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LITERATURA CZESKA I POLSKA PRZESZ Y OD NAJSTARSZYCH CZASÓW DO WSPÓ -
czesno ci przez do  z o ony proces wzajemnego zbli ania si , oddalania oraz
mijania, aczkolwiek taki rodzaj wspó ycia jest oceniany jako warto ciowy dla
obu kultur1.

Za nowy rozdzia  w czesko-polskich zwi zkach literackich mo emy uwa a  okres
mi dzywojenny, aczkolwiek bardziej sprzyjaj cy czas stopniowego zaznajamiania si
z kultur  za po rednictwem twórczo ci literackiej ma miejsce mniej wi cej od drugiej
po owy lat osiemdziesi tych XX wieku. Ta uwaga dotyczy jednak przede wszystkim
kultury polskiej, poniewa  w tym okresie w rodowisku polskim nast pi a kulminacja
zainteresowania twórczo ci  czeskich pisarzy, a w szczególno ci tekstami Kundery,
Hrabala, Škvoreckiego i innych. Dzi ki temu, paradoksalnie, polscy czytelnicy mieli
najcz ciej z wyprzedzeniem (przed czeskimi czytelnikami) do dyspozycji równie  t
cz  twórczo ci, która by a przez czesk  cenzur  zakazana2.

W tym miejscu nale a oby wi c wspomnie  systematyczn  i bardzo udan  prac
polskich t umaczy literatury czeskiej, którym zawdzi czamy fakt, e wspó czesna
i najnowsza czeska twórczo  literacka jest w Polsce do  dobrze znana. To ci, którzy
z godnym podziwu wyczuciem jako ci czeskiego orygina u, wybieraj  teksty, maj ce
nie tylko szans  w odpowiednim czasie zainteresowa  polskiego czytelnika, lecz

1 Por. np. Západoslovanské literatury v eském prost edí do roku 1918. Sborník studií. Praha, Slov-
anský ústav AV R 2003 oraz Západoslovanské literatury v eském prost edí ve 20. století. esko-
-západoslovanské pomezí. K recepci západoslovanských literatur a k tvorb  vybraných slovanských
menšin v eském literárním procesu ve 20. století. Praha, Slovanský ústav AV R 2004. Z tematem
zwi zane s  tak e nast puj ce prace: K. Kardyni-Pelikánová: Uwiedzeni przez polsk  literatur .
Czeska polonistyka literacka. Warszawa 2003 oraz M. Sobotková: Studie z eské a polské literatury.
P t století v historii esko-polských literárních souvislostí. Olomouc 2002. O j zyku wspó czesnej
czeskiej oraz polskiej prozy por. rozdzia W wiecie rozchlapanych tekstów (Uwagi o literaturze
czeskiej ko ca XX wieku) oraz O jazykových prom nách sou asné polské prózy.

2 Do dzisiaj jeste my wiadkami tego, e Polacy bardziej ni  Czesi dbaj  o pe ne edycje dzie  ze-
branych oraz reedycje dzie  czeskich autorów (Hrabal, Kundera). Mo emy w a ciwie mówi  o kulcie
tych autorów w Polsce. Por. np. http://pbl.ibl.poznan.pl/
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tak e dzi ki sile autorskiej wypowiedzi yj  dalej swym w asnym yciem zadomo-
wionego, pierwotnie czeskiego tekstu w rodowisku polskim3.

Równie  czescy t umacze literatury polskiej w XX wieku pokazali, e i oni chc
nawi za  do bogatej i d ugotrwa ej tradycji translatorskiej. Z punktu widzenia repre-
zentatywno ci i jako ci przek adanych tekstów mogliby wprawdzie konkurowa ,
trzeba jednak przyzna , e je li chodzi o ilo  przek adów z literatury polskiej, pozo-
staj  daleko w tyle za swoimi polskimi kolegami.

Do obecnego stanu rzeczy przyczyni a si  z pewno ci  równie  wspó czesna zmia-
na pokoleniowa. Starsi t umacze kontynuuj  wprawdzie swoj  prac , jednak istnieje
potrzeba, by do ich yciowego dorobku nawi za y w wi kszej mierze osoby nale ce
do m odszej i najm odszej generacji czeskich t umaczy.

wiadomo  nawi zywania do faktu wprowadzania przede wszystkim wspó cze-
snej polskiej literatury do czeskiej kultury narodowej oraz odpowiedzialno  wzgl -
dem niej (nie powinna wegetowa  zamkni ta hermetycznie sama w sobie), przynio-
s y, szczególnie w ostatnim dziesi cioleciu (od oko o drugiej po owy lat dziewi -
dziesi tych do dzi , tj. mniej wi cej dziesi  lat pó niej ni  w Polsce), znacz ce wy-
niki: nale  do nich w wi kszo ci bardzo udane czeskie przek ady polskich tekstów
prozaicznych nowej i najnowszej proweniencji, b d cych swego rodzaju refleksj
pokoleniow  nad wspó czesnym wiatem i cz owiekiem4.

Do tekstów, które w ostatnim czasie wywo a y najwi kszy odzew na polskiej scenie
literackiej, nale y debiut dziewi tnastoletniej wtedy Doroty Mas owskiej — Wojna
polsko-ruska pod flag  bia o-czerwon , z ilustracjami Krzysztofa Ostrowskiego,
opublikowany w wydawnictwie Lampa i Iskra Bo a w Warszawie w 2002 roku5.

3 W tym procesie „udomowiania” czeskiej literatury rejestrujemy znacz ce sukcesy polskich t uma-
czy — propagatorów czeskiej literatury, które przynios y niejedn  niespodziank  równie  polskim
historykom literatury, poniewa  wielokrotnie, np. teksty „nieprzet umaczalne” (specyficznie czeskie),
uda o im si  po mistrzowsku wprowadzi  do rodzimej kultury nie tylko pod wzgl dem j zykowych,
lecz przede wszystkim z zachowaniem kulturalno-spo ecznych oraz historycznych aspektów.

4 Por. z najnowszych t umacze : A. Stasiuk: Jak zosta em pisarzem (t um.: V. Burian: Jak jsem se
stal spisovatelem, 2004); G. Herling-Grudzi ski: Portret wenecki i inne prozy (t um.: H. Stachom:
Benátský portrét a jiné prózy, 2004); W. Gombrowicz: Testament (t um.: H. Stachová: Testament,
2004); W. Gombrowicz: Bakakaj (t um.: H. Stachová: Bakakaj, 2004).

5 Debiut Mas owskiej zosta  wyró niony w g osowaniu czytelników „Gazety Wyborczej” jako Ksi ka
Roku 2002 oraz dosta  si  do fina u presti owego konkursu literackiego NIKE; tam przyznano mu nagrod
czytelników. Wydaje si , e najbardziej obiektywn  ocen  tekstu Mas owskiej poda a Zofia Mitosek
w zbiorze studiów Poznanie (w) powie ci (Kraków 2003). W ko cowych fragmentach swego kompendium
(s. 331—348) zatytu owanego Opracowanie do rzeczywisto ci (Dorota Mas owska „Wojna polsko-ruska
pod flag  bia o-czerwon ”) Mitosek przekonuj co dowodzi, e krytykowi i historykowi literatury wystarczy
opu ci  zasta e stereotypy, a przyjmie zaproszenie Mas owskiej do gry: ze s owami, ze stereotypami i to nie
tylko literacko-analitycznymi, lecz przede wszystkim kulturowymi, e opu ci wiat tradycji i wejdzie na
„cienki lód” tej „rzeczywisto ci”, któr  postrzega i kreuje ona sama oraz ta druga: Mas oska. A je li b dzie
uwa nym czytelnikiem, zdob dzie klucz do rozszyfrowania zakodowanych aluzji/intertekstów, tak cz stych,
nie tylko w polskiej tradycji kulturowej (s. 347—348).
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Ju  dwa lata pó niej, dzi ki zas ugom Barbory Gregorovej, równie  nasi czytelnicy
doczekali si  czeskiego przek adu zatytu owanego ervená a bílá. U nas wydarzenie to
min o bez burzliwych dyskusji, lecz liczne rozmowy z autork  w prasie czy w Interne-
cie wiadcz  o du ym zainteresowaniu m od  polsk  autork  i jej debiutem6.

