bowiem 

palce będą zostawiały na klawiszach wilgoć, i później łatwo się wymknie. I ojciec będzie 

słuchał i gładził swój skórzany pas i potem powie: Synu, odłóż akordeon. 

Chłopiec myśli o rzeczach, które nadchodzą, i w oczach zbierają mu się łzy. Najgorsze 

ze wszystkiego jest, że lubi muzykę. Kiedy wieczorem kładzie się do łóżka, zamyka oczy 

i wyobraża sobie, że jest tym chłopcem w białym garniturze z muszką, którego pokazują 

w telewizji, jak na scenie sali koncertowej trzyma w ręce skrzypce i kłania się, a słuchacze 

oklaskują go z zachwytem. Ale w rzeczywistości jest inaczej: jego jedynym słuchaczem jest 

ojciec, a ten nie klaszcze z zachwytu. 

 

Tłumaczenie: Agata Rutkowska 

 

 

Chłopiec wie, co jest nie tak, dlaczego nie znajduje dźwięków. Zaklęła go gitara 

elektryczna. Która jest wszędzie. Która posiada wszystkie właściwe dźwięki i żadnego nie 

odda jego akordeonowi. Która weszła mu do głowy i napełniła ją białym szumem, który nie 

dopuszcza konkurencji. Dlatego jego chwiejne tony nie umieją się zlać w melodię. Ponieważ 

im nie pozwala gitara elektryczna. Która zawsze znajduje drogę. Widział to także w telewizji. 

Widział, jak to się zaczęło. Gdzieś daleko, gdzieś w Afryce diabeł zagrał na gitarze i tak 

ją zaczarował, że nikt inny nie mógł na niej grać prócz jej właściciela. Wszystkich innych 

trafiał piorun z nieba. Spalał, spopielał. Sprawiał, że ich nie było więcej. I dlatego gitary 

są niebezpieczne. A elektryczna, najpotężniejsza z nich, najbardziej. Jeśli nie jesteś dla niej 

właściwy, właśnie wtedy.  
 

Tłumaczenie: Aleksandra Koleczek 



 

 
173 

 

Chłopiec myśli: gdyby miał gitarę elektryczną, taką prawdziwą, to dałby radę. Byłby 

w sam raz dla niej i dałby radę bezbłędnie zagrać i ojciec nie wyciągnąłby pasa ze spodni, 

wysunąłby ku niemu ręce i podniósł go i powiedziałby mu, że jest dumny, i słuchacze 

klaskaliby, on zaś poprawiłby muszkę, przycisnąłby skrzypce do białego stroju i zszedłby 

ze sceny, z powrotem do swojego pokoju, gdzie czekałyby na niego zabawki, na których 

w godzinach, kiedy zrozpaczony szuka właściwej drogi poprzez białe i czarne przyciski, 

nieuchronnie zbiera się kurz. I potem odłożyłby skrzypce i pobawiłby się nimi, pluszowym 

misiem, do którego mama przypięła kartkę, że odchodzi, jednak zaraz po niego wróci, zaraz 

wróci, i że go kocha, i lalką, o której zapomniała siostrzyczka, kiedy mama zabierała ją ze 

sobą, chociaż rozmawiała z nią więcej niż z czymkolwiek innym. I z innymi zabawkami, 

z wieloma innymi, których teraz nie ma. 

Chłopiec wie: to tylko marzenia. To całe rozmyślanie, przy którym mijają godziny 

z akordeonem w rękach, jest puste. Jedyne co istnieje naprawdę, to skrzypiące pudło w jego 

rękach i kartka na pulpicie, z której nie da się odczytać melodii. I gitara elektryczna w jego 

głowie. Która zna wszystkie melodie i dla której wszystkie drogi stoją otworem.  

 

Tłumaczenie: Iwona Bagieńska 

 

 

Chłopiec pyta sam siebie: jak ojciec zgadł, że gitara elektryczna jest tak 

niebezpieczna? Skąd wiedział, że nie wolno mu jej kupić, kiedy o nią poprosił? Skąd wiedział, 

że będzie buchała ogniem, jeśli wpadnie chłopcu w ręce? Powiedział mu, że właśnie na tym 

akordeonie grał jego ojciec, jego dziad i że nie będzie gitary w tym domu. Miał na myśli – 

w tym pokoju, bo przecież mieszkają w pokoju, nie w domu, ale chłopiec rozumiał. I się 

dziwił. Fakt, ojciec zna się na muzyce, przynosi mu co raz to nowsze nuty i kładzie je na tych, 

na których już poległ. Ale skąd zna tajemnicę gitary elektrycznej, która jest niedostępna dla 

wszystkich, a tylko chłopcu się pokazała? Fakt, za każdym razem, kiedy mówił przyjaciołom, 

jak gitara elektryczna może ożywić martwych i wstrząsnąć żywymi, że nie zostaje w nich ani 

śladu życia, chichotali tylko i puszczali do siebie oko, a kiedy milkł i się od nich odwracał, 

szeptali za jego plecami, że go coś walnęło. Tak, dokładnie słyszał, walnęło. A jednak nic go 

nigdy nie walnęło, oprócz jego ojca. Wiedział, co to znaczy: myśleli, że nie jest przy 

zdrowych zmysłach. Że z nim jest coś nie tak. Zaciskał pięści i milczał. I myślał sobie: 

gdybym miał gitarę elektryczną, dopiero bym im pokazał. Myślą, że gitara elektryczna jest 

tylko przedmiotem, z którego ci, którzy potrafią, wydobywają dźwięki. I że te dzwięki są 

tylko tym, czym się wydają być, dźwiękami po prostu. Cóż oni wiedzą! Nie wiedzą, że gitara 

elektryczna ma swoją wolę, swoje życie, i musisz postępować z nią ostrożnie. Bardzo 

ostrożnie. (…) 

 

Tłumaczenie: Aleksandra Koleczek 
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Komentarze translatorskie 

do prozy słoweńskiej 
 

 

 

Ewa Ziewiec  

Uniwersytet Gdański 
 

Początkowy fragment opowiadania Andreja Blatnika Tanka rdeča črta  nie wydał mi 

się szczególnie trudny do tłumaczenia. Dalsze części utworu wywołały z pewnością więcej 

kwestii spornych wśród uczestników Warsztatów Translatorskich.  

Już w tym fragmencie da się jednak zauważyć pewne cechy użytego przez autora 

stylu, które pojawiają się dalej w opowiadaniu niejednokrotnie. Są to m.in. długie, 

rozbudowane zdania, które wydają się być znaczące dla słoweńskiej prozy, a w tłumaczeniu 

na język polski sprawiają pewien kłopot – zwłaszcza, kiedy należy podjąć decyzję 

o podzieleniu długiej wypowiedzi na łatwiejsze do zrozumienia zdania w przekładzie. Trzeba 

tu też wziąć pod uwagę możliwość, że autor zamierzał zmusić czytelnika do maksymalnego 

wysiłku i koncentracji przy odczytywaniu sensu zdania. 

W pierwszym fragmencie omawianego opowiadania pojawiają się też wyrazy, które 

dalej przysporzyły nam jako tłumaczom niemałe problemy. Są to słowa opisujące gesty: 

kimati oraz pokimati, które oznaczają kolejno m.in. „przytakiwać‟ oraz „pokiwać głową‟ bądź, 

„przytaknąć‟. Kłopot pojawiał się, kiedy należało zdecydować, czy można „przytaknąć 

twierdząco‟, czy jest to już tautologizm. Zdanie Hunter je kimal in čakal przetłumaczyłam 

jako „Hunter kiwał głową i czekał‟, ponieważ wydało mi się mało prawdopodobne, 

aby „przytakiwał‟ (potwierdzając swoim gestem czyjąś wypowiedź), jako że z tekstu wynika, 

że nie mógł tej wypowiedzi rozumieć. Bohaterowi zostało więc już tylko „kiwanie głową‟, 

wyrażające bardziej zagubienie niż potwierdzanie czegokolwiek. 

Proces tłumaczenia tekstu nie wydawał się skomplikowany, trzeba było jednak 

niemałego skupienia, aby nie zagubić się w długich zdaniach autora, ledwie zauważalnemu 

przechodzeniu od jednej myśli do drugiej oraz ciekawostek leksykalnych. 

 

 

Tomasz Łukaszewicz  

Uniwersytet Gdański 
 

W przekładzie opowiadania Andreja Blatnika Tanka  rdeča črta problematyczne 

okazało się przetłumaczenie czasowników prikimati i odkimati. Oznaczają one odpowiednio 

twierdzące i przeczące kiwnięcie głową. Gdyby w tłumaczeniu na język polski użyć słowa 

„kiwnąć‟, nie byłoby wiadome, czy jest to kiwnięcie twierdzące, czy też przeczące. Użycie 

wyrazów „przytaknąć‟ i „zaprzeczyć‟ sugeruje o przekazywaniu informacji werbalnej, nie 

oddaje zaś ruchu głową. Chcąc uniknąć tłumaczenia poszczególnych czasowników opisowo, 

użyłem w tekście słów „kiwać‟ i „przytakiwać‟, licząc na to, że właściwy sens wyniknie 

z kontekstu. 
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Głębszego zastanowienia wymagało przetłumaczenie sformułowania ali ima ta vas 

sploh kakšno ime. Słoweński rzeczownik ime oznacza zarówno „imię‟ jak i „nazwę‟. 

Logicznym mogłoby się wydawać, że wieś (oraz inne rzeczy) mają nazwę, jednak użycie 

słowa „imię‟ było z mojej strony świadomym zabiegiem, mającym oddać niezwykłość miejsca 

poprzez swego rodzaju personifikację. 

 
 

Joanna Kempny  
Uniwersytet Jagielloński 

 

Jako tłumacz początkujący, miałam sporo problemów natury językowej – wciąż  

zadawałam sobie pytanie, czy na pewno dobrze rozumiem i czy rzeczywiście znajduję 

ekwiwalent danego wyrażenia. Moje trudności potęgowała jeszcze konieczność interpretacji, 

będąca nieodłącznym elementem tłumaczenia. Dla zobrazowania moich trudności i dróg 

poszukiwań przedstawię trzy przykłady. 

Już na samym początku tłumaczonego przeze mnie fragmentu pojawił się Maryjin 

namrščen obraz. Pomarszczona twarz jest oznaką starości i doświadczenia życiowego, a nie 

emocji; zmarszczone czoło wyraża zmartwienie lub intensywne rozmyślanie o czymś. Znowu 

wyrażenie „ironiczne spojrzenie‟ wydało mi się nadinterpretacją. Ostatecznie więc 

zdecydowałam się na „skrzywiony wyraz twarzy‟, który może wyrażać zdziwienie, 

niedowierzanie czy niezadowolenie. 

Wyrażeniem wymagającym już gimnastyki umysłowej było umreti od lastnega soka. 

Soki życiowe płyną w ciele, a gdy ich nie ma, przestaje się żyć – tylko pytanie, jak można 

umrzeć „od soków” czy „z powodu soków”? „Umrzeć z powodu ubytku soków życiowych‟ 

brzmi dziwnie, bo tak właściwie, czym one są? Umrzeć można od utraty krwi; wypływają też 

czasem wnętrzności albo płyn mózgowy. Taka konkretyzacja wydała mi się jednak w swej 

dosłowności zbyt drastyczna. Wróciłam więc do płynów neutralnych – skoro się wylewają, 

można się w nich utopić i ta metafora wydała mi się właściwą przeciwwagą dla „śmierci 

z pragnienia‟. 

Kluczowa dla interpretacji całego utworu jest tanka rdeča črta –„cienka czerwona 

linia‟, która niemal automatycznie wywołuje skojarzenie z amerykańskim filmem wojennym 

(tudzież książką Jamesa Jonesa). Tytułowa linia to granica między życiem a śmiercią, dobrem 

a złem, szaleństwem a normalnością. Jeden z bohaterów filmu/książki poświęca się, by jego 

koledzy mogli wyrwać się z obławy wroga – w imię dobra ogółu wybiera własną śmierć – czy 

to jest szaleństwo? 

Wychodząc od tej asocjacji zdecydowałam się w swoim tłumaczeniu zinterpretować 

linię jako granicę, choć słowo meja w tekście nie pojawia się ani razu. Jednakże linia między 

śmiercią żałosną a zmieniającą świat, linia, którą pragnie się przekroczyć, linia, którą 

wyznacza się, by przekonać się o tym, kim się jest, to granica. Cienka czerwona linia 

wyznacza więc decydującą chwilę, moment przejścia, koniec i początek. 
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Patrycja Truchlińska  

Uniwersytet Jagielloński 
 

Na V Ogólnopolskich Warsztatach Translatorskich w Bielsku-Białej miałam okazję 

zająć się m.in. opowiadaniem Punkt topnienia autorstwa Andreja Blatnika. Akcja rozszczepia 

się tu na płaszczyzny wypowiedzi i myśli, które nieustannie przeplatają się i dopełniają, 

tworząc pełny obraz, dosłownie przesiąknięty napięciem erotycznym. Jest to pewnego rodzaju 

studium psychiki kobiety i wpływu tzw. „mitu miejskiego” na jej zachowanie. Wpływ 

świadomości na postrzeganie świata otaczającego ją. Dlatego też przy opisie pracowni 

ceramicznej – tak jak widziała to bohaterka – koniecznym było dobranie odpowiednich słów. 

Takich, które w sposób jak najbardziej organiczny opiszą przedmioty martwe. W tym 

przypadku wersja polska jest jak najbliższa oryginałowi. Tłumaczenie myśli bohaterki było 

nieco trudniejsze. Przykładowo Je že zakuril ma z jednej strony znaczenie dosłowne („napalił 

w piecu‟, czy „rozpalił‟), które koresponduje z miejscem akcji, z drugiej jednak strony 

oznacza – w języku potocznym – rozpoczęcie rozmowy mającej na celu zbliżenie dwóch 

osób, podrywu. Oba te fakty trzeba było połączyć w całość i na szczęście w języku polskim 

znajdujemy odpowiednik „urabiać‟, co może odnieść się tak do materiału (tu: glina), jak i do 

interakcji mężczyzna-kobieta.  

Opowiadania Blatnika – pełne skojarzeń i ukrytych odwołań, tworzących 

niepowtarzalną atmosferę – to wyzwanie dla tłumacza. Cieszę się, iż miałam okazję pracować 

nad jego tekstami i przyczynić się tym do przybliżenia polskiemu czytelnikowi współczesnej 

prozy słoweńskiej. 

 

 

 

Kamil Troka  

Uniwersytet Gdański 
 

Tłumaczenie opowiadania Andreja Blatnika Dan osamosvojitve sprawiło mi pewne 

kłopoty. Jest ono bardzo skomplikowane składniowo. Występujące w nim zdania są 

w większości wielokrotnie złożone. Do skonstruowania jednego zdania autor czasami 

wykorzystywał trzy różne czasy gramatyczne, dlatego należało wykazać się wyjątkowym 

skupieniem, aby nie zatracić sensu w trakcie tłumaczenia.  

Ciekawym problemem translatorskim, jaki został poruszony w trakcie Warsztatów, 

było tłumaczenie wykorzystanego w oryginale słowa papá – z zaznaczonym już akcentem. 

Słowo to w języku słoweńskim jest archaizmem i we współczesnym języku jest praktycznie 

nieużywane – jednak jest ono całkowicie zrozumiałe dla polskiego odbiorcy i dużym błędem 

byłoby wstawienie zamiast niego słowa „tata‟, gdyż klimat opowiadania nie zostałby w pełni 

oddany.  

Na szczęście sam autor przyznał, iż jest to jedno z jego opowiadań, które nastręcza 

najwięcej problemów tłumaczom.  
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Agata Rutkowska  

Uniwersytet Gdański 
 

Praca nad opowiadaniem Andreja Blatnika Elektryczna gitara nie tyle była pełna 

wątpliwości, co raczej obfitowała w różne możliwości i ewentualne wieloznaczności. 

Przykładem tego może być chociażby sam tytuł – „Gitara Elektryczna” czy „Elektryczna 

Gitara”? Biorąc jednak pod uwagę utrwalenie w języku polskim drugiej z tych form, 

zdecydowałam się właśnie na nią. Podobnie było w innym przypadku – polska „melodia‟ 

oznacza jednocześnie słoweńskie słowa viža oraz melodia.Trudno oddać różnicę między tymi 

słowami, używając leksyki języka polskiego (viža oznacza melodię ludową), a nie stosując 

tłumaczenia opisowego, które według mnie w tym wypadku zakłóciłoby płynność narracji. 

Trzeba było także zadbać, aby również w tłumaczeniu język opowiadania był językiem 

dziecka, a jednocześnie wziąć pod uwagę, że to dziecko jest doświadczone przez życie i nad 

wyraz dojrzałe. Trochę rozterek przysporzyło też przełożenie na język polski metafory „nocy 

opadającej jak wilgotna szmata‟ – w języku polskim może to brzmieć nieco ordynarnie 

i brutalnie, ale przecież to autor miał na myśli (pomogły w tym konsultacje z autorem) 

i złagodzenie siły wyrazu przyniosłoby opowiadaniu jedynie szkodę. 

 

 

Aleksandra Koleczek  

Uniwersytet Warszawski 
 

Opowiadanie Andreja Blatnika Elektryczna gitara, którego fragment tłumaczyłam, 

prezentuje tok myślenia dziecka. W związku z tym narracja przybiera formę krótkich, czasem 

nawet nieco niegramatycznych zdań, bardziej charakterystycznych dla mowy potocznej. 

Zachowanie tych form było konieczne dla uzyskania podobnego charakteru tekstu również 

w języku polskim. 

Szczególnych trudności nastręczyło mi przetłumaczenie słowa udariti w drugim 

fragmencie tekstu, które posłużyło autorowi do oddania podwójnego sensu. Zastosowany 

przeze mnie odpowiednik polski nie pasuje idealnie, jednakże wydawał mi się najbliższy 

pierwotnemu zamysłowi Andreja Blatnika. 

 

 

Iwona Bagieńska  
Uniwersytet Warszawski 

 

Przypadł mi w udziale przekład fragmentu opowiadania Andreja Blatnika pt. 

Električna kitara. Tekst ten nie należał do łatwych w tłumaczeniu z kilku powodów.  

Po pierwsze budowanie poprzez narrację wrażenia, że osobą opowiadającą jest mały 

chłopiec, narzuciło specyficzny sposób formułowania zdań oraz doboru słów. W dużej mierze 

miałam do czynienia ze zdaniami wielokrotnie złożonymi, ciągami myśli głównego bohatera 

– dosyć łatwo było więc zgubić prowadzony wątek, czy nie zauważyć niezgodności 

rodzajowej w następujących po sobie sformułowaniach. Styl oddający perspektywę 

wewnętrznych zmagań chłopca należało przetłumaczyć w taki sposób, aby nie zatracić 
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dziecięcego sposobu postrzegania świata bohatera oraz poetyckiego języka narracji, użytego 

przez autora. 

Innym problemem, jaki napotkałam przy tłumaczeniu, były częste powtórzenia, które 

przy dosłownym przekładzie na polski brzmiały nienaturalnie, dlatego wykorzystałam inne, 

znajdujące się w sąsiedztwie słowa, lepiej komponujące się z całością zdania. W przypadku 

wielokrotnego użycia czasownika udariti oddanie różnicy znaczeniowej w pojawiających się 

po sobie zdaniach stanowiło nie lada wyzwanie. Trzeba było bowiem znaleźć słowo, które 

oznaczałoby jednocześnie osobę chorą psychicznie oraz nie do końca wprost wyrażoną 

czynność fizycznego znęcania się ojca nad synem. Ostatecznie zamiast jednego polskiego 

odpowiednika wybrałam dwa, bliskie sobie brzmieniowo czasowniki „odbić‟ i „obić‟. 



 

    

 

 

 

 
 



 

    

 

 
 

 
 
 

Poezja słoweoska 
 
 

Marcello Potocco 
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KAKO 
 
 
sem zveĉer prehajal ĉez sobo: z majhnim sesalcem, osvobojenim 

klavstrofobiĉne ńkrbine v omari, s podaljńano cevjo in s krtaĉo na koncu 

respiratorja; da bi laņje izvlekel delĉke preteklosti: da bi postali eno 

odpadki koņe in las, z obraza in ņimnic, ki jih vsak dan tlaĉim v końaro... 

Kako sem prikljuĉil tok, ki je stekel mimo, kakor tok misli, ki sproņijo  

gib in premik; da obotavljaje stopim naprej ... in sem prikljuĉil brnenje, 

 

ki je preglasilo zvoke drugega ņiveĉega naokoli. Kako sem s ĉrno plastiko 

po priĉakujoĉi steni zarisal ĉrte, kakor vijuge, ki so jih sproņile misli; loĉeval beli  

oplesk od madeņev, spanje od poletnega zamolka ulic ... Kako sem posesal  

pajka, niĉ krivega; stvarco, ki je mirno ņivela in spletla labirint ob postelji,  

kakor indijanci lovilce sanj ... a ni bilo veĉ poti nazaj, ker sesalec ne pihne zraka  

ven ... in sem se sprijaznil s tem, kakor z vsemi izgubljenimi delĉki. 

 

Kako je prah izginjal z luĉi in s slik, kakor da spet spregovarjajo s svetlim  

jezikom, podobne ostarelim barvam na albumskih fotografijah; miza je zasijala  

prazna, brez listov, kot da na njej ni bilo nikoli niĉ mojega ... pa sem 

trmasto suval v odprtine, ki jih nisem videl kot vĉasih v stvari, ki se me  

ne tiĉejo, in vsi me sprańujejo, zakaj hoĉem iz njih izbezati malenkosti,  

ki so jih hoteli pozabiti. Kako sem pod radiatorjem udomaĉil veter  

 

iz sesalca; da sem se boril z mreņo poginulega, pa sem zaĉudeno gledal, ko  

je vztrajala, kakor dojenĉki, ki se joĉejo pred oknom; ko se ni hotela  

prepustiti vetru in priĉeti potovanja skozi cev, priĉakovanega odreńenja zame,  

ne zanjo ... kako sva merila moĉi, kakor dva mitska velikana, Fafner in Fashold... 

Da sproņiva somrak bogov, da obnoriva svet in ga zasenĉiva ... 

kako sva merila moĉi ... 

 

dokler nazadnje nisem videl, da ni ne ņivali in ne mene, ne pajkov in ne pletiva ... 

In gledam samo senco mreņe ... senco, ki nevidno lebdi v svetlobi pod radiatorjem. 
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JAK 
 

 
przechodziłem wieczorem przez pokój: z małym odkurzaczem, wyzwolonym 
z klaustrofobicznej wnęki w szafie, z przedłużoną rurą i szczotką na końcu; 

żeby łatwiej było wydobyć elementy przeszłości: by stały się jednym fragmenty 

skóry i włosów z twarzy i z materacy, włosów, które codziennie upycham do kosza... 

Jak włączyłem prąd, który przepłynął obok, jak prąd myśli, powodujących ruch 

i zmianę; żeby z ociąganiem ruszyć naprzód... i włączyłem brzęczenie, 

 

które zagłuszyło odgłosy innych przejawów życia wokół. Jak czarnym plastikiem 

po wyczekującej ścianie nakreśliłem linie, jak trasy, wyznaczone przez myśli; oddzieliłem białą 

farbę od plam, sen od letniego milczenia ulic... Jak odkurzyłem 

pająka, który nic nie zawinił; istotkę, która spokojnie żyła i uplotła przy łóżku labirynt, 

jak Indianie łowców snów... a nie było już drogi powrotnej, bo odkurzacz nie wypuszcza 

powietrza na zewnątrz... i pogodziłem się z tym, jak ze wszystkimi pogubionymi elementami.  

 

Jak kurz znikał z lamp i z obrazów, jak znowu przemówiły jasnym 

językiem, podobne do spłowiałych kolorów na fotografiach w albumach; stół zalśnił 

pusty, bez papierów, jak by nigdy nie było na nim nic mojego... uparcie 

drążyłem w otworach, których nie widziałem, jak czasem w sprawach, które mnie 

nie dotyczą, i wszyscy mnie pytają, dlaczego chcę z nich wyciągnąć szczegóły, 

o których woleliby zapomnieć. Jak pod kaloryferem oswoiłem wiatr 

 

z odkurzacza; jak walczyłem z siecią rzeczy zagubionych, i w zdumieniu patrzyłem, jak 

się opiera, jak niemowlęta, które płaczą pod oknem; jak nie chciała się 

poddać wiatrowi i rozpocząć podróży przez rurę, oczekiwanego końca dla mnie, nie dla niej... 

jak mierzyliśmy siły, jak dwa mityczne olbrzymy, Fafner i Fasolt... 

By spowodować zmierzch bogów, doprowadzić świat do szaleństwa i otoczyć go cieniem... 

Jak mierzyliśmy siły… 

 

aż w końcu zauważyłem, że nie ma ani zwierzęcia, ani mnie, ani pająków, ani pajęczyny... 

I patrzę tylko na cień sieci... cień, który niewidocznie unosi się w świetle pod kaloryferem.  

 

Tłumaczenie: Jacek Lenkiewicz 
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VSAK 

 
Vsak ĉrv ima svojo slivo, 
lastni końĉek mesa, ki ga pobarva 

s svojo barvo gnitja – 

sva rekla v avtu, potem ko si  

s spaĉenim obrazom izpljunila rdeĉo  

barvo in pokańljevala. 

Dolgi rovi ĉrvov so zanimali 

samo mene. Vijuge izņrte poti, 

predelave ĉrvove rude, ki izgoreva 

v majhnem telescu kakor sliva 

v tvojem. Ali ubijeń ĉrva zato, 

ker izgoreva? Enkrat bomo izgoreli 

ali konĉali v kanti za smeti. Kanta 

nam je zmeraj reńitev: za ĉrva,  

za papir, za vse, kar ostane, 

ĉesar ńe niti nismo pogledali; 

 

za takrat, ko skrivamo, da bi bil zadosti 

majhen trenutek slabosti, en sam pazljiv  

pogled, ki bi sledil vijugi, da bi rekli:  

pa naj ima vsak ĉrv svojo slivo, 

svoj lastni końĉek mesa. Naj s svojo barvo 

pobarva, kar je bilo njegovo: 

vso to gomilo okrog nas. 
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KAŻDY 

 
Każdy robak ma swoją śliwkę, 
własny kawałek mięsa, który barwi 

na swój kolor gnicia –  

powiedzieliśmy w aucie, po tym jak  

ze skrzywioną miną wyplułaś czerwony 

kolor i zakaszlałaś. 

Długie korytarze robaków ciekawiły 

tylko mnie. Kręte wyżarte chodniki, 

przetopiona ruda robaka, który spala się 

w małym ciałku, tak jak śliwka  

w twoim. Czy zabijesz robaka za to, 

że się spala? Kiedyś wypalimy się 

albo skończymy w koszu na śmieci. Kosz 

zawsze jest rozwiązaniem: na robaka, 

na papier, na wszystko, co zostanie, 

na co jeszcze nawet nie spojrzeliśmy; 

 

na ten czas, w którym ukrywamy, że wystarczyłaby 

mała chwila słabości, jedno uważne spojrzenie, 

które podążałoby krętymi korytarzami, abyśmy powiedzieli: 

A niech ma każdy robak swoją śliwkę, 

swój własny kawałek mięsa. Niech zabarwi 

na swój kolor to, co było jego: 

cały ten cmentarz, który nas otacza. 

 

Tłumaczenie: Katarzyna Szproch 
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DANES PO SLUŅBI 

 
Danes po sluņbi grem v Spar po kondome 
in v Merkur po ņarnice in varovalke. 

 

Zjutraj, ko sem ńel od doma, sem bil dobre volje; mogoĉe zato,  

ker si mi rekla, da nima smisla sedeti v brezdelju, tuhtati tedne  

in tedne, kako naj se reńim nadleņne negotovosti, ko stopim  

v nerazsvetljeno kopalnico in v hińi za vse drugo skrbijo  

drugi, mene skrbijo vprańanja. Malo sem zakrnel v majhnih 

stvareh in skoraj bi rekel, da sva dobila hińo brez gospodarja,  

ĉeprav kupujeva hrano v Mercatorju in sadje pri ńiptarju 

 

in se ne zmeniva 

za to, da nama zmanjkuje sveĉ. Za novice, kdo se je ta teden  

rodil in kdo umrl, koliko vsega rabiva za preņivet. Niti za sliko  

ņareĉe severne svetlobe iz ĉasopisa od vĉeraj in niti za vse,  

kar je rekel Eliade o ńamanih in razsvetljeni Buda o  

 

praznini. Brskava po smeteh za odgovori: torej, koliko konĉne  

praznine je v avrori borealis? Koliko ņivljenjskega soka,  

iztisnjenega kot vĉeraj ĉajne kaplje iz filtra, ko se mogoĉe  

razsvetlim, da so vrstice mojih narativ nezdruņljive kot końĉki  

pregorele ņarnice? (Bom lebdel, raztopljen med njimi? Bom  

mahnil na gobec prvega, ki me vprańa, koliko sem star, povesil  

pogled  pred  njim? Bom privil pipo in popravil ņarnice? 

Bom ńe pisal verze in izbiral zgodbe?)  

 

Namesto odgovorov je samo nekaj stavkov, ki raztreńĉeni kot 

pregoreli końĉki zaĉenjajo zgodbe. Danes po sluņbi grem v Spar  

po kondome in v Merkur po ņarnice in varovalke. Namesto  

odgovorov pińem na zmeĉkani list, ki ga je priplavilo  

po pońti; s pogodbo, da bom plaĉal za pol avta denarja, 

 

ĉe hoĉem napisati doktorat o tujih verzih. Ampak  

mogoĉe sem namesto odgovorov zdaj jaz zaĉel plaĉevati  

za svoje napisane vrstice in za nikoli izstavljene raĉune, 

na listu, ki so mi ga poslali s filozofske fakultete,  

po pomoti. 



 

 
187 

 

DZIŚ PO PRACY 

 
Dziś po pracy idę do Sparu po prezerwatywy 

i do Merkura po żarówki i bezpieczniki. 

 

Rano, kiedy wychodziłem z domu, byłem w dobrym humorze; może dlatego,  

że mi powiedziałaś: nie ma sensu siedzieć bezczynnie, rozmyślać tydzień 

za tygodniem, jak mógłbym się uwolnić od dręczącej niepewności, gdy wchodzę  

do nieoświetlonej łazienki i w domu wszystkim innym zajmują się  

inni, mnie zajmują pytania. Trochę utknąłem w drobnych  

rzeczach i mógłbym powiedzieć, że dostaliśmy dom bez gospodarza, chociaż  

kupujemy jedzenie w Merkatorze i owoce u Albańczyka 

 

nie obchodzi nas  

to, że nam brakuje świec. Ani to, kto się w tym tygodniu 

urodził i kto umarł, ile czego potrzebujemy, żeby przeżyć. Ani zdjęcie 

płonącego północnego światła z wczorajszej gazety, a nawet to wszystko 

to, co mówił Eliade o szamanach i oświecony Budda o 

 

pustce. Grzebiemy w śmieciach szukając odpowiedzi: zatem, ile kończącej się 

pustki jest w aurorze borealis? Ile życiodajnego soku, 

wyciśniętego jak wczoraj krople herbaty z torebki, kiedy może  

doznam oświecenia, że wersy moich narracji są niełączliwe jak druciki 

z przepalonej żarówki? (Będę się unosił, roztopiony między nimi? Dam 

w mordę pierwszemu, kto mnie zapyta, ile mam lat, spuszczę 

wzrok przed nim? Naprawię kran i wkręcę żarówki? 

Będę jeszcze pisał wersy i zbierał opowieści?) 

 

Zamiast odpowiedzi jest tylko kilka zdań, które roztrzaskane jak  

przepalone druciki zaczynają opowieści. Dziś po pracy idę do Sparu 

po prezerwatywy i do Merkura po żarówki i bezpieczniki. Zamiast 

odpowiedzi piszę na pomiętej kartce, którą przywiało 

pocztą; z umową, że zapłacę tyle, ile za pół auta, 

 

jeśli chcę napisać doktorat o cudzych wersach. Ale 

może zamiast odpowiedzi teraz ja zacząłem płacić 

za swoje wersy i za nigdy nie wystawione rachunki, 

na kartce papieru, który przysłano mi z wydziału filologicznego, 

przez pomyłkę. 

