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Rozstrzygnięcie konkursu na przekład opowiadania z języka niemieckiego 

 

Elias Hirschl (ur. 1994 r. w Wiedniu) jest austriackim pisarzem, muzykiem i slamerem. Do tej 

pory wydał trzy powieści i zdobył  wiele nagród. Zwyciężył m.in. w austriackich 

mistrzostwach w slamie poetyckim w 2014r., zdobył trzecie miejsce slamowych 

mistrzostwach Europy w Estonii w 2015 r.  

Konkursowe opowiadane powstało pod wrażeniem podróży autora do Azji 

południowo-wschodniej w 2017 r., o której Hirschl pisze na stronie 

https://thegap.at/musikalisch-literarische-asientour-teil-5-manila/#.  Opowiadanie „Die 

Verhekrsberuhigten” ukazało się w wiedeńskim czasopiśmie literackim „kolik” w 2018 r. Jest 

ono pełne absurdalnego komizmu, fantazji i przesady. Napisane niezbyt prostym językiem, 

stosunkowo długimi zdaniami, co na pewno było sporym wyzwaniem dla tłumacza. Tekst 

opisuje perypetie turystów przyjeżdżających do Quezon City, dawnej stolicy Filipin, gdzie 

znajduje się olbrzymie rondo. Jest ono tak wielkie i niebezpieczne, że kiedy dostanie się na 

wyspę leżącą pośrodku, to nie ma z niej już wyjścia. Przynajmniej jeśli wierzyć autorowi.   

 

https://www.quora.com/What-where-is-the-most-memorable-road-intersection-you-

ve-encountered 

 

Sam tytuł przysporzył sporych trudności tłumaczom i tłumaczkom, ponieważ 

imiesłowu „verkehrsberuhigt” zazwyczaj nie używa się w odniesieniu do ludzi, lecz w 

stosunku do obszaru czy strefy, w której ograniczono ruch samochodowy.  I tak 

„Verkehrsberuhigung” to odciążenie od (nadmiernego) ruchu,  a „verkehrsberuhigte Straße” 

to ulica odciążona od ruchu samochodowego. 



Od imiesłowu „verkehrsberuhigt” autor utworzył rzeczownik „Die Verkehrsberuhigten”, 

którego używa w odniesieniu do ludzi. Moim zdaniem zaproponowane przez kogoś dosłowne 

tłumaczenie, np. „uspokojeni przez ruch samochodowy / uliczny” nie ma racji bytu, ponieważ 

jest za długie, zbyt dosłowne oraz nie ma za dużego związku z tekstem. „Die 

Verkehrsberuhigten” utknęli bowiem przez własną głupotę na wyspie otoczonej ogromnym 

rondem. W związku z ogromnym natężeniem ruchu panuje tam nieustanny hałas, który jest 

podkreślony w tekście, trudno zatem mówić o panującym tam spokoju.  

Dużo bardziej podobały mi się krótsze i bardziej osadzone w języku polskim propozycje 

„Komunikacyjni rozbitkowie” czy „Wyspiarze z ronda”.  Muszę przyznać, że niektórzy 

uczestnicy konkursu wykazali się ogromną kreatywnością, wymyślając tytuł opowiadania, 

lecz niestety nie wszystkie próby były udane. Oto kilka przykładów: „Na komunikacyjnym 

haju”, „Nieszybcy”, „Lud Zmiejszonego Ruchu Ulicznego”, „Odurzeni szumem”, 

„Ograniczenioruchowcy”, „Nicniejechacze”, „Wolnodrogowcy” czy „Małonatężeńcy”. 

 

Z najciekawszych błędów w rozumieniu tekstu chciałabym przytoczyć kilka:  

 Cargohose jako „spodnie typu cargo” lub nawet „cargo-portki” zamiast spodni 

kieszeniami  naszytymi na nogawkach, czyli jednym słowem chodziło o bojówki 

 „bis sie vor Erschöpfung zusammenbrechen” oznacza „aż padną z wyczerpania”, a zostało 

przetłumaczone jako „dopóki razem nie zwymiotują”. Tłumaczka pomyliła tu dwa słowa. 

„Zusammenbrechen” pisane łącznie oznaczające „zawalić się, runąć, załamać, paść” z 

pisanym oddzielnie „zusammen brechen”, co od biedy mogłoby zostać oddane jako 

wspólne wymiotowanie, lecz nie o to chodziło w tym kontekście.  

