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W konkursie na przekład z języka francuskiego opowiadania Thomasa Gunziga Largo 

wzięło udział 60 uczestników. Zadanie to, jak się okazało, przysporzyło tłumaczom wielu 

trudności. Podstawowym problemem okazał się brak umiejętności oddania charakteru 

oryginału, który cechują wartki, swobodny, wręcz nonszalancki styl i dynamiczny rytm, który 

szczególnie łatwo było zagubić. Dominantą w opowiadaniu Gunziga jest komizm uzyskany 

poprzez zastosowanie poetyki absurdu, liczne funkcjonalne powtórzenia i potoczny język. 

Część przekładających nie zdołała oddać tego języka w przekonujący sposób – w efekcie ich 

propozycje brzmią na gruncie polszczyzny po prostu sztucznie. 

Kolejną przeszkodą dla uczestników konkursu okazała się składania języka 

francuskiego. W nadesłanych pracach widać trudności w obcowaniu z materią języka, w 

którym przeważają długie, naszpikowane powtórzeniami zdania. Nierzadko pojawiały się 

błędy w praktyce translatorskiej uznawane za poważne, czyli inkrustowanie tekstu 

niewystępującymi w pierwowzorze elementami, redagowanie, poprawianie oryginału. 

Tłumacz pod żadnym pozorem nie może strać się zastąpić autora przekładanego tekstu, 

wchodzić z nim dialog, czy wdawać się w polemiki. Tłumacz pracuje na rusztowaniu, które 

opiera się o skończoną, ostatecznie zamkniętą konstrukcję. Wyzwaniem, przed którym staje, 

jest odtworzenie tej konstrukcji na gruncie innego języka, który nigdy nie pozwala na  

lustrzane odwzorowanie oryginału. 

Chorobą toczącą polskie przekłady jest prymat tzw. języka literackiego nad innymi 

rejestrami językowymi, usilne próby dostosowywania wszystkiego do norm jakiejś 

niezidentyfikowanej poprawności. Efektem takich praktyk są przekłady spłaszczone, naiwne i 

sztuczne. W przypadku nadesłanych na konkurs prac mamy też niestety przykłady tej 

praktyki. Obserwujemy próby oczyszczania oryginału z powtórzeń oraz stosowania zabiegów 

stylistycznych popychających tekst pierwowzoru w stronę źle pojętej wytworności.  

Niewątpliwym problemem podczas wyboru zwycięskiego przekładu był fakt, że żadna 

z sześćdziesięciu prac konkursowych nie pozostawała wolna od błędów językowych. Nie to 

jest jednak moim zdaniem najważniejsze. Pewne braki w wiedzy o języku można stosunkowo 



łatwo nadrobić. W procesie powstawiania książki uczestniczy redaktor, która czuwa nad 

kształtem całości. Tym, do czego w literaturze nie można dojść benedyktyńską pracą, jest 

słuch, pomysł, odwaga oraz tzw. „czucie języka”. To właśnie oddziela wybitnych tłumaczy 

od rzemieślników. 

Jeżeliby przyjąć te kryteria, na tle wszystkich prac wyróżnia się ta przedstawiona 

przez Agatę Cieślak i to właśnie temu przekładowi zdecydowałam się przyznać jedyną 

nagrodę. Jest to przede wszystkim propozycja najbardziej spójna, a widoczne w niej usterki i 

błędy (niczym nie umotywowane użycie czasu zaprzeszłego, zwrot „wskazał na”, rozbijający 

rytm zdania i zaburzający ciekawie zarysowaną dynamikę; drobne opustki oraz pomyłka we 

fragmencie dotyczącym liczby zamawianych drinków) nie przekreślają całości, nie są w 

stanie jej zdestabilizować. Autorka czuje tekst, ma odwagę dokonywać nierzadko 

brawurowych rozstrzygnięć. W efekcie dostajemy przekład, który laikowi mógłby się wydać 

zbyt potoczny (użycie takich słów i sformułowań jak „rasowa szprycha na sobotnich 

baletach”, „zaliczyć podryw”, „laska”, „naziol”), ale to właśnie on oddaje styl oryginału. 

Zamiast próbować zachowawczo kalkować oryginał, autorka decyduje się na skok na głęboką 

wodę… i robi to skutecznie. Zachowuje rytm, dynamikę i charakter pierwowzoru. Daje 

czytelnikowi przyjemność odnajdowania znanych mu, prawidłowo dobranych całości 

stylistycznych w przestrzeni przekładu z języka obcego. Dobry tłumacz otwiera własny język 

na język obcy. Autorka zwycięskiego przekładu rozumie naturę zadania, przed którym staje, 

przyjmuje odpowiednie założenie i jest w stanie sprawnie je zrealizować. 