 

Tłumaczenie: Marta Cmiel 
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DOMA 

 
Dan ni bil svetlejńi, kakor luĉ, 
ki privablja komarje, v stanovanju 

se zaĉuti njihova prisotnost, kljub 

mreņi na oknih, ki sem jo razpel, 

da bi se izognil ubijanju. Pomaga  

 

samo tema ali da ne odhajam veĉ  

ven. Njihov zvok je hujńi od mojega  

vonja, ki jih vabi, kljub paniĉnim 

zamahom ńe hujńi, vseeno so 

tukaj, ko hoĉem zbeņati pred njihovo 

smrtjo, kakor da smo si usojeni  

 

od vekomaj: da me vsako beņanje 

napolni z nemirom in seņem po  

elektriĉnem ubijalcu, neznatnem  

pomoĉniku za ĉez noĉ, ki z 

izhlapevanjem deli usodo. Ne  

da bi si umazal roke, ne vem, kje  

obleņi trup s krili. Ńe odhajam  

 

ven, brez razmisleka, vsak dan so  

moje noge tanjńe in moja usta bolj  

podobna njihovemu rilcu, in se  

vraĉam, upanje, da bodo odnehali,  

umre zadnje, in se noĉ ne zdi  

 

tako ĉrna, kakor so njihove  

smrti na platnu moje nestalnosti. 
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W DOMU 

 
Dzień nie był jaśniejszy od światła, 
które wabi komary, w mieszkaniu 

czuje się ich obecność, mimo 

siatki na oknach, którą rozwiesiłem, 

żeby uniknąć zabijania. Pomaga 

 

tylko ciemność albo jak nie wychodzę już 

z domu. Ich bzyczenie jest gorsze od mojego 

zapachu, który je wabi, mimo panicznych 

wymachów jeszcze gorsze, jednak są 

tutaj, kiedy chcę uciec przed ich 

śmiercią, jakbyśmy byli sobie przeznaczeni 

 

od wieków: mnie każda ucieczka 

napełnia niepokojem i sięgam po 

elektrycznego zabójcę, niepozornego 

pomocnika na czas nocy, który 

wydzielając opary, rozdziela los. Nie 

brudzę sobie rąk, nie wiem, gdzie 

upada ciałko ze skrzydełkami. Jeszcze wychodzę 

 

z domu, bez zastanowienia, codziennie są 

moje nogi cieńsze i moje usta bardziej 

upodabniają się do ich ssawki, i 

wracam, nadzieja, że przestaną, 

umiera ostatnia, i noc nie wydaje się 

 

tak czarna, jak czarne są ich 

śmierci na płótnie mojej niestałości.  

 

Tłumaczenie: Marta Cmiel 
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Komentarze translatorskie 
do poezji słoweńskiej 

 

 

 

Jacek Lenkiewicz 

Uniwesytet Jagielloński 
 

Wiersz Kako, podobnie jak wiele innych utworów Marcello Potocco, napisany jest 

w charakterystycznym stylu, naśladującym język potoczny. Podczas pracy nad tłumaczeniem 

wiersza wiele trudności sprawiało mi oddanie tego w przekładzie; bardzo często układane 

przeze mnie frazy brzmiały nienaturalnie, zbyt niecodziennie, nie było w nich tej naturalności, 

jaka zawarta jest w oryginale słoweńskim. W takich przypadkach trzeba było tworzyć frazę od 

nowa, czytając możliwe warianty na głos i wybierając ten, który najbardziej przypominał 

zwykłe zdanie, jakie można usłyszeć w codziennych rozmowach. Z drugiej strony wiersz 

mówi również o pewnej niezwykłości widocznej w małych sprawach, o poszukiwaniu 

oświecenia – co także stanowi stały element twórczości Potocco i niewątpliwie wiąże się 

z jego buddyjskim światopoglądem. Z tego względu należało w tłumaczeniu wiersza 

odpowiednio wyeksponować pojawiający się wątek „rzeczy zagubionych”, zapomnianych 

„elementów przeszłości”, tak, aby dla odbiorcy jasne było kilkakrotne odwołanie do tego 

samego problemu. 

Z zagadnień czysto językowych, dostrzegłem konieczność tłumaczenia części 

słoweńskich analitycznych konstrukcji z zaimkiem ki przy pomocy imiesłowów; w tekście 

polskim zbyt częste pojawianie się zaimka „który‟ miałoby charakter drażniącego 

powtórzenia. 

We fragmencie odwołującym się do Pierścienia Nibelunga imię Fashold oddałem jako 

„Fasolt‟, gdyż w takiej formie funkcjonuje ono w polskiej tradycji. 

 

 
Katarzyna Szproch 

Uniwersytet Gdański 
 

Praca nad wierszem Marcello Potocco Vsak okazała się sporym wyzwaniem. 

Najwięcej problemów przysporzyło mi słowo gomila, które nie ma jednoznacznego 

odpowiednika w języku polskim. Czy powinnam przetłumaczyć je jako „kopiec‟, „grób‟ czy 

może „mogila‟ (jak podano w słowniku słoweńsko-polskim autorstwa B. Ostrołęckiej-Frączak 

i T. Pretnara)? Wybrałam rozwiązanie identyczne do włoskiego przekładu, czyli „cmentarz‟, 

uznając to słowo za najbardziej oddające treść zawartą w słowie gomila.  

Kolejnym problemem okazało się zdanie: „A niech ma każdy robak swoją śliwkę‟. 

Dobierając odpowiednie wyrazy i ich szyk chciałam, aby zabrzmiało to potocznie 

i jednocześnie dość mocno, jak w oryginale. Pojawiające się „chodniki‟ i „korytarze‟ 

nawiązują do górniczego słownictwa i mają na celu oddanie atmosfery utworu. Warto jeszcze 

zwrócić uwagę na słowo izgoreti, które w wierszu pojawia się trzykrotnie, jednak w języku 

polskim nie można użyć go w odniesieniu do ludzi, którzy się „wypalają‟, a nie „spalają‟. 
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Marta Cmiel 

Uniwersytet Warszawski 
 

Nieregularny, narracyjny charakter wierszy Marcella Potocco, pozwolił na niewielkie 

zmiany w ich rytmie, króre jednak nie wpływają znacząco na odbiór. W polskim tłumaczeniu 

nieregularność jest jednak nieco większa, czego nie dało się uniknąć. 

Jeszcze podczas pracy w czasie Warsztatów zauważyliśmy, że do wiersza Danes po 

službi wkradł się błąd logiczny – spójnik in pomiędzy drugą i trzecią strofą, który zaburzał 

sens logiczny zdania. Zdecydowałam się zostawić oryginalne nazwy sklepów (Spar, 

Merkator), które są prawdopodobnie nieznane dla większości polskich czytelników. 

Kierowała mną myśl, aby zachować słoweńskie realia kulturowe, celowo wprowadzone 

do utworu przez poetę, chociaż zdawałam sobie sprawę z faktu, iż u polskiego czytelnika nie 

wzbudzą one takich konotacji, jak u słoweńskiego. Problemem było określenie pri šiptarju, 

zamienione na „u Albańczyka‟, co nie do końca oddaje znaczenie oryginału ze względu na 

brak zabarwienia ekspresyjnego, jakim cechuje się słowo šiptar.  

Podczas tłumaczenia wiersza Doma najwięcej problemów, jeszcze podczas 

Warsztatów, sprawiło nam szukanie polskiego, mniej naukowego określenia na „aparat 

kłująco-ssący‟ u komara. Po przeprowadzeniu krótkich badań za pomocą Internetu okazało 

się, że najczęściej występującym określeniem na ten narząd jest w języku polskim jednak 

„ssawka‟.  

Aby zachować wprowadzające element zaskoczenia, charakterystyczne dla poety 

przerzutnie, zdecydowałam się dwukrotnie na rezygnację z neutralnego szyku wyrazów 

w zdaniu. 
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TŁUMACZE Z JĘZYKA CZESKIEGO 
 

 

 

Marta Dudkowska 

Studentka filologii czeskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorantka na polonistyce. 

Interesuje się polską i czeską literaturą, życiem literackim, teatrem i filmem okresu od drugiej 

wojny światowej do upadku komunizmu. Pracuje nad monografią Stanisława Dygata. 

 

Urszula Jodłowiec  

Studentka IV roku bohemistyki, zajmuje się przekładem artystycznym, ze szczególnym 

upodobaniem poezji. Czasem sama pisze w języku polskim i zdarza się, że również w języku 

czeskim. 

 

Agnieszka Baran 

Tegoroczna absolwentka bohemistyki na Akademii Techniczno-Humanistycznej. Przekładem 

artystycznym zajmuje się od 4 lat. Ma na swoim koncie kilka publikacji swych przekładów, 

w tym przekład tomiku poezji zebranych Dagmar Telingerovéj – Z twarzą w grzywie. Oprócz 

przekładu artystycznego interesuje się także literaturami środkowoeuropejskimi oraz kinem 

środkowoeuropejskim. 

 

Joanna Raszka  

Studentka I roku magisterskich studiów uzupełniających Uniwersytetu Warszawskiego na 

kierunku: filologia słowiańska – język czeski. Zajmuje się przede wszystkim czeską literaturą 

emigracyjną. Interesuje ją także czeski film, języki obce oraz tenis. 

 

Szałaśny Piotr 

Student II roku studiów licencjackich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej na kierunku filologia słowiańska – język czeski. Poza językiem czeskim interesuje się 

muzyką i literaturą, lubi górskie wędrówki. Jest miłośnikiem szczurów i piwa. 

 

Monika Turek  

Studentka II roku studiów uzupełniających magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim 

na kierunku filologia słowiańska – bohemistyka. Zainteresowania naukowe 

to językoznawstwo, głównie interdyscypliny: kognitywistyka, socjololingwistyka, a także 

problem przekładu. Inne zainteresowania to: fotografia, podróże, literatura, kino niezależne, 

sport, muzyka i wszystko, co czeskie. 
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TŁUMACZE Z JĘZYKA SŁOWEŃSKIEGO 
 

 

 

Iwona Bagieńska 

Studentka III roku licencjackich studiów kulturoznawczych w Instytucie Slawistyki 

Zachodniej i Południowej w Warszawie, ze specjalnością słowenistyczną. Zainteresowania 

ogniskują się wokół kultury i języka słoweńskiego. Wspólnie z sekcją słowenistyczną 

działającą przy Kole Naukowym Slawistów UW pomaga w organizacji różnego rodzaju 

imprez kulturalnych, takich jak choćby kwietniowe Dni Kultury Słoweńskiej 2008 

w Warszawie. Poza zainteresowaniami okołoslawistycznymi pasjonują ją: podróże, fotografia, 

muzyka, języki obce, historia oraz życie społeczno-polityczne krajów Europy Środkowo-

Wschodniej. 

 

Marta Cmiel  

Studentka III roku kulturoznawczych studiów slawistycznych w Instytucie Slawistyki 

Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność: słowenistyka. Interesuje 

się głównie literaturą współczesną, a także językoznawstwem i bułgarskim folklorem, 

zwłaszcza pieśnią. 

 

Joanna Kempny  

Studentka III roku slawistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; szczególnie 

interesuje się kulturą Słowenii. 

 

Aleksandra Koleczek 

Studentka III roku kulturoznawstwa slawistycznego w Instytucie Slawistyki Zachodniej 

i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego – język słoweński. Zajmuje się historią Słowian 

południowych, pieśniami południowosłowiańskimi oraz działalnością w Kole Naukowym 

Slawistów UW. 

 

Jacek Lenkiewicz  

Studiuje filologię rosyjską i slawistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 

Jego główne zainteresowania obejmują językoznawstwo porównawcze w zakresie języków 

słowiańskich, synchroniczne i historyczne. Językiem słoweńskim zajmuje się od niedawna, 

planuje jednak podejmować dalsze próby w dziedzinie badań słowenistycznych i tłumaczenia 

literatury pięknej.  

 

Tomasz Łukaszewicz 

Przewodniczący Koła Naukowego „Czar Słowenii” przy katedrze Slawistyki Uniwersytetu 

Gdańskiego, redaktor naczelny dwujęzycznego, polsko-słoweńskiego portalu internetowego 

www.czar-slowenii.pl. Przetłumaczył na język polski zbiór krótkiej prozy słoweńskiego 

prozaika Aleńa Ĉara Made in Slovenia, który został wydany nakładem wydawnictwa Graffiti 

BC w serii „Biblioteka Balkan” w maju 2008 roku. 
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Agata Rutkowska 

Absolwentka slawistyki (specjalność: serbistyka, język słoweński był drugim językiem na 

studiach) Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas studiów obiektem jej badań było 

językoznawstwo porównawcze oraz translatoryka; tego dotyczyła także obroniona 

na początku lipca praca magisterska. Po skończeniu studiów nadal zajmuje się tłumaczeniem, 

głównie z języków południowosłowiańskich na polski. Pozajęzykowe zainteresowania: 

podróże, fotografia, żeglarstwo. 

 

Katarzyna Szproch 

Studentka III roku slawistyki oraz II roku filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim. 

Należy do Koła Naukowego „Czar Słowenii”, które zajmuje się propagowaniem kultury 

bałkańskiej, a zwłaszcza słoweńskiej. Interesuje się translatoryką, filmem, literaturą rosyjską 

oraz uwielbia podróże.  

 

Kamil Troka 

Tegoroczny absolwent slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim. W tym roku rozpoczął studia 

doktoranckie na Filologicznym Studium Doktoranckim Uniwersytetu Gdańskiego. Członek 

Koła Naukowego „Czar Słowenii” i jeden z redaktorów portalu internetowego www.czar-

slowenii.pl. Interesuje się wszystkim, co jest związane z krajami byłej Jugosławii.  

 

Patrycja Truchlińska 

Studentka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie jej językiem 

kierunkowym jest język słowacki. Dodatkowo uczęszcza na lektorat z języka słoweńskiego. 

Słowiańszczyzna to jej ogromna pasja, co przekłada się na liczne podróże, które odbywa 

w każdej wolnej chwili. Ponadto magistrantka na Wydziale Chemii UJ. Planuje zajmować się 

językoznawstwem oraz przekładem literatury pięknej i specjalistycznej. 

 

Ewa Ziewiec 

Absolwentka 5-letnich studiów magisterskich w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu 

Gdańskiego. Obecnie doktorantka UG. Zajmuje się przekładami współczesnej prozy i poezji 

słoweńskiej na język polski, w ramach projektu „Czar Słowenii” oraz zagadnieniami 

związanymi z przekładem średniowiecznych tekstów liturgicznych. Z zamiłowaniem 

podróżuje po Bałkanach. 
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Od Redakcji 
 

 

 Najnowszy zeszyt, który zamieszczamy w zbiorczym tomie, nosi tytuł: PRZEKŁADKA IV, 

czyli studenckie spotkania translatorskie. Jest ona podsumowaniem VI Ogólnopolskich 

Warsztatów Translatorskich, które odbyły się w ostatnich dniach maja 2009. Tłumacze mieli 

przyjemnośd zetknięcia się z twórczością: Dagmar Telingerovej (Czechy), Radki Denemarkovej 

(Czechy), Mety Kušar (Słowenia) oraz Iztoka Osojnika (Słowenia). Dobór tekstów sprawił, 

że uczestnicy często prowadzili długie dyskusje, dotyczące  form przekładu. W wielu 

oryginalnych tekstach znaleźd można elementy, którym brakuje ekwiwalentu, lub takie, które 

są niejednoznaczne, a tym samym mogą zostad przetłumaczone na wiele sposobów. 

Problemów nastręcza również przekładanie nazw własnych, imion, nazwisk, ulic oraz 

metafor, czy związków frazeologicznych. W przekładach poezji pojawiają się kwestie sporne 

dotyczące prozodii i wersyfikacji. Tłumacze niejednokrotnie musieli się zastanawiad, jaki 

aspekt tłumaczenia poświęcid za cenę dobrego przekładu. Tym samym stawali przed 

dylematem, czy przekład ma byd „piękny” czy „wierny”.  

Tłumacze musieli również tym razem zmagad się z różnicami kulturowymi, 

co częstokrod wiązało się z wniknięciem w rzeczywistośd pozaliteracką danego tekstu. 

Polecając lekturę przekładów, trzeba przyznad, iż uczestnicy Warsztatów podołali 

translatorskiemu wyzwaniu. Ocenę ich prac, interpretacji i dokonanych wyborów 

pozostawiamy Paostwu. Jednocześnie wypada zaznaczyd, że młodzi tłumacze to nierzadko 

debiutanci, zwłaszcza w zakresie przekładu artystycznego.  

Mamy nadzieję, że zebrane w tym zbiorze teksty spotkają się z ciepłym przyjęciem, 

a opisane w komentarzach translatorskich problemy pozwolą poznad trudności, z jakimi 

zmierzyli się tłumacze. Zapraszamy do studenckich spotkao translatorskich z poezją i prozą 

dwóch słowiaoskich obszarów językowych. Miłej lektury! 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

  



 

    

 

POEZJA CZESKA 
 

 

 
 

Dagmar Telingerová 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tłumacze: 
 

Barbara Szot 

Elżbieta Ostapiuk 

Magdalena Grabczyoska 

Olga Słowik 

Wanda Wojciechowska 

Zofia Bałdyga 

Szymon Brandys



 

    

 

Město ve dne  
 

Ve dne, kdyņ vítr víří prach  

a dlaņba ņhne pod koly hlomozu,  

ve dne, kdyņ v továrnách  

stín poledne má závrať ochozu,  

ve dne, kdyņ město krájí chléb  

a vlaky oceli mu v ņilách rachotí,  

ve dne, kdyņ na rezavý břeh  

vyplivuje soptící rudé ingoty -  

 

jeho nebe křiņují  

holubi  

spříznění se vńemi  

střechami světa.  
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Miasto za dnia 

 

Za dnia, gdy wiatr wzburza kurz 

a brukową kostkę stukot kół rozpala 

Za dnia, gdy południe już 

w jego cieniu zatacza się fabryczna hala 

Za dnia, gdy miasto kroi chleb 

a w żyłach rzężą mu stali wagony 

Za dnia, gdy na rdzą pokryty brzeg 

wypluwa odlew od żaru czerwony  

 

Jego niebo krzyżują 

gołębie 

spokrewnione z każdym  

dachem świata 
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Miasto w dzień 
 

W dzień, gdy wiatr wichrzy piach 

a od kół łoskotu płonie bruk ulicy 

W dzień, gdy w fabrykach 

cień południa ma zawrót suwnicy 

W dzień, gdy miasto kroi chleb 

a składy stali mu suną przez żyły 

W dzień, gdy na zardzewiały brzeg 

wypluwa odlewów gorące bryły 

 

Jego niebo krzyżują 

gołębie 

krewni wszystkich  

dachów świata 

 

Tłumaczenie: Barbara Szot 
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Miasto za dnia 

 

 

Za dnia, kiedy wiatr wichrzy piach, 

a bruk się żarzy w kół dudnieniu, 

za dnia, gdy w fabrykach 

aż zawrót stropu w południa cieniu, 

za dnia, gdy miasto kroi chleb 

i pociągi stali ma w żyłach huczące, 

za dnia, gdy na rdzawy brzeg 

wypluwa odlewy rude i gorące – 

 

jego niebo krzyżują 

gołębie 

spokrewnione ze wszystkimi 

dachami świata. 

 

Tłumaczenie: Wanda Wojciechowska 
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Navrat  

 

 

Pojď, sedni si ke stolu.  

Hned ti donesu mléko.  

Je studené. Ze sklepa.  

Bude ti chutnat.  

Zatím  

si odloņ kabát –  

na ņidli třeba.  

Také já se převléknu.  

Neĉekala jsem tě.  

Ty vlasy!  

Nehleď na ně.  

Nemohu myslet na vńechno.  

A co by to bylo platné –  

chodíń tak málo.  

Ĉlověk  

nikdy neví...  

Ty pláĉeń?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
209 

 

Powrót 

 

 

Chodź, usiądź do stołu. 

Zaraz ci przyniosę mleko. 

Jest zimne. Z piwnicy. 

Będzie ci smakowało. 

Tymczasem 

powieś sobie płaszcz –  

na krześle na przykład. 

Ja też się przebiorę. 

Nie spodziewałam się ciebie. 

Te włosy! 

Nie zwracaj na nie uwagi. 

Nie mogę myśleć o wszystkim. 

I co by to dało –  

przychodzisz tak rzadko. 

Człowiek 

nigdy nie wie… 

Ty płaczesz? 

 

Tłumaczenie: Elżbieta Ostapiuk 
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Synovi  

 

 

Vzeńel jsi ze mne.  

Znásobené  

se dívám na svět  

a vidím  

víc trávy,  

víc nebe,  

víc lásky,  

víc ņivota.  

Pták letí do hnízda,  

vĉely se rojí,  

ryby se trou,  

noc se vzdává dni.  

U hrobů stojí vnuci  

a nemají proĉ  

být smutni..  
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Synowi 
 

 

Wyrosłeś 

ze mnie. 

Intensywniej 

oglądam świat 

i widzę 

moc trawy 

moc nieba 

moc uczuć 

moc życia. 

 

Ptak leci do gniazda, 

pszczoły się roją, 

ryby się trą, 

noc ustępuje dniowi. 

 

Wnukowie przy grobie 

bez powodu 

do smutku... 

 

Tłumaczenie: Magdalena Grabczyńska 
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Chceń vedět, co je věčnost? 

 

 

Zeptej se mého syna.  

Je moudrý dětstvím.  

Vydrņí tvůj pohled  

A nebude lhát.  

Tomu se jeńtě nenauĉil.  

Získáń si ho,  

Jestli si umíń hrát,  

A ztratíń,  

Jestli nevyplníń,  

Co jsi slíbil.  
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Chcesz wiedzieć, czym jest wieczność? 
 

 

Zapytaj mojego syna. 

Jest mądry dzieciństwem. 

Nie odwróci wzroku 

I nie będzie kłamał. 

Tego się jeszcze nie nauczył. 

 

Pozyskasz go, 

Jeśli się umiesz bawić, 

A stracisz, 

Jeśli nie dotrzymasz 

Obietnicy. 

 

Tłumaczenie: Olga Słowik 
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Věčný ņivot 

 

 

Vńechno je mou souĉástí  

a také já jsem souĉást vńeho.  

Od prvního vdechnutí  

vstupují do mne  

ņivé i mrtvé věci  

v lásce a dětech,  

v trávě a hlíně,  

v neznámých světech,  

na rukou v klíně,  

oknem otevřeným  

slunci a vzduchu.  

Oheň a dým  

lidského ruchu.  

A já se vracím  

v tichu a hudbě,  

stromech a vůni,  

v kolejích cest,  

v smíchu a pláĉi,  

v nemoci, smrti a zrození.  
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Życie wieczne 

 

 

Wszystko jest częścią mnie 

i ja jestem częścią wszystkiego. 

Od pierwszego wdechu 

wstępują we mnie 

rzeczy żywe i martwe 

w miłości, w dzieciach, 

w trawie i glinie, 

w nieznanych światach, 

ręką na sercu 

oknem otwartym 

słońcu i powietrzu. 

Ogień i dym  

ludzkiego ruchu. 

I ja powracam 

w ciszy i muzyce, 

drzewach, zapachu, 

w rozstajach dróg, 

w śmiechu i płaczu, 

w chorobie, śmierci i narodzinach. 

 

Tłumaczenie: Wanda Wojciechowska 
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Houpací ņidle  

 

 

Dneska  

se rozbil hrnek,  

z něhoņ jsem nejraději  

snídala.  

Dneska se utrhl pes,  

podlezl plot  

a úplněk není.  

Dneska  

se nestalo vůbec nic,  

ale noviny jsou plné  

palcových písmen  

a inzerátů.  

Dneska  

se vítr dotýkal stromů  

laĉněji -  

a ta vzpomínka  

je tu zas  

a zas -  

jako rozņatý brouk  

v trávě  

kam  

zapadlo  

slunce.  
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Fotel bujany 

 

 

Dziś 

rozbił się kubek, 

z którego najchętniej 

pijała. 

Dziś zerwał się pies 

przelazł pod płotem, 

a pełni nie ma. 

Dziś  

nie stało się zupełnie nic, 

a dzienniki są pełne 

calowych liter 

i ogłoszeń. 

Dziś 

wiatr dotykał drzew 

chciwiej 

a to wspomnienie 

jest tutaj wciąż 

i wciąż, 

jak przeżarty żuk 

w trawie 

gdzie 

zaszło 

słońce. 

 

Tłumaczenie: Zofia Bałdyga 
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Laská k ņivotu 
 

 

Jsi v kaņdém akru země –  

semínko, které se mnou přezimovalo.  

 

Neděli co neděli  

se kvůli tobě sváteĉně oblékám.  

 

Moje radost je jako hnízdo  

s kropenatými vajíĉky –  

moje naděje jsou větve  

plné pupenů –  

moje chlouba je rýĉ,  

který nesu přes rameno.  

 

U mého stolu  

se scházejí muņi  

skoupí na slovo –  

i draĉky peří.  

 

Kaņdý veĉer  

se zpovídám vodě.  
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Miłość do życia 

 

 

Jesteś w każdym akrze ziemi –  

nasionko, które ze mną przezimowało 

 

Niedziela za niedzielą 

ubieram się dla ciebie odświętnie. 

 

Moja radość jest jak gniazdo 

z nakrapianymi jajkami, 

moje nadzieje to gałęzie 

pełne pączków –  

moją dumą jest rydel, 

który niosę na ramieniu. 

 

U mego stołu  

znów mężczyźni cisi  

siedzą bez słowa –  

baby drą gęsi.  

 

Każdy wieczór 

spowiadam się wodzie. 

 

Tłumaczenie: Szymon Brandys 
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Barbara Szot 

Uniwersytet Jagielloński 

Lista problemów translatorskich jest dłuższa i ciekawsza niż sam wiersz.  

Pierwszą przeszkodą, na jaką napotyka tłumacz, jest akcentowany przyimek 

w rozpoczynającym utwór zestroju akcentowym ve dne, który trzykrotnie powraca w roli 

anafory. Wszystkie skonwencjonalizowane wyrażenia polskie („w dzień‟, „za dnia‟, „w ciągu 

dnia‟ itp.) od razu rozbijają rytm oryginału. Nie jest to bynajmniej jedyny problem, jakiego 

nastręcza dźwiękowa warstwa wiersza. Istotną kwestią jest też utrzymanie jego eufonicznego 

charakteru, odtworzenie licznych aliteracji oraz zachowanie regularnych, w większości 

dokładnych, rymów.  

Od strony stylistycznej pierwsza część, opisująca przemysłowe miasto, 

niebezpiecznie ociera się o stylistykę socrealizmu – ważne, by w przekładzie nie popaść 

w tym miejscu w przesadę. Znaczeniowo największą trudnością jest oddanie mało czytelnej 

metafory stín poledne má závrať ochozu. Poza koniecznością przebrnięcia przez wyjątkowo 

trudny w tym przypadku proces interpretacyjny, tłumacza czeka również drugie wyzwanie – 

potrzeba zmierzenia się z uciążliwą asymetrią w zakresie terminologii architektonicznej, 

z jaką mamy do czynienia przy opisie elementu budowli po czesku zwanego ochoz. Polskie 

„krużganek‟ czy „galeria‟ nie najlepiej wpisują się w industrialny charakter opisywanej 

lokalizacji. Kończące pierwszą część wiersza ingoty również obnażyć mogą braki 

w technicznym wykształceniu tłumacza. 

Część druga – mniej opisowa, bardziej refleksyjna – jest znacznie mniej 

problematyczna. Co prawda zawarta w niej aliteracja jest w zasadzie niemożliwa do 

zachowania bez zupełnego rozbicia rytmu, w tym jednak fragmencie nie wydaje się ona aż tak 

istotna. 

Z dwóch zaproponowanych przeze mnie wersji przekładu pierwsza – Miasto za dnia 

– zorganizowana jest wokół oddania eufonii „przemysłowej” części. Fragment z cieniem 

i zawrotem został z niej zupełnie wyparty, zamiast niego, wbrew oryginalnemu zamysłowi 

autorki, pojawia się obraz bardziej zrozumiały. Miasto w dzień jest próbą zachowania 

niejasnej metafory (z suwnicą w zastępstwie ochozu), odbyło się to jednak kosztem rymów, 

które w tej wersji są przeważnie gramatyczne. W efekcie ani jedno z polskich miast nawet nie 

zbliża się do stanu, jaki można by uznać za w pełni satysfakcjonujący. 

 

Elżbieta Ostapiuk 
Uniwersytet Wrocławski 

Przed przystąpieniem do przetłumaczenia na język polski wiersza czeskiej poetki 

Dagmar Telingerovej pt. Návrat zrodziły się trzy koncepcje jego interpretacji. W pierwszej 

podmiotem lirycznym jest babcia, którą po długiej przerwie odwiedza przypuszczalnie 

wnuczek (młodsza osoba płci męskiej, z rodziny, ktoś dobrze znany). Kolejna interpretacja 

zakładała, że podmiotem lirycznym jest matka w podeszłym wieku, a bohaterem lirycznym jej 

dorosłe dziecko, które składa nieoczekiwaną wizytę w swoim domu rodzinnym. Ostatnia 

koncepcja opierała się na założeniu, że podmiotem lirycznym jest kobieta, a bohaterem 
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lirycznym mężczyzna. Jednak ta propozycja została odrzucona jako pierwsza. W trakcie 

kolejnych analiz zrezygnowano także z pierwszego pomysłu interpretacyjnego. 

Drogą eliminacji zwyciężyła więc druga koncepcja interpretacji utworu. Podmiot 

liryczny – matka – jest już w podeszłym wieku; dzieci dawno wyfrunęły z przysłowiowego 

gniazda; mieszka więc sama, krząta się po kuchni w domowym stroju. Niespodziewanie 

przychodzi do niej dziecko – zapewne syn,  którego spotkała życiowa tragedia. Nie potrafi się 

z nią uporać sam i choć ostatnio nie odwiedzał matki zbyt często, teraz wraca do niej 

w trudnej życiowo chwili. Szuka ukojenia u rodzicielki. Ona – jak mało kto – zna go i wie, jak 

mu pomóc. W matce na nowo budzą się opiekuńcze instynkty – natychmiast proponuje 

dziecku zimne mleko, które zawsze uwielbiało. Z jednej strony cieszy się z wizyty, z drugiej 

czuje się zakłopotana. Nie jest na nią przygotowana. Czuje się niezręcznie w domowym 

ubraniu, nieuczesana. Dla tak ważnego (bo nieczęstego, bo bliskiego jej sercu) gościa 

powinna się przebrać w ładniejsze ubranie i poprawić fryzurę… Tytuł sugeruje istnienie więzi 

pomiędzy podmiotem i bohaterem lirycznym. Przypuszczalnie jest to więź naderwana przez 

czas („przychodzisz tak rzadko‟), mimo to silna.  

Wiersz Návrat składa się z siedemnastu wersów. Nie ma w nim rymów, co ułatwiło 

prace translatorskie. Poetka zastosowała natomiast przerzutnie, te jednak nie sprawiły 

problemów podczas tłumaczenia. Największą trudnością podczas przekładu było precyzyjne 

dobranie słów, aby jak najwierniej oddały sens, charakter i nastrój oryginału. Już przy 

pierwszym wersie zrodziły się wątpliwości. Czeska wersja brzmi: sedni si ke stolu. Wyrażenie 

to ma kilka znaczeń: usiąść za stołem w celu: 1) zjedzenia posiłku; 2) rozpoczęcia rozmów. 

W tych samych celach można usiąść do stołu, przy stole… Ostatecznie zdecydowano się na: 

„usiądź do stołu‟, ponieważ wyrażenie to jest najlepszym ekwiwalentem czeskiej wersji 

(czeskie ke stolu i polskie „do stołu‟ oznacza czynność siadania przy stole w celu rozpoczęcia 

rozmów, negocjacji lub spożycia posiłku). Kolejnych wątpliwości dostarczył czasownik 

hledět. Słownik czesko-polski J. Siatkowski, M. Basaj (Warszawa 2002), na stronie 155 podaje 

jako pierwsze znaczenie tego czasownika: „patrzeć, spoglądać„; kolejne natomiast: 2. „starać 

się‟ 3. „patrzeć, uwzględniać, brać pod uwagę‟. Podobne informacje znajdziemy w pozycji 

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, (Praha 2005) na stronie 94. Dopiero głęboka 

analiza tekstu, przeprowadzona równolegle z jego interpretacją, nasuwa jedyne słuszne 

tłumaczenie tego czasownika w zwrocie: „…nie zwracaj uwagi‟. Podobnych rozterek 

translatorskich dostarczył przymiotnik  platný  w wersie A co by to bylo platné. Wspominany 

już Słownik czesko-polski na stronie 504 podaje następujące tłumaczenie: 1. „ważny, 

obowiązujący‟; 2. „pożyteczny‟. Żaden z tych polskich przymiotników nie oddaje dostatecznie 

dobrze charakteru oryginału. Uznano, że najlepszym rozwiązaniem będzie użycie zwrotu „i co 

by to dało‟ który najlepiej oddaje sens oryginału. 

Ze względu na brak rymów w wierszu pt. Návrat można by pokusić się 

o stwierdzenie, że nie był to trudny filologicznie tekst do przetłumaczenia. Dominującą rolę 

odegrała tu interpretacja. To od niej zależał dobór słów, tłumaczenie zwrotów 

frazeologicznych. Można przypuszczać, że przy wyborze innej koncepcji interpretacyjnej, 

bądź w przypadku pojawienia się całkiem nowej, przekład wiersza Návrat byłby całkowicie 

inny. 
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Magdalena Grabczyńska 

Uniwersytet Masaryka 

 

Niepozorny utwór okazał się ciężką próbą. Doświadczenie macierzyństwa, które 

znacznie zmienia sposób oglądu rzeczywistości podmiotu, przedstawione zostało 

niewyszukanym językiem. Wiersz łatwy, wiersz krótki, obrany z wirtuozyjnej metaforyki 

stawia jednak tłumacza przed kilkoma (zapewne w zależności od jego wprawy i talentu: 

łatwymi bądź trudnymi) wyborami.  

Pierwsze zdanie implikuje pierwszy kłopot: literalne „wzeszedłeś‟ brzmiałoby 

dostojniej, acz pompatyczniej – rezygnuję z nacechowanego stylistyczne polskiego 

odpowiednika (również ze względu na rzadkość jego użycia – brzmi nienaturalnie) 

i wybieram czasownik „wyrastać‟, tracąc tym samym poetyckość kierującą w stronę 

cykliczności natury.  „Wyrastać‟ - czyli wzrastać, tworzyć się, dojrzewać - jednak w słowie 

tym brak poetyckiego elementu. Nieusatysfakcjonowana idę dalej. 