Czeskiej publiczno ci zosta a ona przedstawiona na spotkaniu autorskim w marcu te-
go roku i reklama wprowadzaj ca autork  i jej tekst do czeskiego rodowiska mia a
pozytywny odd wi k: przyspieszy a jej start w ród innych m odych twórców i ich
tekstów pisanych w ró nych j zykach, które ju  nale  do najpopularniejszych7.

Na pytanie, dlaczego w a nie kontrowersyjny tekst Mas owskiej zosta  tak szybko
przet umaczony — jak dot d na j zyk angielski, niemiecki, francuski, rosyjski oraz
czeski — mo emy odpowiedzie : m oda autorka bez najmniejszych skrupu ów pisze
o tym, co zajmuje j  i ludzi z jej rodowiska, nie rozgl da si , czy przypadkiem kogo
nie ura a, uderza we wszystko, co uwa a za zbyteczne czy nawet niebezpieczne. Pod
przykrywk  opisu do  banalnej historii g ównego bohatera Andrzeja Robakowskie-
go alias Silnego i jego towarzyszy kryje si , pozwol  sobie górnolotnie stwierdzi ,
sedno autorskiego poselstwa: ludzie, jeszcze mamy szans  prze y , cho  jest ju  „za
pi  12”! Nasz wiat, ten materialny i duchowy, który sami niszczymy, spogl daj c
jednocze nie oboj tnie na pustoszenie przez innych, jest wart ochrony! A mo e ju
jest za pó no i czeka nas zas u ona apokalipsa?

Oscylowanie mi dzy dobrem a z em, Bogiem i Szatanem, niepewno , co zwyci -
y, to sytuacje, z którymi stykaj  si  jej protagoni ci na co dzie . Niektórzy ju  dawno

zrezygnowali i s  tylko zwyk ymi kukie kami „na baterie” (jak np. Silny), które kto-
kolwiek i kiedykolwiek mo e od czy  od ród a energii. Równie  innych nie czeka
„ wietlana” przysz o . Wa ne jednak jest to, by nie pozosta  oboj tnym i nie przyj-
mowa  biernie wszystkich „ciosów od losu”. To równie  apel autorki.

Do prezentacji historii Silnego i jego grupy oraz sposobu ycia cz ci pokolenia,
które mo emy nazwa  „pokoleniem stanu wojennego”8, autorka wybra a form  mo-

6 Dorota Mas owská: ervená a bílá; publikacja ukaza a si  w 2004 roku w presti owym wydawnictwie Eu-
romedia Group k. s. Odeon jako 2774 publikacja; w Odeonie w serii Biblioteka wiatowa, jest to 32 egzemplarz
i 108 publikacja. T umaczy a Barbora Gregorová, ilustracje Krzysztof Ostrowski, redakcja Jolanta Kami ska,
wst pem opatrzy  Václav Burian. Czeskie wydanie by o mo liwe dzi ki wsparciu Instytutu Ksi ki w Krako-
wie. Z internetowych adresów czeskich przypomnijmy te, które po wi ci y uwag  autorce, informuj c o jej
debiucie: http://www.listovani.cz/, http://www.novinky.cz, http://pravo.novinky.cz/archiv, http://www.ilitera-
tura.cz, http://search.seznam.cz, http://www.kosmas.cz/recenze, http://knizni.klub.cz, http://www.unijazz.cz,
http://www.odrogach.cz, http://tyden.cz, http://www.rozhlas.cz, http://www.zprávy.idnes.cz, http://kotrla.com/
frogman, http://www.kultura.iHNed, http://www.labyrint.net/revue, http://www.renaultrevue.cz itd. Eksperyment
j zykowy Mas owskiej porównywano np. z Mechaniczn  pomara cz  Anthony’ego Burgessa lub z j zykiem
Jáchyma Topola czy te  Petry H lovej, podkre laj c przede wszystkim zastosowanie w nich potocznej odmiany
j zyka czeskiego, tzw. obecné eštiny. Por. http://www.kosmas.cz

7 10 marca 2005 r. autorka podpisywa a swoj  ksi k , nast pnego dnia odby o si  jej spotkanie
z czytelnikami czeskimi. Pierwsze oficjalne spotkania z czeskimi czytelnikami odby y si  w Pradze.

8 Protagonistami tekstu Mas owskiej s  cz onkowie generacji urodzonej na pocz tku lat osiemdzie-
si tych XX wieku, w okresie stanu wojennego. Okres ten z perspektywy czasu traktujemy jako zwia-
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nologu wewn trznego, co w tek cie uwidacznia si  np. poprzez rozbite zdania oraz
cz ste u ywanie klisz). Andrzeja Robakowskiego alias Silnego (cz owieka w a ciwie
s abego i bezradnego)9 autorka wyposa y a w zdolno  korzystania z ró nych pozio-
mów bardzo ekspresywnego j zyka.

W tek cie jego historia toczy si  oddzielnie — mi dzy okresem narkotycznej eksta-
zy i abstynencji — „g odu” — tj. na poziomie rzeczywisto ci, cz ciowo jest równie
elementem papierkowego wiata urz dników, w których w adzy jeste my w a ciwie
uwi zieni, a nasze ycie jest od nich uzale nione.

Rozgrywa si  w wiecie „podstawionym”:

Nic nie rozumiesz, Silny? — ona mi si  jeszcze usi uje wszystko wyt umaczy  […] Ale ona da-
lej z tym swoim filmem: chyba nie wierzysz, e ten komisariat istnieje? Ja ci nie chc  nic mówi ,
ale on jest tu podstawiony. Ja te  jestem tu podstawiona […] — to wszystko jest wypo yczona
ciema, w ókno szklane, papier. A za oknem nie ma ani pogody, ani krajobrazu, tylko jest sceno-

grafia […] jak mocniej uderzysz, to si  rozleci i przewróci. To si  nie dzieje naprawd , tylko, ro-
zumiesz, tj. napisane. W wykresach, w tabelach, w aktach, w dziennikach lekcyjnych.10

Silny jest wtajemniczony w regu y wielokrotnej oraz wielopoziomowej gry, podda-
ny parodii parodiuje wiat kultury oficjalnej, massmedialnej (np. frazesy reklamy
telewizyjnej), ale tak e wiat literackich mistrzów.

