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Wiele badań językoznawczych w XXI wieku opiera się na założeniach lingwistyki kog -
nitywnej. Fakt ten spowodował, że koncepcje kognitywne wkroczyły także do porów-
nawczych badań translatorskich. Poetyka z lingwistyką oraz innymi dziedzinami zaj-
mującymi się komunikacją między kulturami połączyła się w analizie sztuki tłumacze-
nia wraz z rozwojem dyscyplin badających język przez pryzmat dyskursu oraz prag -
matyki. Tendencja ta determinuje konieczność zastosowania metod lingwistycznych
zorientowanych kognitywistycznie w analizie dzieł literackich, co też odmienia trady-
cyjnie pojmowanie poetyki i stylistyki. 

Przy założeniu, w którym cel badawczy formułuje się jako kulturowy przekład dzie -
ła literackiego z języka serbskiego na język polski, pojawiają się komplikacje wyni-
kające choćby z trzech powodów: 1) odmienności podłoża kulturowego dwóch języ-
ków; 2) obecności elementów kultury trzeciej; 3) identyczności genetycznej języków
wraz z ich zróżnicowaniem strukturalnym i leksykalnym.

Celem naszych rozważań jest ukazanie komplikacji występujących w procesie prze -
kładu dzieła literackiego z języka serbskiego na język polski, które wynikają z trud-
ności wyboru odpowiedniego ekwiwalentu dla niektórych kategorii językowych, sta-
nowiących stylistyczne wyznaczniki literackości z równoczesną funkcją markerów
określonej etniczności/narodowości. Dla osiągnięcia tego celu wybrałam analizę po-
równawczą języka bohaterów powieści Vuka Draškovicia Rosyjski konsul (serb. Руски
конзул) z serbskiego oryginału powieści z ich polskim przekładem. Język bohaterów
badany jest w obrębie dialogów powieściowych, które zostały wyselekcjonowane 
w oparciu o językowe cechy dystynktywne — właściwe dla dialektów oraz innych nie-
standardowych odmian języka. Korpus składa się łącznie z 76 dialogów — 38 dialogów
z oryginalnej powieści oraz 38 z tekstu polskiego przekładu. Dialogi te reprezentują
problematykę wyrażania przynależności etnicznej za pomocą środków językowych.
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Na podstawie porównania środków wyrazu w dziele oryginalnym z ich przekładem
wyodrębnia się problemy transformacji stylizacji językowych zawierających sensy
ukryte z języka serbskiego na polski. Komplikacje przekładowe, które pojawiają się 
w Ro syj skim konsulu, w gruncie rzeczy wynikają z szeroko rozumianej problematyki
przynależności etnicznej i narodowej, a także związane są z poczuciem tożsamości bo-
haterów i wyrażaniem jej poprzez dobór odpowiednich elementów językowych.
Postaci w powieści Draškovicia są zwykle wysoko wykształcone, więc dobór środków
językowych, jakimi się posługują, staje się demonstracją ich światopoglądu i uczuć
tożsamościowych. Poprzez wyrażanie sympatii, antypatii, wrogości czy lekceważenia
do przedstawiciela innej narodowości oraz wyboru sposobu wyrażenia tych emocji 
w ję zyku bohaterowie prezentują jednocześnie swoje pochodzenie oraz stosunek do
własnej tożsamości.

Aby osiągnąć zamierzony cel, należało też ukazać różnice występujące w presupo-
zycji1 literackiego aktu mowy między Nadawcą i Odbiorcą, tj. autorem dzieła posługu -
ją cym się językiem serbskim i domniemanym jego czytelnikiem posługującym się ję-
zykiem polskim, które wynikają ze zróżnicowania kontekstów dwóch słowiańskich
kultur. Proces przekładu staje się próbą odbicia językowego i kulturowego obrazu świa -
ta określonej społeczności, jednak z założeniem, że język niesie wraz ze sposobem po-
strzegania rzeczywistości wiele kognitywnych ograniczeń. Stąd wysunąć można wnio-
sek, że w procesie komunikacji międzykulturowej przeszkodą dla pełnego zrozumienia
kultur, a także dla procesu tłumaczenia stają się różnice kulturowe różnego typu: mate-
rialne, socjologiczne czy religijne (Pisarska, Tomaszkiewicz 1998: 188–189). Problem
w procesie tłumaczenia Rosyjskiego konsula opiera się nie tylko na różnicy w rozu-
mieniu kategorii tożsamości w kulturach języków polskiego i serbskiego, ale również
związany jest z odmiennym podejściem czytelnika do szerokiego kontekstu kulturo-
wego byłej Jugosławii, jak również odnosi się do różnicy prestiżów wariantów języko-
wych na tle obydwu języków. Postaramy się przyjrzeć bliżej relacji środków języ -
kowych, które pojawiają się w wypowiedziach bohaterów, do wyrażania ich przyna-
leżności etnicznej oraz konsekwencjom tych zabiegów dla procesu przekładu na język
polski.

Taki zamiar deskrypcji narzuca też konieczność zwrócenia uwagi na sposób trans-
formacji środków językowych w tekście przekładu w stosunku do oryginału oraz przyj -
rzenia się różnicom na poziomie dyskursywnym oraz kulturowym między oby dwoma
językami.

Cechy języka bohaterów powieści Draškovicia najwyraźniej są widoczne w dialogu,
który rozumiemy jako konstrukcję literacką imitującą naturalną rozmowę, wymianę re-
plik między bohaterami powieści świadomie skonstruowaną przez autora w celu este-
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1 Presupozycję rozumiemy jako informacje, które są niezbędne dla rozumienia przesłania tekstu literac-
kiego. W skład presupozycji konkretnego dzieła wchodzi językowa i pozajęzykowa wiedza tzn. znajomość
realiów historycznych oraz socjologicznych kultury, w której dzieło powstało (więcej: M a r t u  s z e w  s k a
2000: 529–530). 
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tycznym, perswazyjnym czy też symbolicznym2. Identyfikacja etnonarodowa jest wy-
rażana w powieści jako konsekwencja demonstrowania przekonań bohaterów oraz 
w efekcie spontanicznych reakcji emocjonalnych, dlatego środki językowe wykorzys-
tane do konstrukcji dialogu mogą pełnić również funkcję symboliczną. 

Specyfika problematycznej sytuacji narodowo-etnicznej byłej Jugosławii znajduje
od zwierciedlenie w dziełach literackich nadzwyczaj często w postaci rozróżnienia ję-
zykowego bohaterów opartego na markerach językowych budujących różnego typu
wartości stylistyczne. Wartości te niosą zwykle dodatkowe sensy, takie jak przyna-
leżność etniczna, status społeczny oraz szeroko rozumiany światopogląd bohaterów,
które są odczytywane jedynie na podstawie sposobu komunikowania się z innymi bo-
haterami. Przynależność etniczna wyrażona zostaje poprzez wariant, styl oraz włas-
ności leksykalne wypowiedzi, co jednocześnie przybliża komunikację w dziele literac-
kim naturalnym własnościom języka jako nosiciela ludzkich przekonań i cech.

Warto zauważyć, że w powieści językowe markery narodowościowo-etniczne nie
pozostają obojętne wobec budowy estetyki dzieła. Można przyjąć tezę, że nie są one je-
dynie stylizacją oddaloną od warstwy interpretacyjnej całości tekstu. Wychodzą one po-
za wartość czysto informacyjną tekstu literackiego, stają się zatem właściwościami
wpływającym na odbiór i kontekst dzieła. W pewnym aspekcie grają one nie tylko ro-
lę na płaszczyźnie interpretacyjnej w obrębie pojedynczych dialogów jako sytuacji ko-
munikacyjnych w określonym kontekście narracyjnym, ale więcej — odgrywają zna -
czącą funkcję w komunikacji dzieła literackiego z jego Odbiorcą. Specyficzne styliza-
cje językowe zwłaszcza na tle etnicznym i narodowościowym są odpowiedzialne za bu-
dowę harmonii dzieła literackiego albo za wprowadzenie dysharmonii do tekstu. Funk -
cja estetyczna dialogu jest więc konsekwencją jego struktury, która może być zgodna 
z przekonaniami Odbiorcy, albo rozbieżna w stosunku do jego przekonań. Dia log po-
przez podkreślanie przeciwnych wartości do ogólnie przyjętych budzi w Czy telniku
różnego typu odczucia i uaktywnia właściwe dla danego Czytelnika informacje pre -
suponowane. W komunikacji wychodzącej poza samo dzieło wzbudzone zostają 
w Czytelniku różnego typu emocje i reakcje, takie jak np. złość, agresja, duma, radość,
śmiech czy rozczarowanie. Warto byłoby się zastanowić, w jakich przypadkach i za ja-
kie emocje u Odbiorcy odpowiadają konkretne stylizacje językowe w konkretnych kon-
tekstach komunikacyjnych w dziele literackim. Pewnym jest jednak, że nie pozostają
bez znaczenie dla interpretacji tekstu.