Problem kolejny pojawia się wraz ze słowem znásobené, którego odpowiednika 

nie sposób odnaleźć w języku polskim, poszukiwania kończę na kilku uboższych: „usilniej‟, 

„efektywniej‟, „baczniej‟, szukam tego, co odzwierciedliłoby wyostrzoną percepcję matki. 

Rezygnuję na koszt „intensywności”, choć nie znajduję w tym słowie wewnętrznego oka 

uwrażliwionego na rzeczywistość.  

Anafora czterech kolejnych wersów víc interpretuję poprzez „moc‟ – ze względu 

na niejednoznaczność sensu.  

Dalszy trud napotykam w końcowej strofoidzie, kiedy to staram się nie złamać 

krótkiej formy asonansu – vnuci-smutni – ostatecznie finalizuję konsonansem. 

Przygoda z przekładem kończę utworem, nad którym z pewnością warto jeszcze 

pomyśleć i wygładzić. Z efektu pracy nie jestem zadowolona, z przygody z tekstem 

i leksykalnych poszukiwań - owszem.  

 

 

 

Olga Słowik 

Uniwersytet Jagielloński 

 

Konieczne było odejście od filologicznego przekładu, ponieważ ważną cechą wiersza 

jest kunsztowna wersyfikacja – liczba sylab w kolejnych wersach oryginału przedstawia się 

następująco: 4-6-3-6-4, 7-5-5-5-9. Tłumacząc utwór dosłownie, uzyskalibyśmy układ 

wersyfikacyjny znacznie odbiegający od tego modelu. Zdecydowałam się zatem na zmianę 

kilku sformułowań (np. Jestli nevyplníš, / Co jsi slíbil przetłumaczyłam jako: „Jeśli nie 

dotrzymasz / Obietnicy‟), co pozwoliło na zachowanie rytmu wiersza. 
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Wanda Wojciechowska 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 
 

Wiersz  Życie wieczne na pozór wydawał się prosty do przetłumaczenia. Znajoma 

leksyka, krótkie, jasne wersy. Jedynie trzy pary wersów w środku wiersza rymują się. 

I tu właśnie krótkość wersów okazała się utrudnieniem: jeśli w dosłownym tłumaczeniu rymy 

giną, mamy jeszcze możliwość pewnej żonglerki słowami, zamiany kolejności, dobranie 

synonimów. Ale jeśli kolejne wersy składają się tylko z dwóch wyrazów, pole manewru jest 

znikome. Poświęciłam rymy na rzecz dokładnego tłumaczenia. Dodatkową trudność sprawiło 

mi wyrażenie na rukou v klíně. Z ręką na sercu, jak przysięga? Ręka na łonie, które daje 

życie? Czy zmęczone ręce, opuszczone bezsilnie, a może z założonymi bezczynnie rękami? 

Nie znam zamysłu autorki – mnie najbliższa była ręka na sercu... 

Město ve dne również broniło się przed tłumaczeniem rymami... Charakterystyczne 

słownictwo, określające przemysł i miejski hałas, ograniczało leksykę do specyficznego 

słownictwa. Rym: wichrzy piach /w fabrykach może nie brzmi najlepiej, ale podobnie jest 

w oryginale... Wieloznaczny ochoz został „stropem‟, a odlewy „buchające‟ stopniały 

do „gorących‟ głównie ze względu na ilość zgłosek. Jednak nie odważyłam się dla tejże 

przyczyny zamienić „gdy‟ na „kiedy‟, co poprawiłoby odpowiedniość sylab w siódmym 

wersie, ponieważ w ten sposób zniszczyłabym powtórzenie wciąż tego samego wyrazu když; 

w oryginale pojawia się on czterokrotnie w podobnych miejscach i nie chciałam wprowadzać 

w zamian aż dwóch polskich odpowiedników. 

 

Zofia Bałdyga 

Uniwersytet Wrocławski 

To nie będzie komentarz translatorski, a raczej uwagi czytelnika, który próbował 

przeczytać tekst w innym języku. Głównym moim zadaniem okazało się odtworzenie 

budowanego przez Telingerovą obrazu codzienności, zwyczajności małych rytuałów, których 

powtarzalność przenosi je poza daną chwilę i skłania do wspominania, umiejscowiania 

w innym czasie. Najbardziej istotne wydaje mi się odtworzenie naturalnego, prostego 

słownictwa wskazującego na pospolitość „dziś”. Kolejną rzeczą jest rytm tekstu, krótka fraza 

zmuszająca czytelnika-tłumacza do wyboru krótkich słów. Problematyczny okazuje się tutaj 

czeski czasownik snídat. Przełożony filologicznie oznacza „jeść śniadanie‟, ze względu jednak 

na próbę zachowania oryginalnej stylistyki, zastąpiony został polskim czasownikiem „pijać‟. 

Właśnie „pijać‟, nie „jadać‟, bo czasownik ten łączy się w wierszu z rzeczownikiem hrnec, 

który oznacza zarówno „garnuszek‟ jak i „kubek‟. Misterna pospolitość – tak nazwałabym 

wyzwanie, z jakim zmierzyć się musi czytelnik i tłumacz tego wiersza. 
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Szymon Brandys 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 
 

Pierwsze odczytanie wiersza i próby jego filologicznego przekładu nie nastręczają 

tłumaczowi większych problemów. Na poziomie leksykalnym najciekawszą łamigłówkę 

translatorską stanowią dračky peří z ostatniego wersu przedostatniej strofy. Polskim, 

odpowiednikiem intrygującej dračky jest opisowe sformułowanie: „kobieta drąca pierze‟, 

nijak komponujące się w strukturę wersu. Odwołując się jednak do tradycji ludowych, można 

sięgnąć po odczasownikową nazwę wykonawcy czynności: „skubaczka‟. Frekwencja użycia 

tego rzeczownika niestety nie jest duża. Częściej, przede wszystkich w gwarach, używa się 

rzeczownika: „skubaczki‟ albo „szkubaczki‟, czyli „darcie pierza‟ na określenie czynności, 

zwyczaju gospodarskiego – schodzące się u kuchennego stołu skubaczki w zimowe wieczory 

skubały pierze z gęsi, spotykając się z sąsiadkami i plotkując. Z racji wąskiego użycia tego 

słowa wybór staje się trudny – lepiej zostawić w polszczyźnie tę pracę „skubaczkom‟, czy też 

oddać ją „kobietom drącym pierze‟? Żadna z nich nie jest zadowalająca, warto szukać dalej 

i za cenę dokładniejszych odpowiedników przesunąć akcent na podmiot i przedmiot 

czynności, powstają zatem: „baby drą gęsi‟. Dwusylabowy wyraz „gęsi‟ pozwala zachować 

schemat budowy całej strofy i otwiera możliwość zrymowania 2. wersu z 4. Efekt jednak nie 

do końca zadowala tłumacza. 

 Podążając tym śladem, w zwrotce poprzedniej za rýč podstawiamy „rydel‟ – 

tu uwagę zwraca również brzmienie wyrazu – drżąca spółgłoska wydaje się znakomicie 

podkreślać czynność kopania, rycia, tarcia…  

Zdecydowanie więcej kłopotów pojawia się w warstwie prozodycznej. Najciekawiej 

pod tym względem rysuje się struktura przedostatniej strofy, czego przedsmakiem były 

wspomniane „gęsi‟. W klauzulach tego czterowersu pojawiają się dwusylabowe wyrazy: stolu, 

muži, slovo, peří, które, w przeciwieństwie do polskich odpowiedników, posiadają siłę 

krótkiego, rytmicznego, zdecydowanego zamykania wersów. Dodatkową trudność stanowi 

tutaj w miarę regularny układ sylab (5/6/5/5) oraz rym muži-peří, zastąpiony nie do końca 

efektownym brzmieniowo rymem „cisi-gęsi‟. Układ sylab udało się zachować, niestety dość 

mocno ingerując w schemat oryginału. 
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Smrt, nebudeń se báti aneb příběh Petra Lébla  
(fragment)  

 

KURT VONNEGUT: Grotesky ĉlověĉí, i Boņí, chceń-li.  

FRANZ KAFKA: Jestliņe se dokáņeń zavraņdit, uņ to v jistém smyslu nemusíń udělat.  

 

Narodil se 16. května 1965. Ve starńích kalendářích míval tento den svátek Pelhřim, ĉeská 

podoba latinského Peregrin (z lat. peregrinus). Poutník, cizinec.  

Ĉlověk si NIKDY nemá zahrávat.  

Objasňování ņivota před sebevraņdou je totéņ jako vyńetřování vraņdy. Akt na konci dlouhého 

řetězce nesĉetných  událostí, nádechů a výdechů, vyvřelých emocí. S tím rozdílem, ņe mrtví 

jsou oba naráz, oběť i vrah. Sám sebe nemohl vystát. Komediální tanec ve ņhavém popelu.  

Sebevrazi, stejně jako zloĉinci a „nekřtěnci", byli ve středověku pochováváni do nevysvěcené 

půdy, odděleně.  

Málo se ví, ņe při podezření na sebevraņdu - nejprve vylouĉili cizí zavinění - bylo zahájeno 

ńetření. A ti, kteří si smrt zvolili v pomatení smyslů nebo pod vlivem „horeĉnaté choroby ĉi 

byli svedeni Satanem" - tedy nevěděli, co ĉiní - mohli spoĉinout na hřbitově. Mít tichou formu 

pohřbu. Bez obřadů. Bez kněze.  

Na přebalu kaņdé knihy by mělo stát, v jakém rozpoloņení ji ĉtenáři mají ĉíst. Příběh Petra 

Lébla je příběhem mladého muņe, který byl postiņen, ĉi obdarován váņnou chorobou, 

ale přesto, nebo právě proto byl nesmírně ńťastný. Neboť vńe, ĉeho se mu nedostávalo, 

si mohl na jevińti přimyslet: lásku, přátele, harmonii, útěńlivou práci. Nepíńe se mi to snadno. 

Protoņe znám jeho budoucnost. Nad tou se svírá srdce.  

Smrti se nebál. Kdo se jí vlastně bojí, kdo se skuteĉně umí bát smrti. Lébl s ní koketoval. 

Nikoliv s odpudivou smrtkou, neodbytnou stařenou, ale s frivolní holkou, ke které se lze 

kdykoliv - poprvé a naposledy - stulit, najít spoĉinutí. Smrt nemusí být v představách hrozivá; 

přítelkyně, která uleví.  

Klopýtal s vědomím, ņe nemoc ho bude průběņně atakovat znovu, vracet se, ĉíhat. V takovém 

ņivotě pokraĉovat, vůbec v ņivotě pokraĉovat, k tomu je zapotřebí mnohem větńí stateĉnosti 

neņ k rozhodnutí ņivot ukonĉit.   

Léblova „nenormální" osobnost byla ņivým pramenem pro tvůrĉí divadelní práci. Stresoval 

sám sebe, protoņe od sebe hodně oĉekával. Dokázal neústupně vymezovat svůj ĉasoprostor, 

tvořit v něm svobodně mimo jakékoliv danosti i oĉekávání, bez ohledu na cokoliv 

a kohokoliv, vymanil se z korzetů uměleckých norem.  

Vyhrocená inscenaĉní stylizace. Sny bdělého snění se prolnuly se skuteĉností, jeho vědomí 

ņivota se odvíjelo ve snu. Sen jako mlhavá neurĉitost, těkající fantazie jakéhosi beztíņného 

stavu, v němņ se můņe odehrát cokoli. „Připodobňuje dílo, jeho intelektuální a emocionální 

moņnosti, struktuře své psychiky.“ Asociativní vazby se u Lébla rozbíhají vńemi směry, rychle 

mizí, voda v písku. Divák se doĉkal své chvíle, proĉ do divadla přińel; obsah asociací vńak 

mohl být ĉten pouze divákovou emocionální aktivitou. Asociace Lébla zabily.  

Přeĉetl text, vrńil asociace, primárně a dráņdivě konkrétní, ne symbolické. Konkrétní řetězce 

asociací. Hrnul je s vehemencí. Neměl vědomí zaņitých souvislostí. Vytvářel si z jednotlivin 

souvislosti své. Ĉímņ předběhl svou dobu. Ne. Ĉímņ udivil svou dobu.  
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Nepřizpůsoboval texty klasickému jevińti, přizpůsoboval je své představě jevińtního světa. 

Realita se rozplynula, umělecká realita oņívala. Artistní přeĉtení textu. Nechtěl uvíznout 

v literárnosti. A dějovosti. Měl nonkonformní vztah ke vńemu, i k souĉasnosti. To vyhovovalo 

jeho vrstevníkům.  

Destruoval klińé tradiĉních divadelních námětů. Nastoloval klińé nová, závislá na své 

nezávislosti. Řád klasického dramatu mu nebyl cílem, ale východiskem. K explozi. Reņisér 

Lébl není interpretem autora, je spolutvůrcem. Nepracoval intenzivně, ale extenzivně, odbíhal 

od textu do dálek zdánlivě nesouvisejících.  

To, co vypadalo jako odvaha riskovat, byla jeho přirozenost.  

Předznamenal dneńní stav světa.  

Svět je v rukou amatérů.  

 

(...) 

 

RADKA DENEMARKOVÁ: Tanec na střepech mysteria.  

FRANZ KAFKA: Neustále touņit po smrti, a přece se jeńtě drņet, jedině to je láska.  

 

Léblovo zacházení s klasickými texty připomíná imitaci, atrapu nebo parodii známého děje. 

Lébl ale nikdy vědomě neparoduje, příĉiny jeho inscenování jsou různorodé. Oním 

nejpřitaņlivějńím prvkem je spíńe svévole vykloubit ustálenou představu. Paralelně sledujeme 

svět postav a zároveň děj pohybu inscenaĉního procesu.  

Tedy dva děje na jevińti. Laboratoř a výsledky jejího výzkumu.  

Léblova poetika nefungovala jako souĉást souĉasného divadla. Fungovala si mimo, sama 

o sobě, předestírala svébytný Léblův svět. Jevińtě napěchované dekoracemi, rekvizitami – 

a přitom podivně prázdný prostor kolem postav. Amorální a apsychologická perspektiva, 

bizarnost a grotesknost. Přitom u Lébla nenajdeme výstřednosti, erotické obsese ĉi výroky 

zacílené na ńokování publika. Krutostem se vyhýbá. Vńechno je to výtvarně artistní vyprávění. 

V porovnání s tím, co se objevilo v evropském divadle od přelomu dvacátého 

a jednadvacátého století, působí Lébl velice konzervativně. Fakt, ņe byl chápán jako 

představitel ńokujícího, zběsilého divadla, lze přiĉíst spíńe zápecnickému nedostatku srovnání 

v úhoru ĉeského divadla osmdesátých a devadesátých let. Pak je i jednooký beránek 

krvelaĉným králem. Po letech, kdy se na ĉeských jevińtích nic nápadnějńího nedělo, bylo pro 

oĉi divákovy ńokující vńechno, co je o deset let později nechá chladnými.  

Jaké byly potřeby mladého publika na přelomu osmdesátých a devadesátých let? Na to nám 

odpovídá Lébl. Představoval pro odborníky kuriozitu, cizí vńemu oficiálnímu. Byli ovńem 

pouĉeni, ņe právě takovéto animozity se po letech stávají průkopníky a posléze doceněnými 

klasiky, zaĉali ho pro jistotu brát váņně uņ v amatérském období, v oné době představovala 

jeho nespoutaná hravost něco podivného. Podivnost mimo cokoliv oficiálního se zaměnila 

automaticky za kvalitu. Byl prostě „mimo". Navíc neńokoval myńlenkami, ale formou, 

obrazem. Divák si mohl „(a to je jeden ze záměrů) vybrat, na co se chce dívat, co chce slyńet. 

Nic se zde nediktuje a divák má k dispozici několik plánů." 
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Lébl vyhovoval době, dokázal svou platnost v jedné kulturně nejednotné epońe, které jsme si 

navykli říkat třeba postmoderna. Nevyjasněnost a ņádná tabu. Té době byl interpretaĉně 

přiměřený. 

A to je velice důleņité. Ņe se neminul s dobou. Dnes by byl jedním z mnoha, ņádným 

výstřelkem. Jeho eruptivní inscenace tím rychleji zastarávaly, ĉím rychleji se doba vyvíjela. 

Paradoxně přeņily ony „ukázněné" a pokorné. Jako Ivanov.  

Dospíval na přelomu dvou rozdílných epoch. Pouhá rehabilitace někdejńích umlĉovaných her 

nestaĉila, jak si mnozí poĉátkem devadesátých let mysleli. Pokud nezazněla plným, 

regenerovaným hlasem své doby. U Lébla takto zazněly paradoxně právě klasické texty. 

V něĉem je jeho přístup k textu „středověký". Neboť i středověk byl lhostejný „k přísnému 

rozdělování tragiky a komiky, grotesky a výsostnosti, která je teprve pozdním výrazem úsilí 

klasicistního a antikizujícího od renesance". U Lébla nic není vůdĉí a nic není marginální, 

vńechno má svůj význam, protichůdné tendence, vysoké i nízké.  

Poĉátkem devadesátých let byl návrat diváků do divadel pozvolný.  

Lébl se stal adorovaným maskotem doby. Vyhovoval svým hraĉiĉkářstvím, megalomanstvím, 

neochotou sdělovat jakoukoliv ideu? Ideální guru pro adolescenty? Lákavý pro snoby? 

Omraĉoval kritiky? Svou neváņností a sebestředností? Cynismem vedeným do krajnosti? 

A nezodpovědností - lépe neochotou nést zodpovědnost za ņivoty jiných? Takoví jsme byli?  

Takoví jsme. Příběh Petra Lébla je příběhem ĉasu na hraně let totalitních a netotalitních. 

Vstupoval do kontextu devadesátých let jako někdejńí prokletí básníci. Odpovídal tendencím 

tehdejńí kultury. Dosud umění posluhovalo, angaņovalo se. Pro mladé byl ztělesněním 

spoleĉenského protestu jinakostí, výstředností, odporem ke konzervativnímu divadlu. 

Pro exkluzivní intelektuály vyjádřením těņko rozluńtitelné dvojakosti a hýřivé kreativity. 

A vńem vyhovovala jeho dravost a nezařaditelnost. „Ale svět není cizina. A světovost není 

záleņitostí ńikovného exportu. Světovost je dána intenzitou, jakou dovedu svoji zkuńenost - 

získanou třeba na nejmenńím prostoru a v nejkratńím ĉase, ‚teď a ,zde‟ - prohloubit 

v zkuńenost rozhodující a obecně lidskou. Bez oné ambivalentní hysterie a bez postranních 

pretencí. Klást otázky, a ne je přijímat - jen na tom záleņí. A tak se stalo, ņe nakonec „mimo" 

stáli ostatní. A Petr Lébl, který se zdál stát „mimo", se ocitl uvnitř, udával tón. Ve světě 

schopném vnímat uņ jenom estrádu. A volně, plnými hrstmi si vypůjĉoval z nejrůznějńích 

uměleckých druhů a ņánrů, které souzněly s citlivostí doby.  

 

(...) 
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Nie będziesz bał się śmierci, albo historia Petra Lébla 
 
 

KURT VONNEGUT: Opowieści ludzkie, Boże jeśli chcesz 

FRANZ KAFKA 

 

Urodził się 16 kwietnia 1965. Według starych kalendarzy w tym dniu imieniny 

obchodził Pelhřim, czeski odpowiednik łacińskiego Peregrin (z łac. Peregrinus). Pielgrzym, 

obcy. 

Człowiek NIGDY nie może sobie igrać. 

Wyjaśnienie życia przed samobójstwem jest takie samo, jak badanie zabójstwa. Akt na 

końcu długiego łańcucha szeregu niezliczonych zdarzeń, wzlotów i upadków, kipiących 

emocji. Z tą różnicą, że martwi są oboje naraz, ofiara i morderca. Sam siebie nie mógł znieść. 

Komediowy taniec na rozżarzonych węglach. Samobójcy tak jak złoczyńcy 

i „niechrzszczeni”, byli w średniowieczu grzebani w nieświęconej ziemi, oddzielnie.  

Mało kto wie że przy podejrzeniu samobójstwa – najpierw wykluczano czyjąś winę – 

wszczynano dochodzenie. A ci, którzy śmierć wybrali przez pomieszane zmysły albo pod 

wpływem „gorączki chorobowej czy opętani przez szatana” – wtedy nie wiedzieli, co czynią – 

mogli być pochowani na cmentarzu. Mieć cichy pogrzeb. Bez obrządku. Bez księży. 

Na okładce każdej książki powinno być napisane, w jakim nastroju czytelnicy mają ją 

czytać.  

Przypadek Petra Lébla jest przypadkiem młodego mężczyzny, który był postrzegany, 

albo dotknięty ciężką chorobą, ale mimo tego, albo dlatego właśnie, był niezmiernie 

szczęśliwy. Ponieważ wszystko czego nie miał, mógł sobie na scenie wykreować: miłość, 

przyjaciół, harmonię, pracę przynosząca radość. Nie pisze mi się tego łatwo. Dlatego, że znam 

jego przyszłość. Nad nią ubolewa serce. 

 

Tłumaczenie: Edyta Laszczak 

 

 

Nie bał się śmierci. Właściwie to, kto się jej boi, kto tak naprawdę potrafi bać się 

śmierci. Lébl z nią flirtował. Nie z odrażającą kostuchą, nieśmiertelną staruchą, ale z frywolną 

dziewką którą można w każdej chwili – pierwszy i ostatni raz – przytulić, znaleźć ukojenie. 

Śmierć nie musi być groźna; przyjaciółka, która ulży. 

 Potykając się miał świadomość, że choroba będzie go przebiegle atakować, wracać, 

czyhać. Kontynuować takie życie, w ogóle kontynuować życie, do tego trzeba dużo więcej 

odwagi niż do podjęcia decyzji o jego zakończeniu.  

„Nienormalna” osobowość Lébla była żywym źródłem jego twórczej pracy teatralnej. 

Stresował się, ponieważ za dużo od siebie wymagał. Udało mu się stanowczo wyznaczyć 

swoje miejsce w czasie, tworzyć w nim swobodnie bez jakichkolwiek oczekiwań, bez 

względu na cokolwiek i kogokolwiek, wyzwolił się z ram norm artystycznych. 

 Śniony na jawie sen przeplatał się z rzeczywistością, jego świadomość życia rodziła 

się we śnie. Sen jako mglista niepewność, błądząca fantazja jakiegoś stanu nieważkości, 

w nim może się odegrać cokolwiek. „Upodabnia dzieło, jego możliwościom intelektualnym 
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i emocjonalnym, strukturze swej psychiki”. Ograniczenia asocjacyjne promieniują u Lébla 

na wszystkie strony, szybko znikają, woda w piasek. Widz doczekał się swojej chwili, 

wie dlaczego przyszedł do teatru; zawartość asocjacji mogła być jednak zauważona jedynie 

przez widzów obdarzonych dużą emocjonalnością. Asocjacje zabiły Lébla. 

 

Tłumaczenie: Piotr Szałaśny 

 

 

Przeczytał tekst, gromadził asocjacje, prymarnie i ekscytująco konkretne, nie symboliczne. 

Konkretne łańcuchy skojarzeń. Zagarniał je z zapalczywością. Nie był świadomy relacji, 

których doświadczał. Tworzył z detali własnych relacji. Tym wyprzedził swoja epokę. Nie. 

Tym zadziwił swoja epokę.  

 Nie przystosowywał tekstów do klasycznej sceny, przystosowywał je do swojego 

wyobrażenia scenicznego świata. Rzeczywistość rozpłynęła się, artystyczna rzeczywistość 

ożywała.  Nie chciał utknąć w literackości. Ani w fabule. Miał nonkonformistyczny stosunek 

do wszystkiego, także  do współczesności. To odpowiadało tym,  którzy byli mu współcześni.  

 Niszczył tradycyjne teatralne szablony. Wprowadzał nowy szablon, zależny od swojej 

niezależności. Układ klasycznego dramatu nie był jego celem, ale punktem odniesienia. Aż do 

wybuchu. Reżyser Lébl nie jest interpretatorem autora, jest współtwórcą. Nie pracował 

intensywnie, lecz ekstensywnie, odbiegał od tekstu w obszary pozornie z nim nie związane.  

 

Ryzyko, które wydawało się być odwagą, było jego naturą.  

Zapowiedział dzisiejszy stan świata.  

Świat jest w rękach amatorów. 

 

Tłumaczenie: Marta Grubka 

 

 

(...) 

 

RADKA DENEMARKOVÁ: Taniec na strzępach misterium. 

FRANZ KAFKA: Nieustannie pragnąć śmierci, a mimo to nadal wytrzymywać, to jedynie 

jest miłość. 

 

Postępowanie Lébla z klasycznymi tekstami przypomina imitację, atrapę czy parodię 

znanego procesu. Mimo to Lébl nigdy świadomie nie parodiuje, przyczyny jego 

inscenizowania są różnorodne. Owym najatrakcyjniejszym elementem jest raczej samowolne 

zwichnięcie ustalonych wyobrażeń. Paralelnie obserwujemy świat postaci i równocześnie 

przebieg procesu inscenizacyjnego. 

 Także dwa procesy na scenie. Laboratorium i wyniki jego badań. 

 Poetyka Lébla nie funkcjonowała jako część współczesnego teatru. Funkcjonowała 

obok, sama w sobie, naśladowała samoistny świat Lébla. Scena przeładowana dekoracjami, 

rekwizytami – a przy tym dziwnie pusta przestrzeń wokół postaci. Niemoralna 

i apsychologiczna perspektywa, dziwaczność i groteskowość. Równocześnie u Lébla nie 

znajdziemy żadnych ekscesów, obsesji erotycznych czy wypowiedzi mających szokować 
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publiczność. Unika okrucieństwa. Jest to plastycznie artystyczna narracja. W porównaniu 

z tym, co się ukazało w teatrze europejskim od przełomu dwudziestego i dwudziestego 

pierwszego wieku, wydaje się być Lébl bardzo konserwatywny. Fakt, że był interpretowany 

jako przedstawiciel szokującego, dzikiego teatru, należy przypisać raczej zaściankowemu 

braku porównania na ugorze czeskiego teatru lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. 

Dzięki niemu płotka stała się krwiożerczym królem. Po latach, w których się na czeskich 

scenach nic oryginalniejszego nie działo, było w oczach widzów szokujące wszystko, 

co dziesięc lat później przyjmą obojętnie. 

 

Tłumaczenie: Ewa Małachowicz 

 

 

Jakie były potrzeby młodej publiczności na przełomie lat osiemdziesiątych 

i dziewięćdziesiątych? Odpowiedzi udziela nam Lébl. Zdaniem specjalistów reprezentował 

swoiste kuriozum, obce wszystkiemu, co oficjalne. Owszem, byli świadomi, że właśnie tego 

rodzaju animozje po latach stają się pionierami, a w końcu cenionymi klasykami, zaczęli go 

dla pewności brać poważnie już w okresie amatorskim, kiedy to jego nieskrępowana swawola 

zdawała się czymś osobliwym. Osobliwość poza wszystkim, co oficjalne, automatycznie była 

brana za jakość. Był po prostu „poza”. W dodatku nie szokował myślami, lecz formą, 

obrazem. Widz mógł „(i jest to jeden z zamysłów) wybrać, co chce oglądać, czego chce 

słuchać. Niczego się tu nie dyktuje i widz ma do dyspozycji kilka planów.” 

 Lébl odpowiadał swoim czasom, udowodnił swoją wartość w kulturalnie niejednolitej 

epoce, którą przyjęło się określać na przykład postmodernizmem. Niedopowiedzenie i brak 

tabu. Interpretacyjnie wpisywał się w tę dobę. 

 I to bardzo ważne. Że się nie rozminął ze swoją dobą. Dziś byłby jednym z wielu, nie 

ekscentrykiem. Jego wybuchowe inscenizacje tym szybciej się starzały, czym szybciej 

rozwijała się epoka. Paradoksalnie, przetrwały jako „ugrzecznione” i pokorne. Tak jak Ivanov.  

 

Tłumaczenie: Marta Dudkowska 

 

 

Dojrzewał na przełomie dwóch różnych epok. Malutka rehabilitacja niedzisiejszych, 

marginalizowanych dramatów nie wystarczyła, jak większość myślała na początku lat 

dziewięćdziesiątych, dopóki nie zabrzmiały one pełnym, zregenerowanym głosem swej doby.  

U Lébla paradoksalnie tak brzmiały właśnie teksty klasyczne. W pewnym sensie jego 

podejście do tekstu jest „średniowieczne”. Ponieważ i średniowiecze było obojętne „dokładne 

rozdzielenie tragedii i komedii, groteski i patosu było dopiero odbiciem antykizujących 

i klasycyzujących starań pojawiających się od doby renesansu.” U Lébla nie ma centrum 

i marginesu, wszystko ma swoje znaczenie i miejsce, przeciwstawne tendencje, wysokie 

i niskie. Na początku lat dziewięćdziesiątych widzowie powracali do teatrów powoli. Lébl stał 

się adorowaną maskotką owych czasów. Odpowiadał swoim warsztatem, megalomanią 

i brakiem chęci by przekazywać jakichkolwiek idee. Czy był idealnym guru dla ignorantów 

i artystą pociągającym snoby? Krytykę oszołomił swoim brakiem powagi, egocentryzmem, 
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cynizmem w skrajnej postaci. Stronił także od odpowiedzialności, – bowiem czy lepiej 

niechętnie ponosić odpowiedzialność za innych? Czy tacy byliśmy?  

Tacy jesteśmy. Historia Petra Lébla jest historią czasu przełomu lat totalitarnych 

i wolności. Wstępował do kontekstu lat dziewięćdziesiątych jak dawniejsi poeci przeklęci. 

Odpowiadał tendencją epoki, dopóki sztuka usługiwała, angażowała się. Dla młodych był 

ucieleśnieniem społecznego manifestu inności i ekscentryczności, głosem przeciwko 

konserwatywnemu teatrowi. Dla ekskluzywnych intelektualistów uosabiał słabo widoczną 

wybujałą kreatywność. Wszystkim zaś odpowiadała jego drapieżność i nieklasyfikowalność. 

„Ale świat nie jest obczyzną a „światowość” nie jest towarem eksportowym. Światowość jest 

związana z intensywnością, z jaką udowodnię swoje doświadczenie, zyskane np. 

na najmniejszej przestrzeni i w najkrótszym czasie. Teraz i tutaj pogłębione rozstrzygającym 

doświadczeniem ludzkości”. Bez tej ambiwalentnej histerii, bez pretensji postronnych. 

Zadawać pytania a nie odpowiadać, tylko od tego to zależy. No i stało się, że na końcu „poza” 

byli już wszyscy. A Petr Lébl, który zdawał się stać „poza” nagle przebudził się wewnątrz, 

nadając ton. W świecie zdolnym postrzegać już tylko estradę. Dlatego też czerpał pełnymi 

garściami, zapożyczał się w najróżniejszych typach i gatunkach sztuki, które odpowiadały 

czułości doby.  

 

Tłumaczenie: Hanna Witkowska 
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Edyta Laszczak 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 
 

Fragment tłumaczony przeze mnie, choć pozornie łatwy, przysporzył mi kilku 

trudności. Zastanawiałam się nad tym, czy odzwierciedlić jak najdokładniej sens czy formę 

tekstu. Po wielu dyskusjach i sugestiach osób z większym doświadczeniem, uczestniczących 

w Warsztatach, zdecydowałam, że ważniejszy dla mnie będzie przekaz zawarty w oryginale 

przy zachowaniu możliwie wiernie formy tekstu pierwotnego. 

 

 

Piotr Szałaśny 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

Fragment tekstu, który został mi przydzielony do tłumaczenia, nie należał do 

prostych, łatwych i przyjemnych. Problem stanowiły dla mnie chociażby sformułowania 

Klopýtal s vědomím, które przełożyłem jako: „Potykając się, miał świadomość‟ oraz voda 

v písku, które ostatecznie zdecydowałem się przetłumaczyć dosłownie. Słowo asociace także 

było problematyczne, bynajmniej nie ze względu na to, że nie ma odpowiednika – istnieje 

wszak w języku polskim słowo „asocjacja‟, jednakże  dużo częściej korzystamy z synonimu – 

„skojarzenie‟. Dlatego zastanawiałem się, czy „asocjacja‟ jest właściwa, czytelna dla odbiorcy 

polskiego. Jednakże, ze względu na specyfikę tekstu Radki Denemarkovej postanowiłem być 

wierny słowom autorki. Sny bdělého snění kosztowały mnie kilku godzin zastanawiania się 

i wertowania internetu. Ciężko było mi oddać to sformułowanie tak, by odpowiadało temu, 

co miała w zamyśle autorka. Uznałem, że najtrafniej będzie przetłumaczyć to po prostu jako 

„świadomy sen‟. Zdanie Vyhrocená inscenační stylizacje wykreśliłem ze swojego przekładu. 

Z początku chciałem je przetłumaczyć opisowo, ale ostatecznie uznałem, że nie ma na tyle 

wielkiego znaczenia, by próbować je interpretować, z tego względu pozwoliłem sobie po 

prostu go nie tłumaczyć. Mimo tego mam nadzieję, że wersja finalna mojego tłumaczenia 

oddaje w jak największym stopniu to, co chciała przekazać autorka. 