Mo e to, co tu le y w ó ku, to jest tylko mój przedstawiciel na Polsk , mo e to taka moja de-
mówka? Mo e ja te  co  czuj  […] bo pod plecami ci gnie mi si  kilometrami w g b ziemi zaple-

stun wydarze  1989 roku oraz wszystkich zasadniczych zmian, które dotyczy y nie tylko polskiego
spo ecze stwa, lecz w rezultacie du ej cz ci Europy i wiata. Atmosfera tamtych lat wp yn a szczególnie
na ich dzieci stwo, podobnie jak np. u pokolenia walcz cych dzieci w czasie II wojny wiatowej.

Niektórzy z nich, którzy niedawno udanie zadebiutowali w wiecie polskiej literatury, urodzeni s  na
prze omie lat siedemdziesi tych i osiemdziesi tych, wczesne dzieci stwo prze ywali wi c w napi tej atmos-
ferze ówczesnej polskiej rzeczywisto ci. Fakt ten ma dla nich do dzi  form  traumatycznego prze ycia,
o czym cz sto sami wspominaj , u ywaj c ironii czy nawet sarkazmu, np. Daniel widerski w opowiadaniu
Ja (zbiór: Dwadzie cia. Dwadzie cia pi . Almanach poezji i prozy. Lampa i Iskra Bo a 2002) czy Miros aw
Nahacz w prozie Osiem cztery (Wydawnictwo Czarne 2003). Oprócz „ludzkich” protagonistów centralnym
bohaterem jest j zyk, bo jak mawia  Gombrowicz, „s owa nas mówi ”.

9 Bohater Silny to karykatura jego przezwiska, a jego mier  zwi zana z wy czeniem odpowiedniego
urz dzenia tak prostym ruchem, ma wymiar symboliczny i s u y autorce do dalszych zabaw i artów. Na ten
temat por. wypowied  samej Mas owskiej: „Kdyby to byla kniha z reálného života, tak bych se obávala
jejich reakce, ale byl to p ece žert.” („Gdyby to by a ksi ka z ycia wzi ta, obawia abym si  ich reakcji, ale
to by  przecie art.”). Dziennik „Právo”, dzia  Kultura, 21 marca 2005, s. 15, artyku  pod tytu em: Prostu-
puje m  utkv lý pocit apokalypsy (Przenika mnie ci g e poczucie apokalipsy).

wiat Silnego jest bliski np. wiatu Józia z powie ci Gombrowicza, jest tak samo mieszny, ale tak-
e straszny; zostaje przedstawiony poprzez autork -re ysera, która kieruje powie ciowy scenariusz

w stron  parodii, satyry oraz groteski. Por. Z. Mitosek: Poznanie (w) powie ci…, s. 341.
10 Wszystkie cytowane fragmenty pochodz  z polskiego tekstu Mas owskiej, drugiego wydania

Wojny polsko-ruskiej pod flag  bia o-czerwon , opublikowanego w wydawnictwie Lampa i Iskra
Bo a. Warszawa 2003. Tu cytat ze s. 180.
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cze, k by kabli i tranzystorów. […] A teraz ci  zatka o, Mas oska. Teraz ju  kurs dla zaawansowa-
nych, a ty zamiast odpowiada , gapisz si  w radar, mo e j zyk ci wyrwali, nareszcie. […] Mas o-
ska, co ty tak? Co ty taki masz wyraz, co? No nie musisz by  chyba od razu na mnie taka ostatecz-
nie z a, no. […] Jak ci zrobi em przykro , to by  tylko art, a nie, e ty od razu. Lecz tyle co potem
widz , i  ona patrz c mi si  bezczelnie w oczy si ga r k  ku wtyczce. O nie Mas oska, zostaw to,
poparzysz si , to nie arty, pr d nie s u y do zabawy, […] no przesta .11

To zast pczy wiat pseudowarto ci globalizowanego wiata — nie tylko nowych
technologii informacyjnych, nowych metod leczenia, lecz równie wiat konsumpcji,
bezpardonowy i surowy, na który w a nie m odzi ludzie reaguj  w asnym sposobem:
ucieczk  w iluzyjny wiat narkotyków. Jednak nawet ich anty wiat nie nadaje si  do
ycia, pozostaje tylko kolejn  nieudan  prób  znalezienia lepszego wariantu ycia.
Tragiczny temat ludzi m odego polskiego pokolenia, których wegetacj  dobrze zna,

Mas owska po mistrzowsku upraszcza, mówi c ich j zykiem (cho  to sztuczny wytwór,
to jednak dostatecznie funkcjonuj cy, tj. zrozumia y), zna tak e sposób ich rozumowa-
nia. J zyk Mas owskiej sk ada si  z ró nych poziomów stylistycznych polszczyzny:
sposobu mówienia telewizji, pop- i subkultury, jest imitacj  pods uchanych wypowiedzi
i s ów ludzi ulicy, które funkcjonuj  jako cytaty z codzienno ci. To j zyk zdeformowa-
ny, nosi liczne szramy niedba ej wymowy, cz sto pojawia si  parodia i satyra, ekspre-
sywne wyrazy — wulgaryzmy, przekle stwa, specjalne s ownictwo uzale nionych od
narkotyków, ale tak e neologizmy, zwi zane ze wiatem subkultury m odzie owej, np.:
kuma , ciema, halun, najarany, naspidowany, hardkor i wiele innych.

wiat Silnego jest pokrojony na kawa ki, rozbita jest jego wypowied  o sobie sa-
mym; przez to przypomina tekst scenariusza filmowego:

Magda wchodzi, ale bez Irka. Wygl da tak, jak gdyby co  si  sta o, jak gdyby rozsypa a si  na
czynniki pierwsze, w osy gdzie indziej. […] Jak gdyby walczy a na wojnie polsko-ruskiej, jakby
podepta o j  ca e wojsko polsko-ruskie, id c przez park. Od ywaj  we mnie wszystkie moje uczu-
cia. Ca a sytuacja. Spo eczna i ekonomiczna w kraju. To ca a ona, to wszystko jej. Jest pijana, jest
zniszczona. Jest naspidowana, jest upalona. Jest brzydka jak nigdy.12

Mas owska, prawdopodobnie reaguj c na niektóre g osy czytelników, kilkakrotnie
zwróci a uwag  na to, e jej tekstu nie wolno odczytywa  dos ownie, jako literackie-
go realistycznego obrazu wiata cz ci m odego pokolenia, „strace ców” bez przy-
sz o ci, lecz jako podwójn  (je li nie wielopoziomow ) gr ; jako odpowiednik wiata
rzeczywistego stworzy a anty wiat, który równie  zosta  wy miany.

wiat to okre lona struktura, moi bohaterowie tworz  antystruktur  a ja si  z nich jeszcze
wy miewam. Tworz  w asn  podwójn  antystruktur  wzgl dem wspó czesnego wiata.13

11 Tam e, s. 197—199.
12 Tam e, s. 11. Fragmentaryzacja tekstu imituje technik  monta u filmowego, o czym b dzie mo-

wa pó niej.
13 „Sv t je ur itá struktura, moji hrdinové vytvá ejí antistrukturu a já se jim ješt  vysmívám. Vytv-

á ím vlastn  dvojitou antistrukturu k sou asnému sv tu.” („Pravo”). W ramach 50. Mi dzynarodo-
wych Targów Ksi ki w PKiN 20—22 maja 2005 r. odby a si  premiera nowej ksi ki Doroty Ma-
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W ksi ce czytamy takie oto s owa Silnego b d ce drogowskazem do zrozumienia
podstawy tej cz ci tekstu:

Serialnie, gdzie ty yjesz, dziewczyno, nic nie kumasz, jak chcesz zda  ten ca y interes, to we
lepiej kup sobie opracowanie do rzeczywisto ci plus ci ga do wycinania gratis i wtedy mo emy
gada . Wpadniesz tu do mnie, mog  ci  nawet odpyta , pytania kontrolne z kserokopi  dowodu
osobistego. Uwa aj, bo pytania s  podchwytliwe: t o polityczno-spo eczne? Czy wojna polsko-
-ruska to tylko zdokumentowany fakt historyczny czy te  zestaw okoliczno ciowych uprzedze ?
Jak ewoluuje zbiorowa halucynacja wzgl dem walk z wyimagowanym wrogiem — naszkicuj od-
powiedni wykres funkcji. Czy to, co trzymasz, to jedynie zwyk y d ugopis? (wyt umacz g o no
poj cie: symbol falliczny). Jaka jest wymowa umieszczonego na nim napisu «Zdzis aw Sztorm»?
(ustnie wyja nij termin: kapitalizm, reklama, spó ka akcyjna). Postawy bohaterów na tle ich drogi
yciowej, wymie  cechy ich charakteru i wygl du, na czym polega animalizacja postaci? W jakim

celu nakre lona wizja mierci g ównego bohatera ziszcza si ? (wymie  za o enia filozofii New
Age, zdefiniuj zwrot: kompozycja klamrowo-cylidryczna). Zadanie na ocen  celuj c : przed-
staw w postaci wykresu teori  podwójnego dna. A czy i ty masz podwójne dno? Swój s d uza-
sadnij. W lokalnej dyskotece spotkasz szatana — co mówisz? Zareaguj spontanicznie na zadan
sytuacj . A teraz ci  zatka o, Mas oska. Teraz ju  jest kurs dla zaawansowanych, a ty zamiast
odpowiada , gapisz si  w radar, mo e j zyk ci wyrwali, nareszcie.14

Pod przykrywk  wszystkich tragikomicznych gier wida  obawy autorki: w jakim
kierunku w a ciwie nasze spo ecze stwo zmierza, dok d nas zaprowadzi absurdal-
no  i kuriozalno  naszego wiata? Jaki jest los cz owieka, gdy on sam nie zauwa a
zagro e  swej egzystencji? Czy b dzie to rzeczywista apokalipsa, która zako czy
jego ywot na tej planecie? To jedynie nagl ce apele sk aniaj ce do refleksji, do wy-
rwania z oboj tno ci wzgl dem przysz o ci nie tylko bezimiennej ludzko ci, lecz
równie  konkretnego cz owieka: przysz o ci twojej, mojej, naszej.

Obrazy filmu-horroru Mas owska maluje sugestywnie pod koniec swojego tekstu:

wszystko widzimy oblepione naft , powieszone na drzewach za nogi, ca y wiat w ko ysz cych si
sm tnie na wietrze ozdobach choinkowych. Zrób co , ju  tak nie mog , wszystko ma kolce, powietrze
ma kolce, deszcz wymierza policzki. W osy wpl ta y si  w szprychy roweru, odchodz  razem z g ow ,
zrób co , zabierz mnie st d. […] Przez miasto dzisiaj idzie pr d, ka da p yta chodnika pod wysokim
napi ciem. Dzisiaj w mie cie nie ma powietrza, zamiast powietrza pu cili gaz albo rodek do dezyn-
sekcji. […] Niebo dzisiaj ma p kn , run  deszczem pocisków, kamieni, martwych ryb i ptaków,
niebo ma dzisiaj p kn . […] wracaj c z parku czujemy, jak mietnik mierdzi i nagle bierzemy do r k
zapalniczki, podpalamy ten mietnik i patrzymy na p omienie, co jak w ciek e pomara czowe kwiaty
zaczynaj  zakwita  wzd u ciany, i g o no si miej c, uciekamy. A kiedy b dziesz wychodzi , po li
palec i wytrzyj plamy z por czy, przetrzyj z kurzu skrzynk  na listy. I przyjrzyj si cianie. Prosz , do-
piero co by o pomalowane, przysz y te niesforne dzieciaki i napisa y: szatan.15

s owskiej Paw Królowej. Wyda o j  Wydawnictwo Lampa i Iskra Bo a (2005). Historia opowie ci
dzieje si  we wspó czesnej Warszawie; przedstawiona jest tutaj „nowa galeria pe nych humoru posta-
ci”. http://www.lampa.art.pl

14 D. Mas owska: Wojna polsko-ruska…, s. 198.
15 Tam e, s. 201, 204—206.
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Autoironiczny autokomentarz wprowadzony do tekstu stwarza szczególn  atmosfe-
r  podwójnej gry: z czytelnikiem oraz potencjalnym widzem, jeste my przecie
w wiecie filmu-horroru, a przy tym w rzeczywisto ci tak przez nas dobrze znanej.

Oczywi cie nic si  nie staje, oczywi cie nie z tych rzeczy, nie mogliby mi zrobi  takiego wi -
stwa, nie w samym rodku tego przyj cia, nie w samym rodku tego filmu, trzeba jeszcze co nie-
mniej przez godzin  zaj  telewidzów.16

Struktura tekstu, cho  nale a oby oczekiwa  pewnej swobody, wykazuje wyra n
tendencj  do czliwo ci, spójno ci: pi  obrazów specyficznego „antiteatrum mundi”
rozpoczyna opowie  Silnego o sobie, jego paczce i wojnie polsko-ruskiej, tworz c
g ówny plan wypowiedzi autorskiej, tej najbardziej realnej. Tam Silny opisuje swoje
rozczarowanie rozej ciem si  z Magd , ich pogodzenie si  i kolejne k ótnie; cho
Magda jest stale obecna w opowie ci Silnego, wyleczy  go ma kolejna dziewczyna
And ela, satanistka, której wypowiedzi maj  w tek cie zasadnicze znaczenie:

And ela jest to dziewczyna innego typu ni  Magda. […] Jest w stylu bardziej takim mrocznym,
ciemnym. […] Patrz  na ni  jak w zakl t . Przychodzi mi taka my l, e mo e ona jest jak  wariat-
k , co zwia a ze szpitala i mnie sobie upatrzy a na kolejn  ofiar . I powinienem teraz ucieka  precz
st d, zap aci  za siebie, barmanowi powiedzie , e fajna ostra dupa chce go pozna  i spi d a  st d
co si . Lecz tego nie robi . Nie mam instynktu zwierz cego, który ratuje przez wyniszczeniem ga-
tunku.17

And ela bardzo cz sto wypowiada si  na temat zbli aj cej si  apokalipsy, tekst
robi wra enie scenariusza filmowego oraz przypomina dzia ania filmowe, filmo-
wy monta :

Poniewa wiat jest ju  na kraw dzi. Gdy patrz  rankiem przez balkon, wiem jedno, wiat ginie,
umiera. rodowisko naturalne. Cz owiecze stwo do reszty zdegradowane. Powszechna nadwaga,
oty o . Smutek. Amerykanizacja gospodarki. Rozumiesz te wszystkie fakty? Zanieczyszczenie
CV. Azbest. VTC. My, jako ludzie jeste my sko czeni. To koniec.18

Obydwoje kontynuuj  rozmow , a And ela podsumowuje swoje rozwa ania:

nie wiem, czy wiesz, ale nie wierz  w Boga. Boga nie ma, bo skaza  swe dzieci na cierpienie
i mier . Boga nie ma ot i ju . […] Jest wy cznie szatan. […] Czarna Biblia, musisz t  lektur
przeczyta  […] gdy  to najlepsza moja lektura przez ca e liceum ekonomiczne, najlepsza moja
szko a pogl dów.19