Dialogi bohaterów powieści możemy typologizować na podstawie charakterystyki
ich idiolektów, w których dochodzi do mieszania różnych odmian systemów języka ro-
dzimego lub języka rodzimego i obcego. Na podstawie tego kryterium można wydzie-
lić cztery wyraźnie zdyferencjonowane grupy dialogów: 1) takie, w których występują

2 Dialog w powieści zdecydowanie różni się od dialogu naturalnego. Dialog powieściowy jest wytwo-
rem autora, co jednocześnie uniemożliwia swobodną aktywność uczestników. Staje się jedynie imitacją na-
turalnej rozmowy, ponieważ imituje jej sytuacyjność, całościowość, teraźniejszość. Głównym zadaniem dia-
logu powieściowego jest aktywizacja czytelnika oraz kształtowanie jego poglądów względem tematów po-
ruszanych w powieści (B o r k o w s k a 1988: 5–6).



wariantywne formy typu ekawskiego i ijekawskiego; 2) takie, w których są obecne wa-
riantywne formy charakterystyczne dla dialektów wschodniej Hercegowiny oraz dia-
lektów Czarnogóry, np. jotacja spółgłoski poprzedzającej dawne jat — ђевојка; 3) ta-
kie, które charakteryzują się łamaniem standardowej normy serbskiej, 4) takie, które za-
wie rają rusycyzmy. 

W powieści znajduje odzwierciedlenie wielojęzyczność i wielokulturowość byłej
Ju gosławii. Swoje odbicie w Rosyjskim konsulu znajduje dwuwariantywny standard
języka sebsko-chorwackiego — odmiana wschodnia — ekawska oraz zachodnia —
ijekawska, na podstawie których autor powieści buduje zestawienia oraz interferen-
cje wa riantów, wyrażając tym samym różnice tożsamościowe między bohaterami.
Ekaw ska charakterystyczna dla mieszkańców Serbii i Kosowa oraz ijekawska właś-
ciwa dla zamieszkujących obszar Bośni, Hercegowiny i Czarnogóry. Markery dia-
lektów w powieści pojawiają się nie tylko jako element charakterystyki etnicznej bo-
haterów, równie często wyrażają ich stosunek do własnego pochodzenia oraz okreś-
lają ich przynależność religijną (hercegowińscy Muzułmanie). Fonetyczne, fleksyjne
oraz leksykalne markery dialektów są najbardziej charakterystyczne dla bohaterów
pochodzenia czarnogórskiego oraz hercegowińskiego, jako wyznaczniki identyfika-
cyjne pojawiają się często we wspomnieniach głównego bohatera i narratora — Iliji
Jugovicia.

Wypowiedzi bohaterów pochodzenia albańskiego żyjących na Kosowie są przy kła -
dem ukazania języka osób nieznających standardu wystarczająco dobrze lub niedba -
jących o poprawność językową. Przedstawiony zostaje w ten sposób obraz Albań czy ków
jako niewykształconych mieszkańców Jugosławii oraz ukazuje się ich niedbały stosunek
wobec normy języka serbsko-chorwackiego. Podobnie jest w przypadku wypowiedzi
Ljuby Božovicia udającego rosyjskiego konsula Jastrebowa, którego wypowiedzi obfi-
tują w rusycyzmy, jednak tutaj nacisk kładziony jest przede wszystkim na wy rażenie
przynależności narodowej postaci udawanej przez bohatera powieści.

Obecne w utworze poszczególne użycia form dialektalnych i wariantów można po-
dzielić funkcjonalnie w oparciu o uczucia oraz intencje, które towarzyszą bohaterom,
na: 1) wywołane silnym wzburzeniem emocjonalnym; 2) wyrażające sympatię; 3) ma -
sku jące bądź podkreślające określoną tożsamość etniczną; 4) wyrażające lekcewa że nie,
antypatię lub wrogość; 5) obrazujące brak wykształcenia. Różne funkcje często łączą
się ze sobą w obrębie jednej sytuacji komunikacyjnej.

Markery dialektów w powieści są najczęściej odbiciem cech fonetycznych, fleksyj-
nych i leksykalnych gwar Hercegowiny oraz terenów Czarnogóry. Jednocześnie wypo-
wiedzi bohaterów w dużej mierze zawierają także elementy języka mówionego — raz -
govornog jezika, który w określonych sytuacjach komunikacyjnych pełni funkcję
wzbogacającą wypowiedzi i uwydatniającą specyfikę tożsamości etnonarodowej bądź
społecznej konkretnego bohatera. W tekście Rosyjskiego konsula przedstawione są
prze de wszystkim cechy językowe dwóch serbskich (serbsko-chorwackich) dialektów,
jako że akcja powieści toczy się od kwietnia 1973 r. do lutego 1984 r. w trzech regio-
nach byłej Jugosławii, tj. na terenie Kosowa, we wschodniej części Hercegowiny oraz
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w centralnej (starej) Czarnogórze3. Istnieje wiele cech różniących dialekty staroczar-
nogórskie od wschodniohercegowińskich, jednak w powieści Draškovicia niewiele ele -
mentów pozwala na rozróżnienie tych dwóch typów gwar4. 

W powieści możemy wyszczególnić kilkanaście typów markerów dialektalnych, jed -
nak dla celów naszego badania ograniczymy się jedynie do cech języka bohaterów po-
jawiających się najczęściej5 w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych. Szcze gó ło wa
analiza sytuacji językowej w dialogach zawierających elementy dialektalne bądź re-
gionalne w tekście Rosyjskiego konsula w języku serbskim ukazuje, jak wielu zakodo-
wanych treści kulturowych pozbawiony jest przekład.

Główny bohater i narrator powieści Ilija Jugović posługuje się wyłącznie ijekawską
odmianą serbsko-chorwackiego, tymczasem Ljubo Božović przeważnie używa warian-
tu ekawskiego. W przypadku obydwu bohaterów mamy do czynienia z próbą zmia-
ny/ukrycia tożsamości. Ilija Jugović określa się jedynie regionalnie, uciekając od do-
określenia swojego pochodzenia, natomiast Ljubo wyraźnie podkreśla swoją serb skość
poprzez używanie jedynie wariantu ekawskiego, tym samym stara się maskować swo-
je czarnogórskie korzenie: 

Ne zamaraj č o v e k a — reče Milica kroz s m i j e h — no ga pitaj da li gladan, pa da ručamo.
— Nina! — dreknu on. — Ovo je p o s l e d n j i put da me prekidaš... Jeste, baćuška, baš mi se onim r i -
j e č i m a car obratio — gurnu me rukom da povrati moju pažnju, još me ponudi i da zapalim. — Ja mu
odgovorim da Srbi žive na šavu Istoka i Zapada, islama i Vatikana, pa je čudo da još i postoje. Kako to
izgovorih, izviše se u luk n e v e r i c e i zbunjenosti careve obrve. Vaše Imperatorsko Veličanstvo, nasta-
vim ja, žalosna je sudbina toga nama, i po krvi i po v e r i i po jeziku srodnog naroda. Turci taj pravo-
slavni s v e t kolju i poturčavaju već pet v e k o v a, a Vatikan... — v e r u j t e mi — poklonih se Impe ra -
toru — da Srbi od rimske kuge i danas štite Rusiju!
— Da n i j e s t e malo p r e t j e r a l i? — upitah i ne sluteći da ću da ga razgoropadim.“ (RK: 50)

W przypadku Ljuby zauważalnym staje się wplatanie pojedynczych słów w warian -
cie ijekawskim. Także we wspomnieniach narratora Ljubo pojawia się jako użytkownik

3 Badacze serbskich (serbsko-chorwackich) dialektów na terytorium wschodniej Hercegowiny wyszcze-
gólniają tzw. istočnohercegovački govor (P e c o 1989: 109–120; И в и ћ 2009: 17–38 i O k u k a 2008:
56–68), zaś na terytorium Czarnogóry, oprócz części północno-wschodniej, przedstawione są gwary inne-
go typu, tzw. zetsko-sjenički (И в и ћ 2009: 45–63) bądź zetsko-raški govori (O k u k a 2008: 170–187).

4 W ujęciu dialektologii serbsko-chorwackiej różnią się one przede wszystkim rodzajem akcentuacji, jed-
nak dla analizy elementów językowych w powieści fakt ten nie ma większego znaczenia. Możemy wyróżnić
cechy wspólne dla obu typów markerów dialektalnych oraz wyszczególnić niewielkie niuanse rozróżniające
je w tekście Rosyjskiego konsula. Najczęściej są to cechy fonetyczne dialektów, ale zdarzają się rów nież ce-
chy morfologiczne oraz leksykalne (pojawiają się głównie w wypowiedziach bohaterów czarnogórskiego
pochodzenia).