 
 

Marta Grubka 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

Pracowałam nad fragmentem tekstu Radki Denemarkovej Smrt, nebudeš se báti aneb 

příběh Petra Lébla. Jest on pisany specyficznym językiem, co w moim odczuciu uczyniło go 

trudnym do przetłumaczenia (dla studentki pierwszego roku bohemistyki). Równocześnie 

jednak było to dla mnie swoiste wyzwanie, któremu starałam sprostać. Największy problem 

sprawiło mi zdanie: Artistní přečtení textu. Nie było tak ze względu na jego treść, 

ale umiejscowienie w tekście. Po przetłumaczeniu na język polski zdanie to przerywało 

logiczny ciąg myślowy, odrywając uwagę od głównego wątku. W efekcie postanowiłam, 

że najlepszym wyjściem będzie usunięcie go z mojego tłumaczenia. Tym, co czyniło proces 

tłumaczenia jeszcze bardziej interesującym, był temat tekstu. Osobowość Lébla dobrze 

określa jedno z przetłumaczonych przeze mnie zdań: „Ryzyko, które wydawało się być 

odwagą, było jego naturą‟. (W oryginale: To, co vypadalo jako odvaha riskovat, byla jeho 
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přirozenost.) Opisywanie tak intrygującej postaci było samo w sobie ciekawe. Ostatnich 

poważnych wątpliwości nastręczyło mi słowo „asocjacje‟ (oryg. asociace). Zastanawiałam się, 

czy nie przetłumaczyć go jako „skojarzenia‟. W efekcie jednak pozostałam przy słowie 

„asocjacje‟, ponieważ – moim zdaniem – lepiej wpasowuje się w klimat tekstu. 

 
Ewa Małachowicz 

Uniwersytet Wrocławski 

Prezentowany fragment stanowi część większej całości, tłumaczonej przez różne 

osoby. W celu jego scalenia, podjęliśmy więc wspólnie decyzję o zachowaniu w przekładzie, 

poza nielicznymi wyjątkami, oczywistych rozbieżności w regułach czeskiej i polskiej składni, 

oryginalnej kolejności wyrazów w zdaniu oraz interpunkcji.  

Zaskakiwać może przekład czeskiego słowa děj jako „proces‟, mimo że można je 

tłumaczyć jako „fabułę‟, „historię‟ czy „przebieg wydarzeń‟, jest to jednak wynik chęci 

oddania  trzykrotnego, świadomego powtórzenia jednego słowa w pierwszych dwóch 

akapitach. Podobnie określenie vykloubit ustalenou představu, które zostało przetłumaczone 

jako „zwichnąć ustalone wyobrażenia‟ nie należy do typowych dla języka czeskiego 

związków frazeologicznych. I mimo pokusy posłużenia się bliskoznacznymi czasownikami 

„wypaczyć‟ bądź „złamać ustalone wyobrażenia‟, wybrałam przekład dosłowny, który w mym 

przekonaniu odpowiada intencjom autorki. 

Chciałabym także zwrócić uwagę na fragment jednooky beránek krvelačným králem, 

który stanowi parafrazę dwóch frazeologizmów. Pierwszy mezi slepými jednooký králem 

można przetłumaczyć jako „między ślepymi jednooki królem‟. Chociaż nie znalazłam go 

w słownikach frazeologicznych, znaczenie tego przysłowia zdaje się być oczywiste. Niestety 

zwrot ten jest na tyle mało popularny, że określenie jednooky baranek (a więc ktoś łagodny 

i "nie w pełni wartościowy"; jednooki jest przecież upośledzony, ale w stopniu mniejszym niż 

osoba niewidoma) staje się dla polskiego odbiorcy nieczytelne. Pierwotnie chciałam posłużyć 

się popularnym przysłowiem „na bezrybiu i rak ryba", a przekład brzmiałby "Na bezrybiu rak 

stał się wielką rybą". I to byłby pewien kompromis, zniknęła by bowiem postać 

„krwiożerczego króla‟, która wymowniej opisuje skandalistę Lébla. Ostatecznie „jednooki 

baranek‟ został „płotką‟, małą, bezbronną rybką. 

 

Marta Dudkowska 
Uniwersytet Wrocławski 

W trakcie wspólnej pracy nad skomplikowanym, pełnym zawiłości i odznaczającym 

się specyficznym stylem tekstem Radki Denemarkovej, niejednokrotnie stawaliśmy w obliczu 

(niemal) nierozstrzygalnych problemów translatorskich. Krótki fragment tej prozy, który 

przypadł w udziale akurat mnie, nie nastręczał jednak szczególnych trudności przekładowych. 

W kilku miejscach – jak w przypadku słów hravost, výstřelek czy ukáznĕné – kwestią 

wymagającą namysłu był wybór najodpowiedniejszego spośród polskich synonimów dla 

tłumaczonej formy. Zdecydowałam się pozostać przy tych propozycjach, które ustaliliśmy 
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wspólnie z grupą. Inne moje ingerencje w tekst ograniczyły się do kilku nieznacznych korekt 

szyku.  

 

Hanna Witkowska 
Uniwersytet Wrocławski 

 
Przekład ma być piękny czy wierny? Na to pytanie musi odpowiedzieć sobie każdy 

tłumacz. Tekst Radki Denemarkovej utrzymany jest w duchu postmodernistycznym. 

Charakteryzuje się zdaniami wielokrotnie złożonymi, powtórzeniami, ze wszystkich znaków 

interpunkcyjnych najczęściej występuje średnik, autorka często sięga także po rozbudowane 

cytaty. Wszystko to sprawia, że przekład staje się ciekawym zadaniem. W kontekście 

tłumaczenia tego eseju celem numer jeden jest zrozumienie tego tekstu przez polskiego 

odbiorcę. Składnia języka polskiego różni się od czeskiej składni. Dlatego też tekst przekładu 

jest inaczej podzielony, zdania są krótsze, a do ich rozdzielnia tłumacz używa kropki. Kwestią 

problematyczną w procesie przekładu było także stosowanie kilku przymiotników, 

synonimów, które w języku polskim mają dokładnie takie samo znaczenie. Ten zabieg 

literacki, popularny i typowy dla czeskiej literatury, wykorzystano także i w tym tekście. 

W polskim tłumaczeniu, dla uzyskania podobnego efektu oraz uniknięcia powtórzeń tłumacz 

zastosował przysłówki „bardziej‟, „mniej‟ itp. Nie we wszystkich miejscach było to jednak 

możliwe, dlatego też kilka przymiotników opuszczono. 

Sporym wyzwaniem były także cytaty z literatury światowej, które nie były 

opatrzone odpowiednim przypisem odsyłającym do oryginału. W związku z tym tłumacz nie 

miał możliwości sprawdzenia, czy dzieła te nie ukazały się już w polskim przekładzie. 

W podobnych sytuacjach, gdy w tekście znajdują się odwołania do literatury obcojęzycznej 

tłumacz albo wyszukuje odpowiedni tekst, a jeśli nie istnieje owy przekład to zachowuje 

oryginalny tekst nawet w tekście swojego tłumaczenia. W tym konkretnym przypadku, cytaty, 

choć pochodzące z literatury nieczeskojęzycznej, były przetłumaczone na język czeski. 

Ostatecznie tłumacz zdecydował się także i je przetłumaczyć na język polski. Pragnie jednak 

zastrzec, że jest to tłumaczenie nie tekstu oryginału, a czeskiego przekładu. Z tego też powodu 

mogą wystąpić duże nawet różnice między tłumaczeniem zaproponowanym tutaj 

a tłumaczeniem oryginału. 

Wszystkie zastosowane zabiegi i techniki translatorskie miały na celu rozwiązanie 

opisanych zagadek przekładowych oraz  znalezienie odpowiedniego tłumaczenia, w którym 

najlepiej będą zachowane proporcje między zrozumieniem, estetyką a wiernością oryginałowi.  
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Tłumacze: 

Martyna Twardy 

Aleksandra Hankus 

Bartosz Sowa 

Szymon Szemik 

Piotr Godlewski 

 



 

    

 

Črn oblak  

 

Zdravniki pokvarijo svoje lepe ņene.  

Ĉastihlepna mati nebogljeno, otrońko ĉelo  

nadleguje do obupa. Do besnenja. To je  

prerokba. Osamljena pade na golo zemljo,  

kjer jo ugrabi nevihta. Ostane med oblaki.  

Postane ĉrna megla, ki zakrije dińeĉe liste  

onkraj in ritem mirnega dihanja.  
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Czarna chmura 

 

 

Lekarze psują swoje piękne żony. 

Nadambitna matka dręczy bezradne 

Czoło dziecka do rozpaczy. Do szału. To jest 

przepowiednia. Osamotniona pada na gołą ziemię, 

skąd porwie ją burza. Zostanie wśród chmur. 

Stanie się czarną mgłą, która zasłoni pachnące listki 

po drugiej stronie i rytm miarowego oddechu. 

 

Tłumaczenie: Martyna Twardy 
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Kri  

 

 

Denar je poln ĉudes, ĉe jih grobost  

ne umori. Mestna revńĉina,  

ki se nabira na ĉevljih, bo dedińĉina.  

Brez srca in brez dela so si kruti  

obnavljali kri. Jeĉe in krvave palaĉe so jim  

podrle ravnoteņje, a prevzetnost ni niĉesar  

opazila. Ne oblast, mir potrebuje najveĉjo  

hińo, drugaĉe neprijetna druņina bogov  

uzakoni gorje. Kri se ne obnavlja s krvjo.  

Brezsrĉnost gre za nohte, trpljenje postane  

ruda. Kmetje ne marajo sinov, ki pojejo,  

ker naravo stehtajo z nebom. Carji sovraņijo  

ńe bolj, zato si postavijo hińo na samem.  

S ĉolnom se vozijo vanjo. Pesnice  

pońiljajo iz sobe v sobo. V Pariz. V Sibirijo.  

Tiskar ni prevzeten kot vladar. Dá mi  

egipĉansko kljuĉavnico za mojo hińo.  

Posteljo bom ovila v sneņno belo tanĉico. Ne  

dovolim, da mi pijejo kri. Je poseben sok.  

Pes me ĉaka in moj rokopis.  

Na kositrnem kroņniku se svetijo rdeĉi pirhi.  
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Krew 

                                                

 

Pieniądz jest pełen cudów, jeśli nie zabije ich  

brutalność. Miejska bieda  

osiadająca na butach będzie dziedzictwem. 

Bez serca i bez pracy, tak okrutnicy  

odnawiali sobie krew. Więzienia i krwawe pałace  

zaburzyły ich równowagę, lecz pycha niczego  

nie dostrzegła. Nie władza  a pokój potrzebuje największego  

domu, bo inaczej nieprzyjazna rodzina bogów  

zalegalizuje nieszczęście. Krew nie odnawia się krwią. 

Bezduszność zachodzi za skórę, cierpienie staje się  

rudą. Chłopi nie lubią synów, co śpiewają, 

bo przedkładają naturę nad niebo. Carowie nienawidzą  

jeszcze bardziej, dlatego stawiają sobie dom w samotności. 

Wjeżdżają do niego łodziami. Poetki  

wysyłają z pokoju do pokoju. Do Paryża. Na Syberię. 

Drukarz nie jest tak arogancki jak władca. Da mi 

egipską klamkę do mojego domu. 

W śnieżno biały welon zawinę łóżko. Nie 

pozwolę, aby pili moją krew. To sok szczególny. 

Czeka na mnie pies i mój rękopis. 

Na cynowym talerzu błyszczą się czerwone pisanki.  

 

Tłumaczenie: Aleksandra Hankus i Bartosz Sowa  
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Nebesa  

 

 

Z mehkim, resnim glasom se zaklinjań,  

da poznań barve, v katerih ņarijo besede  

tam ĉez. Kje se nabira spreobrnjenje,  

ki ga zalivajo amrita, jantar in potoki isker,  

ko lebdiń in zaplavań, kamor hoĉeń?  

Ko tam odńofirań do drugega ovinka,  

se ti zazdi, da si v nebesih.  

Samo skladińĉe prikazni je!  

Drvarnica!  

Kjer neka niņja bitja, iz misli  

ustvarjena, cepijo besede  

in ņagajo ideje. Teņko dihań,  

ker ljubezen ne gre s tabo noter.  

Ni nobenega ņuborenja, ki dela  

negativne ione in ńiri pljuĉa.  

Veliko dvignjenega prahu,  

ki draņi oĉi. Ni vsaka solza solza.  

Vsaj hrepeniń po boņanskem mesu?  

O, nebesa! Ĉe bi bili v svetlobi,  

bi ne bilo nobenega strahu.  

Ne tvojega ne mojega. Ljudje bi si knjigo, z  

enim samim verzom od tam, polagali na rano.  

Dan za dnem se igrań z napol dokonĉanimi  

demoni, ki kaņejo, kar znajo. Poroĉań.  

Zaĉaran. Omamljen pojeń s falzetom.  

Taĉas, ko jih opisujeń, ti skozi oĉi  

kakńen pobegne sem.  

Veńĉa smrtoglavka je, ki naredi dve,  

tri hudobije in omahne  
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Niebiosa 
 

 

Łagodnym, pewnym głosem zaklinasz się 

że znasz kolory, w których płoną słowa 

tam, po drugiej stronie. Gdzie nabiera się przemiana 

którą zalewają amrita, bursztyn i potoki iskier, 

kiedy ty lewitujesz i płyniesz, dokąd chcesz? 

Gdy dojeżdżasz do następnego zakrętu, 

wydaje ci się, że jesteś w niebie 

To tylko składowisko zjaw! 

Drewutnia! 

Gdzie jakieś niższe byty, z myśli 

zrodzone, rąbią słowa 

i tną pomysły. Oddychasz z trudem, 

gdyż miłości nie ma tam już z tobą. 

Żadnego szmeru, który tworzy 

ujemne jony i rozszerza płuca. 

Dużo uniesionego kurzu 

drażniącego oczy. Nie każda łza jest łzą. 

Czy chociaż tęsknisz za boskim mięsem? 

O, niebiosa! Gdyby była w nas światłość, 

nie byłoby żadnego strachu. 

Ani twojego, ani mojego. Ludzie przykładaliby do rany 

książkę z jednym tylko wersem stamtąd. 

Dzień za dniem igrasz z nieukształtowanymi 

demonami, które pokazują, co potrafią. Opowiadasz. 

Zaczarowany. Omamiony śpiewasz falsetem. 

Gdy ich opisujesz, któryś ucieka ci przez oczy. 

Ćma trupia główka, która robi dwie 

trzy złośliwostki i pada przy świecy  

na moim stole. 

 

Tłumaczenie: Szymon Szemik i Piotr Godlewski 
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Martyna Twardy 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 
 

Zrozumienie i tłumaczenie wiersza Mety Kuńar Črn oblak nie przysporzyło mi 

większych trudności. Jedynym problemem było dla mnie wyrażenie častihlepna mati – 

„nadambitna matka‟, ponieważ nie byłam do końca przekonana do brzmienia tłumaczenia, 

jednak po krótkiej dyskusji w grupie postanowiliśmy, że spośród niewielu innych propozycji, 

nie do końca trafnych, ta brzmi najlepiej.  

 

 

Aleksandra Hankus i Bartosz Sowa 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 
 

W naszym przekładzie wiersza Kri staraliśmy się zachować zwięzłość, prostotę, 

a przede wszystkim klimat wiersza. Staraliśmy się także uniknąć niezgrabnych powtórzeń. 

Oczywiście, w przekładzie nie udało się nam oddać dosłownie konstrukcji wiersza. Myślimy 

jednak, że sens i siła emocjonalnego oddziaływania oryginału nie zostały utracone.  

 
 

Szymon Szemik 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 
 

Warsztaty translatorskie to pasjonujące wydarzenie, w którym młody adept przekładu 

wręcz powinien uczestniczyć. Możliwość bezpośredniego obcowania z doświadczonymi 

tłumaczami i autorami tekstów jest niezwykle pouczająca i inspirująca. Przekład poezji 

słoweńskiej był dla mnie dużym wyzwaniem. Szczególnie wielość i różnorodność znaczeń 

poszczególnych słów to duży dylemat w kontekście dobrania odpowiedniej i ostatecznej 

wersji tłumaczenia. Wrażliwość, refleksja i dobry warsztat tłumacza są tutaj niezbędnymi 

umiejętnościami.   

 

 

Piotr Godlewski 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

 
Warsztaty translatorskie były bardzo interesującym doświadczeniem. Tłumaczenie 

wierszy w grupie wraz z ich autorami daje dużą satysfakcję i motywuje do dalszej nauki 

języka. Nigdy bym nie przypuszczał, że mogą powstać tak interesujące i burzliwe debaty nad 

dobraniem odpowiedniego ekwiwalentu czy rozstrzyganie właściwych konotacji danego 

słowa. Największych trudności w trakcie tłumaczenia przysparzało mi uchycenie skojarzeń 

i kontekstów, zamierzonych przez Autorkę – nie wystarczyło „na sucho” przetłumaczyć dany 

fragment, ale należało też sprawdzić, czy przetłumaczone słowo wciąż kojarzy się tak, 

jak życzyła sobie tego Autorka wiersza. 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

PROZA SŁOWEOSKA 
 

 

 

 

Iztok Osojnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tłumacze:  

Anna Kokoszka 

Aleksandra Goczoł 

Ewa Ziewiec 
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Melinda Podgorny ali poizkus raziskave, zakaj nisem umorila Maksa 
Cankarja  

 Zadnje poglavje, v katerem resnica navidezno pride na dan  

 

Ime mi je Maks Filip (zaradi razumljivih razlogov ńe vedno ohranjam psevdonim). 

Sem pisatelj romana, ki ga prebirate. Mogoĉe se vam zdi, da sem ravnal z Melindo kruto in se 

nepotrebno izņivljal na njej. Jamĉim, da ni tako. To bi bil zgolj podel literaren trik, ki bi se 

igral z nizkotnimi nagoni kultiviranega bralca. Prepriĉan sem, da moj bralec ne more imeti in 

nima nizkotnih nagonov. Mogoĉe se najdejo tudi takńni z nizkotnimi nagoni in sumljivimi 

nagibi, a ti nikoli ne bodo brali mojega romana. Saj v njem ne bodo nańli moņnosti za svoje 

izņivljanje ali zadovoljevanje nizkotnih potreb. Vzemimo za primer sranje: jamĉim, da moj 

roman nikoli ne bo mogel prisiliti bralca, da bi ńel na blato. In ńe veĉ: ĉetudi se – v enem od 

desetih milijonov primerov – kaj takega zgodi, sem si priboril potrdilo, da se iztiskanje blata iz 

debelega ĉrevesa ne pojmuje veĉ za nizkotnost, ampak za naravno potrebo. Nizkoten je samo 

tisti, ki tako misli. Vem, oguljena fraza, a zaradi tega niĉ manj resniĉna. To, da se je Melinda 

nehote in nenadoma, kot iz vedrega, podelala pod sebe, je bilo potrebno zaradi zgodovinske 

usode romana kot takega, zaradi njegovega generiĉnega razvoja. Pomislimo. Cervantes stori, 

da Lojze Kihana umre v postelji. Gre za pomemben dogodek, ki nas opozori, da imamo 

opraviti z razliko dveh razliĉnih smrti: najprej umre vitez Don Kihot, takoj za tem pa ńe 

Alonso Kihana, navaden smrtnik, ki je naokoli nosil oklep, zavedajoĉ se svoje odgovornosti in 

svojega poklica. Nato sledijo romani, kjer junaki, to je navadni ljudje kot nosilci likov in 

hkrati liki, ki so si jih nadeli, cepajo ko muhe. Njihove smrti postanejo vedno bolj oĉitne kazni 

za groteskna poistovetenja, zaradi katerih so podredili svoja ņivljenja nevarnim idejam in 

pustolovńĉinam. Omenimo le Emo Bovary, Ano Karenino in Josefa K. Ne vem sicer, ĉe se je 

ta trend dosledno razvil ņe do take mere, da je na koncu svojega romana umrl tudi 

romanopisec. Toda tudi brez tega se zavedam odgovornosti, ki sem si jo naprtil, ko sem 

pristal, da napińem roman. Ker prińel je ĉas, da se roman ne konĉa samo z junakovo, ampak 

tudi s pińĉevo smrtjo. Vem za takńen primer: Jaroslav Hańek, ki je pohitel in umrl, ńe  preden 

je dokonĉal svoj tekst. Ńvejk bi ostal brez piva in Avstro-Ogrska brez Ńvejka. Tudi drugaĉe je 

na splońno precej znano, da junaki preņivijo svojega pisca. Vsaj v primerih, ki jih tu ni treba 

nańteti. Pozornost evropskega ustvarjalca je tako izbruńena v tovrstni tradiciji. Ni nam teņko 

razumeti, da sem Maksa ugrabil iz nadaljnjega romanesknega dogajanja zato, da ga obvarujem 

pred pogubnimi kroglami iz koltov Doka Holideja in ga namesto sebe postavim na mesto, ki 

mu upraviĉeno pripade: na Montparnasse! Melinda pa je ņrtev svoje zagnanosti. Vendar ima 

tudi sreĉo, da sem sam sila vraņeveren in strahopeten. Mislil sem, da bo bolje, ĉe namesto s 

katastrofo raje simboliĉno na koncu zakljuĉim z ostudnostjo, popoprano celo z malo humorja. 

To je gotovo bolje, pa tudi grotesknejńe, kot ĉe bi jo ugonobil kot naivnega prańiĉka. Ni mi do 

ocvrtih krvavic, narejenih iz Melinde Podgorny. Skupaj sva preņivela par prijetnih uric, pa 

sem jo vzljubil. Imenitna punca je, o tem ni nobenega dvoma.  

Natanko seveda ne znam razloņiti, kako in zakaj se je vse zgodilo, kot se je. 

Za trenutek se vidim deset let pozneje, ko stojim pred hotelom Bonfini v Firencah in 

sprańujem za ceno dvoposteljne sobe (et dulces animas plena ad praesepia reddunt). A le za 

hip. Ne vem natanko, kaj naj bi bila temeljna zamisel mojega romana. Mogoĉe je pa sploh ni, 



 

 
260 

 

mogoĉe zato zaman ińĉemo zaokroņeno istovetnost besede in stvari, mythos (ki smo ga mi, 

ponosni In prepriĉani v svoj razvoj, preimenovali v mitologijo). Nekje po poti smo izgubili 

sposobnost biti zaljubljen. Zdaj svojo mońkost dokazujemo z uĉinkovitostjo. To seveda 

dejstvo, da sem se drznil in se kljub vsemu ńe enkrat odtisnil na starodavno kroņenje po 

Osrednjem svetu, prikaņe v posebni luĉi. Kdo je kdo in kaj je kaj, kje je kje in kako je kako? 

In podobna vprańanja. Preveĉ zapletena, da bi jih lahko z razcvetom sedanjosti do kraja 

razvozlal iz pritiskov preteklosti. Kako naj zdaj z ramo ob rami stopam z Dostojevskim, 

z Beckettom ali Govekarjem, ko pa sem ņe po rojstvu bledikaste polti? Kako naj ustvarim in 

zdrņim zgodovinskost trenutka, ki je omogoĉala velikanom peresa, da so pisali o stvareh, 

ki me oņivijo globlje, kot sam seņem vase. Sluga malega naroda sem (male ekonomije, male 

budalosti). Zato nikoli ne bom imel priloņnosti, da bi me zaradi takńnih ali drugaĉnih 

samointeresov planetarno uveljavil velik kapital. Interesi, ki jih nezavedno zastopam, so meni 

bolj nejasni, kot tebi, dragi ĉitatelj. Samega sebe sem vedno imel za malega ĉloveka in 

skromnega duha, za bojeĉega spogledovalca (ĉez predpraņnik ņivljenja) s svetom. Odkrito 

povedano, nikoli ne bom, kot na primer Dante, ĉlan nebeńkega zbora, pa ĉeprav sem bil 

ņe veĉkrat v Firencah. Mar lahko ob taki usodi zadrņim solzo v oĉeh? Vedi, da so mi tvoje 

solze malo mar, ńe manj kot niĉ, ker so zgolj posledica odnosa z neĉim, kar je ņe ustvarjeno. 

Jaz sem, kar ti izvablja solze. A v primerjavi s tvojo solzo sem ocean. Kot vsaka solza, ki je 

v sebi tudi neskonĉni ocean, vseobseņnost sama. Pa ĉe je ńe tako niĉeva.  

Torej! Nekaj od tega, kar sem hotel povedati, nisem povedal. Nekaj je ukradel mojim 

ustom Maks, nekaj Melinda, nekaj Akiko in nekaj sluĉajni napisi, ki so se pojavljali na 

mimovozeĉih avtobusih. Nekaj pa tudi smeńni navedki, ki so se tu pa tam pojavljali spretno 

vpleteni v normalen potek zgodbe. Uspelo jim je, da so podprli moj nauk, in ga pod mojim 

nadzorom, ki ni bil vedno dovolj natanĉen, na sebi lasten naĉin tudi izpeljali. Se je od zaĉetka 

pa do konca romana kaj zgodilo? Ĉetudi se ni niĉ, je treba v tem prepoznati klic moje ljubezni. 

Vse, kar sem napisal, namreĉ priĉa o moji dobri volji in zmogljivosti. Med drugim sem 

poskuńal razloņiti, kako pojmujem svobodno ljubezen. Povsem mogoĉe, da sem za kaj takega 

preslaboten kot ĉlovek in nedvomno v dokajńnji meri tepec. Morebiti sem zlorabil plemenito 

veńĉino literature v podle namene in s tem izniĉil dobro voljo in iskrega duha. Mogoĉe sem s 

svojo radodarnostjo povsem zgreńil svoj neobstojeĉi namen in nisem zmogel biti do kraja 

odkritosrĉen. Mogoĉe sem si z neĉednostmi zasenĉil duńo, si z za ĉloveka nevrednimi 

besedami zapacal srce. To me kaj malo briga. Kajti napisal nisem niti ĉetrtine tega, kar bi si na 

mojem mestu upal napisati stokrat boljńi pisatelj. Povedal nisem pravzaprav niĉesar, pa ĉeprav 

sem veliko govoril. Kako globoko to seņe!! Nihĉe mi niĉ ne more oĉitati, niĉ odreĉi: Moje 

ljubezni ni moĉ utajiti.  

Melinda Podgorny, kot je moĉ razbrati iz poteka romana, torej ni pisateljica romana, ki 

je sicer deloma res njen, a v dokajńnji meri tudi moj. Ker je, po mojem mnenju, vsak roman 

zares itak priĉa o avtorjevem neuspehu, ga v skladu s tradicionalnim razumevanjem vedno 

ĉaka konec, konĉnost, smrt (ta mu pripada tako ali pa tako, ĉe je ali pa ĉe ni avtor; op. a.), sem 

sklenil, da bom tokrat ravnal drugaĉe, bolj elegantno in, po moje, tudi praviĉno. V svojemu 

tekstu sem se ji odrekel. Zato sem, v ĉasu, ko Melinda izgubi nadzor tako nad samo seboj kot 

romanom, nadomestil krvav pokol (iz gozda z nabruńeno sekiro v rokah nenadoma plane 

pohotni gozdar, spaĉen od bolnega poņelenja je njegov obraz, ņe si hiti odpenjat hlaĉe. Obe 
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ņenski se postavita v bran, odbijata njegove napade s karatejskimi obrambnimi udarci, 

a premoĉ je na strani divjega posiljevalca in najprej ...) s krvavo drisko. Za uspeńen 

romaneskni tekst je avtorjevo izginotje tako nujno kot laĉnemu banana. Mar poniņanje 

ĉloveka, ki se ravno zaradi svoje ĉloveńkosti znajde v teņavah, sicer ne neznanih, a kljub temu 

ne povsem normalnih, torej za ĉloveka, vrņenega iz ravnoteņja, ĉloveka, ki je zdrsnil 

v moĉvaro nespodobnosti, lahko nadomesti besedno ĉańĉenje nekoga, ki je ņe mrtev? 

Poskusiti ni ĉisto brez vrednosti. Svetovalci so mi prińepnili, da bi se na tak naĉin lahko 

izvlekel iz zagate. Kajti tudi jaz sem pisatelj. Moji nameni so sebiĉni. Zakaj bi komu drugemu 

ņelel to, ĉesar v nobenem primeru ne ņelim sebi? To sicer ni resniĉna ljubezen, je pa znanilec 

potovanja od tam, kjer sem bil, proti tja, kamor grem. In nihĉe ne ve, kje je to. Poleg tega pa 

priznam, da Melindo ljubim. In najbolj jo ljubim ravno tam, kjer je zanjo najbolj muĉno, 

v dreku. Je vsaj ņiva! Ker ńele tako mi je dostopna. Spomnimo se Mateja (carinika Levija, sina 

Alfijevega): »Neuporabnega slugo pa vrzite ven v temo, kjer bo jok in stok in ńkripanje 

z zobmi« (Matej 8, 12). Kajti, ker sem v Petrovi Knjigi grehov uvrńĉen na tako slabo mesto, 

sem moral nekaj storiti, da sem si ji lahko sploh pribliņal na kolikor toliko enakovredni ravni. 

Moral sem jo poniņati. Nikar ne mislite, da Melinda ne ve, kaj pińem. Ravno nasprotno, v to 

bodite prepriĉani. Lahko pa ste prepriĉani ńe v nekaj: da v nedogled obraĉam besede samo 

zato, da z njimi napolnim ńe nekaj strani ter tako doseņem simetriĉno ńtevilo strani obeh delov 

knjige. S tem bo tekst razumljen kot roman in ne kot povest ali daljńa novela. V ĉem je 

razlika, bi utegnil vprańati naiven literarni znanstvenik.  

V honorarju, bi utegnil odgovoriti pisatelj, ki povsem utopiĉno verjame, da mu bodo 

roman objavili, torej ga tudi brali. Seveda ni treba misliti, da si delam iluzije. Razen 

ņe navedenih. Roman bom izdal oziroma, kot vidite, sem ga ņe, sam (vedno so teņave s temi 

ĉasi). V petih izvodih! Kar je v skladu z zakljuĉki Benjaminovega eseja o »Umetnińkem delu 

v ĉasu njegove tehniĉne reprodukcije« nekaj, na kar so lahko Biblije pred Gutenbergom le 

steņka raĉunale. Tako bo postal dosegljiv ńiroki javnosti (ĉe ne bo zaplenjen) in s tem pridobil 

ĉisto drugaĉno vrednost kot litera-tura, ki je bila ńe omejena na ozek krog malońtevilne 

dvorske publike. Gotovo je nekaj. Tega romana ne bodo brali na nobenem dvoru. Veselilo me 

bo ņe, ĉe ga bo prebralo vsaj deset ljudi. Kar je Flaubert pripisal svojim tekstom za popotnico 

(za kar jamĉita njegova papiga in Machado de Assis) v ńirni svet. »Od tu, kjer sedim za svojo 

pisalno mizo, je svet majhen. Skupaj vsega par kvadratnih metrov, natlaĉenih s knjigami in 

z mojimi slikami. S stropa visi na raztegnjeni jekleni spirali plińasti racman. Na tleh leņi moja 

pesnińka zbirka 'Teksti resniĉnosti'. Kakor kakńen ubogljiv pes, ki je zaspal po kosilu. Na levi 

vidim uro, cinkovo mazilo, slińim ropotanje letala na nebu.« Vsak pisatelj ve, da je svet 

mogoĉe raztegovati poljubno, do mile volje. In ga tudi nategovati (se opraviĉujem). 

A grenkoba ne pozna obzira in zgolj velikim umom je dano, da ohranijo vedrega duha, ĉetudi 

je vse ĉrno od ogljikovega monoksida. Ĉe je ńe tako majhen, je pa veder.  

Do sedaj napisano je bil samo uvod v dnevnińki zapis, ki sledi. Tistega pomladnega 

dne sem se vraĉal domov pozno ponoĉi. Komaj sem ńe ujel zadnji vlak in ko sem na konĉni 

postaji izstopil, je zadnji avtobus ņe zdavnaj odpeljal. To se ne dogaja le v romanih, to se 

zgodi tudi zares. Ker nisem imel dovolj denarja, sem se moral odpovedati taksiju. Avtońtop 

zaradi razliĉnih oteņujoĉih okolińĉin, za katere boste takoj izvedeli, ni bil primeren. Ĉakala me 

je torej pot skozi noĉ, dolga, kakor je noĉ lahko dolga do jutra. Strahovito je deņevalo. Divjal 
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je namreĉ eden izmed najmoĉnejńih tajfunov zadnjega desetletja. Narava je ponorela, veter je 

z velikanskimi slapovi vode vred nosil bicikle in traktorje in hladilnike, kose hiń in manjńe 

vlake in egiptovske elektriĉne jegulje in ostanke veĉerij in sonĉne zahode nad Kilimandņaro. 

In tako dalje. Z do koņe premoĉenimi krpami neba je opletal kot z biĉem. Rjovelo je in vrńalo 

skozi noĉ, drlo z vseh strani, ko se je v meni nenadoma nekaj utrgalo, razletelo in stopil sem 

izpod postajnega nadstreńka v podivjano naravo. V sekundi sem bil premoĉen do kosti. 

Zavihal sem si ovratnik na suknjiĉu, a bolj zaradi tega, ker ńe nisem slińal za pesnika, ki si v 

takem vremenu ne bi zavihal ovratnika, potisnil roke globoko v ņepe, potegnil glavo med 

ramena, vtaknil pipico med zobe in se vesel kot peĉen maĉek odpravil v ples elementarnih sil. 