I znowu And ela kontynuuje przekonuj co:

16 Tam e, s. 204.
17 Tam e, s. 46—47.
18 Tam e, s. 48.
19 Tam e, s. 49.
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Silny, a teraz pytanie wieczoru, czy ty masz odwagi umrze  ze mn ? W ród zgliszczy, w ród
popio ów i pogorzelisk. Które b d  si  wokó  nas roztacza , jak pejza  zniszczenia. Szatan b dzie
pe za  po wszystkim, co napotka. Tak e nas dotknie, a wtedy ten film si  sko czy. Ziemia rozst pi
si  w nico ci twarz. Koniec. Kompletna dekadencja, kompletny modernizm.20

Wypowied  g ównego bohatera dotyczy jego rozwa a  osobistych na temat
prze y  z And el  i jest swojego rodzaju syntez  ekspresywnego j zyka pó -
wiatka, m odzie y marginesu oraz parodi  my lenia intelektualistycznego oraz

quasi-intelektualistycznego:

Czyli pozytywka gra, wszystko w porzo, elegancki powrót ze wiata umar ych do wiata y-
wych i gadaj cych, powrót, co by nie, w wielkim zatrwa aj cym stylu, fanfary, ciocia amfa posta-
wi na nogi umar ego. Ju  mnie gówno obchodzi te g azy, co z siebie wytoczy a do armatury w a-
zience, o co z nimi chodzi, nie b d  o tym gada  z t  pó g ow  desperatk . Gdy  jej narcystyczna
kariera pseudointelektualistyczna nie jest w tej chwili mym priorytetem.

Nie b d ciemnia  za du o i przejd  od razu do rzeczy kluczowej, o któr  g ównie przecie
chodzi o od samego pocz tku, o znajomo  damsko-m sk . Gdy  taka wyra nie zasz a.21

Trzecia scena rozgrywa si  w domu Aliny, studentki ekonomii i zwi zana jest
z charakterystyk  jej samej oraz wiata kobiet i ich my lenia:

A czy Ala jest w rzeczywisto ci dziewic , tego nigdy w asnor cznie si  nie dowiedzia em. Z ja-
kich powodów, o tym pó niej. Nie dowiedzia em si  tak e nigdy, czy ogólnie jest kobiet . Gdy
podejrzewam, e raczej nie jest. Jest czym  po rednim. Drobiem. Ptactwem domowym. Ro lin
doniczkow . […] ona prawdopodobnie jest wi ta. […] Nie pije alkoholu i nie pali papierosów
oraz nie wspó yje przed lubem. […] Za te w a nie nieprzeci tne zas ugi pójdzie do osobnego
nieba dla niepal cych, gdzie dostanie w asny fotel w wietlicy. B dzie tam siedzie  […] i przerzu-
ca  strony magazynu dla kobiet pod tytu em „Twój Styl”.22

Z finezj  godn  Mas owskiej w a nie Ala w rozmowie z Silnym podaje jej w asny
autoironiczny portret — tu wirtuozeria autorki-re ysera Mas owskiej si ga szczytu:

Podrzuc  ci par  numerów [czasopisma „Twój Styl”], a szczególnie mój ulubiony, majowy. Jest
w nim wydrukowany bardzo fajny i interesuj cy pami tnik. Jego autorka nazywa si  Dorota Ma-
s owska i ma szesna cie lat. Mimo ró nicy wieku s dz , i  mog yby my si  zapozna , zaprzyja -
ni . Jest ona osob  ciekaw , oryginaln , ma uzdolnienia artystyczne, tworzy i pisze. W tak m odym
wieku to zaskakuj ce, intryguj ce. Jak czasem co  napisze, to a  chce si mia  albo p aka . Ma te
poczucie humoru. Chocia  jednocze nie uwa am, e jest osob  do  zagubion  we wspó czesnym
wiecie, prze ywa bunt, zaczyna pali  papierosy.23

20 Tam e, s. 56. Sugestywne obrazy zag ady przypominaj  horror filmowy, tylko autorka-re yser
panuje nad s owami oraz ich wizualnymi konkretyzacjami. Tak jest tak e w scenach finalnych tekstu-
-horroru filmowego (s. 200—206). Szczególny efekt swojej wypowiedzi osi ga czeniem s ów
i tematów stylu wysokiego z tematami, s owami stylu niskiego — miesza sacrum i profanum.

21 Tam e, s. 69.
22 Tam e, s. 131—132.
23 Tam e, s. 132.
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Czwarta scena rozgrywa si  na policji z alter ego Mas owskiej — Mas osk ,
w pi tej, ko cowej scenie, znajdujemy j  w szpitalu, z umieraj cym bohaterem
Silnym, wspominaj cym w asne ycie.

Kpina, arty, miech „kulminuj ”, gra Mas owskiej/Mas oskiej z g ównym bohate-
rem Silnym/Bezsilnym ulega gradacji, jednak samo zako czenie tekstu wraca po-
nownie do powa nej tonacji, tym razem do problemów m odzie y szkolnej oraz
kszta cenia i jego sensu:

Z mi dzy prze cierade , z mi dzy pergaminów wy ania si  nikt inny jak Mas oska. Mo e wy-
ci gn a mnie w a nie z szuflady, otworzy a kopert , po o y a sobie na stó , siedzi i patrzy. […]
Sied  tu sobie, czytaj ksi eczk , ja nie mam nic przeciwko, ja si  jeszcze przesun , jeszcze si  cie-
bie spytam, co czytasz, cho  w duszy serca gówno mnie to obchodzi.

A, takie jedno opracowanie lektur szkolnych, jak chcesz wiedzie . Bo ucz  si  do poprawkowej
— mówi wtem ona, co mnie szokuje do reszty, e tym bardziej zapominam ju , w jakim mówi em
kiedy  j zyku.24

arty, lekcewa ce kreacje pisarskie oraz kpina dotycz ca braku fantazji s  tema-
tem nast pnej cz ci wypowiedzi Silnego:

Szczególnie mnie rusza jedna taka ba , co jeden go , Zenon z imienia, dostaje w pysk kwasem
na odlew, co za hardkor, my l  sobie, to pewnie gra wst pna, a potem jest ju  bardziej, lecz tego
ju  nie napisali, gdy  to by o politycznie nierentownie. Ja staram si  dawa  Mas oskiej znaki kciu-
kiem, czy dany bohater ma zgin  czy prze y , lecz ona zawsze na z o  mi przeczyta inaczej ni  ja
chc , co za niereformowalna cipa, ja bym by  j  w stanie nawet podp aci , by tylko Zenon tamtej
francy odda  po pysku, ale nie adnym kwasem, lecz omem i jeszcze j  zabi , by by o po równo,
a nie e jedna p e  jedzie na drugiej i kurwia r ka kurwi  r k  myje.25

To ten, który pod koniec wypowiada si  na temat warto ci egzaminów oraz sen-
sowno ci pyta  szkolnych egzaminatorów — nauczycieli. Rezultatem jest znowu
parodia wzgl dem takich poczyna :

Okej, a najlepsze jest to, e do tych historii s  jeszcze ró ne pytania. A najlepsze s  do tych py-
ta  odpowiedzi, co Mas oska te  mi czyta. S  to pytania o rzeczy, których w ca ej tej danej historii
nie by o, gdy  autor o nich zapomnia  i teraz czytelnik musí wype ni  puste ponumerowane pola od
góry do do u, które utworz  has o. Taki rebus. Ró ne rzeczy trzeba zgadn , znaczenie tytu u i in-
formacje o autorze, charakterystyk  g ównego bohatera i nauczy  si  na pami , co si  po kolei
wydarzy o. Potem s  wiersze, super, jeszcze czytaj Mas oska, co ci poeci napisali za listy protesta-
cyjne do Boga.26

Niezwykle szybko po polskim wydaniu powie ci Mas owskiej Wojna polsko-ruska
pod flag  bia o-czerwon ,… wydano czeski przek ad pod tytu em Czerwona i bia a
( ervená a bílá).