5 1) jotowanie spółgłoski poprzedzającej dawne jat, np. đevojka (RK: 75), poćeru (RK: 179); 2) brak wy -
mowy głoski h, charakterystyczne również dla razgovornog jezika np. odma, uvatimo (RK: 179); 
3) kon trakcja grup samogłoskowych -ao do ā, np. spavā (RK: 285); 4) zanik wygłosowego j, np. ubi me!
(RK: 178); 5) formant -u w 1 osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, np. viđu (RK: 75), inny typ
koniugacji niż w standardowym języku serbskim; 6) charakterystyczna dla ijekawskiego wariantu serbskie-
go forma przecząca czasownika biti (być) — nijesi (RK: 205); 7) pojawia się biernik zamiast miej scow nika,
np. ne zna ni u koju je državu (RK: 201).
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ijekawskiego wariantu, co więcej, jako użytkownik dialektu czarnogórskiego. Po twier -
dza to jego próbę zmiany tożsamości poprzez język:

Ljubo, isprva, navraćao pred veče, pozivao nas dvoje u kino, u šetnju, u Hamam bar, u pozorište. Onda
nameračio po tri put, po pet, po deset puta na dan... zanimalo ga, govorio je, šta mi piše narod i hoću li
saznati... Anu, da viđu, ima li vijesti ko te napravio! — prosuo bi još s vrata tu svoju šalu zasoljenu ru-
ganjem. Izmislio je da proslavlja rođendan, samo da bi... Da zaplešem sa ovim cvijetom? — meni je,
pamtim, prišao i od mene tražio dozvolu. Pitaj nju, nije za me privezana! — drsko sam odgovorio.
Velim, jadan, red je, đevojka ti je, a viđu da nije pripeta, nijesam bez očiju! (RK: 75)

Interesująca jest więc zmiana wariantu języka serbskiego tego bohatera. W sytua-
cjach, w których bohater mówi w imieniu rosyjskiego konsula Jastrebowa, używa wy -
łącznie wariantu ekawskiego. Jednakże wariant zmienia się w sytuacjach silnych nega-
tywnych przeżyć emocjonalnych (np. uczucia zazdrości lub złości), gdy bohater auto-
matycznie wraca do swojego pierwszego naturalnego języka:

Večerali smo, popili kafu, i... uzalud naprežem pamćenje, ne znam kako smo, u razgovoru, stigli dotle da
Milica upita zašto nijesam oženjen.
— Ne znam — odgovorih joj. — Tako se zalomilo.
— Znaš, znaš — šeretski dočeka Božović. — Čekaš ti, b u r a z e r u, da se ona razvede ili da me smlate
Šiptari!
— L i j e p o, Boga mi! — podviknu Milica. — Šta je tebi večeras, jesi li poludeo?
— Poludeo ili ne poludeo, ama ja te volim, a i on te voli — nastavi on smireno. — Takva si, Njinočka,
da je prosto — zagrli je — zločin tebe ne v o l e t i. Volim te zato što si... što si... kaži — obrati se meni
— zašto ja je volim, doktore?
— Zato, valjda, što je... što je... — o s j e t i h da se preznojavam — zato, Ljubo, što je l i j e p a, mila, pa-
metna. Zato što ne znam nikoga ko nju zaslužuje!
Kao da joj žeravicom dotakoh lice: odjednom se zapali. Promuca da prestanemo. Iako se šalimo, njoj je
to, reče, ipak nelagodno.
— A šta ako — produži Ljubo — bolest unakazi l e p o t u, a nesreća neka ili godine učine je džandarlji-
vom? I šta ako mi se, kad mine ljubavni zanos, učini da nije ni pametnija od ostalih?
— Ja bih je, i dalje, v o l i o — jedva dočekah da to kažem.
— Ne v j e r u j e m. Ti ne voliš nju, već svoju predstavu o njoj da je l e p a, mila, pametna... jesi li tako
rekao? (RK: 85)

Božović również w chwili śmierci przechodzi językową metamorfozę, wraca do dia -
lektu czarnogórskiego — języka swojego pochodzenia. W ten sposób manifestuje 
i oddaje hołd swojej pierwotnej tożsamości czarnogórskiej:

Ljipti krv iz dvije rane, jedne lijevo od pupka i druge na sredini prsiju!
— Ljubo! Ljubo, brate! — slabi mu puls, umire. — Ljudi! Ljudiii! — galamim i osvrćem se okolo.
Tišina. Samo laju psi, i pljušti kiša, i vjetar mlatara nečijom kapijom. 
— Ne... Ljubo, Ljubo... ne, ne smiješ! — udaram ga po licu, dajem mu vještačko disanje, ustavljam krva-
renje: sve u isti mah, sve površno i bespotrebno.
— Milicu i đ e c u — jedva progovori. — Čuvaj mi đ e... đ e c u i Njinočku — otvori oči. — Javi ca...
caru. Ovako su i Gribojedova u Te... — glava klonu prema desnom ramenu, stadoše trepavice i d isanje.
(RK: 147–148)
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We wspomnieniach narratora również Milica posługuje się odmianą niestandardową
— interdialektem sarajewskim. W powieści swoje miejsce znajduje marker miejskiej
gwary Sarajewa — ujednolicenie wymowy afrykat6. Cecha ta w gwarze Sarajewa jest
bardzo wyraźna, nie jest charakterystyczna jedynie dla języka wyznawców islamu, ale
również cechuje język sarajewskich Chorwatów oraz Serbów (Bugarski 2004: 138): 

Pao sam tog dana iz fizike, a njoj sam slagao da mi je ispit za decembar odložen. Zlovoljan ispisujem ne-
ka slova po zamagljenom prozoru, škripi staklo pod prstom... ona podiže glavu sa mojih prsiju: Tresnuo
si, Alija, drugoga ti foliraj! Nijesam, izvrdavam ja i hoću da je poljubim. Jesi, jesi, poznajem ja kad ti se
n a ć o m rg a j u obrve! — izmiče ona lice... da, dobro pamtim, rekla je — n a ć o m rg a j u. Ć  i  Č, t a -
d a, n i j e  r a z l i k o v a l a. (RK: 74)

Istrčim iz sobe, Milica sa mnom... S a ć e k a j, jesi li pri sebi? — trčala je hodnikom, da me sustigne. Eto
ti Ljuba Božovića, ja sam Alija, ja sam Osmanović — crkavao sam od ljubomore. I jesi rospija 
i kurva... dobro reče moja Rabija, svaka joj je kao svetinja! — opsovah i strčah niza stepenište. (RK: 75)

Warto zwrócić uwagę, że jest to jedyny przypadek, w którym tłumacze powieści na
język polski umieścili dialektalny marker oryginału w treści przekładu. Należy jednak
dodać, że kontekst wymusza taką stylizację:

Nie zdałem tego dnia fizyki, a jej skłamałem, że egzamin mam przełożony na grudzień. W złym humo-
rze, wypisuję jakieś litery na zaparowanym oknie, skrzypi szkło pod palcem... ona podnosi głowę 
z moich piersi: Oblałeś, Alijo, innych oszukuj! Nie oblałem, wymiguję się i chcę ją pocałować. Oblałeś,
tak, ja wiem, kiedy ci się z m a r s z c i ą brwi! — odsunęła ona twarz... tak, dobrze pamiętam, powiedziała
— z m a r s z c i ą. N i e  r o z r ó ż n i a ł a  w t e d y  c z  i  ć. (RK2: 82)

Możemy przypuszczać, że także Milica przeszła na przestrzeni całej powieści języ-
kową metamrofzę. Jako żona Ljuby głównie wypowiada się w ekawskim standardzie
języka serbsko-chorwackiego, jednak także w jej wypowiedziach zdarza się mieszanie
wariantów w sytuacji wzburzenia czy zażenowania. Zmiana wariantu w jej przypadku
mogła być jednak podyktowana podporządkowaniem się mężowi. Nie można wyklu-
czyć, że ekawski wariant małżeństwo Božoviciów przejęło wskutek długotrwałego
prze bywania w środowisku ekawców.

Kontrast dwóch wariantów jest silnie obecny w rozmowach między Iliją i dyrekto-
rem szpitala w Prizrenie. Dykretor Muriqi jest Albańczykiem, dla którego językiem
pierwszym stał się ekawski wariant języka serbsko-chorwackiego, ponieważ tym języ-
kiem posługiwał się najczęściej. Bohater ten jest jedynym Albańczykiem w całej po-
wieści, który posługuje się bezbłędnie serbskim językiem standardowym. Jednak iden-

6 Miejski interdialekt jest rodzajem kodu komunikacyjnego, który staje się kompromisem pomiędzy wa-
riantem języka używanym w danym mieście i gwarami lokalnymi, którymi posługują się przybysze z okolic
wiejskich (por. B r o z o v i ć 2004: 9). Szczególną cechą wielu środowisk miejskich postserbsko-chorwackie-
go obszaru językowego jest neutralizacja afrykat (ujednolicanie wymowy par głosek — ć i č oraz đ i dž – na
rzecz bezdźwięcznych). Nie można jednak postulować, że ta cecha językowa na terytorium Bośni i Her cego -
winy wynika wyłącznie z wpływu języka Muzułmanów na język miejski (por. B u g a r s k i 2004: 138).
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tyfikuje się wyłącznie z mniejszością albańską. W tym wypadku wzorowa wręcz
 normatywność wypowiedzi w rozmowie z podwładnym ma na celu podkreślenie
wyższego statusu społecznego dyrektora oraz wyraża lekceważenie wobec Iliji, który
dla Muriqiego jest Serbem — wrogiem:

— Terao nas je razbojnik, kao brave, pred sobom. Od bruke, danima nismo pomanjali iz svojih soba, 
a Skender... on je prevežen u bolnicu i, čim je izašao, pobegao u Albaniju. Ubio mu Rajko, onaj bandit...
kasnije sam doznao da je bio Užičanin... ubio mu i poslednju trunku ponosa, pa i nije imao drugog izbo-
ra. Pričalo se, mada nije provereno, da se tamo obesio! — uzdahnu Murići, skrivajući pogled od mene.
— Taj Rajko je, vjerovatno, postao nova vlast, novi zapovijednik u Studentskom Gradu — opet me po-
vuče znatiželja. 
— Nije. Uhapšen je skot jedan odmah sutradan i ubrzoosuđen na tri godine zatvora. 
— Zbog čega? — ne sakrih čuđenje.
— Zbog velikosrpskog šovinizma, zbog razbijanja bratstva i jedinstva, kolega Jugoviću!
— Prema vašoj priči, to nije istina. Bio je napadnut, izazvan. 
— Onda niste pažljivo čuli priču ili ste pogrešno razumeli... Kažite: šta vam se to noćas desilo? Oprostite,
za pola sata moram u Komitet, na sastanak.
— Da li je... izvinite, druže direktore, da li je, sem Rajku, još nekom suđeno?
— A kome to nekom? — po prvi put me ošinu zlim pogledom.
— Skenderu i njegovim. Njima, jer su oni sve i zakuvali. 
— Da li ste vi, doktore Jugovicu, član partije? — diže se i ukipi iznad mene.
— Jesam, još od trećeg gimnazije. Valjda ste me primijetili na partijskim sastancima. 
— Čudno, zbilja čudno, da jedan komunista tako nešto izgovori!
— Ja sam, druže direktore, samo rekao... — ne završih misao, jer me on grubo prekide. 
— Rekli ste taman ono što nam je, dvanaeste, i što nam je, osamnaeste, poručivano iz Beograda: Šip-
tarska i arnautska marvo, sve ste vi zakuvali i sve što vas je snašlo vi ste i zaslužili! (RK: 37–38)

W utworze Draškovicia ponadto są obecne elementy charakterystyczne dla języka
hercegowińskich Muzułmanów. Narrator przytacza często dialogi, które zapamiętał
z prze szłości i które były prowadzone w miejscu jego urodzenia i dorastania. Charak -
te rystyczna jest dla tych dialogów wielość cech dialektalnych Hercegowiny. We wspo -
mnieniu z dzieciństwa narrator przywołuje rozmowę w meczecie, gdzie oprócz cech
dialektów muzułmańskich7 znajdują się również markery razgovornog jezika:

Hasane, brate, đ e n a đ e to... ja ti, dina mi, slabo šta znadem o Mosi i Isi, biva o Mojsiju i tome n j i -
h a Isusu — češkao je hodža Derviš svoju rijetku i sijedu bradu. U n e k i j e m  s t a r i j e m knjigama či-
tao jesam, što j e s’ — j e s’, da je Musa stariji brat od Ise, a Isa... da je Isa, da n j i h a Isa stariji brat
Muhamadov. Isa rulullah Muhamed resullah, tako je zapisano.
Šta to znači pod n a š k i — upade Bajrica Osmanović. Mi ti, b r t e, turski ne razumijemo. (RK: 115)

Kauri pričaju i vjeruju da je Isus vaskrsnuo. Može li to biti? — skrušeno će Dedaga.
J o k! — dočeka hodža. — Jevreji su tražili Isu, da ga ubiju. Isa im p o b j e g n e  g o r j e, na nebo, đ e
ga Alah uznese, a Čifuti onda n a đ u jednog iksana koji je ličio na Isu, pa ta razapnu na krst između dvo-

7 Do cech dialektów muzułmańskich możemy zaliczyć obecność wtórnej głoski h i form enklitycznych
typu him, partykułę biva o znaczeniu zależnym od kontekstu (np. eto, dakle, zar, naime); njiha — formę za-
imka osobowego acc. pl. masc. njih/ih; nekijem, starijem — końcówek dat./loc./instr. sg., w odmianie przy -
miotnikowo-zaimkowej.
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jice razbojnika. Avetni Kauri to ništa ne p r i m i j e t e, nego proglase za svog Boga onog iksana kojeg su
h i m podmetnuli Jevreji. (RK: 116)

Jugović wobec tego wspomnienia żywi uczucia ambiwalentne. Jednocześnie mowa
hercegowińskich Muzułmanów jest mu bliska przez wzgląd na fakt, że wychowywał się
w muzułmańskiej rodzinie. Z drugiej jednak strony czuje się w obowiązku porzucić swą
muzułmańską tożsamość, ponieważ naprawdę urodził się w rodzinie Serbów, która zos-
tała zamordowana przez wyznawców islamu w czasie II wojny światowej. Czuje się
rozdarty wewnętrznie, dlatego sam wybiera bezpieczny wariant językowy — ijekawską
odmianę standardu serbsko-chorwackiego, która nie definiuje go etnicznie, a jedynie lo-
kalnie.

Do zagadnień tożsamościowych w powieści należy włączyć dialog w sądzie pomię -
dzy sędzią — Božem Nikočeviciem — a głównym bohaterem Iliją. W języku sędziego
można zaobserwować wiele charakterystycznych markerów dialektalnych Czarno góry.
W ten sposób sędzia w oficjalnej sytuacji komunikacyjnej używa odmiany o niż szym
prestiżu, czym osiągnięty zostaje efekt farsy, a rozprawa sądowa staje się mistyfikacją
mechanizmów systemu komunistycznego byłej Jugosławii:

— Kristina, baba Kristina, grom je spržio! — sudija opet prinosi maramicu očima. — U b i me, č o č e,
da još ovako nastavi. Ne bi ti Božo d o č e k â penziju... A što ne reče taj tvoj... taj konzul Jastrebov, vrat
mu p o s r k â večeru? Da Boško Jugović kroči još malo ka Bajazitu, ne bi danas bilo Arnauta na Kosovu.
A da baba Kristina nije spravila onaj čaj... đe si to p r o č i t â, ko ti to i s p r i č â, obraza ti?
— Ja sam svoje rekao. Nijednu r i j e č, ništa n i j e s a m izmislio.
— Zašto se s m i j e t e? Ovo nije pozorište i vi... vi se ponašate nedolično i pristrasno, druže sudija — pri-
govori S. Hajduković. 
— Staljine, sine, s m i j e š n o mi. Ne mogu da trpim, jer ću da prsnem k â mješina.
— Moj branjenik nije dužan da trpi vaše cerekanje.
— Dužan je, obraza mi. Odale ga izaći ne može. Ako mu se ne sviđa đ e d Božo, zakon mu dopušta da
traži drugog sudiju.
— Koji zakon? Da ima zakona, ne bih ja, već neko drugi, o v d j e  s j e d i o. 
— Anu, da č u n e m o — radoznalo će sudija. — Koji je taj drugi, doktore, da se o d m a damo u p o -
ć e r u, da ga u v a t i m o. (RK: 178-179)

Jednocześnie sędzia Nikočević w ten sposób pokazuje nie tylko swoją etniczną przy -
należność, ale również wyraża sympatię w stosunku do oskarżonego Jugo vicia, której
nie może jednak ujawnić w sposób bezpośredni, gdyż sam mógłby narazić się na re-
strykcje ze strony reżimu. W polskim przekładzie tego dialogu można zaobserwować
pewne specyficzne zachowania językowe sędziego, które również zaniżają prestiż jego
wypowiedzi, jednak nie są to elementy, które moglibyśmy nazwać dialektalnymi.
Trudniej jest więc o odczytanie ukrytej sympatii sędziego w stosunku do oskar żonego.

Manifestację tożsamości czarnogórskiej można także zaobserwować w wypowie-
dziach Miraša — jednego ze współwięźniów Iliji. Fakt ten nie wynika z jego braku wy-
kształcenia, gdyż Miraš jest człowiekiem dobrze oczytanym, który prezentuje swoją
erudycję. Posługiwanie się formami dialektalnymi w przypadku tego bohatera wynika



z głębokiego szacunku do swojej małej ojczyzny oraz tradycji, w jakiej został wycho-
wany, a także buntu w stosunku do sytuacji politycznej Jugosławii: 

— Što ovo ne središ? — pitam Miraša. — Ja ću da ti pomognem. Nabavi parket, kreč, nešto stolarije.
— Kome da je uređujem — odmahnu on. — Dok je bila Krstinja živa, ona je povazdan nešto ovuda pet-
ljala. Jedan mi brat u  N j e m a č k u, drugi u  A u s t r a l i j u, a ovaj nastariji u  B e o g r a d. I on ti je re-
volucionar, k â i Mileta, ne svrati ni svakog l j e t a... nema kad od velikih briga da mu neko ne opanjka
Hegela i braću Šiptare... Neka se sruši, kome da je čistim i popravljam.
— Sebi, zaboga!
— Ja zamrknem, a ne znam hoću li da osvanem. Čim spazim nekog u uniformi, odmah pomislim idu po
mene... A i r i j e t k o sam o đ e, stalno putujem. (RK: 284–285)

U wielu bohaterów powieści markery dialektów (w szczególności czarnogórskich)
ukazują brak wykształcenia i niski poziom kultury języka. Stylizacja taka widoczna jest
zwłaszcza w wypowiedziach strażników komunistycznego więzienia (Kazneno-
Popravni Dom Spuž) oraz w mowie pogrzebowej ojca Mitra Božovicia — ojca Ljuby:

— Kakva je to o đ e diverzija? — podboči se nadzornik.
— Ja nijesam kriminalac. Ja sam nevin osuđen.
— Svi su o đ e nevini — zacereka se nadzornik. — Desetu godinu službujem u ovaj Ka-pe-dom i još ni-
ko svoj zločin nije priznao... Ne mudruj, no se p r i f a t i posla, to ti je pametnije. (RK: 205)

— Ja sam, druže stražaru, nevino osuđen. Proces je bio motiran, ubica je svjedočio...
— O k l e si? R e k â bih da si naš, po govoru.
— Čiji vaš?
— Jesi li iz Crne Gore?
— Iz Hercegovine, iz... a ovaj zatvor... oprostite, ovaj Ka-pe-dom nije na Kosovu? — ne primijeti on ra-
dost u mome pogledu.
— Ovaj ćutuk ne zna ni u  k o j u  j e  d r ž a v u — dobaci nekome u prolazu. (RK: 202–203)