 

Wracając do przekładów słabszych, najbardziej jaskrawym problemem jest ogromna 

liczba błędów w zasadzie każdego rodzaju. Poniżej postaram się przytoczyć najistotniejsze 

kwestie. 

 

- niedostosowany i źle rozpoznany rejestr językowy, mieszanie języka potocznego z 

językiem pseudo-wysokim, słowami takimi jak „iż”, „lecz”, „gdyż”; 

- dopisywanie do oryginału, rozmaite niezgodności, drobne opustki (np. rozbicie 

celowo zastosowanego przez autora zabiegu stylistycznego „żyletka marki Gillette” – wiele 

osób pisało po prostu o „żyletce”), parafrazowanie („tęgi bramkarz” zamiast „ważący tonę 

bramkarz”), różnego typu reinterpretacje, np. zamiast bramkarza ważącego tonę w tekście 

występuje „bramkarz o gabarytach wyrośniętego hipopotama” albo „wielki jak słoń 

człowiek”; u jednej z tłumaczek pojawia się nagle „spłowiała” koszulka Metalliki, choć 

nigdzie nie ma o tym mowy; 



- podstawowe niezrozumienie oryginału i kalki językowe, np. bramkarz albo 

ochroniarz w klubie nocnym staje się u niektórych uczestników „portierem”, co daje 

niezamierzony efekt komiczny; francuskie „fulminer” zostało przez jednego z uczestników 

przetłumaczone jako „facet palił przed wejściem do klubu” (zamiast „pieklił się”); „se 

changer les idees” przetłumaczone dosłownie jako „zmienić swoje poglądy”; „seins pareils a 

deux flans” – ktoś zamiast „flans” przeczytał „flames” i zrobił z tego „piersi poruszały się jak 

płomienie”; 

- niezręczności, kontaminacje np. „mettre fin a ses jours” przełożone jako „nadać kres 

swojemu istnieniu” albo „zakończyć swoje dni”, „położyć kres swemu życiu”; 

- niezamierzone rymy; 

- część uczestników dookreślała pierwsze zdanie, uzupełniając je o informacje zdobyte 

w dalszej części tekstu: neutralne sformułowanie „informację przekazał mu…” zmieniali np. 

na „O dziewczynie powiedział mu” albo „Powiedział mu o niej” – to nieuprawnione 

posługiwanie się przez tłumacza znajomością całości tekstu, informacjami, którymi nie 

powinien szafować i którymi należy dzielić się z czytelnikiem w takim samym tempie, co 

autor pierwowzoru; 

- nagminne błędy interpunkcyjne, zbyt hojne lub zbyt skąpe posługiwanie się 

przecinkami; 

- nadużywanie zaimków; 

- zalew imiesłowów np. „typka noszącego jeansy rurki wyjątkowo opinające się na 

łydkach oraz koszulkę upamiętniającą (…)”; 

- niezręczności i potworki językowe: „połączenie wiary, że będzie miał się lepiej, niż 

podobno miał się mieć, wraz z odrzuceniem trosk i domieszką odpowiednich tabletek”, 

„portier o prawie tonę nie chciał go wpuścić”, „spróbował odebrać sobie życie połykaniem 

żyletki, kiedy go opuściła dla kretyna, który prowadził wideotekę”; „była ucieleśnieniem 

idealnego kobiecego piękna”; 

- elementy komiczne i groteskowe: w jednym z tekstów pojawia się słowo 

„natenczas”, gdzie indziej ktoś postanowił napisać „ekskulpacyjną”, występują też 

„szmatławe dżinsy”; tłumaczenie „canon” („laski”) jako „kanonu piękna” albo 

„przedstawicielki kanonu”; „był zerowym gwałcicielem”; „popalcowane okno”. 

 

 

W podsumowaniu chciałabym zauważyć, że we fragmentach wielu prac daje się 

zauważyć udane próby translatorskie, brakuje jednak prób spójnych. Często po dobrym 



akapicie następuje kolejny słabszy i naszpikowany błędami. Na tym tle wyróżnia się przekład 

Agaty Cieślak. Uwagę zwracają wartki styl i dynamika tekstu oraz umiejętność odnalezienia 

w polszczyźnie odpowiednich rejestrów pozwalających odwzorować zalety, a przede 

wszystkim naturę oryginału. 
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