24 Tam e, s.195.
25 Tam e, s. 195—196.
26 Tam e, s. 196.
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T umaczka Barbora Gregorová z pewno ci  zak ada a, e tym razem praca z tek-
stem nie b dzie nale a a do naj atwiejszych, poniewa  Mas owska stworzy a swój
specyficzny j zyk na bazie istniej cych wariantów j zyka potocznego, slangu oraz
argonu i argotu. Ponadto specjalnie wykorzystuje nieodpowiednie formy, np. zaim-

ków, deformuje niektóre rzeczowniki okre laj ce np. rodzaje narkotyków oraz imituje
komunikacj  mi dzy cz onkami grupy narkomanów, stosuj c zdeformowan  rekcj
czasowników. Z przekonuj c  znajomo ci  tego rodowiska wprowadza do swego
tekstu znaczn  ilo  wyrazów zniekszta conych, niedbale wymawianych (cz sta
forma fonetyczna wyrazów).

Do porównania tekstu orygina u i jego przeniesienia w obszar j zyka czeskiego
najlepsze s  fragmenty, które maj  w oryginale zasadnicze znaczenie: Mas owska
komentuje w nich swoje autorskie post powanie, zamiar, artuje na temat dos owno-
ci i swych „odlotów” do wiata fantazji i artów. Oczywi cie nasuwa si  porównanie

z Kunder , cho  ani temat, ani sposób kreacji nie czy tych dwóch tekstów. Mas ow-
ska artuje ze wszystkich, ch tnie i cz sto, równie  z siebie, co jest szczególnie sym-
patyczne. W tym tkwi jej si a i odwaga, bo przekracza polskie narodowe „tabu”
i oferuje swoj  w asn  (a jest przecie  taka moda!), inn  „lektur ” siebie i tych, któ-
rych dobrze zna, a którzy „zamieszkali” w jej tek cie.

W rodowisku czeskim Mas owska zosta a przedstawiona przez gazety, specjali-
styczne czasopisma oraz strony internetowe, które prócz przedrukowanych wywiadów
prasowych poszukiwa y, jak to bywa, typologicznie bliskich autorów czeskich. W ten
sposób Mas owska znalaz a si  w dobrym towarzystwie Jáchyma Topola, Petry H lovej
i wielu innych, cho  troch  zapomniano o starszych tekstach Jana Pelca …a bude h ,
tematycznie i j zykowo znacznie bli szemu Mas owskiej ni  pozostali autorzy. W a nie
on, cz owiek czeskiego undergroundu, ma z Mas owsk  najwi cej wspólnego27.

27 O blisko ci j zykowej do Topola oraz H lowej por. wy ej. Sposobem odbioru wiata i swego
miejsca w nim, lecz równie  j zykiem, w którym tekst jest realizowany, Mas owska wydaje si  bli -
sza np. Václavowi Kahudzie w powie ci Houština (Brno, Petrov 1999).

… a bude h  Jana Pelca to powie  w trzech cz ciach (D ti rodi , D ti ráje i D ti cest), której prota-
gonista Olin to „kropka w kropk ” Silny; Olin po roku wi zienia w trzeciej cz ci pod tytu em D ti ráje
(s.170) rekapituluje swoje ycie, mówi c: „Rok — co to jest rok w tym g upim yciu? Kilkakrotne — mo e
wi cej — spicie, du o niewydarzonych fuch, jedna czy dwie grypy, kilka zjazdów alkoholowych i wyjaz-
dów. Kilka lasek na imprezach z rozkraczonymi nogami, z zawilgoconymi, mierdz cymi cipami. To
wszystko. Rok w dupie.” („Rok — co znamená rok v tomto p iblblém život ? N kolik — radši víc — opic,
spoustu šichet v rachot , jedna až dv  ch ipky, pár šejšn , a vandr . Pár buchet na mejdanech s roztaženýma
nohama, se zavlhlými a smradlavými kundami. To je všechno. Rok v prdeli”). Równie  motta cz ce
poszczególne cz ci tekstu wykazuj  wiele wspólnych punktów widzenia z tekstem Mas owskiej, np.:  „Nie
polecamy lektury tym, którzy my l , e ycie innych ludzi wygl da jak ich w asne, e inni rozmawiaj ,
my l  i mówi  jak oni sami, a kiedy tak nie jest, nie chc  tego przyj  do wiadomo ci, zamiast tego, by je to
zmusi o do po wi cenia wi kszej uwagi rzeczywisto ci.” („Nedoporu ujeme ke tení t m, kte í p edpoklá-
dají, že život ostatních vypadá jen jako jejich vlastní, že druzí jednají, myslí a mluví jako oni sami, a není-li
tomu tak, odmítají to brát na v domí, místo aby je to pobídlo se hloub ji touto skute ností zabývat”). Pelca
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Jaka jest ta „czeska” Mas owska? Jest raczej siostr  tej polskiej czy mo e jedynie
dalek  krewn , do której si  lepiej nie przyznawa ?

Mas owska stworzy a, jak ju  wspomnia am, sztuczny, pods uchany, ró norodny,
chaotyczny, cho  funkcjonuj cy j zyk dresiarzy, ludzi i typów z peryferii, spo eczne-
go dna, którzy istniej  nie tylko w polskim spo ecze stwie, znani s  równie  nam,
i dok adnie wymiesza a to wszystko z pozbawionym warto ci, upad ym j zykiem
urz dowym i dziennikarskim, j zykiem mediów, przede wszystkim reklamy, lecz
tak e j zykiem szkolnym.

Czeska autorka, chc c stworzy  analogiczn  czesk  wersj  autorskiego, sztucznie
wytworzonego j zyka polskiego, musia a wykorzysta  potoczny czeski oraz tzw. obec-
n estin , a nast pnie wykorzysta  swoj  znajomo  specyficznych wariantów j zyka
potocznego, podobnie jak w oryginale. Oprócz s ów slangowych pojawia si argon
i argot, lecz równie  specyficzne wyrazy narkomanów i ludzi z pó wiatka, cz sto nie
ca kiem zrozumia ych w zwyk ych sytuacjach komunikacyjnych. Ponadto t umaczka
korzysta a z wyczuciem z tzw. obecnej eštiny — skróconych form d ugich samog osek,
czym jeszcze bardziej zbli y a j zyk czeskiego przek adu do niedba ego, zniekszta co-
nego j zyka orygina u. Baz  stanowi  z pewno ci  j zyk orygina u, cho  musia a za-
pewne bra  pod uwag  „komunikatywno ” z punktu widzenia czytelnika czeskiego,
który ksi k  kupi i przeczyta lub odwrotnie — wcale si  ni  nie zainteresuje.