Dragi moj sine! — okrenu se prema kovčegu. — Iz z a s j e d e u kukavički, kako ljudima i junacima ne
do likuje, pokosi te ruka tvoga i moga dušmanina. Ogrnut mrakom, krvnik je p o b j e g a o i n e đ e se sak-
rio. Ali š t o su p o b j e g l i i š t o su se sakrili njegovi bratstvenici, plemenici, s u s j e d i? Oni bi danas
bili o đ e, na tvom ispraćaju, da ih je stid zločina. Đ e su ljudi sa kojima si deset godina u ovoj varoši ži-
vio? Đ e su očevi, đ e su majke, đ e su đ e c a, đ e su oni koji primaju platu da čuvaju bratstvo i jedin-
stvo, da štite život i slobodu, đ e su moji ratni drugovi? Od čega su to i od koga oni p o b j e g l i?
(RK: 150)

Podobną dialektalną stylizację w opozycji do oficjalnego języka służby mundurowej
można zaobserwować w dialogu, który odbywa się na stypie po pogrzebie dziadka Iliji,
gdy milicja przychodzi aresztować stryja Iliji — Danila. Jeden z bohaterów Efendi sta-
je w obronie przyjaciela. Podobnie jak w przypadku dyrektora Muriqiego milicjanci po-
kazują swoją wyższość wobec zebranych gości używając z jednej strony form oficjal-
nych, z drugiej obraźliwych obelg. Efendi używając dialektu odwołuje się do uczuć
tożsamościowych milicjantów, którzy są mieszkańcami tego samego regionu, poza wy-
rażaniem własnej etniczności próbuje szantażować młodzieńców emocjonalnie:

MARTYNA ECLER94



TOŻSAMOŚĆ ETNONARODOWA W PRZEKŁADZIE LITERACKIM... 95

— Druže, ja vas upozoravam... nemojte da vrijeđate... službene organe je kažnjivo ometati u obavljanju
službenih poslova! — konačno se snađe prosijedi.
— Ja garantujem za ovog dobrog čovjeka — pomirljivije će i Efendija.
— A ko si ti, druškane?
— Rakoh što rekoh. Danas ga voditi nećete, ja za njega garantujem!
— Pokaži lične isprave!
— S i k t e r! — dočeka Efendija.
— Ličnu kartu, bando! — krenu ruka prema oružju.
— Pustite č o v j e k a, ovo je moja kuća... evo, sad ću se ja spremiti — reče stric Danilo. — Nemoj... s j e -
d i... smiri se, molim te, Halile!
— Va l a, majkoviću... v a l a, Mujice... — drhtao je glas Efendijin. — D e d e r, č i k, dovrši ono što je
tvoj b a b o, na Božić četerdeset i druge, bio naumio!
— Šta kažeš... molim? — kao da se milicioner uplaši od nečega.
— Kažem ti, Mujice, da je tvoj b a b o Behbija onda bio kidisao da me zakolje! Bio pjan, od meraka, kad
je čuo kako su njegovi pajtaši, za Božićevom trpezom, poklali Jugoviće! Pa, pa, eto, Mujice, v i đ u da
si vlast, da i ti loviš istu bandu, Lazerevog sina i mene...banda, bezbeli da smo banda, i tvoj b a b o nas
je tako zvao i lovio! (RK: 99-100)

Wieloetniczna i wielonarodowa mozaika byłej Jugosławii wpływa na postrzeganie ele-
mentów etnicznych oraz narodowych, które znajdują swoje odbicie w powieści Draš ko -
vicia. W przestrzeni językowej SFRJ, oprócz oficjalnej roli także macedońskiego oraz
słoweńskiego, rolę najważniejszą w ogólnopaństwowej komunikacji odgrywał język serb-
sko-chorwacki (por. Lubaś 2001: 176). Wszystkie warianty językowe, które weszły 
w skład serbsko-chorwackiego języka standardowego, chociaż posiadały subtelne różnice
gramatyczne i leksykalne, nie były w stanie powstrzymać procesu internacjonalizacji serb-
sko-chorwackiego na terytorium wszystkich republik SFRJ (por. Lubaś 2001: 178). 

Ciekawym zabiegiem stylistycznym w powieści Draškovicia jest rozróżnienie boha-
terów na posługujących się wariantem ekawskim języka serbskiego i ijekawskim, przy
jednoczesnym przeplataniu obu wariantów w dialogach między poszczególnymi posta-
ciami Rosyjskiego konsula. W powieści znacznie częściej pojawia się wariant ijekaw-
ski, jednak wynika to z faktu, że właśnie tym wariantem posługuje się główny bohater
i narrator powieści. Stylizacja oparta jest nie tylko na przeciwstawieniu sobie dwóch
wariantów serbskiego, ale także na interferencji wariantów w wypowiedziach Ljuby 
i Milicy Božoviciów. Praktycznie niemożliwą wydaje się jednak transformacja tych
subtelnych stylizacji języka bohaterów do języka polskiego. 

Część językowej mozaiki, która pokazana jest w powieści Draškovicia, jest kon-
sekwencją bogatej historii tego regionu Europy, a także specyficznej sytuacji języko-
wej oraz tożsamościowej w byłej Jugosławii. W regionie postserbsko-chorwackim ist-
nieje silny związek pomiędzy tożsamością i językiem, gdyż tożsamość modyfikowa-
na była przede wszystkim poprzez etniczną specyfikę danej grupy (por. Bugarski
2004: 134). Rola języka jest bowiem nieoceniona w procesie formowania tożsamości
grupy, język staje się w tym procesie elementem wspólnej mitologii (Lubaś 2000:
201). W byłej Jugosławii na pierwszym miejscu istotna była funkcja identyfikacyjna
języka serbsko-chorwackiego jako języka państwowego, nie narodowego, ale w opar-
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ciu o mity, symbole oraz świadomość historyczną istniała znacznie bardziej emocjonal-
na identyfikacja językowa — utożsamianie z lokalnymi wariantami i gwarami. Należy
jednak dodać, że język nie jest jedynym najbardziej znaczącym elementem wiążącym
użytkownika z grupą, dopiero powiązany z innymi elementami pozajęzykowymi nabie-
ra szczególnego znaczenia w kształtowaniu tożsamości (por. Bugarski 2002: 172). 

O kształcie naszej tożsamości etnicznej i narodowej bardzo często decydują kontak-
ty z innymi grupami modyfikujące społeczną tożsamość, która została wytworzona ja-
ko efekt wpływu procesów społecznych, historycznych i politycznych na daną grupę
(por. Szopski 2005: 27 i 28). Należy również rozważyć problem relacji pojęć grupy et-
nicznej, narodu i nacji. Pojęcie narodu zawiera w sobie grupy etniczne, tym samym 
w pojęciu nacji zawiera się pojęcie narodu (Bugarski 2004: 124). W niewielkich spo -
łeczeństwach ważniejszą rolę odgrywa wyjątkowość oparta na pochodzeniu etnicznym,
tymczasem narody i nacje są zazwyczaj zróżnicowane etnicznie, zaś język staje się
spoiwem, fundamentem jedności tych grup społecznych (por. Bugarski 2004: 124 
i 126). W językach południowosłowiańskich nie istnieje problem rozgraniczenia tych
trzech pojęć, jednak w polskiej socjologii relacja tych terminów nie jest wystarczająco
dokładnie zdefiniowana (Lubaś 2000: 195). 

Według podziału Jolanty Tambor istnieją narody polityczne oraz kulturowe (Tambor
2012). Stosując podobny podział wobec byłej Jugosławii, można przyjąć, że istniały 
w niej tak polityczne społeczeństwo, jak narody kulturowe. W tym wypadku spo łe czeń -
stwem politycznym był ogół obywateli SFRJ, natomiast narodami kulturowymi można
by nazwać wszystkie narody i narodowości Jugosławii, które tworzyły polityczną
wspólnotę Jugosławii. Przedstawicielem społeczeństwa politycznego był więc Jugo sło -
wianin, natomiast narodów kulturowych — na przykład Chorwat, Serb, Mu zuł ma nin,
Al bań czyk czy Rom.

W byłej Jugosławii w pierwszej kolejności identyfikacja językowa odbywała się na
podstawie tzw. narodnog jezika, który w odniesieniu do standardu serbsko-chorwac-
kiego mającego ogólnopaństwowy prestiż był oparty na wspólnych izoglosach często
pochodzenia dialektalnego konkretnych regionów, w obrębie których miał wysoki pre -
stiż uzualny. 

Problem nieprzekładalności elementów językowych w Rosyjskim konsulu dotyczy
nie tylko problematycznych relacji w presupozycji Czytelnika między pojęciami etnicz -
ności, narodowości, narodu i nacji w językach polskim i serbskim, ale również na różnicy
prestiżu wariantów językowych w obydwu językach. 

