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Opowiadanie Kevina Barry’ego zostało wyjątkowo trafnie wybrane jako zadanie konkursowe. 

Napisane jest bardzo zróżnicowanym językiem, oscylującym między nonszalancką finezją a 

potocznością, jeśli nie wręcz wulgarnością. Zawiera też wiele pułapek, na których tłumacz 

może się wyłożyć albo zabłysnąć. W tym konkursie zazwyczaj dzieje się niestety to pierwsze.  

 Najsłabszą stroną prawie wszystkich zgłoszonych przekładów jest bardzo nieudolna, a 

już na pewno nieciekawa polszczyzna, nie będę jednak podawał przykładów najbardziej 

chybionych zdań, bo mam do omówienia mniej dyskusyjne grzechy i grzeszki. Zatrzymam się 

więc tylko na chwilę przy kiksach, które oczywiście łatwo usunąłby każdy redaktor, ale od 

uczestnika konkursu oczekiwałbym, że postara się nie dawać redaktorowi zajęcia. A 

zwłaszcza, że nie zostawi w tekście literówek (chociaż zostawił je autor, a organizatorzy 

konkursu tego nie zauważyli).  

 Otóż młodzi (zapewne) tłumacze często nie wiedzą, że anglosaskie miary i wagi 

przelicza się na dziesiętne, liczebniki po polsku pisze się słownie i pod żadnym pozorem nie 

stosuje się angielskiego następstwa czasów. Tyle ogólnikowych nudziarstw, a teraz do rzeczy. 

 Zacznijmy od tytułu. Tekst stwarza tyle okazji do błyśnięcia pomysłowością, że 

przynajmniej tytuł można przełożyć prosto. Większość uczestników na szczęście wybrała 

neutralne „Zjawy” lub „Widma”. Sporo było jednak nieuzasadnionych „Objawień”, a trafiły 

się nawet kuriozalne „Odwiedziny” i „Zmory Dublinu”.  

 Pierwszą pułapką okazało się proste słówko „gable”, w większości wypadków 

poprawnie przełożone jako „ściana szczytowa”, czasem jednak jako „boczna”, a parokrotnie 

jako „szczyt” (owszem, tak się mówi, ale tutaj może to sugerować dach).  

 Drugą zastawił autor. Jego Beckett ma oczy drapieżnych ptaków: jastrzębia, sokoła i 

rybołowa. (Kto widział choć jedno zdjęcie tego dramaturga, wie, jak trafione jest to 

porównanie. Wielu uczestników ma jednak o osobie i twórczości Becketta mgliste 

wyobrażenie.) Jest to najwyraźniej zamierzony efekt i nietrudno go oddać w przekładzie. 

Wystarczy zauważyć. Ale wielu konkursowiczów albo nie zauważa, albo bagatelizuje. Stąd 

zastępowanie nazw ptaków epitetami w rodzaju „przenikliwe”, zmiana kolejności lub 

dwukrotne powtarzanie „jastrzębia” czy „sokoła”.  

 Trzecią pułapką okazała się rzeka Liffey – „storied”, czyli „sławiona”, „opiewana”, w 

ostateczności „legendarna” czy jaka tam jeszcze, ale na pewno nie „spiętrzona”. Za młodu 

zdarzało mi się słyszeć idiotyczną maksymę, że tłumacz nie powinien myśleć. Otóż nie 

powinien – dopóki nie zajrzy do słownika. Wynalazcy „spiętrzonej Liffey” najwidoczniej nie 

zajrzeli.  

 Wydawałoby się, że z „syphillitic peasants” niewiele da się wykrzesać własnej 

twórczości, ale liczni konkursowicze i w tym miejscu umieją popuścić wodze fantazji.  

 Istnym rowem z wodą okazało się ubranie Becketta. Nie wymyśliłbym, że „trademark 

rollneck” można przełożyć jako „markowy” lub „firmowy”, a już na pewno nie „dekolt”! Po 

takich kiksach łatwo poznać, kto z uczestników nigdy nie widział zdjęcia dramaturga. 

Niejednego/ą podcięły też jego spodnie: po prostu „cierpiętnicze sztruksy z grubym 

prążkiem” (czy jakoś tak). Otóż można z nich zrobić „szerokie, mizerne (sic!) spodnie 

sztruksowe”, „nijake, grube sztruksy”, „grubo tkane, przygnębiające sztruksy”, „nieumiejętnie 

uszyte sztruksy”, „grubo plecione sztruksy”, już to gubiąc po drodze „miserabilist”, już to 



wyłgując się określeniami w rodzaju „spodnie w typowo pesymistycznym stylu”, „wpisujące 

się w pesymistyczne trendy”, itp. 

  „Every inch the ascetic Foxrockian” to nie żaden „typowy asceta z Foxrock”, 

bo nic nie wiadomo o tym, żeby mieszkańcy tego przedmieścia wyróżniali się ascezą. Z tegoż 

powodu Becket nie „emanował ascetycznością mieszkańca Foxrock”. Po prostu stamtąd 

pochodził i wyglądał ascetycznie.  

 Barry co prawda nie wymyślił słowa „bootsteps”, ale jest ono dość rzadkie, więc 

wypadałoby je uhonorować przynajmniej jakimś „krok w krok” czy „trop w trop”. I nie 

zgubić po drodze „cheerful”.  

 „Post-coital fugue” rozpętało orgię pomysłowości. Mamy więc „stan błogiej 

nieświadomości”; „postosunkowy stan fugi”, itp. A tu chodzi po prostu o to, że (podobno) 

post coitum omne animal triste. 

Dublińska inteligencja załamuje ręce i gładzi się po brodach (nie „szarpie” ani nie 

„ciągnie za brody”). Tymczasem w przekładach „zaciska pięści w niemocy”, a nawet „oddaje 

się sporządzaniu odręcznych notatek” (to zapewne zgubny skutek uczestnictwa w kursach 

szybkiego czytania „wringing” – „writing”).  

 Tyle przykładów z pierwszej strony. Następnych już tak drobiazgowo nie rozszarpię. 

Wspomnę tylko, że na drugiej sporo osób nie całkiem zrozumiało nie tak znów karkołomnie 

trudne frazy „…that its people find are as well unremarked” i „…do so much for bed-night 

figures”.  

 Sporo osób oczywiście poległo przy nazwie lokalu, nad którym objawił się Joyce 

(eufemizmy, opuszczanie części nazwy). Dla odmiany na ogół nieźle udały się slangi 

narkomańskie przy Yeatsie (chociaż „methadone – u Barry’ego „methodone”-  clinic” to na 

pewno nie „klinika leczenia uzależnień”).  

Proponuję przyznać nagrody finansowe Magdalenie Wadówce i Małgorzacie 

Śnigurowicz. Pochwaliłbym Martę Olejowską za znajomość słowa „wimperga”, a Krzysztofa 

Kamińskiego za wiedzę o Becketcie i spostrzegawczość (jako jedyny zauważył literówki w 

oryginale, np. faint-feint) – i tu dwa wyróżnienia książkowe. 