Poudarjam, to se je zares dogajalo. Nikakor ne pińem samo romantiĉne zgodbice in v 

nobenem primeru ne raĉunam s ceneno simboliko. Vse, kar se dogaja, je preprosto stvarno.  

Ńel je nekoĉ Maks Filip, pisatelj romana, skozi noĉ (pońastno sopihajoĉ). Vraĉal se je 

po dnevu, polnem razburljivih dogodivńĉin. Vraĉal se je od Akiko. Akiko je dekle, s katero sta 

si izmenjala deoksiribonukleinski kislini. Ta dan sta prviĉ skupaj legla med klope v visoko 

travo in si predala seme. Maks se je poĉutil imenitno. Deņ mu je zalival obraz, kot da je 

avtobusno vetrobransko steklo. Brisalci so delali s polno hitrostjo, a vode sproti niso mogli 

odstraniti. Vidljivost je bila zmanjńana na minimum. Naoĉnike dene v ņep in se zastrmi v ĉrno 

meglo, v kateri so se razletavali stekleni cofi, osvetljeni z razlitimi kepami, ki bi utegnile biti 

uliĉne svetilke. Drevesa so podivjano cvilila in rohnela, rjovela v vrńanju, veter je 

z velikanskimi udarci tleskal po mestu, kot bi gigantska sekira tolkla po ogromnem tnalu. 

Maks je zavriskal v noĉ. Zatulil je na vso moĉ. Kot bi miń kriĉala v Niagarske slapove. Bil je 

sam in ni ga bilo mogoĉe slińati. Tudi na dva centimetra ne. Haj, haj, Tajfun, Veliki veter. Mar 

nisva brata, mar nisva zdaj edina budna gosta v hotelu golega neba. Daj, povabim te na vajo iz 

prepevanja in krohotanja. Taifun, hoj, hoj! Maks je plesal po cesti, po kateri je drla meter 

globoka reka. Ponoreli Maks. Prijelo ga je, da bi legel na asfalt. Hojla, zakaj pa ne, Mariĉka, 

Dolfe in vsi, kar vas je svetnikov pokonci ob tej uri.  

Legel je v deroĉo vodo na sredi ceste in se zastrmel v odprti trebuh tajfuna, ki se 

je kot ĉrno ņrelo vrtinĉil nad njim. Ĉutil je, kako mu voda teĉe skozi telo, kako mu spodnańa 

z zanesljivo trdoto asfalta, kako se nekaj v njem predira in kriĉi brez mej in kriĉi od veselja, 

kot da je poĉilo v njem tisoĉ hlebcev kruha.  

Hojla, hahojla, je vpil in se plazil po vodi ter se smejal kot norec.  

Pobral se je in nadaljeval po stezi, ki je zavila s ceste ĉez travnik in navzgor pod 

orjańko vetrnico. Vrtela se je kot pobesnel letalski propeler, sekala kaskade deņja in kot 

ranjena antilopa opletala sem ter tja.  

Plazil se je po blatnem bregu, zdrsnil, se zapeljal, padel v blato, obleņal, od uņitka 

zaprl oĉi, ki ņe tako ali pa tako niso niĉ videle, se spet pobral, plezal, zdrsnil in tako toliko 

ĉasa, dokler ni konĉno priplezal na rob, s katerega je voda drla v hudournikih, glodala blatni 

breg in spodaj z blatno brljozgo poplavila deset kilometrov ńiroko podroĉje vse naokoli.  

Prevalil se je na vrh in se znańel v gozdu, med visoko travo in bambusovimi 

drevesi, ki so se zvijali in tolkli drug ob drugega, kot da bodo eksplodirali. Bilo je veliĉastno, 

divje, sanjsko neresniĉno in boņansko resniĉno hkrati. Odprlo se je Maksu srce, zbudil se je 

sredi vesolja. Prvinsko ĉist, do kraja razkrit, preprost in mogoĉen kot presreĉen smeh otroka, 

ki se vre iz brezdanjega veselja. Smeh otroka moņa, ki je bil nekoĉ v nekem drugem svetu 
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pisatelj romana. Ha, ha, pisatelj romana! se je za trenutek spomnil Maks in se zakrohotal z dna 

tega veselja, Maks. Spomin na nekaj, kar šele pride. Zdaj je razumel, kaj to pomeni. Le da ga 

ni ĉisto niĉ veĉ brigalo in je ńe tisti trenutek pozabil, ker je nad njim razneslo bambusovo 

steblo.  

Zvalil se je po gozdu in po bregu navzdol, dokler ni prikolovratil na poplavljeno 

riņevo polje. Opletal je kot pijanec, plesal po spolzkih stezicah med potlaĉenim riņem, ki se je 

zvijal pod valjarjem vetra. Asfaltna cesta ga je pripeljala v vas. Hińe so bile temne, klavrni 

sibirski ńotori, v katerih ĉepijo prestrańeni ljudje. Okna so bila tesno zapahnjena z lesenimi 

polkni, mraĉne, premoĉene kolibe, ki so se stresale pod nevidnimi klofutami pobesnelega 

vetra, med katerimi je tu pa tam na jekleno ņico pripeta opletala uliĉna svetilka in metala 

groteskne in premoĉene sence v vodene prikazni. Kot sredi ĉudnih prostorov, globoko znotraj 

barvnih zamahov v abstraktni sliki. To, to! je zinil Maks. A niti pomisliti ni znal, kaj naj bi to 

bilo.  

Pretolkel se je do glavne ceste in ji sledil. Nenadoma je postal tako ĉudno 

ņalosten. Sedel je na obcestni kamen in bil ņalosten. Po cesti je vsake toliko ĉasa kot grozljiv 

demon pripeljal kamion. Poĉasi, preņeĉe, kot mraĉna ladja, z votlimi, solznimi, svetlimi oĉmi, 

osoljenimi s pomrznjenim deņjem, se je prebijali skozi deroĉo vodo in brizgal valove izpod 

orjańkih koles. Drug za drugim so te pońastne gosenice rile po deroĉi reki in ga vsakokrat, 

ko so pripeljale mimo, znova zalile do kosti. On pa je samo sedel na tistem kamnu in prepaden 

strmel vase, da bi videl, zakaj je nenadoma tako ĉudovito ņalosten.  

Niĉesar ni odkril v sebi. Vstal je in korakal dalje. In nekje daleĉ spodaj, v tisti 

prazni, slepi pegi na dnu bitja se je nekaj zganilo in zaĉelo siliti kvińku. In prińlo je do 

njegovih ust in zaĉelo peti. Zavijalo je kakor volk, hripalo, krulilo, obņalovalo, ljubilo, fukalo, 

se krohotalo, zajebavalo, bilo zajebano, ńepetalo, jokalo, vriskalo, se smejalo, modrovalo, 

blebetalo itd. Bila je slovita pesem, ki se je razlila iz njegovega grla, starodavna uspeńnica. 

Maks, kulturen moņ, jo je imel ņe od nekdaj za niĉvredno. Bila je edina prava pesem, ki jo 

ĉlovek poje ob taki priliki, ko nobena druga ne more veĉ zdrņati. Bila je to pesem: Dis is maj 

vej.  

 

M. Podgorny & Co. Ltd., Kyoto 1981 
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Melinda Podgórny albo próba odkrycia dlaczego nie zamordowałam 

Maksa Cankara 

 

Rozdział ostatni, w którym prawda pozornie wychodzi na jaw 

 

 Nazywam się Maks Filip (z powodu zrozumiałych względów ciągle używam 

pseudonimu). Jestem pisarzem, autorem powieści, którą czytacie. Może wydaje się wam, 

że postępowałem z Melindą w sposób okrutny i niepotrzebnie się na niej wyżywałem. 

Zapewniam, że to nieprawda. Byłby to jedynie podły literacki trik, odwołujący się do 

prymitywnych instynktów kulturalnego czytelnika. Jestem przekonany, że mój czytelnik nie 

może mieć i nie ma prymitywnych instynktów. Możliwe, że znaleźliby się i tacy 

z prymitywnymi instynktami i podejrzanymi skłonnościami, jednakże oni nigdy nie 

przeczytają mojej powieści. Przecież nie znajdą w niej okazji do wyżycia się lub zaspokojenia 

swoich niskich potrzeb. Weźmy na przykład sranie: gwarantuję, ze moja powieść nigdy nie 

zmusiłaby czytelnika do oddania stolca. Co więcej: nawet jeśli – w jednym na dziesiątki 

milionów przypadków – coś takiego będzie miało miejsce, ośmielam się twierdzić, 

że wydalanie kału z jelita grubego nie jest już uważane za nic prymitywnego ale za naturalną 

potrzebę. Prymitywny jest tylko ten, kto tak uważa. Wiem, wyświechtana fraza, ale mimo 

to prawdziwa. To, że Melinda niechcący i ni stąd ni zowąd narobiła pod siebie, było 

niezbędne dla historycznego rozwoju wydarzeń powieści jako takiej, dla rozwoju 

generycznego. Pomyślmy. Cervantes sprawia, że Lojze Kihan umrze w łóżku. Chodzi tu 

o ważne wydarzenie, które zwraca naszą uwagę na fakt, że mamy do czynienia z dwoma 

różnymi śmieciami: najpierw umrze rycerz Don Kichot, zaraz po nim Alonso Kihan, zwykły 

śmiertelnik, który nosił zbroję zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nim ciążyła 

oraz ze swojego zawodu. Następnie mamy powieści, których bohaterowie, czyli zwykli 

ludzie, jako nosiciele postaci i jednocześnie postaci, których postać przybrali, padają jak 

muchy. Ich śmierci staja się coraz bardziej widoczną karą za groteskowe utożsamiania, przez 

które podporządkowali swoje życie niebezpiecznym pomysłom i przygodom. Wspomnijmy 

chociażby Emmę Bovary, Annę Kareninę czy Józefa K. Nie wiem co prawda, czy ta tendencja 

rozwinęła się do tego stopnia, że na końcu powieści umiera także jej autor. Ale i bez tego 

świadom jestem odpowiedzialności, którą na siebie przyjąłem postanawiając, że napiszę 

powieść. Ponieważ nastał czas, aby powieść zakończyć nie tylko śmiercią bohatera, ale 

również śmiercią autora. Znam jeden taki przypadek: Jarosław Haszek, który pospieszył się 

i umarł, jeszcze zanim dokończył swój tekst. Szwejk zostałby bez piwa a Austro-Węgry bez 

Szwejka. I bez tego ogólne wiadomo, że bohaterowie literaccy przeżyją swojego autora. 

Przynajmniej w przypadkach, których nie muszę tu wymieniać. Uwaga europejskiego twórcy 

jest umiejscowiona w podobnej tradycji. Nie trudno jest nam zrozumieć, że wyciągnąłem 

Maksa z kolejnych wydarzeń powieściowych po to, aby go ochronić przed zgubnymi 

pociskami z rewolwerów Doka Holidaya i zamiast siebie postawić jego na miejscu, które mu 

się należy: na Montparnasse! Melinda z kolei jest ofiarą swojej zawziętości. Jednakże ma to 

szczęście, że jestem zabobonny oraz tchórzliwy. Myślałem, że będzie lepiej, jeśli zamiast 

katastrofą, zakończę powieść obrzydzeniem doprawionym odrobiną humoru. To jest 

z pewnością lepsze i do tego bardziej groteskowe, niż gdybym go po prostu zniszczył jak 
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naiwnego prosiaczka. Nie śpieszno mi do krwawych steków zrobionych z Melindy Podgórny. 

Przeżyliśmy razem kilka miłych chwil i polubiłem ją. Wspaniała dziewczyna, bez dwóch 

zdań. 

 Nie potrafię dokładnie wyjaśnić, dlaczego i jak to wszystko stało się, tak jak się stało. 

Przez sekundę widzę siebie za dziesięć lat, jak stoję przed hotelem Bonfini we Florencji 

i pytam o cenę pokoju dwuosobowego (et dulces animas plena ad praesepia reddunt). 

Ale tylko przez moment. Nie wiem dokładnie, jaki jest główny zamysł mojej powieści. Może 

w ogóle nie ma takiego zamysłu. Może bezskutecznie szukamy jakiejś cyklicznej jedności 

słowa i rzeczy, mitu (który my sami, dumni i przeświadczeni o swoim rozwoju przekuliśmy 

w mitologię). Gdzieś po drodze straciliśmy zdolność bycia zakochanym. Dziś swojej 

męskości dowodzimy wydajnością. To, rzecz jasna, przedstawia w nowym świetle fakt, że się 

bałem i wbrew wszystkiemu jeszcze raz udałem się na pradawną podróż ku Arkadii. Kto jest 

kim i co jest czym, gdzie jest gdzie i jak jest jak? I tym podobne pytania. Zbyt zagmatwane, 

abym je rozkwitem teraźniejszością do końca rozplątał z zawiłej przeszłości. I jak teraz mam 

kroczyć ramię w ramię z Dostojewskim, Beckettem czy Govekarem, gdy od urodzenia jestem 

bladolicy? Jak mam stworzyć i utrzymać historyczność chwili, która umożliwiała wielkim 

ludziom pióra pisanie o rzeczach, które sięgają głębiej, niż ja sam jestem w stanie się w siebie 

zanurzyć? Jestem sługą małego narodu (małej gospodarki, małej głupoty). Dlatego nigdy nie 

będę miał okazji, by mnie z powodu takich czy innych interesów czyjś kapitał wypromował 

na światową skalę. Interesy, które nieświadomie reprezentuję, są dla mnie bardziej niejasne 

niż dla Ciebie, drogi czytelniku. Sam siebie zawsze uważałem za człowieka małego 

i skromnego duchem, bojaźliwego obserwatora (ponad progiem życia) świata. Szczerze 

mówiąc, nigdy nie będę jak np. Dante, członkiem chóru niebieskiego, mimo że nieraz byłem 

we Florencji. Jak mam  powstrzymać łzę w oku nad takim losem? Wiedz, że twoje łzy znaczą 

dla mnie mniej niż nic, ponieważ są jedynie reakcją na związek z czymś, co już powstało. 

To ja jestem tym, co wyciska twoje łzy. A w porównaniu z twoją łzą, jestem oceanem. 

Jak każda łza, która sama w sobie jest nieskończonym oceanem, ogromem samym w sobie. 

Nawet gdy jest taka marna. 

 Zatem! Nie wszystko, co chciałem powiedzieć, powiedziałem. Nieco wykradł moim 

ustom Maks, nieco Melinda, nieco Akiko, a nieco przypadkowe napisy pojawiające się na 

przejeżdżających autobusach. Nieco zabrały mi śmieszne cytaty, które pojawiały się to tu, 

to tam wplecione w bieżący ciąg historii. Udało się im przekazać mój morał i pod moim, nie 

do końca dokładnym, nadzorem na swój sposób go wypełnić. Czy coś się wydarzyło od 

początku do końca powieści? Nawet jeśli nic, należy w tym dostrzec krzyk mojej miłości. 

Wszystko, co napisałem, dowodzi mojej dobrej woli i wydajności. Starałem się między 

innymi wyjaśnić, jak rozumiem wolną miłość. Bardzo możliwe, że jestem do tego zbyt słaby 

jako człowiek i bez wątpienia w pewnej mierze jestem głupcem. Możliwe, że szlachetne 

narzędzie, jakim jest literatura, wykorzystałem w podłym celu i tym sposobem zniszczyłem 

dobrą wolę i szczerego ducha. Może poprzez swoją hojność unicestwiłem swój nieistniejący 

zamysł i nie udało mi się być do końca szczerym. Może zasnułem swoją duszę niegodziwymi 

sprawami, a serce zapaćkałem słowami niegodnymi człowieka. Mało mnie to obchodzi. 

Nie napisałem nawet jednej czwartej tego, co na moim miejscu odważyłby się napisać sto razy 

lepszy pisarz. Tak naprawdę nie powiedziałem niczego, mimo że mówiłem sporo. 
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Jakże głęboko to sięga!!! Nikt mi nic nie może zarzucić, niczego odmówić: mojej miłości nie 

można ukryć. 

 Melinda Podgórny, jak można zauważyć z biegu powieści, nie jest autorką powieści, 

która co prawda w pewnym stopniu należy tak do niej, jak i do mnie. Ponieważ w moim 

odczuciu każda powieść jest tak czy owak dowodem niepowodzenia autora, czeka go zgodnie 

z tradycyjnym rozumowaniem koniec, przemijalność, śmierć (która tak i owak jest mu pisana, 

czy jest pisarzem, czy nim nie jest), zdecydowałem, że tym razem postąpię inaczej, bardziej 

elegancko i, według mnie, również sprawiedliwie. W moim tekście z tego zrezygnowałem. 

Dlatego gdy Melinda straci panowanie zarówno nad sobą, jak i powieścią, następuje krwawa 

rzeź (z lasu, z naostrzoną siekierą w rękach niespodziewanie pędzi lubieżny leśnik, twarz 

wykrzywia mu chore pożądanie, naprędce rozpina spodnie. Obie kobiety zaczną się bronić, 

odpierają jego ataki chwytami karate, jednak przewagę ma dziki gwałciciel a dalej…) 

i krwawa sraka. Dla sukcesu powieści zniknięcie autora jest tak potrzebne jak banan 

głodnemu. Czyż poniżanie człowieka, który właśnie za sprawą własnego człowieczeństwa 

znalazł się w kłopotach, co prawda nie w nieznanych, a mimo to nie do końca normalnych, 

czyli dla człowieka wytrąconego z równowagi, człowieka, który osunął się w odmęty 

nieprzyzwoitości, można kompensować słownym uhonorowaniem kogoś, kto jest już martwy? 

Warto spróbować. Doradcy podszepnęli mi, że w ten sposób mógłbym się wykaraskać z 

problemu. Ponieważ ja również jestem pisarzem. Moje zamiary są egoistyczne. Dlaczego 

miałbym komuś życzyć tego, czego w żadnym przypadku nie życzę sobie? Właściwie nie jest 

to prawdziwa miłość, jest to zwiastun podróży stamtąd, gdzie byłem tam, dokąd zmierzam. 

I nikt nie wie, gdzie to jest. Poza tym, przyznaję, że Melindę kocham. A najbardziej kocham 

ją tam, gdzie jest jej najciężej – w gównie. Przynajmniej jest wtedy żywa! Tylko wtedy jest 

dla mnie dostępna. Przypomnijmy sobie Mateusza (celnika Lewiego, syna Alfeusza): 

Nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemność, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów (Mt. 8,12). 

Jako że musiałem uczynić coś, aby ją sobie przybliżyć, na w miarę podobnym poziomie, 

ponieważ w piotrowej księdze grzechów wymieniony jestem na tak słabej pozycji, musiałem 

ją poniżyć. Nie myślcie sobie, że Melinda nie wie, o czym piszę. Wręcz przeciwnie, możecie 

być pewni. Możecie być pewni jeszcze czegoś: bez końca tasuję słowa tylko po to, aby 

zapełnić nimi jeszcze parę stron i w ten sposób osiągnąć symetryczną liczbę stron obu części 

książki. W ten sposób tekst będzie postrzegany jako powieść, a nie nowela czy opowiadanie. 

Co za różnica, mógłby zapytać naiwny znawca literatury. 

 W honorarium, mógłby odpowiedzieć autor, który całkiem utopijnie wierzy, że jego 

powieść zostanie wydana i co za tym idzie przeczytana. Oczywiście nie myślcie sobie, 

że robię sobie iluzje. Poza tymi już przytoczonymi. Powieść wydam, czy też, jak sami 

widzicie, już ją wydałem, sam (te czasy są zawsze problematyczne) w pięciu egzemplarzach! 

Co – jeśli przytoczyć esej Benjamina o Dziele artystycznym w czasach technicznej reprodukcji 

– było raczej nie do osiągnięcia dla Biblii przed Gutenbergiem. W ten sposób, stała się 

dostępna szerokiej publiczności (jeśli nie zostanie skonfiskowana) i osiągnie zupełnie inną 

wartość niż literatura ograniczona do nielicznej dworskiej elity. Zawsze to coś. Tej powieści 

nie będą czytać na żadnym dworze. Będę zadowolony, jeśli przeczyta ją przynajmniej dziesięć 

osób. Oto co napisał Flaubert swoim tekstom na drogę w szeroki świat (o czym mogą 

zaświadczyć jego papuga i Machado de Assis). Zza mojego biurka świat wydaje się mały. 
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Wszystkiego raptem kilka metrów kwadratowych zagraconych książkami i moimi zdjęciami. 

Z sufitu zwisa na rozciągniętej stalowej spirali pluszowy kaczor. Na podłodze leży mój tomik 

wierszy Teksty prawdy. Jak jakiś posłuszny pies, który zasnął przy obiedzie. Po lewej stronie 

widzę zegar, maść cynkową, słyszę warkot samolotu na niebie. Każdy pisarz wie, że świat 

można rozciągać do woli, ile dusza zapragnie. I można go wyobracać (proszę mi wybaczyć). 

A gorycz nie zna miary i wielkim umysłom dane jest ochraniać pogodnego ducha, nawet jeśli 

wszystko czarne jest od czadu. Choć taki mały, jest pogodny. 

 Do dnia dzisiejszego napisano jedynie wstęp do zapisu dziennikowego, który nastąpi. 

Tamtego wiosennego dnia wracałem do domu późno w nocy. Ledwo złapałem ostatni pociąg 

i kiedy wysiadałem na ostatniej stacji, ostatni autobus dawno już odjechał. To nie zdarza się 

jedynie w powieściach, zdarza się też naprawdę. Nie miałem pieniędzy i musiałem 

zrezygnować z taksówki. Z powodu różnych niesprzyjających okoliczności, o których 

wkrótce się dowiecie, autostop nie wchodził w rachubę. Czekała mnie zatem droga przez noc, 

długa, jak tylko noc długa być potrafi, aż do rana. Lało niemiłosiernie. Szalał mianowicie 

jeden z najpotężniejszych tajfunów ostatniego dziesięciolecia. Przyroda oszalała, wiatr wraz 

z ogromnymi wodospadami wody roznosił rowery i traktory i lodówki, fragmenty domów 

i mniejsze pociągi i egipskie węgorze elektryczne i resztki kolacji i zachody słońca nad 

Kilimandżaro. I tak dalej. Przemokniętymi do szpiku kości szmatami nieba smagał jak 

biczem. Wyło i szumiało w noc, targało ze wszystkich stron i nagle coś we mnie pękło, 

wyszedłem spod wiaty przystanku prosto w rozszalałą przyrodę. W sekundzie przemokłem 

do suchej nitki. Postawiłem kołnierz marynarki, ale bardziej dlatego, że jeszcze nie słyszałem 

o poecie, który by w taka pogodę nie postawił kołnierza marynarki, ręce wcisnąłem głęboko 

w kieszenie, głowę wcisnąłem między ramiona, fajkę wsadziłem w zęby i radosny jak 

pieczony kot udałem się w taniec z podstawowymi siłami przyrody. Podkreślam, że to działo 

się naprawdę. Nigdy nie piszę romantycznych historyjek i w żadnym razie nie używam taniej 

symboliki. Wszystko, co się dzieje, jest rzeczywiste. 

 Pewnego razu Maks Filip, autor powieści, szedł przez noc (potwornie sapiąc). 

Wracał po dniu pełnym burzliwych przygód. Wracał od Akiko. Akiko to dziewczyna, z którą 

wymieniał kwas dezyrybonukleinowy. Tego dnia po raz pierwszy legli w trawie między 

ławkami i wymienili nasienie. Maks czuł się wspaniale. Deszcz spływał mu po twarzy jak po 

przedniej szybie w autobusie. Wycieraczki chodziły na pełnej prędkości, a i tak nie nadążały 

z usuwaniem wody. Widoczność była ograniczona do minimum. Okulary schował do kieszeni 

i zapatrzył się w czarną mgłę, gdzie rozbijały się szklane pompony, oświetlone przez 

rozmazane kulki, które mogły być ulicznymi latarniami. Drzewa skrzypiały i huczały, potężne 

uderzenia wiatru smagały miasto jak gigantyczna siekiera po ogromnym pniu. 

Maks zawrzeszczał w noc. Wył ze wszystkich sił. Jakby mysz krzyczała na wodospad 

Niagara. Był sam i nie było go słychać. Nawet na 2 centymetry. Hej, hej Tajfunie, Wielki 

Wietrze. Czyż nie jesteśmy braćmi, jedynymi którzy nie śpią w hotelu pod gołym niebem. 

Chodź, zapraszam cię na ćwiczenia w podśpiewywaniu i śmiechu. Tajfunie, hej, hej! 

Maks tańczył po ulicy, którą waliła głęboka na metr rzeka. Oszalały Maks. Zapragnął położyć 

się na asfalcie. Hej, dlaczego nie, Maryjko, Dolfe i wszyscy święci, którzyście obecni o tej 

godzinie. 
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 Położył się w płynącej wodzie na środku ulicy i zapatrzył się w otwarte wnętrzności 

tajfunu, który niczym czarna czeluść przełyku widniał ponad nim. Czuł, jak woda przepływa 

przez jego ciało, jak go unosi z twardym asfaltem, jak coś w nim się targa i krzyczy, 

bez ograniczeń krzyczy z radości, jakby rozpękło się w nim tysiąc bochenków chleba. 

Hojla, hahojla, wrzeszczał i pełzał po wodzie i śmiał się jak szalony. 

Zebrał się i szedł dalej ścieżką, która skręciła z ulicy przez trawnik i w górę pod 

ogromny wiatrak. Kręciła się jak zwariowane śmigło samolotu, cięła kaskady deszczu 

i zataczała się tam i z powrotem jak ranna antylopa.  

 Wpełzł na błotnisty brzeg, poślizgnął się, zachwiał, upadł w błoto i leżał, zamknął 

oczy, bo i tak nic już nie widział, znowu wstał, piął się, poślizgnął, aż w końcu przypełzł 

do miejsca, skąd woda waliła potokami, wgryzała się w błotnisty brzeg i zalewała błotem 

szeroki na dziesięć kilometrów teren dookoła. 

 Przeturlał się na wierzchołek i nagle znalazł się w lesie, w wysokiej trawie pośród 

drzew bambusowych, które uderzały jedno o drugie, jakby miały wybuchnąć. Było wzniośle, 

dziko, nierealnie jak w snach i jednocześnie prawdziwie bosko. Serce Maksa otwarło się, 

obudził się w środku wszechświata. Nieskalanie czysty, odsłonięty do granic możliwości, 

prosty i potężny jak przeszczęśliwy śmiech dziecka zanoszącego się od nieskończonej radości. 

Śmiech dziecka-mężczyzny, który kiedyś w innym świecie był autorem powieści. Ha, ha, 

autor powieści! Maks przypomniał sobie to i zarechotał z głębi tej wesołości. Wspomnienie 

czegoś, co dopiero nastąpi. Teraz zrozumiał, co to znaczy. Ale nic go to już nie obchodziło i w 

tej samej chwili zapomniał, gdyż nad nim pękła bambusowa łodyga. 

 Stoczył się po lesie i po brzegu w dół, aż przyturlał się na zatopione pole ryżowe. 

Wił się jak pijany, tańczył po śliskich ścieżkach między połamanym przez wiatr ryżem. 

Asfaltowa droga przywiodła go do wsi. Domami były ciemne, liche syberyjskie namioty, 

gdzie gnieżdżą się przestraszeni ludzie. Okna były ciasno uszczelnione drewnianymi deskami, 

mroczne, przemoczone koliby trzęsące się przed niewidocznymi razami oszalałego wiatru. 

Gdzieniegdzie kolebała się na stalowym drucie lampa uliczna, rzucając groteskowe 

i przemoczone cienie w wodne zjawy. Jak w samym środku dziwnych przestrzeni, głęboko 

wewnątrz kolorowych pociągnięć w obrazie abstrakcjonisty. To, to! Ziewnął Maks. A nawet 

nie potrafił pomyśleć, co by to mogło być. 

 Przedarł się do głównej ulicy i podążał nią. Nagle zrobiło mu się dziwnie smutno. 

Usiadł na przydrożnym kamieniu i był smutny. Po drodze co jakiś czas przetaczała się 

ciężarówka niczym straszliwy demon. Pomału, ostrożnie, jak mroczne statki z głębokimi, 

łzawymi, świecącymi oczami, posolonymi marznącym deszczem, ciężarówki przebijały się 

przez płynącą wodę, wyrzucając fontanny spod ogromnych kół. Jedna za drugą brodziły te 

straszliwe gąsienice w rwącej rzece i za każdym razem, gdy przejeżdżały obok niego, 

zalewały go do cna. On zaś siedział na tym kamieniu i przepastnie gapił się w siebie, próbując 

dociec, dlaczego znienacka zrobiło mu się tak dziwnie smutno.  

 Nic nie odkrył w sobie. Wstał i poczłapał dalej. I gdzieś tam daleko w dole, w tej 

pustej, ślepej plamie na dnie istoty coś się zrodziło i zaczęło przeć ku górze. I dotarło do jego 

ust i zaczęło śpiewać. Wyło jak wilk, skrzypiało, burczało, żałowało, kochało, pieprzyło, 

rechotało, jebało, było jebane, szeptało, płakało, wrzeszczało, śmiało się, mędrkowało, 

bleblało itd. Tym, co wydostało się z jego ust, była słynna piosenka, stary hit. Maks, człowiek 
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kulturalny, już od jakiegoś czasu uważał ją za bezwartościową. Była to jedyna odpowiednia 

piosenka do zaśpiewania przy takiej okazji, gdzie żadna inna nie podoła. Był to utwór: Dis is 

maj łej. 

 

M. Podgórny & s-ka, Kyoto 1981  

 

Tłumaczenie: Anna Kokoszka 
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Temna snov ali zapiski o neki nespečnosti 

 
the end 

 

Luĉi v dvorani so se priņgale, publika je vstala in krenila proti izhodu. Pred nama sta 

sedela fant in dekle oziroma mlajńa mońki in ņenska, med predstavo sta se drņala za roke 

(ali ńe kje drugje) in se poljubljala, se naslanjala drug na drugega, zdaj pa, ko so se priņgale 

luĉi, sta se razmaknila, obnańala sta se, kot da drug z drugim nimata niĉesar, sta le dva 

sluĉajna znanca, ki sta si telesi prekriņarila z vroĉimi dlanmi, ali dobra prijatelja, ki sta 

z ustnicami na ustnicah ponavljala pońtevanko. To me je zaĉudilo in odloĉil sem se, da jima 

bom sledil. Naredil sem se nevidnega in se jima obesil na pete. Stopili smo na cesto, po cesti 

v mesto, zakroņili po sredińĉu, si ogledali izloņbe, prazne police v trgovinah, se prerinili ĉez 

brezobliĉno mnoņico. Noĉ je padla na mesto kot vojańka odeja na skrĉeno telo in priņgale so 

se luĉi. Mukoma, in ńele na zalet. Stare neonske svetilke so najprej trudoma poblisnile, crknile 

ali skoraj povsem ugasnile, se borile in napenjale, drhtele in dale vse od sebe, na koncu pa jim 

je le uspelo poslati elektriĉni naboj z anode na katodo in v noĉ je pljusknila groteskna luĉ, ki 

je barve spremenila v brezbarvne rdeĉkaste sence, obraze pa v bele, spaĉene maske iz 

podzemlja velikega pokopalińĉa. Ljubimca nista veliko govorila, ali skoraj niĉesar. Potem pa 

se je iz njunih ust vsul plaz. Vneto sta razpravljala. O filmu na primer. Fant je menil, da je bil 

film dolgoĉasen, stereotipen, s premalo akcije, preveĉ sentimentalen in poln razvidnih trikov, 

katerih edini namen je bil privabiti ĉim veĉ ljudi. Dekle se ni strinjalo z njim. V filmu je 

videla polno izvirnih prijemov, kamera je bila odliĉna, ljubezen med obema protagonistoma 

prikazana na nenavaden, toda lep in izviren naĉin, naturalistiĉno, pa vendar ne grobo ali 

pornografsko vsiljivo. Reņiserju je uspelo pritegniti odliĉna igralca, ki sta prikazala resniĉno 

strast, hkrati pa oblikovala neuklonljiva znaĉaja, ki se ne ustavita pred nobeno zapreko, 

suvereno uveljavita svojo voljo prav v sovraņnem okolju ter znata ustreĉi strasti tudi v zelo 

teņavnem trenutku. Tako je govorila in lica so ji vse bolj rdela, veĉkrat se ga je nevede 

dotaknila z rokami, oĉi so ji zamaknjeno ņarele in v glasu ji je zazvenela ņalost, vase 

potegnjeno sprijaznjenje, ki so ga oblikovala leta in slabe izkuńnje. Tudi jaz sem se nasmehnil, 

saj sem na svoji koņi spoznal, da neomenjeni impulzi vodijo vsakdanji naĉin ņivljenja, tako 

imenovani ĉloveńki svet in blokirajo kakrńno koli preseņno energijo. V drugem svetu bi lahko 

dva, ki sta si tako blizu kot par, ki sem ga zasledoval, sprońĉeno ņviņgala na prste, tekmujoĉ 

z vrabci in lokomotivami. Tukaj pa se nista mogla pomeriti niti s kozami ali kunci. Kako 

globoko pretrese duńo obĉutek za resnico! Ali ni to glavno sporoĉilo filma, ki smo si ga 

ogledali. Ponovimo, kar smo se nauĉili! Pojmujmo to kot prispevek h konceptualizaciji 

moralnih naukov. Ponovimo torej osnovno misel filma, ki smo si ga ogledali 19. junija 1981 

v kinu Komuna: Kdor išče cilj, bo, če ga najde, razočaran, kdor pa najde pot, bo cilj vedno 

nosil v sebi.  