W języku serbskim pojęcie narodni jezik (pol. *język ludowy) jest pojęciem szer-
szym wobec standardu, zachowuje w swoim obrębie znacznie więcej cech różnych wa-
riantów języka serbskiego, które jednocześnie funkcjonują jako elementy narodowej/
narodowościowej charakterystyki, wiele z nich znajduje się na peryferiach standardo-
wej odmiany języka lub poza nią. Narodni jezik jest więc wariantywny w zależności od
regionu, jest również pojęciem zatomizowanym i niezdefiniowanym, a w jego obrębie
funkcjonują elementy językowe praktycznie wszystkich pozostałych wariantów języka
serbskiego. W języku serbskim terminy narodni jezik i standardni jezik nie są synoni-



miczne. W języku polskim kwestia ta przedstawia się zupełnie inaczej, ponieważ od-
powiednik pojęcia narodni jezik nie istnieje, natomiast język standardowy i narodowy
w dużej mierze są synonimiczne. 

Narodni jezik w społeczeństwie serbskim ma wysoki prestiż społeczny — uzualny.
W języku polskim prestiż posiada jedynie polski język standardowy. Taka sytuacja jest
efektem źródła oraz rozwoju języków standardowych w obu społeczeństwach. Polski
język standardowy utworzony został w efekcie długotrwałego procesu, kształtowany
przede wszystkim przez elity intelektualne, następnie zaś przejęty przez resztę spo łe -
czeń stwa. W Serbii kwestia ta kształtowała się w sposób odwrotny, na podstawie języ-
ka ludu uformowano standardową odmianę. W zależności od tego, której grupy
społecznej język posłużył za podstawę do uformowania się normy, tak kształtuje się sta-
tus pozostałych wariantów danego języka.

Na terenie SFRJ nikt nie negował istnienia tożsamości narodowych i etnicznych,
nadbudowane zostało jedynie samo pojęcie nacji oraz wyeksponowano wspólny język,
który łączył cztery etnonarodowe grupy obywateli. W ten sposób serbsko-chorwacki
stał się swego rodzaju lingua communis byłej Jugosławii, więc nie był w stanie defi-
niować tożsamości poszczególnych etnonarodów, co zwykle jest zadaniem języka na-
rodowego (por. Warchał 2009: 23). Dlatego też podkreślano różnice tożsamościowe na
poziomie wariantów lokalnych, cech regionalnych i dialektalnych. W procesie tłuma-
czenia Rosyjskiego konsula najważniejszym elementem staje się więc identyfikacyjna
funkcja wariantów językowych, gdyż na ich podstawie określone zostaje pochodzenie
etniczne bohaterów oraz ich poglądy narodowe i polityczne.

W literaturze polskiej językowe elementy gwar służą głównie, aby wyeksponować
bądź podkreślić wiejskie pochodzenie bohaterów, tymczasem w literaturze serbskiej ce-
chy te stały się przede wszystkim symbolami tożsamości etniczno-narodowej. Jak już
wspomniano, przekład Rosyjskiego konsula pozbawiony jest zróżnicowania regional-
nego, tym samym pozbawiony jest również wielu znaczeń presuponowanych.

Próby przekładu markerów dialektalnych mogłyby się oprzeć na odnalezieniu funk-
cjonalnego ekwiwalentu w języku polskim. Funkcję takiego ekwiwalentu przejęłyby
ogólne cechy polskich dialektów, takie jak np. mazurzenie, pochylone samogłoski lub
denazalizacja. Taka stylizacja w tekście przekładu stałaby się możliwa jedynie w przy-
padku, gdy dołączony by został odpowiedni wstęp objaśniający wybór poszczególnych
transformacji w tekście. Należy jednak dodać, że kanał literacki i realny nie są wza-
jemnie zastępowalne.

Nie jest to jedyna przeszkoda dla transformacji cech dialektalnych z języka serbskie-
go w inne w języku polskim. Kolejną komplikacją jest różnica prestiżów dialektów mię-
dzy dwoma językami słowiańskimi. Gwara wiejska w obydwu językach postrzegana jest
jako odmiana o niskim statusie8, jednak markery językowych cech lokalnych w serbsko-
chorwackim miały zdecydowanie wyższy prestiż niż podobne elementy w języku pol-
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8 Polskie społeczeństwo postrzega ludność wiejską jako grupę o niższym prestiżu społecznym w odnie-
sieniu do ludności miejskiej, dlatego też język miasta asocjuje na język literacki, a więc formę pre sti żo wą
(K ą ś, K u r e k 2001: 440–441).
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skim9. Interesujące staje się więc pytanie o źródło takiej sytuacji, którego możemy się do-
patrywać w określaniu swojej etnonarodowości przez użytkow ników języka serbsko-chor-
wackiego na podstawie różnic lokalnych. Należy również podkreślić, że w przypadku,
gdyby w tekście przekładu znalazły się zamiast polskiego literackiego języka cechy dialek -
tów, istniałaby możliwość zaniżenia prestiżu nie tylko języka, jakim posługują się bohate-
rowie Rosyjskiego konsula w porównaniu do oryginału, ale także prestiżu samych postaci. 

W polskim przekładzie powieści Draškovicia istnieją jednak stylizacje języka boha-
terów, które zostały transformowane z tekstu oryginału. Do tych stylizacji należy język
kosowskich Albańczyków oraz język rosyjskiego konsula Jastrebowa, którego uda je
Ljubo Božović. Poprzez interferencję z językiem rosyjskim język konsula staje się sty-
lizacją przedstawiającą Rosjanina mówiącego po serbsku. Elementy te również pełnią
rolę charakteryzacji i identyfikacji bohaterów powieści. Cechy językowe Albań czyków
oraz Jastrebowa zostały transformowane do tekstu przekładu szczególnie przy pomocy
takich technik jak kalka, substytucja czy też kompensacja.

W języku bohaterów narodowości albańskiej10 u Draškovicia odnajdujemy podobną
cechę fonetyczną w wymowie afrykat jak w interdialekcie sarajewskim. Nie jest to jed-
nak jedyna cecha języka Albańczyków na Kosowie wyeksponowana w powieści11.

Do cech dialektów kosowskich występujących w powieści możemy zaliczyć prze-
de wszystkim cztery charakterystyczne zjawiska fonetyczne: ujednolicenia wymowy
afrykat na korzyść bezdźwięcznych, ujednolicenie wymowy głoski [l] do [l’], zakłóce-
nia relacji nosówek [n] i [ń] oraz redukcję wygłosowej samogłoski w słowiańskich to-
ponimach femininum12. Występuje również brak rozróżnienia przypadków, w powie-

9 W języku serbskim dialekt jest opozycyjny do języka standardowego, a także w stosunku do języka co-
dziennego (razgovornog jezika), a więc status niestandardowych wariantów języka posiada niższy pre stiż
niż serbski standard. Mimo że dialekty nie miały wysokiego ogólnopaństwowego prestiżu w społeczeństwie
jugosłowiańskim, pełniły inną funkcję — symbolu tożsamości grupowej, dlatego posiadały nieoficjal ny
prestiż społeczny (B u g a r s k i 1996: 239 i 244–245).

10 Język albański podobnie jak języki słowiańskie należy do rodziny języków indoeuropejskich, jednak
należy do grupy języków albańskich będąc jednocześnie jedynym jej przedstawicielem (Ta b a k o w s k a
2001b: 319). Zatem zdecydowanie różni się w swej konstrukcji od języków południowosłowiańskich, jed-
nak posiada także cechy charakterystyczne dla wszystkich języków bałkańskich.

11 Na terytorium Kosowa i Metochii szczególna sytuacja rozwoju języka dotyczy nie tylko dialektów al-
bańskich, ale także serbskich, ponieważ tak specyficzna mozaika językowa powstała na skutek mieszania się
cech językowych tureckich oraz albańskich z serbskimi (Б о ж о в и ћ 2009: 11). Użytkownicy języka al-
bańskiego i serbskiego w tym rejonie egzystowali stale balansując między dwoma odmiennymi systemami
językowymi przez kilka stuleci, czego efektem stały się znaczne podobieństwa w wymowie wielu gło sek
oraz podobny zasób leksykalny (Б о ж о в и ћ 2009: 13). 

12 1) ujednolicenie wymowy afrykat č (ç) i dž (xh) na korzyść bezdźwięcznych ć (q) i đ (gj) (por. Б о  -
ж о в и ћ 2009: 14, С т а н и ш и ћ 2003: 112 i Р е м е т и ћ 2004: 115), np. ćovek, poćelo (RK: 14), tućem
(RK: 40), ućinio (RK: 195); 2) ujednolicenie wymowy lj i l na rzecz l’ (Р е м е т и ћ 2004: 115, Б о ж о  в и ћ
2009: 15 i И в и ћ 2009: 74), np. ljažni, teljefoniram (RK: 14), moljim, boljnica (RK: 23), doljazim, preg-
ljeda (RK: 194); 3) zaburzenie relacji sonantów n i nj, zdarza się występowanie zmiękczenia n do n’ bądź
ujednolicenie z nj (Р е м е т и ћ 2004: 115–116), np. šovinjista, donjese (RK: 14), izvinji (RK: 128); 4) re-
dukcja końcowej samogłoski w słowiańskich toponimach, nazwy te wymawiane są ze zredukowanym al-
bańskim ë na końcu — Kosovë, Mitrovicë (Б о ж о в и ћ 2009: 16), np. Đakovic (RK: 16).
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ści bohaterowie albańskie go pochodzenia najczęściej posługują się formą mianow -
nikową13.