 „die Gestrandeten” jako „plażujący turyści” lub „plażowicze”. Chociaż „die 

Gestrandeten” zawiera w sobie słowo „Stand” (plaża), to imiesłów utworzony od 

czasownika „stranden” ma znaczenie ponieść klęskę, osiąść na mieliźnie lub gdzieś 

ugrzęznąć, więc z plażowaniem nie ma to nic wspólnego.  

 „Beim bloßen Anblick“ jako „patrząc gołym okiem” zamiast czegoś w stylu „już na sam 

widok”  

 „Die überflüssigen Wörter wurden ausgesiebt“ jako „Słowa przeleciały jak przez sito” 

zamiast zbędne słowa zostały odsiane.  

 

Błędy stylistyczne 

pleonazmy:  



 cofać do tyłu 

 cicho szeptać  

 

kalki z niemieckiego: 

 „Wie funktioniert die Klimaanlage?” - „Jak funkcjonuje klimatyzacja” zamiast Jak działa 

klimatyzacja?  

 „die inhalierten Autoabgase” - „inhalowane” spaliny zamiast wdychane spaliny 

 

niemiecki szyk: 

 „Najpierw jednak zmawiają Trappowie krótką modlitwę” – najpierw jednak Trappowie 

odmawiają krótką modlitwę 

 

inne: 

 „Der Strom der Autos nimmt vor seinen ungläubigen Augen zu” - „potok samochodów 

przybiera w jego niedowierzających oczach” 

Proponowałabym np. z niedowierzaniem / niedowierzającym wzrokiem obserwuje 

potok… 

 … „hat sich über die Jahre ein eigentümliches Kreol entwickelt“ - Na przestrzeni lat 

rozwinął się osobliwy kreol / Kreol.  

Chodziło tu o język kreolski i zdanie, które można by oddać w następujący sposób: 

Z biegiem czasu rozwinął się osobliwy język kreolski. 

 „służy to na przebłaganiu” – służy to przebłaganiu 

 

zabawne: 

 „Stoßstange eines schwarzen Hummers“ jako „Zderzak homara” zamiast „zderzak 

Hummera”  

  SUV jako samochód sportowo-wizytowy. 

 

Osobną kategorię stanowi tzw. „radosna twórczość” niektórych osób, które, nie wiadomo 

dlaczego, dodają pewne wyrazy lub nawet całe grupy wyrazów. Poniżej kilka przykładów. 

 

 Wenn sich der Tourist sodann aufrichtet, seine weiße Cargohose richtet…, co 

przetłumaczyć można „kiedy turysta wstanie / poniesie się, poprawi białe bojówki” 



A jest:  

[pominięty fragment oryginału] doprowadził do porządku białe szorty z kieszeniami 

naszytymi na bocznych szwach nogawek firmowych spodni Cargo.  

lub: Gdy w końcu tenże niedzielny sportowiec z bożej łaski ochłonie, pozbiera się; 

podniesie i doprowadzi do porządku swoje białe cargo-portki… 

 … erwägen immer wieder ahnungslose Touristen in einem vekehrsberuhigten Moment 

über die 20 Fahrstreigen zu laufen… - ciągle jakiś niczego nieświadomy turysta 

postanawia przebiec przez dwadzieścia pasów w chwili, kiedy ruch się nieco uspokoi…  

A jest: wciąż od czasu do czasu niczego nieświadomi turyści, wierząc z zagięcia ulicznej 

czasoprzestrzeni, próbują przejść na wskroś przez rondo.  

 … nur die wirklich bedeutsamen Elemente sind erhalten geblieben. Diese jedoch spalteten 

sich in immer mehr Nuancen auf. – przetrwały tylko te naprawdę znaczące elementy. 

Wydzielały się z nich coraz bardziej zniuansowane znaczenia.  

A jest: … pozostały tylko te naprawdę trafne. Te z kolei pączkowały, jak 

jednokomórkowce, w najlepsze z nowymi niuansami.  

 

 

Spośród 46 nadesłanych prac wybrałam trzy – moim zdaniem – najlepsze, choć 

niepozbawione uchybień. Oprócz dosłownie kilku słabych prac, poziom konkursu był dość 

wyrównany. Zwyciężyły przekłady najlepiej mieszczące się w ramach wyznaczonych przez 

oryginał, bez rażących błędów słownikowych czy stylistycznych, świadczące o dobrej 

znajomości niemieckiego i wyczuciu słowa w języku polskim. 

 

Mój werdykt to: 

 

I miejsce Barbara Bruks 

II miejsce Fryderyk Zoll 

wyróżnienie Małgorzata Gralińska 

Serdecznie Państwu gratuluję! 

 

Ewa Mikulska-Frindo 