Podczas pierwszej lektury fragmentów tekstu Mas owskiej ba am si , jak b dzie
wygl da  czeski wariant tak specyficznego tekstu, jednak ju  po kilku pierwszych
fragmentach28 by am przekonana, e tekst Mas owskiej jest w dobrych r kach oraz e
czeski tekst w maksymalnym stopniu oddaje atmosfer  orygina u, nie traci polskiego
wzoru, w optymalnym stopniu zachowuje wierno , a jednak nie traci z pami ci
czeskiego czytelnika, który np. nie mo e zna  wszystkich pozaliterackich kontekstów,
aluzji kulturowych/intertekstów. Do niektórych specyficznych polskich sytuacji
i kontekstów spo ecznych do czono wyja nienia.29 Mo na by zinterpretowa  wiele
innych specyficznych rysów rodowiska polskiego, wiele cytatów autorki i nawi za
do sytuacji i zwi zków literackich (kulturowych) znanych w rodowisku polskim,
cho  celem czeskiego przek adu nie by o krytyczne wydanie, lecz jedynie edycja
tekstu interesuj cego z punktu widzenia czytelnika, dlatego te  ilo  wyja nie  celowi
temu w pe ni odpowiada.

Dla porównania przytocz  czeski przek ad najciekawszych cz ci tekstu polskiego,
które wymaga y szczególnych dzia a  autora-t umacza czeskiego.30

wspomina np. V. Burian w pos owiu do wydania czeskiego, ale to raczej wyj tek. O Pelcu por. tak e
http://kosmas.cz

28 Ukaza y si  np. w czasopi mie „TVAR”, nr 21/10/04, s. 16—17.
29 Problematyk  genezy i funkcjonowania czeskiego przek adu autorka omówi a w przypisie

s. 193—194, a uzupe ni a tekstem wyja nie  na s. 195—197.
30 Wprowadzamy wy cznie te pasa e wybranych fragmentów, które w czeskim t umaczeniu nie s

zupe nie adekwatne. Bior c pod uwag  obj to  tekstu orygina u oraz specyfik  j zyka, takich przy-
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A:
Nic nie rozumiesz, Silny? — ona mi si  jeszcze usi uje wszystko wyt umaczy …
Nic nechápeš, Silnej? — furt se mi to tedy snaží všecko vysv tlit… 

W cz ci komentarza Silnego bardziej odpowiednie wydaje si , ze wzgl du na u y-
cie „obecnej czeszczyzny” zamiast „furt se mi tedy snaží…” — frazy: „furt se mi teda
snaží…”

„Tedy” to literacka forma spójnika wynikowego, podczas gdy „teda” jest wyrazem
potocznym. Poza tym t umaczka zast pi a polski neutralny wyraz „rozumiesz”
(w j zyku czeskim „rozumíš”) czeskim ekwiwalentem „nechápeš”, który jest uzna-
wany za wyraz stylu oficjalnego. Bardziej adekwatne wydaje si  t umaczenie:
„Ni emu nerozumíš, Silnej? — furt si mi teda snaží všecko vysv tlit…”

Ale ona dalej z tym swoim filmem: chyba nie wierzysz, e ten komisariat istnieje? 
Ale vona furt s tou svou stíhou: snad nev íš tomu, že tahle stanice neexistuje! 

W tym przypadku mia o miejsce b dne t umaczenie: zamiast „snad nev íš tomu,
že tahle stanice neexistuje”, powinno by : „snad nev íš tomu, že tahle stanice exi-
stuje”; natomiast adekwatnie wykorzystano tutaj jedno ze znacze  wyrazu „film” jako
wymys , przywidzenie w znaczeniu „mania prze ladowcza”.

Ponadto bardziej odpowiedni wydaje si  dos owny przek ad polskiego oznaczenia
miejsca „komisariat” czeskim odpowiednikiem „komisa ství”.

Lepsze wydaje si  t umaczenie: „Ale vona furt s tou stíhou: snad nev íš tomu, že
tohle komisa ství existuje?”

Ja ci nie chc  nic mówi , ale on jest tu podstawiony. Ja te  jestem tu podstawiona… — to
wszystko jest wypo yczona ciema, w ókno szklane, papier. 

Já ti nechci nic íkat, ale ona je tu nastr ená. Já tu jsem taky nastr ená …to všechno je ohranej
trik, skelný vlákno, papír. 

Tutaj, ze wzgl du na obecno  form obecnej eštiny, mo na by w przypadku cza-
sownika „být” oczekiwa  nieliterackiej formy „sem”, mimo i  mówi Mas owska nie
Mas oska. W decyzji, który wariant jest bardziej odpowiedni, nam niestety polski
czasownik „jestem” nie pomo e. Bardziej odpowiednie wydaje si : „Já ti nechci nic
íkat, ale ono je tu nastr ené. Já tu sem taky nastr ená …to všechno je ohranej trik,

skelný vlákno, papír.”
B:
A teraz ci  zatka o, Mas oska. s. 198
A te  ti, Mas oská, sklaplo. s. 184

padków jest rzeczywi cie bardzo ma o. Cytaty w cz ci A: z polskiego tekstu — s. 180, czeskie
odpowiedniki s. 166. Por. Martincová, O. a kol: Nová slova v eštin . Slovník neologizm  1,2. Aka-
demia Praha 1998 oraz 2004. Vl. Just: Slovník floskulí. Malá encyklopedie polistopadového newspe-
aku. Akademia Praha 2003.
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W tym przypadku bardziej odpowiednie wydaje si  u ycie semantycznie i fone-
tycznie bli szego wyrazu „zatlo”: „A te  ti, Mas oská, zatlo”.

Jak ci zrobi em przykro , to by  tylko art, a nie, e ty od razu. Lecz tyle co potem widz , i  ona
patrz c mi si  bezczelnie w oczy si ga r k  ku wtyczce. s.199

Jestli sem ti ák ublížil, tak to byl jen fórek, a ne že ty hned. Ale potom vidim už jen to, že se mi
jako drze dívá do vo í a ruku sune k zásuvce. s. 185

W tym przypadku przys ówek „jen” w upad ym j zyku wypowiedzi Silnego brzmi
zbytecznie literacko, dlatego te  bardziej odpowiednie wydaje si  u ycie formy przy-
s ówka „jenom”: „Jestli sem ti ák ublížil, tak to by  jenom fórek, a ne že ty hned. Ale
potom vidim už jenom to, že se mi jako drze dívá do vo í a ruku sune k zásuvce.”

Natomiast odpowiednie wydaje si  pos u enie si  obecnie bardzo nadu ywanym
wyrazem jako, który nie jest traktowany jako cznik wynikowy o funkcji porównaw-
czej, ani nie wprowadza wyrazów uzupe niaj cych o znaczeniu identyfikuj cym, nie
ma te  nic wspólnego z dopowiedzeniem i nie zast puje spójnika cznego, aczkol-
wiek jest to s owo=tik, tj. chorobliwie rozmno one s owo, który mo emy porówna
z nerwowym „tikiem”31.