W oryginale, a także w przekładzie serbskiej mowy Albańczyków można wyszcze-
gólnić, poza błędami fonetycznymi, wiele błędów gramatycznych. Najczęściej pojawia
się zaburzenie zasad kongruencji oraz rekcji czasownika. Zaburzenie kongruencji naj-
lepiej obrazują związki rzeczowników lub przymiotników z ich atrybutami, jak rów nież
liczebników głównych i porządkowych z rzeczownikami: 

— Šok doktor, to ne može — reče onaj milicioner koje me je u sobi posjetio. — To ja ne dozvoljavam!
— A šta to vi ne dozvoljavate?
— Vi, drug doktor, da mu udariš j e d a n  i n j e k c i j a, da ga metneš u svest i da vidiš da nije sljućajno...
misljim da sljućajno nije bez oko i da mi radimo svoj posao.
— Koji posao?
— Da prizna... on terorista, da ga sasljušamo! (RK: 14)

— Šta je skrivio? — upitah milicionera čiji me je nakardni govor pomalo i uveseljavao.
— Mnogo o p a s n o  ć o v e k, šok doktor. Oće da u naša država dovede neki jastreb... oće ruski jastreb,
šok doktor!
— Šta hoće?
— Oće ta opasna tica... onaj jastreb što ljovi piljići... taj Crnogor oće ruski jastreba!
— Gluposti. Pričate gluposti... Kad je uhapšen?
— Večeras, tako mi Boga. (RK: 15)

Częstym jest również zaburzenie kongruencji w zdaniu między podmiotem i orze-
czeniem:

— Ko je on? — obratih se uniformama.
— Jedan Crnogor... goljemi banda i šovinjista na bratstvo i jedinstvo. On terorista i ljažni...
— Ime... ima li on ime i prezime?
— O s t a l o  m u  l j i ć n i  k a r t a kod moj šef na bezbednost... oćeš da je donjese? Da teljefoniram?
(RK: 14)

W związkach z przyimkami w mowie Albańczyków zwykle dopełnienie i okolicznik
pojawią się w mianowniku, co obrazują następujące przykłady: nije bez oko (RK: 14),
Oće da u naša država (RK: 15), kod mój šef (RK: 14), po gljava (RK: 16), o srpski kralj
i o tvoji ćetnici (RK: 152). Mianownik również przejmuje funkcję wołacza, np. Molji,
samo što ne plače, drug sudija! (RK: 149).

Orzeczenie imienne często jest konstruowane bez czasownika biti:

13 Zdecydowanie fakt ten odróżnia język bohaterów powieści od faktycznego stanu kosowskich dialek-
tów, w których charakterystyczny jest brak rozróżnienia dwóch przypadków — biernika i miejscownika, ce-
cha ta, jako charakterystyczna dla języków bałkańskich, w tym dla albańskiego, poprzez styczność z lud-
nością albańską przeniknęła do serbskich gwar Kosowa. W języku albańskim funkcję miejscownika pełni
biernik (np. n skoll, n shpi), podobnie w wielu dialektach Kosowa (np. Bila sam u Đakovicu) (Б о ж о в и ћ
2009: 19). 
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— Gdje si bio? Znaš li da ćeš ujutru otkaz da dobiješ!
— Drug doktor, j a  p o š t e n  ć o v e k... devet deca — poče da se opravdava. — Velji ki sirotinja... devet
deca... oprosti, drug doktor, alji ja morao... ja bio u kljozet — oprezno mi se primicao.
— Zašto si im otključao?
— Moljim vas, drug doktor, ti si vljas u boljnica, a miljicija vljas preko vljas... ja sam za tebe, alji ja niš-
ta ćuo i ništa video. Ti mene samo zovnješ i ja ti ćistim, ja ti perem... i cipelje, i po kući... devet deca, 
a malji pljata... j a  p o š t e n  ć o v e k ... (RK: 23)

W wielu przypadkach wypowiedzi Albańczyków są nielogiczne, zdania są niepełne,
urywane, taka cecha ich języka może świadczyć o niewystarczającej znajomości języ-
ka serbskiego, np. Oće ta opasna tica… onaj jastreb što ljovi piljići… taj Crnogor oće
ruski jastreba! (RK: 15). 

W tekście przekładu cechy fonetyczne języka Albańczyków nie są powiązane z ce-
chami dialektalnymi, w pełni przypadkowe i niekonsekwentne stały się próbą skopio-
wania fonetycznych zmian z oryginału: 1) ś : sz — myszlę (RK2: 15); 2) l : l’ — liodo-
waty (RK2: 17); 3) ł : l — czlowek (RK2: 16 i 59); 4) w’ : w — welki (RK2: 16 i 24).
Występuje jednak słownictwo, które można by zaklasyfikować jako dialektalne, np. li-
ter (RK2: 16), pensyja (RK2; 24) czy też milicyja (RK2: 24). Znaczną część leksyki bo-
haterów pochodzenia albańskiego w przekładzie stanowią słowa, które postrzegane
przez pryzmat zasad słowotwórczych języka polskiego są neologizmami, jednak po-
przez zachowanie podstawowej semantyki pozwalają na zrozumienie przekazu:

— Kto to jest? — zwróciłem się do mundurów.
— Jeden Czarnogór... welki banda i szowinist na braterstwo i jedność. On terrorysta i f a ł s z o w s k i...
— Nazwisko... ma on imię i nazwisko?
— Zostało mu osobowa dowód u mój szef na bezpieczność... cesz, żeby ją przyniesie? Mam z a t e l e -
f o n i ć? (RK2: 15)

Wiele z przekształceń słów opiera się na zmianie rodzaju, np. płaszcza (RK2: 17), re-
publik (RK: 16), władz (RK2: 24) lub ulic Serbski (RK2: 59). Zabieg ten jest znacznie
częstszy w tekście przekładu niż w oryginalnym dziele Draškovicia. 

W przekładzie obecne jest również zaburzenie kongruencji i rekcji:

— Towarzysz doktor, to nie może — rzekł ten milicjant, który odwiedził mnie w pokoju. — Na to nie
pozwalam!
— A na co to nie pozwalacie?
— Wy, towarzysz doktor, dasz mu j e d n a  z a s t r z y k, żebyś go wrócił do świadomości i żebyś zobaczył,
że nie przepadkiem... myszlę, że nie przepadkiem nie jest bez oko, i my wykonujemy swoja praca.
— Jaką pracę?
— Niech przyzna... on terrorysta, my go przesłuchamy! (RK2: 15)

Także w wyrażeniach przyimkowych dopełnienie i okolicznik podobnie jak w ory-
ginale pojawia się w mianowniku, np. nie jest bez oko (RK2: 15), ja był w ubikacja
(RK2: 24) czy też z wola Allacha (RK2: 146). Sytuacja zaburzeń kongruencji w tekś-
cie oryginału i tekście przekładu jest przybliżona. W oryginale kongruencja jest zwy kle
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zaburzona przez atrybut, który przybiera rodzaj męski, względnie nijaki, nigdy jednak
nie jest rodzaju żeńskiego, np. ljićni karta (RK: 14), jedan injekcija (RK: 14), goljemi
banda (RK: 15).

Tymczasem w tekście przekładu występują przykłady zaburzeń kongruencji, w któ-
rych atrybut jest rodzaju żeńskiego: osobowa dowód (RK2: 15), jedna zastrzyk (RK2: 15),
pobita czlowek (RK2: 44). 

Warto dodać, że funkcję krnjeg perfekta w tekście przekładu zastąpiła inna kon-
strukcja czasu przeszłego, którą można powiązać z cechą dialektów małopolskich oraz
która jednocześnie bliska jest konstrukcji czasu przeszłego w językach wschodnio -
słowiańskich, np. Ja musiał (RK2: 24). 

Podobna sytuacja jak w oryginale ma miejsce również w przypadku użycia mianow -
nika w roli wołacza, np. Boli, towarzysz sędzia! (RK2: 222), oraz w orzeczeniu imien-
nym, np. Ja uczciwy czlowek (RK2: 24). W tekście przekładu również występują nielo-
giczne i urwane zdania:

— Bardzo niebezpiecznie czlowek, towarzysz doktor. Chce do nasz kraj przyprowadzić jakiś jastrząb...
chce rosyjski jastrząb, towarzysz doktor!
— Czego chce?
— Chce ten niebezpieczny ptok... ten jastrząb, co lapa kurcza... ten Czarnogór chce rosyjski jastrząba!
(RK2: 15)

— Kolega Jugović mówi, że milicjanci pobili jakiegoś człowieka i że Rexhepi i ty byliscie przeciwko
przyjęciu tego nieszczęśnika do szpitala. I gdzie to, wasza dwójka, dziś w nocy się włóczyliście? 
— Pobita czlowek... milicja... jaka czlowek i jaka milicja, towarzysz dyrektor? — wytrzeszczył oczy na
Muriqiego. — Jak ja wiem, nikt nie pobity i nie było milicja. (RK2: 44)