Fant in dekle sta zavila okoli vogala, jaz pa sem smuknil v najbliņje preddverje in 

spet postal viden. Leĉo sem vtaknil v ņep, skrbno otresel karirasti povrńnik, si popravil polo 

ĉepico, oĉistil blatne ńportne copate in stopil v gomazeĉo mnoņico, ki je brezglavo valovila 

sem ter tja. Nihĉe me ni opazil. Zaustavil sem taksi in se odpeljal na Opekarsko cesto. Ko je 
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taksist ustavil, sem se za hip spet naredil nevidnega, skoĉil iz avtomobila in zasikal: »Jebi se, 

oderuh!« Ter poniknil v temo.  

 

 

Prozaična resničnost 

 

Sedela sva torej v kuhinji, zadovoljna, da sva se lahko dobila, se drug po drugem 

sprehajala s pogledi in se sluĉajno ali nehote dotaknila z rokami ali nogami. Priņgala mi je 

cigareto in se me dotaknila z mezincem. Bila sva zaĉarana in odmaknjena iz sveta, druņbo so 

nama delali skoraj prazna steklenica belega vina, dva kozarca in poln pepelnik cigaretnih 

ogorkov. Pripovedovala je, kako je Alojzij Traminec preņivel tisto popoldne, za popoldnevom 

veĉer in za veĉerom noĉ vse do jutra. Otrpnil sem, omotiĉen, ali bolje reĉeno pijan, od pijaĉe 

in toplote, ali morda ljubezni, ne vem, vsekakor sem bil zaljubljen in bog ve, da se je tega 

zavedala. In zaradi besed, ki so me ovile kot vresje, po katerem hodi gobar in brska za 

gobami. V njenih besedah ni bilo ĉutiti nevarnosti, da bi spet rada pobegnila od mene, ampak 

kljub temu tesnoba, ki me je pritisnila, ni popuńĉala. Stala je na vratih in me gledala. To se mi 

je zdelo dragoceno in vredno upońtevanja. Zato sem se odloĉil, da tudi njeno zgodbo vkljuĉim 

v knjigo. Takole gre.  

Nekoĉ je v daljnem kraju ņivel Alojz Traminec. Tisto popoldne je preĉkal 

Masarykovo cesto, se izognil kamionu, ki je zavil na desno, spretno skoĉil na ploĉnik, stopil 

na dvorińĉe in se po stopnicah povzpel do vhodnih vrat, na katerih je pisalo Pelicon, Morton in 

Fabian. Pozvonil je. Bilo je okoli pol tretje ure popoldne. V notranjosti so se oglasili drsajoĉi 

koraki, ki jim je sledilo mehko izreĉeno vprańanje z one strani: »Si ti, Alojzij?« »Ja, jest.« 

Vrata so se odprla, v odprtini se je pojavil suhljati in nasmejani obraz Tonka Mortona, 

slovenskega tekaĉa na dolge proge in bodoĉega nesmrtnika. »Vstopi!« Sedla sta. Tonko je 

vzel s police steklenico JB-ja. Natoĉila sta si zlato rumene pijaĉe in si nazdravila. Potresa ni 

bilo, velikega ĉrnca, ki bi dińal po senu ali senenem nahodu, tudi ne. Ni moj namen, da 

natanĉno poroĉam, kaj sta se pogovarjala slavna ĉloveka. Ne zanima nas to, kar bi bilo 

verjetno, ampak to, kar je resniĉno, ne bistveno, ampak gruńĉ vsakdanjosti. Povejmo, da sta 

govorila o politiki. V roki sta drņala kladivo in tolkla z njim po mizi. Za vsako glavo politika 

po en uniĉujoĉ udarec z macolo. Miza je to potrpeņljivo prenańala. Modro sta si izmenjavala 

puhlico za puhlico, komunizem je fańizem, kralji so prańiĉi, treba se je izogibati literatom in 

intelektualcem. Govorila sta o knjigah, ki sta jih takrat pisala, o poeziji, sluņenju denarja, 

bogastvu, dejanskem uĉinku besede ali pomenu pesnikovega posega v stvarnost. O Juretu 

Deteli. Ali na kratko, srala govno. Veĉina dogodkov in oseb v tej knjigi je izmińljenih, vendar 

ne vsi. Ĉe se bo kdo v knjigi prepoznal, naj ukrepa v skladu z znaĉajem. Morton na primer. 

Ampak ne pozabimo, da bralĉevo poistovetenje z likom pripovedi predstavlja osnovo vsakega 

branja. Nekega dne nas ne bo veĉ. Tudi nańega planeta ne. Kdo se bo poistovetil s kom takrat? 

V omenjeni perspektivi so stavki videti nesmiselni. Kako prav imajo tisti, ki mislijo na ta 

naĉin. Vendar poĉasi! Ljudje smo. Skupaj potujemo skozi ĉas. Ko odidemo, se v nańa 

stanovanja vselijo nańi potomci. Deset let svojega ņivljenja sem porabil, da sem napisal 

knjigo, ki ne pove niĉesar. Nekoĉ je bil Alojz Traminec. Nekoĉ je rasel hrast. Nekoĉ …  
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Na podelitvi nagrade 

 

Ne pomnim veĉ, kdaj so mi nazadnje podelili nagrado za ņivljenjsko delo. Ali za 

posamezno zbirko pesmi oziroma knjigo. Ampak namesto da ĉakamo, raje opińimo omenjeni 

dogodek. Alojz Traminec, zdaj ņe star, ĉeprav kljub ńtevilnim pońkodbam ĉvrst in poskoĉen 

moņakar, ĉil in zdrav, prav niĉ revmatiĉen, brez boleĉin v kriņu, dedec in pol, z ostrim 

jezikom in jekleno sivimi oĉmi. Usnjeno ņilav in suhljat kot oljka. V osrednji dvorani se je 

nagnetla kulturna smetana nańega mesta. Pisatelji, ĉlani CK in uradni oporeĉniki, geniji 

z druņbenim stanovanjem in trpeĉi uredniki radijskih programov ali zaloņb, preganjani 

direktorji knjiņnic in zatirani dobitniki drņavnih nagrad. Tu so ministri, podgane so tudi tu, 

biciklisti so pripeljali svoje mońtvo in zdaj vzklikajo ob progi in tekmovalcem nudijo plastiĉne 

kozarce s ĉajem. Mnogi se, slabo pripravljeni, potijo, si z ruticami in zavesami otirajo ĉela, 

vzduńje je sveĉano, napeto. Luĉi so zaĉele slabeti in obstale na poloviĉni jakosti. Zaigra 

simfoniĉni orkester, silno ĉustvo se vname v domoljubnih duńah gospodov in gospa. V prvi 

vrsti, ki je posebej moĉno osvetljena, sedijo od leve proti desni naslednji umetniki: Albert 

Trava, zasluņni komponist in vegetarijanec. Rudolf Koviĉ, pomoĉnik hińnikovega sluņabnika 

na Osnovni ńoli Franca Zagovednika - Driske iz Spodenj na Gorenjskem. Marlota 

Mavricekrajc, urednica ĉasopisa TV-15 in ĉistilka na Gospodarskem razstavińĉu. In kot 

zadnji, v ņarińĉu pozornosti, nań intimni znanec Alojz Traminec - Sljuda, po oĉetu Fajdigov 

tarnajmlajńi, beloglavi pleńec z Ljubljanskega barja, violinist, basnopisec, plesni uĉitelj, 

smuĉar, turistiĉni vodnik, filmski igralec, pomivalec posode, slikar, alpinist, literarni 

znanstvenik, scenograf, pevec, kitarist, urednik kulturnega programa, skakalec v niņino, 

preńuńtnik, ĉlan urednińtva Planinskega vestnika, ljubimec in fukaĉ, ustanovni ĉlan in 

pobudnik mnogih druńtev, zadrug in skupin, nogometań, svetovni popotnik, nosilec ńtevilnih 

akademskih naslovov domaĉih in tujih univerz, ĉevljar, zen budist, Nobelov nagrajenec za 

arhitekturo, prevajalec iz latinńĉine, stare kitajńĉine, hebrejńĉine, keĉua, mlade egipĉanńĉine, 

fajmojńter in tako dalje. Podrobnejńe podatke o njemu je mogoĉe dobiti v poslanici Nik. 

Nisiotisa Prolegomena »eis ten theologiken gnosiologian«, kjer na strani 146 pińe: »Trojica, 

nadbistvena, nadboņanska, naddobrotna, nadzornica Bogomodrosti (theosophias), usmeri nas 

k vrhu mistiĉnih izrekov, najvińjemu vrhu, ki je veĉ kot nespoznaven (hyperagnostion) in 

presega svetlobo, najvińjemu vrhu, kjer se preprosti, absolutni, nespremenljivi misteriji 

Teologije razodevajo (ali morebiti: se skrivajo v) po mraku, ki je nad luĉjo, mraku molka, 

ki uvaja v skrivnosti. Usmeri nas v vrh, kjer misteriji v najveĉjih teminah sijejo kot nekaj 

najsvetlejńega ter v popolni nedotakljivosti in nevidnosti nad-lepih bleńĉav napolnjujejo 

duhove (noes), ki nimajo oĉi ...«  

Simfonije je bilo konec. Pripeljali so kontejnerje za smeti. Na odru se pojavi 

zglancani tovariń v druņbi ńe enega zglancanga tovarińa. Ĉevlji se jima svetijo. Na dnu odra je 

sedela cela vrsta zglancanih tovarińev, pomaknjenih v senco in zataljenih v sivino. Tovariń se 

odkańlja, oĉisti grlo, potegne in pljune. Popravi mikrofon, sledi dolg, tih pogled v dvorano. 

Iż ņepa vzame robec in se usekne. Publika utihne kot mińi, zaslińi se, kako pade las na tla. 

V daljavi se oglasi sirena. Na oder za trenutek stopi snaņilka z mitraljezom v roki in zaĉudeno 

pogleda, potem pa se zdrzne in hitro ponikne za zaveso. Tovariń spregovori z gromkim in 

monotonim glasom, zavedajoĉ se sveĉanosti, ki jo vodi in v mreņi katere njegovo telo zaseda 
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toĉno doloĉeni poloņaj. To je tovariń dr. Kiril Zlobnik, slavni doņivljenjski urednik znamenite 

gasilske revije Sodobna preteklost, podnaslovljene z »Blebetanja s krańkega pokopalińĉa«. 

Je tudi ĉlan Vrhovnega sovjeta, oĉe modrih, skrinja nacionalne zavednosti, partizani so dali 

kri, da se mi dobro imamo, in sliĉnih nosilnih misli, ki se jih je udeleņeval takoj po vojni, ker 

ni imel civilne obleke.  

Jako namaziljeni tovariń je torej to bil. Iz ņepa je vzel prepognjen list, ga odprl in 

bral. »Spońtovane tovarińice in tovarińi!« je zaĉel. »Jaz, ki sem fiņolov otepec in, ĉast mi je, 

glas naroda, ki je dal duńo in kri za svobodo, jaz bleńĉeĉi bradati ĉrviĉek, mali kapitan na ladji 

narodnega ponosa, sem priletel sem kot kanta v morje. Trpljenje je bilo veliko. Moĉnim 

moramo pustiti pravico, da se branijo sami. V otrońtvu smo ņiveli v predmestju. Druņili smo 

se s proletarskimi otroki in ņe zgodaj sem spoznal, da ņivijo v bedi. Dali smo jim igraĉke iz 

krompirjevih olupkov in celulojdne punĉke brez rok. Moj oĉe je bil balon. Vsak dan je vzel 

par ĉevljev iz drņavne blagajne, s katerimi je poskusil materi pojasniti pojem orodja kot stvari, 

ki je uporabna in sluņi nekemu namenu. Otroci smo zato hodili v ńolo v prevelikih ĉevljih. 

Toda dalo se je udobno ņiveti. Kmalu smo se povezali. Moj oĉe ni pozabil na sosede. Veĉkrat 

jim je mimo vrste prodal par vezalk za gojzarje, saj so radi hodili v hribe, kjer so se urili 

v lakoti in zdravju. Pozimi ni nikoli pozabil prijazno ogovoriti mimoidoĉih in vsi v soseskah 

BS1, BS2 in BS4 so ga imeli radi. Niso imeli drugega, pa so nam lasten drek nosili pred vrata. 

Ko je prińla vojna, smo takoj razumeli, da se bo konĉala z zmago revolucije. Potuhnili smo se 

in ĉakali na primeren trenutek. Potem pa smo se vĉlanili in zaprosili za hińo. Ker je bilo ńe veĉ 

takih, smo si pomagali. Kovaĉeviĉu sem dal svojo staro, udobno ponońeno obleko, da ga ni 

zeblo. Javno sem bil seveda proti, ampak potem smo se postavili, ker smo vedeli, da bo 

Bumbatoviĉ kmalu letel. Tudi Vidmar je javno govoril proti, na skrivaj pa mu je poslal ńah in 

dva bona za kosilo. Moj oĉe, ki je to cenil, je kot ĉlovek z velikimi izkuńnjami sicer dvomil 

v druņbeno pozitiven izid, ker je imel ņe doloĉene izkuńnje s ĉrnosrajĉniki, jaz pa sem se ņe 

v otrońkem vrtcu navzel naprednih idej. V tretjem razredu osnovne ńole sem postal ĉlan 

Mladinske organizacije. Smo ńli smuĉat na Roņnik. Zaradi tega sem imel teņave in veĉkrat so 

me vrgli iz razreda. Svojih nazorov nisem skrival, kazal jih pa tudi nisem, ker je bilo nevarno 

in neumno. Desetletko sem konĉal v zaporu in se takoj vpisal na takrat edino zavedno ńolo 

v Ljubljani, ki so jo vodile urńulinke.  

Gre za znani Klorofilnilicej, kjer sem sreĉal veĉino tovarińev, s katerimi smo po vojni 

prevzeli krmilo revolucije v svoje roke. Povezali smo se s celico na Medicinski fakulteti. 

Pozneje so nam oĉitali, da takrat medicinske fakultete v Ljubljani ńe ni bilo. Niĉ hudega. 

Vaņen je namen. Z zastavo zeleno v belo Ljubljano. Urńulinke so se za nas borile s kremplji in 

zobmi. Niso hotele izdati ńole, pa tudi nańi starńi so jim dobro plaĉali. Vkopale so se na vrt, 

a ņal ńolanja nismo uspeli konĉati. Bliņala se je vojna. Tisti najnaprednejńi so zaņgali nekaj 

italijanskih kamionov, ki so skozi Ljubljano vozili proti Agramu. Vozniki so velike tovornjake 

ĉez noĉ parkirali ob Vilharjevi cesti, sami pa so se odpravili na razgledne ture, ki jih je 

organiziralo Druńtvo pisateljev kamionistov s sedeņem v Komenskega ulici, danańnji 

Tomńiĉevi. Tisto noĉ ni bilo niĉ drugaĉe. Sedel sem v nov Volvo sport, k meni je prisedla 

tovarińica Ladka Svet, poroĉena Jurc (takrat ņena glavnega urednika vodilnega dnevnika Nańe 

razglednice). Na Vilharjevo cesto sva prińla precej pozno, ker sva ńe prej razbila lampijone 

Pleĉnikovih svetilk v Kvatermanovem drevoredu. In jih porisala s kljukastimi kriņi. Ali so 
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nama sledili? sva se vprańala. Otresti se jih morava. Odpeljala sva na Govejek, vzela sobo in 

se pretvarjala, da preńuńtvujeva, kar sva tudi zares naredila, ampak zato, da zabrińeva za sabo 

vsako sled. Uspela sva. Prińla sva ńe pravi ĉas, da sem lahko dal z luĉmi znak za zaĉetek 

akcije. Fantje so kamione najprej izropali in nato zaņgali. Lidija mi je legla v naroĉje, po 

obrazu so ji plesali odsevi goreĉih kamionov. Iz prsnega ņepa sem potegnil tok z majhnimi 

goslimi in zaĉel igrati nanje. Tako, vidite, smo tudi v najteņjih trenutkih nańega narodno 

osvobodilnega loja bodrili svojega duha s kulturnim programom. Glasba je bila vedno z nami. 

Glasba, pijaĉa in lepe ņene velikańev. Na primer Alenka. Uh, ńe danes me strese. Tudi tako 

smo se borili. Pri zajtrku, v posteljah ali ko smo obiskali ranjene tovarińice in jih bodrili. 

Ali kot je to lepo izrazil v svojem verzu nań veliki pesnik: »Niste umrli, vstali ste v ņivljenje in 

zato bi hoteli ńe enkrat umreti«. Kot vidite, smo imeli prav. Danes, po vseh stoletjih napredka 

in veliĉastne zmage nańih idealov smo se zbrali, da zasluņnim kulturnikom nańega naroda 

podelimo priznanje za ņivljenjsko delo, ki so ga opravili v ĉrki in duhu. Ni vse zlato, kar se 

sveti. Ne strinjamo se vedno s prispevki, ki jih nagradimo. To so ljudje, ki so trdo garali, se 

nesebiĉno odpovedali vsemu, ĉesar jim tako ali tako nismo dali. Ampak da jim je kljub vsemu 

preganjanju uspelo preņiveti, razumete. To je vredno kokarde. Vedeli smo, da so zasluņni in 

bedeli smo nad njimi kot nad punĉicami svojih oĉi. Preveliko udobje ĉloveka omehĉa, 

preveliki honorarji ga razvadijo. Plenus venter non studet libenter. To so vedeli stari Rimljani, 

to vemo tudi mi. Iger in kruha. Namesto igre biĉ, namesto kruha lakoto. Tako se to dela. 

In nogomet. Literatura in nogomet sta nańa bodoĉnost. Slovenskega literata ni brez nogometa. 

Siti in naveliĉani vsega ljudje radi skrenejo na stranpot, med hudodelce In veriņnike, 

nezadovoljneņe in puntarje, na kratko, med sovraņnike ljudstva. Ker smo narod, ki diha kot 

eden, se misel v njem porazdeli na milijon kapljic, blaņeno zemlja dehti pod moĉo umov 

svojih sinov in hĉera. Na severozahodu se dviga impozantni Triglav. Mogoĉna ramena ńiri nad 

dolino Vrat. Na jugovzhodu Kolpa molĉeĉa drsi skozi tisoĉletne gozdove, v katere ne pride 

smrtnik vsak. Tam so lovski revirji slavnega spomina, v pragozdnih globinah se skriva 

skrivnosten svet gorat. Medvedi in klopi. Na zahodu se morje naslanja na flińno obalo in na 

vzhodu ravnica se izliva naprej v balkansko-madņarski somrak. Ko dań jim denar, se napijejo. 

Prava nagrada je v duhu, ki ga radosti priznanje in zavest, da ga je obĉestvo vzelo v srce. 

Ljubezen je kot ĉrnozjom. Nańa zemlja je izbrana, zato je izbran tudi znak priznanja. Vsakemu 

od nagrajencev bo dekle v narodni nońi pripelo liĉen znak iz plastike, na katerem je 

upodobljen Triglavski narodni park, spodaj pa se vije trak z napisom Ukroĉena trmoglavka.« 

Sledil je kratek, a z globoko mislijo nabit predah. Je kar zadonelo. Publika se 

globoko vzdihnila. Pribliņal se je sveĉan trenutek.  

»Dovolite mi, da kot prvega slavljenca danańnjega veĉera pokliĉem na podij 

nańega umetnika Wolfganga Traminca Pentokratorja Sljudo Ńestega.« Svetlobni snopi iz 

toĉkastih reflektorjev so prekriņali dvorano in osvetlili boņanskega starca, ki se je zaĉel 

dvigati iz stola. V sveĉani tińini je bilo moĉ razloĉno slińati, kako mu pokajo kosti. Poĉasi kot 

premikanje urinih kazalcev se je devetindevetdesetletnik zvlekel na oder. Publika, ki je 

pomenila elito naroda, je strmela in zatrepetala v veliĉastnem spońtovanju. Tu je bil, ņiv, pred 

njimi, nesmrtnik s smrtnim telesom, smrtnik z nesmrtno duńo.  

»No, starec, pa si se tudi ti le privlekel do sem,« ga je priĉakal na odru tovariń 

Kiril Zlobnik in ga zaĉel tolĉi po ramenih, da so se dvigali oblaki prahu iz mojstrove suknje in 



 

 
275 

 

ga skoraj zaduńili, tako je kańljal in pljuval. »Ho, ho, lejte no, starega prańiĉa, kako se drņi,« 

je pokańljeval v mikrofon predstavnik naroda in med publiko je zavrńalo od vzhiĉenosti. 

Pograbil je starca in ga potegnil pred mikrofon ter mu slinasto prińepnil, da bi se spodobil 

kakńen govorĉek. Kratek, jedrnat in vreden nesmrtne slave, ki jo prinese nagrada. Starec je 

rignil, prdnil in se zvil v krĉu, kot da ga je udarila kap. S tresoĉo roko je segel v ņep sposojene 

suknje, izvlekel zmeĉkan in umazani robec in si otrl potno ĉelo. »Dragi otroci,« je zaĉel. »Kot 

dobro veste, so danes minila natanko sto ńtiri leta, odkar sem prviĉ zavekal. Molĉal pa sem ņe 

pred tem. Kaj kmalu sem se odloĉil, da bom postal knjiņevnik. Zaĉel sem pit in gonit ņenske. 

Zaĉel sem sovraņiti reņim in ga sovraņim ńe danes. Vse reņime po spisku, ńe najbolj 

pa klerikalizem, ki ga ta narod goji v srcu kot vrtnice. Kot mladeniĉ nisem bil navajen ņiveti 

kot pes. Tudi na stara leta ne nameravam kaj takega. Uvidel sem, da je knjiņevnost kozarec, 

v katerega natoĉim vina. Ko vino napolni kozarec do roba, se zaĉne prelivati in pride ĉas, ko 

si lahko drugi ĉlovek navlaņi ustnice. Ĉlovek se preraste kot ĉevlje ali obleko. Kar je bila na 

zaĉetku osebna usoda, postane delo, ki ima prej ńirńi kot oņji pomen. Ņivljenje je sekanta in 

kroņnica je obod kroga. Nihĉe ni zavezan lepoti zaradi zunanjih razlogov. Ampak zaradi 

stanovanja in solate. Vsak odgovarja zase, zunaj napihnjenega postavljanja ali splońno 

sprejetih zahtev. Vsaka mnoņica se kiti z govnom in v vsaki druņbi obstaja piramida ljudi, ki 

se oblikuje na podlagi dela s komolci. Zahtevnejńi vzponi so primerni le za bolje pripravljene 

ljudi. Na koncu se pokaņe, da je obĉestvo organizem, ki zaobjame vse ravni. Najbliņji in 

najslavnejńi so pogosto najveĉje barabe, spretno prikriti izdajalci in nobena ńe tako umazana 

kletvica ni dovolj dobra, da bi jo lahko prilepil njihovemu imenu. Naj se kar sami poņrejo. 

Zakaj sem danes tu? Ker sem si nekoĉ ņelel, da bi stal na odru in vam pljunil v obraz. Obsijan 

z neńtetimi reflektorji sem hotel izvleĉi tiĉa in scati po vas. Da bi vam zatlaĉil vańe 

sprenevedajoĉe gobce z govnom in da vam bi zabrisal vańo usrano znaĉko, ki mi jo ta slinasti 

ritoliznińki kameleon tińĉi v roke, v ksiht. Da bi se vam zajedel kot slaba vest v gnila srca, da 

bi vas erodiral s strupeno slino. Da bi trpeli muke in vekomaj smrdeli. Ņelel sem si takrat, da 

bi se vam zgodilo vse najhujńe, da bi vas cvrli na poĉasnem ognju in bi vas zaspane stalno 

budili, vas vrgli med strupenjaĉe ter vas totalno poniņali. Jasno je, da vas sovraņim, ker ste 

podleņi in barabe. Ampak tega mi ni treba praviti, ker sami veste. Moje ņivljenje dolgo ni 

poznalo drugega kot smrtno sovrańtvo. Kako neumen in kriviĉen sem bil! Preveĉ sem vpil in 

premalo posluńal. Poln sem bil samega sebe, videl sem samo svinje in hinavce, ki so posedali 

za mizami kot plesen, in nisem vedel, ali je v ĉloveńki naravi, da se ńibki in bolni skrivajo za 

masko oblastnikov in zloĉincev. Kajti vsi, ki ste tukaj, ste zloĉinci. Nekdanji, sedanji, 

potencialni. Prikrajńani Platoni in Marxi in njihovi sodobni klerikalni priliznjenci, zamaskirani 

v vsakovrstne razlagalce. Zakaj bi se jezil na vas in vas sovraņil, poniņani? Zares se mi 

smilite. Ĉudno, ampak res. Ker vam ni dano, da bi v soteskah poezije prisluńkovali drhtenju 

lastnega bitja, razgaljeni in zadovoljni s samim seboj. In bi udarjali po pavkah in pihali na 

lovski rog. In kot je bilo meni dano, da sem vstopil v kaos v sledi drugih pisateljev, tako tudi 

za menoj ostane steza, ki bo neobvezno vodila izvoljence po lastni volji skozi niĉvredni 

labirint duha. Ha, tu stojim, krmeņljav, ampak ĉvrst za svoja leta in grĉastega uma. Spet je 

prdnil. Ali imam kaj dati? Mar kdo misli, da bom odgovoril na svoje vprańanje? Saj stvari niso 

tako splońne, kot so videti na prvi pogled. Na koncu bomo vsi pomrli, s planetom in zvezdami 

vred, in kdo bo bral nepomembne stavke. Mar se jablane sprańujejo, kdo bo jedel njihove 



 

 
276 

 

sadeņe, se gore zanimajo za uĉinke in priznanja, ko grebene in grape pometajo s plazovi? 

Danes, ko, ņe nagnjen ĉez rob ņivljenja, gledam nazaj na prehojeno pot, vidim, da niĉesar ne 

vem. Ńe tisto, kar sem nekoĉ oblikoval v kakofoniĉne prikazni, se je pokazalo kot neobvezni 

nesmisel, ki ima pomen le za ljudi. Ņe med mravljami so zadeve ĉisto drugaĉne. Zares stojimo 

vsi pred istim, prebodeni z istim nemirom, brez odgovora na isto vprańanje. Kar pa se nagrade 

tiĉe, vam predlagam, da jo podelite Zlobniku, njemu bo veliko bolj koristila kot meni. Znaĉko 

si bo vtaknil v rit in pomenljivo gledal. Premińljujte o brezimnosti. Brez repa in glave sem 

govoril. Zmeńani starec. Ampak tako malo ĉasa imam za prisluńkovanje. Sedim za 

radioamaterskim prisluńkovalnikom in posluńam, kaj se dogovarjajte. Zazrt v nedoseņno, ki se 

gluho izmika. Vem, te oĉi niso narejene za odsotno svetlobo. Nikoli ne bodo zagledale, ĉesar 

ni v vidu. In misli, stavki! Kam lahko seņejo, zavezani bivajoĉemu, ki se sprevraĉa brez 

moņnosti, da bi se za hip ustavilo in se polastilo sebe? Sem solnograńki steber iz kamene soli. 

Po sebi udarim s kladivcem in naredi tok, tok. Veliĉastno. Kdo bi to razumel. Tok, tok! Na 

kateri gori ņivim, kateri vetrovi me zebete in brusite v sveto ńkrbino? Kot tisti Kitajec ne bom 

nikoli odńel v puńĉavo in izginil v prah, ki ga vrtinĉi puńĉavski veter ...«  

Pol sedmih. Namizna svetilka je metala ńibko svetlobo na obraza, ki sta 

se pogreznila v cigaretnem dimu. »Iti moram,« je rekel Alojzij Traminec. »Ņena me ĉaka 

z otroki, spat jih moram dati, ker gre na japonńĉino.« Bila sta pijana, viski, zlati viski se je za 

prst visoko nad dnom tińĉal steklenice, ni ga bilo veĉ kaj prida, spremenil se je v paro v njunih 

glavah, da sta se zibala in majala, Alojzij in Tonko, za katerega se je menilo, da prodaja tekstil 

po vlakih, zares pa je trgoval z biņuterijo. Ampak zdaj je imel zaprte oĉi, bil je daleĉ, ĉeprav 

bi bilo napak misliti, da spi. »Adios, amigo.« »Adios,« je zańepetal. Vrata za Alojzijem so se 

zaprla. Stal je v vlaņnem, ampak skrbno pomedenem stopnińĉu. Visoko pod stropom, 

zapacanim z velikimi, rjavimi lisami, je brlela gola ņarnica. Pred leti se je nekdo poscal na 

stopnice v zgornjem nadstropju in omenjene lise ter ņarnica, popikana z muńjimi dreki, so bile 

vse, kar je priĉalo o pozabljenem dogodku. Bil je totalno odklopljen. Ampak ne zaradi pijaĉe 

in droge. Tiha ņalost se je razcvetela v njem kot komaj opazna meglica. Spustil se je po 

stopnicah, se obesil na medeninasto kljuko na vhodnih vratih, potegnil, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii je 

zańkripalo v teĉajih in v preddverje so vdrli mrak, veĉer in megla. Zadaj se je svetlikala vlaņna 

cesta. Blatni privoz pred hińo so prerezali sledovi koles, med katerimi se je svetila velika luņa. 

S krmeņljavega ńpanskega bezga ob ograji je kapljalo. Vladalo je tesnobno in za zjokat bedno 

vzduńje. Pa ni niĉ zajokal. Nenadoma, kot bi odrezal, se je tesnoba razblinila, piiiiiih, pritisk je 

popustil, ņivahno je pospeńil korak in stekel ĉez cesto na avtobusno postajo. V mislih se mu je 

pokazal prizor izpred mnogih let. Spomnil se je neskonĉne hoje po Genovi, od enega rdeĉe-

belega znaka na avtobusnem postajalińĉu do drugega, na katerih je pisalo Fermata. Niti ficka 

ni imel, da bi lahko skoĉil na avtobus in se odpeljal v predmestje ter odńtopal naprej proti 

Franciji. Zgoraj se je visoko pod nebom na velikanskih stebrih ukrivila avtocesta, on pa je 

hodil v nedogled vzdolņ obale ĉez mesto, ki ga ni hotelo biti konec, od ene postaje do druge in 

tako v neskonĉnost, ki jo je sinkopirala ta nenavadna beseda. Peńaĉil je mimo izogibalińĉ 

mestnega prevoza in se spomnil na ĉas, ko je pisal knjigo, v kateri popisal spomin na hojo 

mimo fermat, v katerem se spomni, da je o njem pisal v knjigi, ki jo pińe zdaj. Kar zavrtelo se 

mu je pred oĉmi, sunil je z glavo vznak in spet pogledal visoke loke avtocestnega viadukta. 

Spomnil se je, da je nekoĉ ņe hodil tam zgoraj, gledal z mosta v mesto in razmińljal, da hodi 
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spodaj, gleda gor in razmińlja, da hodi zgoraj in bi bil rad spodaj, da bi se lahko ustavil pri 

vodovodni pipi in pil. Ker bil je laĉen, ņejen, utrujen in bal se je, da se bodo pojavili policaji in 

ga pregnali, ker je hodil po avtocesti, kar je bilo strogo prepovedano. Jebem vam mater, govna 

policijska, je pomislil in spet ga je pritisnila potrtost. Kot da enostavno mora biti ņalosten, ne 

osebno ņalosten, ampak zaradi ņalostnega veĉera in mesta In zagamane Masarykove ceste in 

ovinka in tovarne Zmaj, klanca, ki se je spustil proti kliniki in Tikveńa, trgovine z grozdjem in 

vinom. Ņalostna je bila tudi mornarska krĉma za ovinkom, ĉudna relikvija iz gusarskih ĉasov 

v predmestju Ljubljane, v druņbi granitnih kock In alkalinskega smradu, ropotanja vlakov po 

nadvozu, velikih kovinskih matic, ki so se svetlikale pod ņeleznińkim mostom. Krĉma 

z okroglimi okni, v kateri so mornarji, tisoĉ kilometrov proĉ od morja, psovali, pili, pljuvali in 

tolkli s pestmi po mizah, na katerih se svetijo luņice politega vina. Pripeljal je avtobus z oĉmi 

Wolfanda. Zavore so zacvilile. Od nekod je prineslo del melodije Ĉez dolgih sedem let se 

bova videla spet. Kolesa avtobusa so zapeljala v luņo ob ploĉniku, da je zańumelo kot ocvirek 

na vroĉi masti. Vrata so se odprla, vstopil je. Avtobus je bil skoraj poln. Na sedeņih so kinkali 

potniki. Ob tem ĉasu ņe utrujeni. Odsotno so gledali v prazno, niĉ niso imeli drug z drugim ali 

avtobusom. Veliko je bilo ńolske mladine. Spretno so se prerivali med starejńimi. Srednjeńolci, 

polni rdeĉih, gnojnih mozoljev. Govorili so veliko in na glas, veĉinoma oslarije. Alojzij je 

imel sreĉo. Nańel je prazen sedeņ. Usedel se je poleg dekleta, ki je vzvińeno odmaknila pogled 

in ga usmerila v okensko steklo. Ampak nog ni odmaknila in na stegnu je zaĉutil stegno, ki se 

je previdno stisnilo ob njega. Takoj ga je pogrelo v koraku. Iz torbe je potegnil knjigo in jo 

zaĉel brati. Njeno stegno se je uņaljeno umaknilo, zato pa so se njene oĉi vrnile k njemu in ga 

vprańujoĉe pogledale. Nasmehnil se ji je, ampak ona je takoj odvrnila pogled in na obraz 

spustila roleto zdolgoĉasenega nezanimanja. »Prekleta krava,« si je mislil Lojz. »Najprej se 

obnańa kot kurba, potem pa se tako bedasto spreneveda. Kaj sploh hoĉe? Dober fuk? Dlan na 

jońkah, prst v piĉki, moņa, zlat televizor, uniĉeno starost, zagrenjeno ņivljenje, pijanca, 

impotentneņa?« Za hip ga je zagrabil bes, da sploh ni veĉ mogel brati in najraje bi jo na gobec. 