C:
Serialnie, gdzie ty yjesz, dziewczyno, nic nie kumasz, jak chcesz zda  ten ca y interes, to we

lepiej kup sobie opracowanie do rzeczywisto ci plus ci ga do wycinania gratis i wtedy mo emy
gada . s. 198

No fakticky, kde ty to, holka, žiješ, ty seš úpln  mimo, jestli chceš tim všim prolízt, tak to si radši
kup realitu v kostce plus vyndávací tahák zadara, a pak se m žem bavit.… s. 184

Polski wyraz „serialnie” odnosi si  do dwóch podstawowych znacze :
1. serio — naprawd , z pewno ci , powa nie, szczególnie w znaczeniu bra  co

powa nie…
2. serial — wieloodcinkowy np. film telewizyjny, szczególnie nieko cz ce si  tele-

nowele.
Dzi ki kontaminacji obu znacze  powsta o s owo „serialnie”, które w czeskim

ekwiwalencie „fakticky” straci o konotacj  z serialami filmowymi (telenowelami), nie
pojawi a si  przez to podobna gra s ów, jaka ma miejsce w j zyku polskim.

Bardziej z o ona sytuacja nasta a w przypadku przek adu polskich frazeologizmów
„opracowanie do rzeczywisto ci” — „realitu v kostce”, „ ci ga do wycinania” —
„gratis vyndávací tahák zadara”.

W czeskim przek adzie wytworzono ekwiwalenty odpowiadaj ce polskim fraze-
ologizmom, które jednak po czesku brzmi  troch  niezwykle, poniewa  nie mo na
ich traktowa  jak frazeologizmy, lecz jako ad hoc stworzone neologizmy. W czeskim
kontek cie cz ciej spotykamy w pracy z Internetem oznaczenie „stáhnout si n co

31 Por. Vl. Just: Slovník floskulí..., s. 61 i n.
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z internetu” („ ci gn  co  z Internetu”) w znaczeniu wybra  i kopiowa  z interneto-
wych stron tekst albo zdj cie, lecz nie istnieje czeski jednowyrazowy rzeczownik
odpowiadaj cy polskiemu jednowyrazowemu oznaczeniu „ ci ga”32, ani wyra eniu
„ ci ga do wycinania”33.

D:
Czyli pozytywka gra, wszystko w porzo, elegancki powrót ze wiata umar ych do wiata y-

wych i gadaj cych, powrót, co by nie, w wielkim zatrwa aj cym stylu, fanfary, ciocia amfa posta-
wi na nogi umar ego. s. 69

W czeskim przek adzie nasta a w przypadku przek adu polskich frazeologizmów
z o ona sytuacja:

Takže mlýnek mele, všecko v poho, spo ádanej návrat ze sv t mrtvejch do sv ta živejch a ke-
cajících, návrat, pro  by ne, ve velkym, znepokojivym stylu, fanfáry, perníková teta postaví na no-
hy i mrtvýho. s. 63

Bardziej odpowiednie wydaje si :

Czyli pozytywka gra / konec dobrý, všechno dobré
wszystko w porzo / všechno v pohod 34

powrót, co by nie / návrat jedna báse
ciocia amfa postawi na nogi umar ego / teta amfa postaví na nohy i mrtvýho 35

Po zaproponowanych poprawkach ca a wypowied  brzmia aby nast puj co:

Konec dobrý, všechno dobré, všechno v pohod , spo ádanej návrat ze sv ta mrtvejch do sv ta
živejch a kecajících, návrat jedna báse , teta amfa postaví na nohy i mrtvýho.

Na zako czenie:
T umaczenie ekwiwalentne sztucznego j zyka polskiego na podobny wariant czeski

jest w przypadku tekstu Mas owskiej szczególnie trudne, poniewa  nale y bra  pod
uwag  miar  dos owno ci oraz wykorzystanie wolnego przek adu. Na podanych
wy ej przyk adach spróbowa am pokaza , e w wi kszo ci przypadków dos owna

32 S owo „sjetina” to wyraz stworzony analogicznie do s owa „ojetina”, tj. oznaczenie u ywanych
rzeczy, np. samochodów, jako oferta dla czeskich klientów pragn cych kupi  samochód zagranicznej
marki, lecz nie posiadaj cych odpowiedniej sumy pieni dzy na zakup nowego produktu.

33 Czasownik „ ci gn ” — „stahovat” w j zyku potocznym znaczy równie  „ukra ”, rzeczownik
odczasownikowy z przymiotnikiem „ ci ga wyci ta” oznacza wi c „skradziony wycinek”, czyli
nielegalnie zyskan  informacj .

34 O kultowym sloganie „být v pohod ” por. Vl. Just: Slovník floskulí..., s. 188 i n.
35 W czeskim kontek cie perníková / ý pojawia si  w ustalonych wyra eniach, jak np. perníkové

srdce, perníková chaloupka, lecz nie tylko dlatego okre lenie „perníková teta” nie jest najodpowied-
niejsze, cho  oczywiste jest, e ma wskaza  zwi zek z pervitinem; lepszym rozwi zaniem wydaje si
„teta amfa”, poniewa  amfetamina to podobnie jak w polskim rodowisku popularny narkotyk, po-
nadto mo emy wykorzysta  wyraz semantycznie i fonetycznie bli szy orygina owi.
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imitacja oryginalnego tekstu w j zyku przek adu brzmi naturalnie, czasami mo e
jednak sprawia  problemy w rozumieniu tekstu. Mimo wskazanych drobnych niedo-
statków oczywiste wydaje si , e przek ad jest wynikiem g bokich socjologiczno-
-kulturowych i j zykowych studiów t umaczki, a jako ca o  stanowi znacz cy wk ad
w poznanie najnowszej polskiej twórczo ci literackiej oraz jej j zyka. Odbija si
w niej wiat cz ci najm odszej generacji, urodzonej w okresie stanu wojennego,
okre lanej mianem „straconej generacji”. Równocze nie pojawia si  mo liwo  kon-
frontacji sposobu ycia m odych ludzi, równie  u nas oraz w innych krajach spoza
by ego bloku wschodniego.

Traktowanie tej wypowiedzi literackiej jako jedynej mo liwej i kompletnej refleksji
wspó czesnego cz owieka i wiata jest b dnym uproszczeniem, poniewa  nie tylko
obejmuje mniejszo ciow  cz  populacji w okresie mi dzy dojrzewaniem a dojrza-
o ci  (podobnie jak sama autorka), lecz i autorka pracuje z hiperbol , ujawniaj c tym

samym swoje wyj tkowe wyczucie artu, gry s ów i sytuacji. Jej kolejna, wydana
w a nie proza Paw królowej kre li przemian  apokaliptycznej wizji w bardziej opty-
mistyczne spojrzenie na wspó czesny wiat, co w rezultacie spe nia yczenie jednego
z czeskich krytyków literackich Ji igo Pe asa, który krótko po prezentacji czeskiej
wersji debiutu Mas owskiej Wojna polsko-ruska pod flag  bia o-czerwon napisa :

Interesuj ca, na swój sposób wyj tkowa ksi ka. Dobrze, e po czesku wysz a we wspania ym
kongenialnym t umaczeniu Barbory Gregorove. Cho  w dalszym ci gu: ksi ka, jak ta Mas ow-
skiej wystarczy jedna na ca  generacj .36

T umaczy a z czeskiego  Magdalena Nobis

36 Por.: J. Pe ás: ervenobílé hadí vejce. „Týden” 14. 3. 2005. http://www.kosmas.cz: „Zajímavá,
svým zp sobem jedine ná knížka. Je dob e, že esky vyšla ve výborném kongeniálním p ekladu
Barbory Gregorové. Ale stejn : kniha, jako je ta Mas owské, sta í jedna za celou generaci.