Potem pa mu je postalo jasno, da je kreten, zasmilila se mu je babnica, polna strahov, 

pretvarjanja in ovinkarjenj, ki ne zna reĉi ja. Podoba sebe v ogledalu. Nista izstopila na 

naslednji postaji in ńla leņat v park med grmovje, kot je to storil Jack Kerouac (avtor, omenjen 

na zaĉetku knjige). Ņivelo podalpsko katolińtvo, ki ne dovoli spontanih izletov v neposrednost 

dogodka. Kultura! Spet ta posrana kultura. Ustava paranoje. Na naslednji postaji se je dekle 

skobalilo ĉez njega in odńlo z avtobusa. Ko sta se ńe zadnjiĉ pogledala, so bile njune oĉi 

prazne, niĉ se ni zgodilo, dva kosa marmorja sta se sluĉajno podrgnila, niĉ drugega. 

Na izpraznjeni sedeņ se je zbasal dolgonogi Bosanec, nalińpan fant, obleĉen v Murino modno 

uniformo. Srajca z velikim ovratnikom je bila globoko odpeta, videti je bilo moĉ dlake, pa 

tudi izparine neumitega telesa so od tam izdatno puhtele v bliņnjo okolico. Fant je imel 

posebno tehniko osvajanja teritorija. Sploh ni do kraja sedel na svoj sedeņ, polovico leve 

ritnice je potisnil na mojo stran in me poskuńal izriniti z odvratnim dotikanjem svojega 

gnusnega telesa. Biolońki primitivizem ņivali, ki si v razvedrilo poņviņgava debilni narodnjak 

od Lepe Brene. Pustil je svoje spodnje ude, da so se stiskali ob moje, zavedajoĉ se gnusne 

odbojnosti svojega telesa. Ampak Lojze je potoval ńe kje drugje kot samo mimo ljubljanske 

ņeleznińke postaje. In tudi trupla, ki so drgnila svoje gobaste hraste ob njega, so ga pripravila 

ńe za kaj veĉ, kot pa za ta osnovnońolski napad civiliziranega smrdljivca. Udobno se je 
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namestil in ga zaĉel neņno boņati po stegnih. Tisti, ki je razmińljal: »»Izgubit ĉe nerve, neĉe 

moĉi da izdrņi biolońki napad jednog muńkarca, osjetit ĉe nelagodnost, povuĉi ĉe svoje udove, 

a ja ĉu gurati joń dalje, sve dok ga ne izbacim iz sjedińta,« se je osupel obrnil in odmaknil 

noge, kot da se je opekel. Ali, evo ti sad, Alojzije kreĉe u napad. Frajer se nemirno umika pred 

njim kot pred klopotaĉo. »Ha, frajerĉek, ni dovolj, da si gastarbajter, ĉe hoĉeń ohranit svojo 

superiornost. Predvsem ne smeń biti govno od ĉloveka in izrabljati dejstva, da te izrablja 

slovenska privreda. Niso samo Slovenci odurni, tudi Bosanĉerosi se najdejo, ki so koncentrat 

govna.« Rinil ga je vedno dalje, dokler ni ĉlovek nenadoma vstal in se umaknil proti sredini 

avtobusa.  

Dve postaji kasneje je izstopil. Lojze je spet zaĉel brati. In zaspal. Kot bog. 

Kot polh. Ko se je zbudil, se je znańel na planetu III v osonĉju Dihur IV. Imel je ńest parov oĉi 

in samohodno brado, ki je tekla za njih kot majhen kuņa in mu nosila prebavila. Ĉeprav ńe ni 

zaĉel uporabljati vseh treh okonĉin, je bil gibek kot maĉka. Na desnem delu obzorja je 

zajeĉala tramontana. Georgiu Pulzarońki se je preplańeno zdrznil. »Jebenti, tramontana!« 

Treba je bilo hitro misliti, univerzalno. Prikljuĉil se je na magnetopod. Ńkrip, ńkrip je delalo 

v njem, dokler se ni toliko shladil, da je zaĉel oddajati napis v jeziku bralcev Knamuńa, 

japonoidnega plemena Bezgavkov z roba Nanońkega herbeta. Razsuli so trak z majhnimi 

sliĉicami. Dihurnik je zazehal in zaprl oĉesna polkna. V ĉasu magnetopodovega programa 

urejanja je zunaj divjala tramontana. Planet III se je prebil v naraslo magnetno steno. Imel 

je slabńo kondicijo kot obiĉajno, ker magnetne stene ņe nekaj ĉasa ni bilo. Ĉisti kaotiĉni 

vrtinec, vse prosto plezanje in velika verjetnost, da gre za pline. Nobenega klina za varovanje. 

»Jebenti,« je kriĉalo v njem, to pa je bilo tudi vse. Zaĉelo se je. Zakopal se je v pesek, stena se 

je zaĉela dvigati. Prvi razteņaji so bili ńe razmeroma lahki. Nato so ga naskoĉili oblaki 

paratramontane. Zagrnile so ga zavese vodnega spomina in pogasili svetlobna vezja. 

Na vzhodu se je zaĉel prebujati dan ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
279 

 

Ciemna materia, czyli zapiski o bezsenności 
 

the end 

 

 Światła w sali zapaliły się, publiczność wstała i ruszyła w kierunku wyjścia. 

Przed nami siedział chłopak z dziewczyną, bądź też młody mężczyzna z kobietą, w czasie 

przedstawienia trzymali się za ręce (albo za coś innego) i całowali, oparci jeden o drugiego, 

a teraz, gdy zapaliły się światła, odsunęli się od siebie i zachowywali tak, jakby nie mieli 

ze sobą nic wspólnego, zwyczajni przypadkowi znajomi, którzy spletli swoje ciała gorącymi 

dłońmi, bądź dobrzy przyjaciele, powtarzający warga w wargę tabliczkę mnożenia. 

Zaintrygowało mnie to i zdecydowałem się ich śledzić. Stałem się niewidzialny, przyczepiłem 

się do nich jak rzep psiego ogona. Wyszliśmy na ulicę, ulicą do miasta, pokrążyliśmy 

po centrum, oglądaliśmy wystawy, puste sklepowe półki, przedarliśmy się przez bezkształtny 

tłum. Noc okryła miasto jak wojskowa plandeka skulone ciało i zapaliły się światła. 

Z wysiłkiem, ledwie się zatliły. Stare neonowe lampy najpierw z trudem rozżarzyły się, 

zdychały albo nawet całkiem gasły, walczyły i napinały się, dygotały i próbowały dać z siebie 

wszystko, w końcu udało im się przesłać elektryczny nabój z anody na katodę i noc 

rozświetliło groteskowe światło, które zmieniło kolory w bezbarwne czerwonawe cienie, 

twarze zaś w białe, wykrzywione maski z podziemia wielkiego cmentarza. Kochankowie nie 

mówili wiele, albo prawie nic. Potem z ich ust spłynęła lawina. Rozmawiali żarliwie. 

Na przykład o filmie. Chłopak twierdził, że film był nudny, stereotypowy, brakowało w nim 

akcji, zbyt sentymentalny i pełen przewidywalnych trików, których jedynym celem było 

przyciągnięcie jak największej ilości ludzi do sal kinowych. Dziewczyna się z nim nie 

zgadzała. W filmie dostrzegła pełno oryginalnych chwytów, ujęcia były znakomite, miłość 

między protagonistami pokazano w niezwykły, czyli oryginalny sposób, naturalistycznie, 

jednak nie topornie ani nachalnie pornograficznie. Reżyserowi udało się zaangażować 

wspaniałych aktorów, którzy pokazali prawdziwą namiętność, jednocześnie stworzyli 

niezłomne postaci, których nie zatrzymywały żadne przeszkody, suwerennie narzucali swoją 

wolę we wrogim środowisku oraz potrafili zaspokoić żądze nawet w kłopotliwych 

momentach. Tak mówiła, a jej policzki coraz bardziej się zaczerwieniały, wiele razy dotykała 

go nieświadomie ręką, oczy jej płonęły w zachwycie, a w głosie zabrzmiał smutek, zamknięte 

w sobie pojednanie, uformowane przez lata i złe doświadczenia. Ja też się uśmiechnąłem, 

przecież na własnej skórze doświadczyłem, że nie wyartykułowane impulsy kierują 

codziennym życiem, tak zwanym ludzkim światem i blokują jakąkolwiek nadmierną energię. 

W innym świecie dwoje ludzi, będących z sobą tak blisko jak para, którą śledziłem, mogłoby 

odprężonych gwizdać na palcach, rywalizując z wróblami i lokomotywami. Tutaj nie mogli 

się nawet zmierzyć z kozami czy królikami. Jak głęboko wstrząśnie duszą poczucie prawdy! 

Czyż nie jest to głównym przesłaniem filmu, który oglądaliśmy. Powtórzmy, czego się 

nauczyliśmy! Rozumiemy to jako przyczynek do konceptualizacji nauk moralnych. 

Powtórzmy więc podstawową myśl filmu, który oglądaliśmy 19 czerwca 1981 roku w kinie 

Komuna: Kto szuka celu, będzie pusty, gdy do niego dotrze, kto znajdzie drogę, będzie cel 

zawsze nosił przy sobie. 
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Chłopak i dziewczyna skręcili za róg, a ja czmychnąłem w najbliższą bramę i znowu 

stałem się widzialny. Soczewkę wsadziłem do kieszeni, otrzepałem starannie kraciastą kurtkę, 

poprawiłem czapeczkę polo, wyczyściłem ubłocone adidasy i wszedłem w kłębiący się tłum, 

falujący bezmyślnie tam i z powrotem. Nikt mnie nie zauważył. Zatrzymałem taksówkę 

i pojechałem na ulicę Opekarską. Gdy taksówkarz się zatrzymał, w sekundzie znów stałem się 

niewidzialny, wyskoczyłem z auta i zasyczałem: „Wal się, zdzierco!” I zniknąłem 

w ciemności. 

 

Prozaiczna rzeczywistość 

 

 Siedzieliśmy więc w kuchni, zadowoleni, że mogliśmy się spotkać, wodziliśmy 

po sobie wzrokiem i przypadkowo, bądź niechcący, dotykaliśmy się rękami lub nogami. 

Zapaliła mi papierosa i dotknęła mnie małym palcem. Byliśmy jak zaczarowani i oddaleni 

od świata, towarzyszyła nam prawie pusta butelka białego wina, dwa kieliszki i pełna 

popielniczka petów od papierosów. Opowiadała jak Alojzy Traminec spędził tamto 

popołudnie, po popołudniu, wieczór i po wieczorze noc, wszystko aż do rana. Zdrętwiałem, 

oszołomiony, lepiej powiedziawszy pijany, od picia i ciepła, albo może miłości, nie wiem, 

jakkolwiek byłem zakochany, i bóg wie, czy sobie z tego zdawała sprawę. I od słów, które 

mnie oplotły jak wrzosowisko, po którym chodzi grzybiarz i szuka grzybów. W jej słowach 

nie czuło się niebezpieczeństwa, że mogłaby znów ode mnie uciec, ale mimo to ciężar, który 

na mnie spadł, nie ustępował. Stała w drzwiach i przyglądała mi się. Wydało mi się to cenne 

i warte uszanowania. Dlatego zdecydowałem, że jej historię również włączę do książki. Tak to 

wyglądało.  

 Kiedyś, w odległym kraju żył Alojzy Traminec. Tamtego popołudnia przeciął ulicę 

Masaryka, uniknął zderzenia z ciężarówką, która skręciła w prawo, zwinnie wskoczył 

na chodnik, wszedł na podwórze i wspiął się po schodach do drzwi wejściowych, na których 

było napisane Pelicon, Morton i Fabian. Zadzwonił. Było około wpół do trzeciej po południu. 

W środku odezwały się szurające kroki, którym towarzyszyło miękko wypowiedziane pytanie 

z tamtej strony: „Czy to ty, Alojz?” „Tak, ja””. Drzwi otworzyły się, w szczelinie ukazała się 

chudziutka i uśmiechnięta twarz Tonka Mortona, słoweńskiego długodystansowca 

i przyszłego nieśmiertelnego. „Wejdź!” Usiedli. Tonko wziął z półki butelkę JB. Nalali sobie 

złocistego napoju i wznieśli toast. Wstrząsu nie było, wielkiego murzyna, który pachniałby 

snem albo katarem siennym, też nie. Nie jest moim celem, żeby dokładnie przytoczyć, o czym 

rozmawiało dwóch sławnych ludzi. Nie interesuje nas to, co by było gdyby, ale to, co jest 

rzeczywiste, nie istota, ale odłamki codzienności. Powiedzmy, że rozmawiali o polityce. 

W ręce trzymali młotek i tłukli nim o stół. Za każdą głowę polityka po jednym niszczącym 

uderzeniu młotem.  Stół to cierpliwie znosił. Mądrze wymieniali się frazesami, komunizm to 

faszyzm, królowie to świnie, trzeba unikać literatów i intelektualistów. Rozmawiali 

o książkach, które wtedy pisali, o poezji, zarabianiu pieniędzy, bogactwie, faktycznym 

wpływie słowa albo znaczeniu sięgania do rzeczywistości przez poetę. O Jurze Deteli. 

Albo w skrócie, pieprzyli bezsensu. Większość wydarzeń i osób w tej książce jest wymyślona, 

jednak nie wszystkie. Jeśli ktoś się w książce rozpozna, niech podejmie odpowiednie kroki 

w zgodzie z charakterem. Na przykład Morton. Ale nie zapominajmy, że utożsamienie się 
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czytelnika z postacią opowiadania spełnia założenia każdej lektury. Pewnego dnia nas już nie 

będzie. Naszej planety też nie. Kto się wtedy będzie z kim utożsamiał? Ze wspomnianej 

perspektywy zdania wydają są bezsensowne. Ile racji mają ci, którzy myślą w ten sposób. 

Jednak powoli! Jesteśmy ludźmi. Razem podróżujemy w czasie. Kiedy odejdziemy, 

do naszych mieszkań wprowadzą się nasi potomkowie. Dziesięć lat życia zabrało mi napisanie 

książki, która o niczym nie mówi. Kiedyś był Alojz Traminec. Kiedyś rósł dąb. Kiedyś… 

 

 

Na rozdaniu nagród 

 

 Nie pamiętam już, kiedy w końcu wręczono mi nagrodę za całokształt twórczości. 

Czy za poszczególny tomik wierszy albo książkę. Ale zamiast czekania, lepiej opiszę 

wspomniane zdarzenie. Alojz Traminec, teraz już stary, chociaż mimo licznych urazów 

krzepkie i żwawe chłopisko, cały i zdrowy, właściwie nie dotknięty reumatyzmem, bez bólów 

w krzyżu, prawdziwy facet, z ostrym językiem i stalowoszarymi oczami. Skórzasto żylasty 

i wysuszony jak oliwka. W sali głównej stłoczyła się śmietanka kulturalna naszego miasta. 

Pisarze, członkowie KC i opozycja, geniusze z mieszkaniem socjalnym i cierpiący redaktorzy 

programów radiowych lub wydawnictw, prześladowani dyrektorzy bibliotek i zatyrani 

zdobywcy nagród państwowych. Są tu ministrowie, szczury także są, rowerzyści przywieźli 

swoją drużynę i teraz wykrzykują przy torze i oferują zawodnikom plastikowe kubeczki 

herbaty. Wielu, słabo przygotowanych, poci się, chustami i zasłonami ocierają sobie czoła, 

atmosfera jest uroczysta, napięta. Światła zaczęły słabnąć i zatrzymały się w połowie mocy. 

Zagrała orkiestra symfoniczna, silne uczucia zapalają się w patriotycznych duszach panów 

i pań. W pierwszym rzędzie, który jest szczególnie mocno oświetlony, siedzą od lewej 

do prawej następujący artyści: Albert Trava, zasłużony kompozytor i wegetarianin. Rudolf 

Koviĉ, pomocnik woźnego w Szkole Podstawowej im. Franca Zagovednika – Driske 

w Spodniej na Goreńskiej. Marlota Marvicekrajc, redaktorka czasopisma TV-15 i sprzątaczka 

w hali targowej i wystawowej w Lublanie. I jako ostatni, w centrum uwagi nasz intymny 

znajomy Alojz Traminec – Sljuda, ten najmłodszy od ojca Fajdiga, białogłowy łysy człowiek 

z Lublańskich Mokradeł, skrzypek, bajkopisarz, nauczyciel tańca, narciarz, przewodnik 

turystyczny, aktor filmowy, pomywacz naczyń, malarz, alpinista, znawca literatury, 

scenograf, piosenkarz, gitarzysta, redaktor programu kulturalnego, skoczek z wysokości, 

cudzołożnik, członek redakcji „Planinskiego Vestnika”, kochanek i seksoholik, założyciel 

i inicjator wielu towarzystw, spółdzielni i grup, piłkarz, podróżnik, posiadacz licznych tytułów 

akademickich, krajowych i zagranicznych uniwersytetów, szewc, buddysta zen, laureat 

nagrody Nobla w dziedzinie architektury, tłumacz z łaciny, starochińskiego, hebrajskiego, 

keczua, nowoegipskiego, klecha i tak dalej. Szczegółowe informacje o nim można otrzymać 

od wysłanniczki Nik. Nisiotisa Prolegomena „eis ten theologiken gnosiologian”, gdzie na 

stronie 146 jest napisane: „Trójca, nadistotna, przeboska, przedobra, strażniczka Bożej 

mądrości (theosophias), poprowadzi  nas na szczyt praw mistycznych, najwyższy szczyt, 

gdzie proste, absolutne, niezmienne misteria Teologii odsłaniają się (bądź: skrywają się) 

w mroku, ponad światłem, w mroku milczenia, który wprowadza w tajemnice. Prowadzi na 

szczyt, gdzie misteria błyszczą w największych ciemnościach jak coś najjaśniejszego oraz 
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w całkowitej niedotykalności i niewidzialności nad-pięknego blasku napełniają duchy (noes), 

które nie mają oczu…” 

 To był koniec symfonii. Przywieźli kontenery na śmieci. Na scenie pojawi się 

wyglancowany towarzysz w towarzystwie jeszcze jednego wyglancowanego towarzysza. Buty 

im się świecą. U podnóża sceny siedzi cały rząd wyglancowanych towarzyszy, przesuniętych 

w cień i ukrytych w szarości. Towarzysz odkaszlnie, oczyści sobie gardło, charknie i splunie. 

Poprawi mikrofon, czemu towarzyszy długie i ciche spojrzenie na salę. Wyciągnie z kieszeni 

chusteczkę i wysmarka się. Publiczność siedzi teraz cicho jak mysz, da się słyszeć włos 

upadający na podłogę. W oddali odzywa się syrena. Na scenę na moment wchodzi sprzątaczka 

z karabinem maszynowym w ręce i spogląda zdziwiona, potem się wzdryga i szybko znika za 

kurtyną. Towarzysz przemówi gromkim i monotonnym głosem, zdając sobie sprawę 

z uroczystości, którą prowadzi, i z powodu której jego ciało przybiera dokładnie określoną 

pozycję. To jest towarzysz dr Kiril Zlobnik, sławny dożywotni redaktor znakomitej gazety 

strażackiej „Współczesna Przeszłość”, o podtytule „Bełkot z krasowego cmentarza”. Jest 

również członkiem naczelnego sowietu, ojcem mądrych, skrzynią narodowej świadomości, 

partyzanci oddali krew za to, żeby nam było dobrze, i podobnych myśli przewodnich, 

w których brał udział zaraz po wojnie, ponieważ nie miał cywilnego ubrania. 

 Był więc towarzyszem bardzo namaszczonym. Z kieszeni wyciągnął pogniecioną 

kartkę, rozłożył ją i czytał. „Szanowne towarzyszki i towarzysze!” zaczął. „Ja, który jestem 

fasolowym głupcem i, szczycę się tym, głosem narodu, który oddał duszę i krew za wolność, 

ja błyszczący brodaty robaczek, mały kapitan na łodzi dumy narodowej, przyleciałem tu jak 

kanister do morza. Cierpienie było ogromne. Silnym musimy pozostawić prawo do tego, 

aby bronili się sami. W dzieciństwie żyliśmy na przedmieściach. Przyjaźniliśmy się 

z proletariackimi dziećmi i już wcześnie się zorientowałem, że żyją w biedzie. Daliśmy 

im zabawki z obierków ziemniaczanych i celuloidowe lalki bez rąk. Mój ojciec był balonem. 

Każdego dnia brał parę butów z kasy państwowej, dzięki którym próbował matce wyjaśnić 

pojęcie narzędzia jako rzeczy użytecznej i służącej jakiemuś celowi. Dlatego, jako dzieci 

chodziliśmy w za dużych butach. Jednak dało się żyć wygodnie. Wkrótce się do siebie 

przywiązaliśmy. Mój ojciec nie zapomniał o sąsiadach. Wiele razy poza kolejką sprzedał 

im parę sznurówek do butów taternickich, bo lubili chodzić w góry, gdzie ćwiczyli się 

w głodzie i zdrowiu. Zimą nigdy nie zapomniał przyjaźnie pozdrowić przechodniów 

i wszyscy w sąsiedztwie BS1, BS2, i BS4 go lubili. Nie mieli nic innego, no to nosili nam 

przed drzwi własne gówno. Kiedy przyszła wojna, od razu wiedzieliśmy, że skończy się 

wygraną rewolucji. Ukryliśmy się i czekaliśmy na odpowiedni moment. Potem zapisaliśmy 

się do partii i poprosiliśmy o dom. Było więcej takich jak my, dlatego pomagaliśmy sobie. 

Kovaĉeviĉowi dałem swój stary, wygodny znoszony garnitur, żeby mu nie było zimno. 

Oczywiście publicznie byłem przeciw, ale potem się postawiliśmy, bo wiedzieliśmy, 

że Bumbatoviĉ za chwilę poleci. Vidmar też mówił publicznie, że jest przeciw, a ukradkiem 

przysłał mu szachy i dwa bony obiadowe. Mój ojciec, który to doceniał, jako człowiek 

z dużym doświadczeniem, wątpił w społecznie pozytywny wynik, miał bowiem pewne 

doświadczenie z czarnymi koszulami, ja już w przedszkolu przyjąłem postępowe idee. 

W trzeciej klasie szkoły podstawowej zostałem członkiem Organizacji Młodzieżowej. 

Poszliśmy zjeżdżać na nartach z Rożnika. Z tego powodu miałem kłopoty i kilkakrotnie 
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wyrzucano mnie z klasy. Nie ukrywałem swoich poglądów, ale też się z nimi nie obnosiłem, 

bo było to niebezpieczne i głupie. Dziesięciolatkę skończyłem w więzieniu i zaraz potem 

zapisałem się do jedynej wówczas szkoły realnej w Lublanie, prowadzonej przez urszulanki. 

 

Tłumaczenie: Aleksandra Goczoł 

 

 

Chodzi o znane Liceum Chlorofilowe, gdzie poznałem większość towarzyszy, 

z którymi po wojnie przejęliśmy ster rewolucji w swoje ręce. Związaliśmy się z komórką na 

Wydziale Medycznym. Później nam zarzucano, że wtedy w Lublanie takiego wydziału 

jeszcze nie było. To nic nie szkodzi. Liczą się intencje. Z flagą zieloną do białej Lublany. 

Urszulanki walczyły o nas pazurami i zębami. Nie chciały oddać szkoły, a poza tym nasi 

rodzice dobrze im płacili. Zrobiły okopy w ogrodzie i niestety nie udało nam się ukończyć 

nauki. Zbliżała się wojna. Ci najbardziej radykalni podłożyli ogień pod kilka włoskich 

ciężarówek, które jeździły przez Lublanę do Agramu
2
. Kierowcy stawiali na noc swoje 

wielkie tiry przy ulicy Vilharjevej, a sami wyruszali na zwiedzanie miasta organizowane dla 

nich przez Towarzystwo Pisarzy-Kierowców Ciężarówek, mieszczące się przy ulicy 

Komenskiego, obecnej Tomńiĉevej. Tej nocy było dokładnie tak samo. Wsiadłem do nowego 

Volvo Sport, koło mnie usiadła towarzyszka Ladka Svet, po mężu Jurc (wtedy żona redaktora 

naczelnego wiodącego dziennika Nasze pocztówki). Na ulicę Vilharjevą przyjechaliśmy dość 

późno, bo wcześniej rozbijaliśmy jeszcze lampy Pleĉnika w alei Kvatermana. I pomazaliśmy 

je w swastyki. Śledzą nas? zadaliśmy sobie pytanie. Musimy ich zgubić. Pojechaliśmy na 

Govejek, wynajęliśmy pokój i udawaliśmy, że cudzołożymy, co też robiliśmy naprawdę, 

ale tylko po to, aby zatrzeć za sobą ślady. Udało nam się. Przyjechaliśmy w samą porę, żebym 

dał światłami sygnał do rozpoczęcia akcji. Chłopcy najpierw ciężarówki ograbili, a później je 

podpalili. Lidija padła mi w objęcia, po jej twarzy tańczył odblask łuny z płonących 

ciężarówek. Z kieszeni na piersi wyciągnąłem futeralik z małymi skrzypcami i zacząłem na 

nich grać. Tak, widzicie państwo, nawet w najcięższych chwilach naszego 

narodowowyzwoleńczego łoju krzepiliśmy swojego ducha programem kulturalnym. Muzyka 

była zawsze z nami. Muzyka, alkohol i piękne żony dygnitarzy. Na przykład Alenka. Ach, 

nawet teraz mam dreszcze. Również w ten sposób walczyliśmy. Przy śniadaniu, w łóżkach lub 

odwiedzając ranne towarzyszki i je krzepiąc. Albo, jak wyraził to w swoim wierszu nasz 

wielki poeta: „Nie umarliście, wróciliście do życia i dlatego chcielibyście jeszcze raz 

umrzeć”. Jak widać, mieliśmy rację. Dziś, po wszystkich tych wiekach postępu i wielkich 

zwycięstw naszych ideałów zebraliśmy się tutaj, aby wyrazić uznanie dla zasłużonych 

działaczy kulturalnych naszego narodu za dzieło życia, które tworzyli słowem i duchem. 

Nie wszystko złoto, co się świeci. Nie zawsze zgadzamy się z dorobkiem, który nagradzamy. 

To są ludzie, którzy ciężko harowali, ofiarnie odmawiali sobie wszystkiego, czego im tak czy 

inaczej nie daliśmy. Ale to, że udało im się, mimo całej tej nagonki, przeżyć – sami państwo 

rozumieją. To jest warte orderu. Wiedzieliśmy, że są zasłużeni i strzegliśmy ich jak oczu 

w głowach. Zbyt duży luksus człowieka osłabia, zbyt wielkie honory go rozpieszczają. Plenus 

venter non studet libenter. To już wiedzieli starożytni Rzymianie i to wiemy też my. Igrzysk 

                                                
2 Agram – historyczna nazwa Zagrzebia. 
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i chleba. Zamiast igrzysk – bicz, zamiast chleba – głód. Tak to się zmienia. I piłka nożna. 

Literatura i piłka nożna to nasza przyszłość. Nie ma słoweńskiego literata bez piłki nożnej. 

Syci i zmęczeni wszystkim ludzie wolą wejść na złą drogę, drogę zbrodniarzy i spekulantów – 

w skrócie: wrogów ludzkości. Ponieważ jesteśmy narodem, który oddycha jak jeden mąż, 

a jego myśl rozdziela się na milion kropel. Błogą roztacza ziemia woń po deszczu umysłów 

synów swoich i cór swoich. Na północnym-zachodzie wznosi się imponujący Triglaw. 

Potężne ramiona szerzy nad doliną Vrat. Na południowym-wschodzie milcząca Kolpa 

prześlizguje się przez tysiącletnie lasy, do których nie zachodzi zwykły śmiertelnik. Znajdują 

się tam sławetne rewiry łowieckie, zaś w głębinach puszczy skrywa się tajemniczy górzysty 

teren. Niedźwiedzie i kleszcze. Na zachodzie morze opiera się o fliszowy brzeg, a na 

wschodzie równina rozlewa się w bałkańsko-węgierski półmrok. Jeśli dasz im pieniądze, upiją 

się. Prawdziwa nagroda jest w duszy, którą raduje uznanie i świadomość, że społeczeństwo 

przyjęło ją do swego serca. Miłość, jest niczym czarnoziem. Nasza ziemia została wybrana, 

dlatego wybrany został też znaczek uznania. Każdemu laureatowi dziewczę w stroju 

narodowym przypnie gustowny znaczek z plastiku przedstawiający Triglawski Park 

Narodowy, pod którym wije się wstęga z napisem „Poskromienie złośnicy”. 

 Nastąpiła krótka, acz wypełniona głęboką myślą pauza. Aż rozległo się po sali. 

Publiczność głęboko westchnęła. Nadchodziła uroczysta chwila. 

 „Pozwólcie, że jako pierwszego laureata dzisiejszego wieczoru poproszę na scenę 

naszego artystę Wolfganga Traminca Pentokratora Sljudę Szóstego”. Snopy światła 

z punktowych reflektorów przecięły salę i oświetliły boskiego starca, który zaczął podnosić 

się z krzesła. W odświętnej ciszy wyraźnie dało się słyszeć strzykanie jego kości. Powoli, 

jakby ruchem wskazówek zegara, dziewięćdziesięcio dziewięć latek przywlókł się na scenę. 

Publiczność stanowiąca elitę narodu wpatrzyła się w niego i zadrżała w majestatycznym 

poszanowaniu. Tu stał, we własnej osobie, przed nimi, nieśmiertelny w śmiertelnym ciele, 

śmiertelnik z nieśmiertelną duszą. 

 „No, starcze, widzę, że ty też się tu przywlokłeś”, przywitał go na scenie towarzysz 

Kiril Zlobnik i zaczął go klepać po ramionach, że aż z fraka mistrza podniosły się obłoki 

kurzu i prawie się udusił, tak kaszlał i się krztusił. „Ho, ho, patrzcie no, starego osła, jak się 

trzyma”, pokasływał do mikrofonu przedstawiciel narodu i publiczność aż zaszumiała 

z zachwytu. Chwycił starca, zaciągnął go przed mikrofon i śliniąc się szepnął mu, 

że wypadałoby wygłosić jakieś przemówionko. Krótkie, jędrne i zasługujące na nieśmiertelną 

sławę, jaką daje nagroda. Starzec beknął, pierdnął i zwinął się w skurczu, jakby właśnie dostał 

zawału. Trzęsącą się ręką sięgnął do kieszeni pożyczonego fraka, wyciągnął pogniecioną 

i brudną chusteczkę i otarł spocone czoło. „Drogie dzieci”, zaczął. „Jak doskonale wiecie, 

dzisiaj minęły dokładnie cztery lata, od kiedy po raz pierwszy zapłakałem. Natomiast 

milczałem już wcześniej. Zaś wkrótce potem postanowiłem, że zostanę literatem. Zacząłem 

pić i uganiać się za kobietami. Zacząłem nienawidzić reżim i nienawidzę go do dziś. 

Wszystkie reżimy po kolei, a najbardziej klerykalizm, który jest hodowany w sercu tego 

narodu jak jakieś róże. Jako młody kawaler nie zwykłem żyć jak pies. Na stare lata też tego 

nie planuję. Zrozumiałem, że literatura jest jak kieliszek, do którego wlewam wino. Kiedy 

wino wypełnia kieliszek po brzegi, zaczyna się wylewać i przychodzi czas, że inny człowiek 

może w nim zamoczyć usta. Człowiek wyrasta sam z siebie, jak z butów czy z ubrania. 
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To, co na początku było dla człowieka jego własnym losem, staje się pracą, która ma 

znaczenie bardziej szersze niż węższe. Życie to dwusieczna, a okrąg to obwód koła. Nikt nie 

jest związany z urodą z przyczyn zewnętrznych. Ale z powodu mieszkania i sałaty. Każdy jest 

odpowiedzialny za siebie, nie licząc się z nadętymi ustaleniami i ogólnie przyjętymi 

żądaniami. Każdy tłum przystraja się gównem i w każdym społeczeństwie jest piramida ludzi, 

która formuje się na podstawie pracy łokciami. Bardziej wymagające wspinaczki nadają się 

tylko dla lepiej przygotowanych ludzi. Na końcu okazuje się, że społeczeństwo to organizm 

obejmujący wszystkie poziomy. Ci najbliższi i najsławniejsi, to zwykle największe dranie, 

zręcznie ukryci zdrajcy i żadne, nawet najgorsze przekleństwo nie wystarcza, żebym mógł je 

przylepić do ich imienia. Niech sami się zagryzą. Dlaczego jestem tu dzisiaj? Ponieważ kiedyś 

pragnąłem stanąć na scenie i splunąć wam w twarz. W świetle masy reflektorów chciałem 

wyciągnąć wacka i na was nasikać. Napchać te wasze fałszywe gęby gównem i wytrzeć wam 

w mordy ten wasz zasrany znaczek, który mi ten obśliniony liżydupek kameleon wciska 

w ręce. Wgryźć się jak wyrzut sumienia w wasze zgniłe serca, weżreć się w was trującą śliną. 

Żebyście cierpieli męki i śmierdzieli na wieki. Pragnąłem wtedy, aby spotkało was wszystko 

to, co najgorsze, żeby was przypiekali na wolnym ogniu, zasypiających wciąż budzili, 

wrzucili was między jadowite węże i kompletnie poniżyli. To oczywiste, że was nienawidzę, 

bo jesteście podłe dranie. Ale tego nie muszę mówić, to sami wiecie. Moje życie długo nie 

znało nic poza śmiertelną nienawiścią. Jakże byłem głupi i pełen winy! Za dużo krzyczałem, 

za mało słuchałem. Byłem przepełniony samym sobą, widziałem tylko wieprzy i obłudników, 

przylepionych do stołów jak jakaś pleśń, i nie wiedziałem, czy to jest w naturze człowieka, 

że słabi i chorzy skrywają się za maską władców i zbrodniarzy. Bo wszyscy, którzy tu 

jesteście, jesteście zbrodniarzami. Byli, obecni, potencjalni. Przycięci Platoni i Marksi i ich 

współczesne klerykalne lizusy, schowani za maską różnego rodzaju interpretatorów. Dlaczego 

miałbym się na was wściekać i was nienawidzić, wy, poniżani? Naprawdę żal mi was. 

To dziwne, ale prawdziwe. Bo nie jest wam dane, aby w kanionach poezji wsłuchiwać się 

w drżenie własnej istoty, roznegliżowani i zadowoleni sami ze sobą. I uderzać w kotły i dąć 

w myśliwski róg. I jak było dane to mnie, że wstąpiłem do chaosu śladem innych pisarzy, 

tak również i za mną pozostanie ścieżka, która będzie mogła prowadzić wybranych według 

ich własnej woli przez nic nie wart labirynt duszy. Ha, stoję tu, wątły, ale jak na swoje lata  

krzepki i surowego rozumu.” Znów pierdnął. „Czy mam coś do ofiarowania? Czy ktoś 

naprawdę myśli, że odpowiem na swoje pytanie? Przecież rzeczy nie są tak nieokreślone, jak 

na pierwszy rzut oka wyglądają. Na końcu wszyscy pomrzemy, włącznie z naszą planetą 

i gwiazdami, i kto będzie wtedy czytał te nieistotne zdania? Czyż jabłonie pytają, kto będzie 

jadł ich owoce, czy góry interesują się następstwami, czy dbają o pochwały, zarzucając 

grzebienie i urwiska lawinami? Dziś, kiedy – już przechylony przez kraj życia – patrzę wstecz 

na drogę, którą przeszedłem, widzę, że nic nie wiem. Nawet to, czemu kiedyś nadałem formę 

kakofonicznych zjaw, okazało się być nieobowiązkowym bezsensem, mającym znaczenie 

tylko dla ludzi. Wśród mrówek sprawy wyglądają już inaczej. Naprawdę stoimy wszyscy 

przed tym samym, ukłuci tym samym niepokojem, bez odpowiedzi na to samo pytanie. Co się 

zaś tyczy nagrody, proponuję, abyście ją przyznali Zlobnikowi, jemu o wiele bardziej się 

przyda niż mnie. Znaczek wsadzi sobie w dupę i będzie wymownie na was patrzył. 

Zastanówcie się nad anonimowością. Mówiłem bez ładu i składu. Pomylony starzec. Ale mam 
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tak mało czasu na podsłuchiwanie. Siedzę za amatorskim radioaparatem do podsłuchu 

i słucham, o czym się zmawiacie. Wpatrzony w nieosiągalne, w to, co głucho się wymyka. 

Wiem, te oczy nie są stworzone do nieobecnego światła. Nigdy nie ujrzą, czego nie ma 

w zasięgu wzroku. A myśli, zdania! Jak daleko mogą sięgnąć, zobowiązane bywalcowi, który 

upada bez możliwości, aby na chwilę się zatrzymać i połakomić się na samego siebie? Jestem 

salzburskim słupem z soli kamiennej. Uderzam w siebie młotkiem i słychać: stuk, stuk. 

Majestatycznie. Kto to zrozumie. Stuk, stuk! Na jakiej górze żyję, jakie wiatry mnie 

chłodzicie i ostrzycie w świętą szczerbę. Jak ten Chińczyk, nigdy nie odejdę na pustynię i nie 

obrócę się w proch, którym miota tamtejszy wiatr…” 

 Wpół do siódmej. Lampka rzucała słabe światło na obie twarze zatopione w dymie 

papierosowym. „Muszę już iść”, powiedział Alojzy Traminec. „Żona na mnie czeka 

z dziećmi, muszę je położyć do łóżek, bo idzie na zajęcia z japońskiego”. Byli pijani, whisky, 

złota whisky na grubość palca tkwiła na dnie butelki, nie było jej już wiele, w ich głowach 

przemieniła się w parę, aż kołysali się i chwiali, Alojzy i Tonko, o którym się mówiło, 

że sprzedaje tekstylia po pociągach, a tak naprawdę handlował biżuterią. Ale teraz miał 

zamknięte oczy, był daleko, chociaż nie należało myśleć, że śpi. „Adios, amigo”. „Adios”, 

wyszeptał. Drzwi za Alojzym się zamknęły. Stał na wilgotnej, ale starannie zamiecionej klatce 

schodowej. Wysoko pod sufitem, zapaćkanym w wielkie, brązowe plamy, tkwiła goła 

żarówka. Przed laty ktoś obsikał schody piętro wyżej i wspomniane już plamy i żarówka, 

upstrzona muszym gównem, to było wszystko, co świadczyło o zapomnianym wydarzeniu. 

Był kompletnie zgaszony. Ale nie z powodu alkoholu i narkotyków. Cichy smutek zakwitł 

w nim, jak ledwo zauważalna mgiełka. Zszedł po schodach, zawiesił się na miedzianej klamce 

od drzwi wejściowych, pociągnął, iiiiiiiiiiiiiii, zaskrzypiały zawiasy i na próg wdarła się 

ciemność, wieczór i mgła. Z tyłu migotała wilgotna ulica. Ubłoconą drogę przed domem 

przecinały ślady rowerów, pośród których świeciła się wielka kałuża. Z wątłego czarnego bzu 

przy płocie kapało. Panowała ociężała i do płaczu żałosna atmosfera. Ale nie zapłakał. 

Niespodziewanie, jak z bicza strzelił, ciężar się rozproszył, piiiiich, ucisk popuścił, żwawo 

przyspieszył kroku i przebiegł przez ulicę na przystanek autobusowy. W jego myślach pojawił 

się obraz sprzed wielu lat. Przypomniał sobie niekończące się chodzenie po Genui, od jednego 

czerwono-białego znaku na przystanku autobusowym do drugiego, na których napisane było 

Fermata. Nie miał ani grosza, żeby mógł wskoczyć do autobusu i pojechać na przedmieścia, 

a później stopem w stronę Francji. U góry, wysoko pod niebem na olbrzymich słupach wiła 

się autostrada, a on bez końca chodził wzdłuż wybrzeża przez miasto, którego nie było kresu, 

od jednego przystanku do drugiego i tak w nieskończoność, którą synkopowało to niezwykłe 

słowo. Szedł po poboczu i przypomniał sobie czasy, kiedy pisał książkę, w której opisał 

wspomnienie marszu obok fermat, w którym sobie przypomina, że pisał o nim w książce, 

którą pisze teraz. Aż zakręciło mu się przed oczami, przechylił głowę w tył i spojrzał na 

wysokie łuki wiaduktu autostrady. Przypomniał sobie, że kiedyś szedł tam u góry, patrzył 

z mostu na miasto i wyobrażał sobie, że idzie na dole, patrzy w górę i wyobraża sobie, że idzie 

u góry i chciałby być na dole, że mógłby się zatrzymać przy rurze wodociągu i napić. Był 

głodny, spragniony, zmęczony i bał się, że zjawi się policja i go przegoni, że chodzi po 

autostradzie, co było surowo wzbronione. Chuj wam w dupę, policyjne gówno, pomyślał 

i znów ogarnęło go przygnębienie. Jakby po prostu musiał być smutny, nie tak sam w sobie 
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smutny, ale z powodu smutnego wieczoru i miasta, i nieprzyjemnej ulicy Masaryka, i zakrętu, 

i fabryki Zmaj, spadku drogi, która prowadziła w stronę kliniki i Tikveńa, sklepu 

z winogronami i z winem. Smutna była też marynarska knajpa za rogiem, dziwna pozostałość 

z pirackich czasów na przedmieściach Lublany, w towarzystwie granitowych klocków 

i alkalicznego smrodu, stukotu pociągów po wiadukcie, wielkich metalowych platform, 

błyszczących pod mostem kolejowym. Knajpa z okrągłymi oknami, w której marynarze, 

tysiąc kilometrów od morza, klęli, pili, pluli i walili pięściami po stołach, na których świecą 

się małe kałuże rozlanego wina. Przyjechał autobus z oczami Wolfanda. Hamulce zapiszczały. 

Skądś pojawił się fragment melodii „Za lat długich siedem, znów zobaczę ciebie”. Koła 

autobusu wjechały w kałużę przy chodniku, aż zaszumiało jak skwarek w gorącym tłuszczu. 

Drzwi się otworzyły, wsiadł. Autobus był prawie pełen. Na siedzeniach tkwili pasażerowie. 

O tej godzinie już zmęczeni. Nieobecni patrzyli w próżnię, bez żadnego kontaktu jeden 

z drugim, ani z autobusem. Dużo było młodzieży szkolnej. Zwinnie przeciskali się między 

starszymi. Gimnazjaliści z mnóstwem czerwonych, ropnych pryszczy. Mówili dużo i głośno, 

w większości bzdury. Alojzy miał szczęście. Znalazł wolne siedzenie. Usiadł obok 

dziewczyny, która pogardliwie odsunęła wzrok i skierowała go w szybę. Ale nóg nie odsunęła 

i na udzie poczuł udo, które ostrożnie przycisnęło się do niego. Od razu zrobiło mu się ciepło 

w kroku. Z torby wyciągnął książkę i zaczął ją czytać. Jej obrażone udo się odsunęło, a jej 

oczy wróciły ku niemu i pytająco na niego spojrzały. Uśmiechnął się do niej, ale ona od razu 

odwróciła wzrok i na twarz spuściła zasłonę znudzonej obojętności. „Przeklęta krowa”, 

pomyślał Lojz. „Najpierw zachowuje się jak dziwka, a potem tak głupio sobie pogrywa. 

Czego ona w ogóle chce? Dobrego rżnięcia? Ręki na cyckach, palca w cipce, męża, złoty 

telewizor, zmarnowaną starość, gorzkie życie, pijaka, impotenta?” Przez chwilę ogarnęła 

go wściekłość, aż w ogóle nie mógł czytać i najchętniej dałby jej po ryju. Potem zrozumiał, 

że jest kretynem, zrobiło mu się żal babeczki, pełnej strachów, oszukiwania i owijania 

w bawełnę, która nie umie powiedzieć „tak”. Swoje odbicie w lustrze. Nie wysiedli na 

następnym przystanku położyć się do parku w krzaki, jak zrobił to Jack Kerouac (autor 

wspomniany na początku książki). Niech żyje podalpejski katolicyzm, który nie pozwala na 

spontaniczne wycieczki prowadzące do sedna wydarzenia. Kultura! Znów ta posrana kultura. 

Konstytucja paranoi. Na następnym przystanku dziewczyna przecisnęła się przez niego 

i wysiadła z autobusu. Kiedy spojrzeli na siebie ten ostatni raz, ich oczy były puste, nie 

wydarzyło się nic, dwa kawałki marmuru przypadkiem się o siebie otarły, nic poza tym. 

Na zwolnione siedzenie wcisnął się długonogi Bośniak, wystrojony chłopak, ubrany w modny 

garnitur z Mury. Koszula z wielkim kołnierzem była nisko odpięta, widać było pełno 

owłosienia, ale też wyziewy nieumytego ciała wydatnie parowały stamtąd w pobliskie 

otoczenie. Chłopak miał szczególną technikę podbijania nowego terytorium. W ogóle nie 

usiadł do końca na swoim siedzeniu, połową lewego pośladka wcisnął się na moją część 

i próbował mnie zepchnąć wstrętnym dotykiem swojego obrzydliwego ciała. Biologiczny 

prymitywizm zwierzącia, które dla rozrywki pogwizduje sobie debilną piosenkę Lepej Breny. 

Pozwolił swoim dolnym kończynom przyciskać się do moich, mając świadomość 

obrzydliwości swojego ciała. Ale Lojze podróżował dalej, niż tylko w okolicach lublańskiego 

dworca. I ciała, które ocierały o niego swoje zagrzybione strupy, przygotowały go na coś 

więcej, niż na podstawówkowy napad cywilizowanego śmierdziela. Wygodnie się rozsiadł 
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i zaczął go delikatnie głaskać po udach. Ten, który przed chwilą myślał: „Straci nerwy, nie 

wytrzyma biologicznego napadu mężczyzny, poczuje niewygodę, cofnie swoje uda, a ja będę 

spychał go dalej, dopóki go nie wyrzucę z siedzenia”, osłupiały odwrócił się i odsunął nogi 

jak oparzony. Ale, oto teraz, Alojzy rusza do ataku. Typ niespokojnie uchyla się przed nim jak 

przed grzechotnikiem. „Ha, koleś, nie wystarczy, że jesteś gastarbeiterem, jeśli chcesz 

zachować przewagę. Przede wszystkim nie wolno ci być ludzkim gównem i wykorzystywać 

faktu, że wykorzystuje cię słoweńska gospodarka. Nie tylko my, Słoweńcy, jesteśmy obleśni, 

też wśród Bośniaczeros znajdą się tacy, którzy są koncentratem z gówna”. Popychał go wciąż 

dalej, dopóki mężczyzna nagle nie wstał i nie przemieścił się w stronę środka autobusu. 

 Dwa przystanki dalej wysiadł. Lojze ponownie zaczął czytać. I zasnął. Jak bóg. 

Jak suseł. 

 Kiedy się obudził, znalazł się na planecie III w układzie słonecznym Dihur IV. 

Miał sześć par oczu i samochodzącą brodę, która biegła za nimi jak mały piesek i niosła jego 

układ trawienny. Chociaż nie zaczął jeszcze używać wszystkich swoich trzech kończyn, był 

zwinny jak kot. Na prawej części widnokręgu zajęczała tramontana. Georgiu Pulzarońki 

przestraszony drgnął. „Kurde, tramontana!”. Trzeba było myśleć szybko, globalnie. Podłączył 

się do magnetopodu. Skrzyp, skrzyp, dochodziło z niego, dopóki nie schłodził się na tyle, 

że zaczął nadawać napisy w języku czytelników Knamuńa, japonoidnego plemienia 

Bezgavków z obrzeży Nanońkiego stoku. Rozciągnęli taśmę z małymi obrazkami. Dihurczyk 

ziewnął i zamknął oczne okiennice. Podczas ustawiania magnetopodowego programu 

na zewnątrz szalała tramontana. Planeta III przebiła się w wyrosłą magnetyczną ścianę. Miał 

gorszą kondycję niż zwykle, ponieważ magnetycznej ściany już jakiś czas nie było. Czysty 

wir chaosu, wspinaczka klasyczna i duże prawdopodobieństwo, że chodzi o gazy. Żadnych 

klinów dla bezpieczeństwa. „Kurde”, krzyczało w nim, to było wszystko. Zaczęło się. Zakopał 

się w piasek, ściana zaczęła się podnosić. Pierwszy etap wspinaczki był jeszcze w miarę 

łatwy. Wtedy naskoczyły na niego chmury paratramontany. Zaciągnęły go zasłony wodnej 

pamięci i pogasiły świetlne węzły. Na wschodzie zaczął wstawać dzień. 

 

Tłumaczenie: Ewa Ziewiec 
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Anna Kokoszka 

Uniwersytet Śląski 
 

Pracowałam nad fragmenten tekstu Iztoka Osojnika pochodzącym z powieści 

Melinda Podgorny albo próba odkrycia dlaczego nie zamordowałem Maksa Cankara. 

Największym wyzwaniem było samo wczucie się w styl Osojnika, czego najdobitniejszym 

przykładem jest przetłumaczenie i wkomponowanie w tekst zwrotów dosadnie opisujących 

czynności fizjologiczne. Pojawiające się znienacka „sranie‟ czy „gówno‟ budzą pewien opór, 

jednak nie ulega wątpliwości, że słowa te należało przetłumaczyć w sposób dosadny, a nie 

„łagodzić” ich wydźwięk. Z drugiej jednak strony specyfika stylu Osojnika, opierającego się 

na nagłych i zaskakujących zwrotach akcji, zmianach miejsca akcji, czy też w ogóle sposobu 

narracji, pozwala na dosyć swobodne tłumaczenie. Tekst jest właściwie jednym, 

nieprzerwanym strumieniem skojarzeń-nieskojarzeń. Raczej zestawia sceny niż opisuje spójny 

ciąg wydarzeń, co ułatwia pracę tłumacza, gdyż tak naprawdę każdy fragment może być 

traktowany jako oddzielny tekst. Pewnych trudności nastręczało nagromadzenie 

przymiotników i nie zawsze udawało mi się oddać wieloznaczność, jaką oferuje dane 

zestawienie słów w oryginale. Jak na przykład w zdaniu: „Każdy pisarz wie, że świat można 

rozciągać do woli, ile dusza zapragnie. I można go wyobracać  (proszę mi wybaczyć)‟; 

polskie „wyobracać‟ (w oryginale: nategovati) nie ma tak wyraźnego jak w słoweńskim 

seksualnego podtekstu, co sprawia, że nie do końca zrozumiałe może być następujące po tym 

przepraszanie czytelnika. Jednak zdecydowałam się na rozwiązanie kompromisowe – pewna 

dwuznaczność została zachowana i uważam, że nie zakłóca narracji.  

W tekście powieści Osojnika wiele fragmentów można przetłumaczyć na kilka 

sposobów i wybór wariantu często opierał się często na wyborze opcji, która zapewni 

czytelnikowi płynne przejście do kolejnej „sceny”. 
 

 

Aleksandra Goczoł 
Uniwersytet Śląski 

 

Pracowałam nad fragmentem tekstu Iztoka Osojnika Temna snov ali zapiski o neki 

nespečnosti. Stanowił dla mnie dość duże wyzwanie ze względu na specyficzny styl powieści, 

a także dlatego, że było to moje pierwsze poważne tłumaczenie tekstu literackiego. Temna 

snov ali… jest powieścią eksperymnetalną; sam Iztok Osojnik zwrócił uwagę na fakt, iż jest to 

powieść bez fabuły, oparta na grach językowych i zabawie językiem. I właśnie te konstrukcje 

językowe oraz mieszanie stylów sprawiały mi najwięcej trudności. Dla przykładu 

sformułowanie: Jako namazljeni tovariš je torej to bil. ostatecznie zdecydowałam się 

przetłumaczyć: „Był więc towarzyszem bardzo namaszczonym‟. Wydaje mi się, ze w ten 

sposób udało mi się zaznaczyć ironię tego zdania.  

Mimo dużych chęci, nie udało mi się zachować paralelizmu w sformułowaniu 

nadbistvena, nadbozanska, naddobrotna, nadzornica i przetłumaczyłam je jako: „nadistotna‟, 

„przeboska‟, „przedobra‟, „strażniczka‟. Trudność sprawiły mi również nazwy własne, dość 

często pojawiające się w tekście, które nie posiadają odpowiedników w języku polskim, 

w takich przypadkach decydowałam się na w miarę zwięzłe i jednoznaczne opisanie danego 

miejsca, jak np. w przypadku Gospodarsko razstavisce – „hala targowa i wystawowa‟.  
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Ewa Ziewiec 

Uniwersytet Gdański 
 

Powyższy fragment powieści Iztoka Osojnika Temna snov ali zapiski o neki 

nespečnosti nie stanowi jedności kompozycyjnej. Jest to kontynuacja przemówienia osoby 

prowadzącej uroczystość wręczenia nagród literackich. Stylistycznie treść jest dość 

zróżnicowana – miejscami brzmi jak emocjonalne opowiadanie historii z życia, później zaś 

przechodzi do pseudonatchnionego przemówienia przepełnionego ekspresywnością i sztuczną 

wzniosłością. Oddanie charakteru tego pozłacanego tonu przemówienia nie było łatwym 

zadaniem. Pojawiły się zdania typu: „Błogą roztacza ziemia woń po deszczu umysłów synów 

swoich i cór swoich‟, które swoją przesadnością kpią ze stylu publicznych przemówień, i tę 

parodię należało odpowiednio przekazać w języku polskim. 

 Kolejna część to przemówienie dziewięćdziesięciodzie-więcioletniego starca, nie 

bojącego się wulgaryzmów, które też należało w języku polskim oddać z odpowiednią siłą. 

Starzec pod koniec przemówienia gubi wątek, zaczynając bezładnie pleść. Nie można jednak 

było dać się ponieść i pozwolić, aby wszystkie wypowiadane przez niego zdania całkiem 

zgubiły sens. 

 Następny akapit również przynosi zdania wymagające niemałego skupienia zarówno 

od tłumacza, jak i od czytelnika, np. „Przypomniał sobie, że kiedyś szedł tam u góry, patrzył 

z mostu na miasto i wyobrażał sobie, że idzie na dole, patrzy w górę i wyobraża sobie, że idzie 

u góry i chciałby być na dole (…)‟. W tej części historii pojawia się również typowy problem 

tłumacza języków „bałkańskich”: w oryginale jest zdanie w języku bośniackim, które dla 

czytelników słoweńskich jest zrozumiałe. Zmuszona byłam przetłumaczyć je na standardowy 

język polski, co nie oddaje w pełni charakteru autora wypowiedzi. 

 Powyższe przykłady udowadniają, że twórczość Iztoka Osojnika stanowi niemałe 

wyzwanie dla tłumacza. 
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AUTORZY CZESCY 
 

 

 

 

 

DAGMAR TELINGEROVÁ 
 

Poetka (1927-2003). Jej debiut Dopisy bez adres (1959), został ciepło przyjęty przez krytykę. 

Jej prace były wydawane w czasopismach i gazetach. Na znak protestu po okupacji wojsk 

radzieckich (1968) przestała publikować na wiele lat. Wróciła do pisania po aksamitnej 

rewolucji w magazynie „Alternativa plus”. W 2003 roku z powodu choroby zakończyła 

współpracę. To, co napisała, jest dojrzałą, wyjątkową poezją. 

 
 

RADKA DENEMARKOVÁ  
 

Czeska pisarka ur. 1968 r., dziennikarka, autorka dramatów i scenariuszy, tłumaczka. 

Studiowała germanistykę i bohemistykę na Uniwersytecie Karola w Pradze, posiada doktorat. 

Pracowała naukowo w Instytucie Literatury Czeskiej Czeskiej Akademii Nauk oraz była 

kierownikiem literackim w praskim teatrze Na zábradlí. Tłumaczy z języka niemieckiego, jest 

też autorką scenariuszy telewizyjnych filmów dokumentalnych. Jej artykuły publikowane są 

w uznanych czasopismach literackich („Tvar”, „Literatura Czeska”). Za powieść Peníze od 

Hitlera uzyskała renomowaną czeską nagrodę Magnesia Litera (2007). W roku 2009 

nominowana do Magnesii za biograficzną powieść o dyrektorze teatru Na zábradlí, Petrze 

Léblu.  
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AUTORZY SŁOWEOSCY 

 
 

META KUŃAR 
 

Urodziła się 10 maja 1952 r. w Lublanie, gdzie ukończyła studia na Wydziale Filologicznym. 

Za pionierską pracę w Księgarni Pleĉnika otrzymała nagrodę im. Lavoslava Schwentnera. 

Pierwsze publikacje w czasopiśmie „Sodobnost”, kolejne we wszystkich ważniejszych 

słoweńskich czasopismach literackich. Tomiki poetyckie: Madeira (1993), Svila in lan/Silk 

and flax (1997) oraz Ljubljana (2004). Poetka jest także autorką scenariusza i reżyserem filmu 

Naš Jurij Souček (1999) oraz muzyczno-literackiego performansu Prestol poezije/The throne 

of Poetry (premierowa inscenizacja odbyła się w 1997 r. w Słowenii, a następne w USA 

i Kanadzie). Do jej dorobku należy także cykl spotkań „Metaveĉeri” (Metawieczory) 

w lublańskiej księgarni Konzorcij, składający się na siedemdziesiąt rozmów z twórcami 

słoweńskimi i zagranicznymi. 

 

IZTOK OSOJNIK 

 

Urodzony w Lublanie w 1951 r., poeta, pisarz, eseista, tłumacz, malarz, przewodnik 

turystyczny, alpinista. Ukończył studia z literatury porównawczej na Uniwersytecie 

w Lublanie (1977), ukończył studia podyplomowe w Osace w Japonii (1980-1982), obecnie 

kończy studia doktoranckie na Uniwersytecie na Primorskem. W latach 1997-2004 był 

dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Literackiego „Vilenica”, od roku 2003 wraz z Aną 

Jelnikar organizuje poetyckie warsztaty translatorskie „Zlati ĉoln”. Opublikował 19 tomików 

poezji i 3 powieści. W roku 2004 ukazał się zbiór esejów Nasmeh Mone Lize. W ostatnich 

latach opublikował cztery głośne tomiki poezji: Temni julij, Nekoč je bila Ameryka, Iz Novega 

sveta oraz Gospod Danes. Za swoje utwory zdobył wiele uznanych nagród słoweńskich 

i międzynarodowych. W roku 2005 nominowany do Nagrody im. Preńerna. Mieszka i tworzy 

w Lublanie.
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TŁUMACZE Z JĘZYKA CZESKIEGO 
 
 

Barbara Szot 

Uniwersytet Jagielloński - II rok turkologii, I studiów doktoranckich. Absolwentka 

bohemistyki, dwukrotna laureatka ogólnopolskiego konkursu przekładowego dla bohemistów 

w kategorii poezji 

 

Elżbieta Ostapiuk   

Absolwentka filologii czeskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz 

stosunków międzynarodowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktorantka UWr. 

Stypendystka programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – Erasmus), w ramach którego 

spędziła jeden semestr w Republice Czeskiej na UJEP w Ústí nad Labem oraz Comenius 

w Ribe w Danii, gdzie przez trzy miesiące prowadziła lektorat języka niemieckiego w liceum 

ekonomicznym. Obecnie prowadzi kursy języka czeskiego oraz tłumaczy z/na język czeski 

i niemiecki. 

 

Magdalena Grabczyńska 

Polonistka, przyszła bohemistka, doktorantka MU w Brnie. 

 

Olga Słowik 

Rocznik 1990, studentka II roku filologii czeskiej na Wydziale Filologicznym UJ oraz I roku 

etnologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. 

Prezentowany przekład jest jej debiutem translatologicznym. 

 

Wanda Wojciechowska 

44 lata, studentka V roku filologii słowiańskiej ATH w Bielsku-Białej w systemie zaocznym. 

Słuchaczka Gender Studies na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W Ogólnopolskich 

Warsztatach Translatorskich brała udział po raz trzeci.  

 

Zofia Bałdyga 

Studentka trzeciego roku Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW. Laureatka 

III miejsca w kategorii poezja i nagrody honorowej w kategorii proza XII edycji Konkursu 

Literackiego i Translatorskiego (2009). 

 

Szymon Brandys  

Absolwent studiów licencjackich Wydziału Polonistyki UJ, student  II roku filologii czeskiej 

i I roku SUM filologii polskiej na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Slawistów. Chórzysta, optymista, gitarzysta. 
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Edyta Laszczak 

Obecnie studentka drugiego roku bohemistyki na Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej. VI Warsztaty Translatorskie to pierwsza próba zmierzenia się z tego rodzaju 

przedsięwzięciem – zarówno w roli organizatora, jak i uczestnika. 

 

Piotr Szałaśny  

Niezwykle zagoniony student III roku studiów licencjackich Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku–Białej na kierunku filologia słowiańska – język czeski. 

Raczkujący redaktor, recenzent, miłośnik piwa, gier komputerowych, hodowca szczurów, 

imprezowicz, trabanciarz i turysta górski.  

 

Marta Grubka 

Studentka drugiego roku slawistyki na Akademii Techniczno-Humanistycznej. Kończy także 

studia dziennikarskie.  Lubi filmy Tima Burtona i dobrą muzykę. W kuchni czuje się jak ryba 

w wodzie, często gotuje dla znajomych. Gdy chce się gdzieś zaszyć, znajduje azyl w górach, 

najlepiej w chatce studenckiej na Lasku. Jest pasjonatką szczurów,  ma ich dziesięć. Straszna 

gaduła. 

 

Ewa Małachowicz 

Absolwentka historii sztuki i studentka 5 roku filologii czeskiej na Uniwersytecie 

Wrocławskim. Dwa lata studiów spędziła w ramach programów stypendialnych Erasmus oraz 

CEEPUS na Uniwersytecie Karola w Pradze. Uczestniczyła w kilku konkursach przekładu 

z języka czeskiego na polski. Zdobyła wyróżnienie w konkursie wrocławskiego Festiwalu 

Opowiadania 2007 za przekład prozy Jana Balabana. 

 

Marta Dudkowska 

Uniwersytet Wrocławski. Studentka filologii czeskiej, doktorantka na polonistyce. Interesuje 

się polską i czeską literaturą, życiem literackim, teatrem i filmem okresu od drugiej wojny 

światowej do upadku komunizmu. Pracuje nad monografią Stanisława Dygata. 

 

Hanna Witkowska 

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studentka IV roku 

filologii czeskiej. Bierze udział w studenckim projekcie translatorskim, którego zadaniem jest 

przekład na język polski czeskich dramatów okresu odrodzenie narodowego.  
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TŁUMACZE Z JĘZYKA SŁOWEOSKIEGO 
 

 

Martyna Twardy 

Urodzona w Bielsku-Białej w 1985 roku. Studentka trzeciego roku filologii słoweńskiej na 

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Interesuje się literaturą europejską, 

szczególnie rumuńską, niemiecką oraz słowiańską, najbardziej jednak fascynuję ją film. 

VI Ogólnopolskie Warsztaty Translatorskie były jej pierwszą przygodą z tłumaczeniami 

"na poważnie". W 2005 i 2006 roku zdobyła drugie miejsce w konkursie literackim "Młoda 

Krew", organizowanym przez bielskie stowarzyszenie "Uwaga Kultura". 

 

 

Aleksandra Hankus 

Urodzona w 1988 roku w Bielsku-Białej. W liceum działała prężnie w Kole Literackim, które 

zajmowało się przede wszystkim interpretacją i analizą wierszy. Obecnie studentka II roku 

filologii słowiańskiej z językiem słoweńskim jako kierunkowym na Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej. Słowenia od zawsze była krajem, który ją fascynuje 

ze względu na bogatą kulturę i przepiękne krajobrazy.   

 

 

Bartosz Sowa 

Urodzony  w marcu 1983. Obecnie mieszka w Kobiórze koło Tychów. Jest studentem II roku 

filologii słoweńskiej na Akademii Techniczno-Humanistycznej. Jego dotychczasowe 

doświadczenia związane z tłumaczeniem to praca w charakterze tłumacza (technicznego) 

języka angielskiego. Uczestnictwo w warsztatach było dla niego pierwszą okazją 

do sprawdzenia się w tłumaczeniu literatury z języka słoweńskiego.  

 

 

Szymon Szemik 

Student III roku filologii słowiańskiej na ATH i I roku studiów magisterskich na kierunku 

socjologia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Oprócz języków obcych interesuje się szeroko 

pojętą tematyką społeczną i polityczną. Lubi czytać dobre książki, oglądać ciekawe filmy 

i słuchać muzyki.  

 

 

Piotr Godlewski  

Student III roku filologii słowiańskiej na ATH. Prócz języka kierunkowego interesuje się 

również innymi językami obcymi (angielski, japoński), muzyką oraz szeroko pojętą 

fantastyką. 
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Anna Kokoszka 

Uniwersytet Śląski, skończone trzyletnie studia słowenistyczne (praca licencjacka na temat 

oronimów w dolinie Soczy). Tytuł magistra filologii angielskiej (praca magisterska z zakresu 

onomastyki). 

 

 

Aleksandra Goczoł 

Obecnie studentka IV roku filologii słowiańskiej z pierwszym językiem kierunkowym 

słoweńskim na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.  

 

 

Ewa Ziewiec  

Absolwentka 5-letnich studiów magisterskich na Katedrze Slawistyki Uniwersytetu 

Gdańskiego. Obecnie doktorantka UG. Zajmuje się przekładami współczesnej prozy i poezji 

słoweńskiej na język polski, działalnością w ramach projektu „Czar Słowenii” oraz 

zagadnieniami związanymi z przekładem średniowiecznych tekstów liturgicznych. 

Z zamiłowaniem podróżuje po Bałkanach. 

 

 

 

 