Albańczycy w tekście przekładu są pokazani w gorszym świetle niż w tekście ory-
ginalnym, jako bardziej niepiśmienni i niewykształceni. Taki obraz jest konsekwencją
transformacji ich języka w przekładzie, gdyż cechy ich mowy są mniej konsekwentne
i nie są uwarunkowane dialektalnie tak jak w tekście oryginału. Jednak zamierzeniem
autora było pokazanie albańskiej ludności na Kosowie jako społeczeństwa o niższym
prestiżu względem Serbów oraz jego degradacja. Autor pokazuje językową sytuację na
Kosowie podobną do stanu faktycznego. Ponieważ etniczne stereotypy łatwo zostają
przeniesione do języka, negatywne sądy o właściwościach języka danej grupy są 
w grun cie rzeczy odbiciem negatywnego stosunku do użytkowników tego języka (Bu -
gar ski 2003: 111). Albański w byłej Jugosławii pomimo tego, że był jednym z najwięk -
szych języków mniejszości oraz posiadał status oficjalnego, asocjował jugosłowiań-
skiemu społeczeństwu na język ekonomicznie zacofanego regionu oraz ludzi niepiś-
miennych i niewykształconych, stąd niski prestiż jego użytkowników (por. Bugarski
2003: 111). W ten sposób zostaje stworzony kontrast pomiędzy tym, co „nasze” —
serbskie i tym, co „obce” — „ich” — albańskie. Poprzez stereotypy językowe ukazany
zostaje konflikt „swojego” z „obcym” (por. Lešić 2006: 87–88). Konflikt ten jest efek-
tem wydarzeń historycznych na Kosowie od czasu islamizacji oraz tworzenia mitolo-
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gicznej samoświadomości obu narodów. Nie bez znaczenia dla problematyki konfliktu
serbsko-albańskiego na Kosowie staje się podkreślane przez niektórych historyków
serbskich fałszowanie historii II wojny światowej oraz fałszywy obraz powstania SFRJ
w 1945 roku, działania, które miały na celu podporządkowanie historii potrzebom ko-
munistycznej ideologii (Nowak 1999: 97). Vuk Drašković porusza problematykę uprzy-
wilejowanej pozycji Albańczyków w byłej Jugosławii. Efektem polityki SFRJ pro-
mującej równouprawnienie było przyznawanie wysokich stanowisk w państwowej i po-
litycznej administracji na Kosowie byłym partyzantom pochodzenia albańskiego
(Nowak 1999: 97). 

Świat w powieści Draškovicia podzielony jest więc na przestrzeń „naszą” i prze-
strzeń „obcą”, na przestrzeń „świętą” i przestrzeń „nieprzyjaciela”14. Podział świata na
„nasz” i „nieprzyjaciela” pogłębia związek z narodem bądź grupą etniczną (Telus 2000:
272). W Rosyjskim konsulu na podstawie obrazu Albańczyków został ukazany charak-
terystyczny przykład typologizacji grup etnicznych, przedstawienie grupy przez pryz-
mat negatywnego wyobrażenia o niej (por. Telus 2000: 279). 

Presupozycja czytelnika przekładu pozbawiona jest kontekstu serbsko-albańskiego
konfliktu, Kosowo dla Polaka, co oczywiste, ma zupełnie inne konotacje niż dla Serba.
W czytelniku przekładu nie budzi głębokich narodowych emocji, dlatego interpretacja
przekładu przez polskiego czytelnika będzie się znacznie różniła od interpretacji orygi-
nału przez czytelnika serbskiego. Do tekstu przekładu przeniesiona została problema-
tyka niepoprawnej mowy Albańczyków, czym został osiągnięty kontrast między nimi 
a bohaterami serbsko-chorwackiego pochodzenia. 

Ważnym zagadnieniem w powieści Draškovicia jest interferencja języka serbskiego
z językiem rosyjskim w wypowiedziach konsula Ivana Stjepanovicia Jastrebowa (ros.
Иван Степанович Ястребов)15, którego udaje Ljuba Božović. Dialog ten jest prowa-
dzony między trzema bohaterami — wyżej już wspomnianym Ljubom oraz dwoma
braćmi Dautaj — Albańczykami. Szczególnie interesujący staje się dla tłumacza spo-
sób, w jaki wypowiada się rosyjski konsul, ponieważ język serbski, którym się posłu -
gu je, pełen jest błędów językowych oraz interferuje z leksyką i gramatyką języka ro-
syjskiego. Transformacja rosyjskich elementów językowych do polskiego przekładu
była możliwa, ponieważ języki polski, serbski oraz rosyjski znajdują się w grupie języ-
ków słowiańskich. Transformacja tej stylizacji polegała więc na przystosowaniu języ-
kowych elementów rosyjskich oryginału tak, aby interferowały z językiem polskim.
Elementy leksykalne języka rosyjskiego wykorzystane w oryginale są jednocześnie
zro zumiałe dla użytkowników innych języków słowiańskich, są reprezentatywne dla ję-
zyka rosyjskiego. Tłumacze zachowali również pisownię fonetyczną języka Jastre bowa
wzorując się na oryginalnym dziele Draškovicia, przystosowując ją jednocześnie do za-
sad ortografii polskiej. 

14 Podobny podział świata w powieści na przykładzie innego działa literackiego przedstawia M. Dąb -
rowska-Partyka (2004: 164).

15 Rosyjski dyplomata, który zajmował się również etnografią, historią oraz archeologią. Pracował od
1867 roku jako przedstawiciel Imperium Rosyjskiego w Skadarze, Prizrenie i Sołuniu (Л и л и ћ 2000: 93).
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Cechy języka Jastrebowa można podzielić na dwie grupy: 1) cechy leksykalne: 
a) w oryginale np. vsjo, kanječno, njet, harašo, sobaka, možno, vremenja, spasiba (RK:
69-72); b) w przekładzie np. vsio, kanieszna, niet, charaszo, sobaka, można, wriemie-
nia, spasiba (RK2: 77–80); 2) cechy stylistyczno-gramatyczne: a) w oryginale np. vre-
menji njet za čekanje (RK: 72) — konstrukcja z „нет” w znaczenie „nie ma”, Značit, wy
zadovoljni? (RK: 71) — zaimek z przymiotnikiem w orzeczeniu imiennym z pominię-
ciem czasownika być, sve mój car videl (RK: 71) — konstrukcja czasu przeszłe go taka
jak w języku rosyjskim; b) w przekładzie np. wriemieni njet na czekanie (RK2: 79),
Znaczit, wy zadowoleni? (RK2: 79), wszystko mój car widieł (RK2: 78). Należy dodać
również, że w tekście oryginału zaznaczona zostaje różnica w wymawianiu przez
Jastrebowa rosyjskich dźwięków l’ i l na podstawie kontrastu między głoskami lj i l,
które posiada w swym zasobie język serbski. W przekładzie ta opozycja zostaje
osiągnięta poprzez użycie głosek l oraz ł. 

Sposób stylizacji Jastrebowa zaznacza w tekście jego szczególność jako obcokra-
jowca. W ten sposób Ljubo próbuje uwiarygodnić się jako Rosjanin, którego udaje, jed-
nocześnie stara się oszukać Albańczyków — braci Dautaj:

Značit, harašo... dobro poživaete i veljikih probljema njet? — upitao je kozul Jastrebov.
Dobro, baš dobro, drug gospodin — odgovorio je stariji brat Dautaj, ali ja mu se više ne sjećam imena
(RK: 69)

Da, ja vsjo razumio — kaže Jastrebov.
A što ti, drug Rus, došao? — upita Izet Dautaj.
Ja, gospodin, ne zaboravil što došao — uozbilji se Jastrebov. Vi, kanječno, znaete Miloša Pantića a ja...
ja zbog njega došao — osmijehom pokuša da razblaži njihove zgranute poglede. On pisal moemu caru, 
u Rusiju, da vi njemu voćke posjekli, i bunar zatrovali, i sabaku, sabaku... kako se to na srpskom kaže?
Misljiš na pas, na dva vućjak? — ote se Izetu.
Kanječno, naravno... sabaka i pas, to je ista reč... oprostite, ja zabil, ja zboravio... Miloš pisal mome ca-
ru da vaš sultan njemu njet pomogao i da...
Nije istina! — povika Izet Dautaj.
Kak eto? Značit da on jeste pomogao Milošu i da vi svu štetu platilji? (RK: 70)

Da potpišete! Pada mrak, vremenji njet za čekanje — pružio je Izetu parče hartije.
Kafu... još po jednu kafu, drug gospodin... to će za ćas... i ratljuk da bude... jes, Boga mi.
Spasiba vam... vremena njet... a zašto vi na Miloševoj kući kačili zastavu Albanije? (RK: 72)

Błędy w wypowiedziach tego bohatera pokazują skutek interferencji dwóch języków
słowiańskich. Ponieważ język polski również jest słowiańskim językiem fleksyjnym,
podobna stylizacja jak w oryginale była możliwa do zrealizowania:

Znaczit, charaszo... dobrze żiwiote i wielkich problemów niet? — zapytał konsul Jastrebow.
Dobrze, bardzo dobrze, towarzysz pan — odpowiedział starszy z braci Dautajów, ale już nie pamiętam
jego imienia. (RK2: 77)

Tak, ja wsio zrozumiał — mówi Jastrebow.
A dliaczego ty, towarzysz Rosjanin, przyszedł? — zapytał Izet Dautaj.
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Ja, pan, nie zapomniał, dlaczego przyszedłem — spoważniał Jastrebow. Wy, kanieszna, znajete Miloša
Panticia, a ja... ja z jego powodu przyszedł — uśmiechem spróbował załagodzić ich osłupiałe spojrze-
nia. — On pisał mojemu carowi, do Rosji, że wy mu sad wycięli i studnię zasypali, i sobaku, sobaku... jak
to się mówi po serbsku?
Myślisz na pies, na dwa wilczur? — wyrwało się Izetowi.
Kanieszna, oczywiście... sobaka i pies, to to samo słowo... wybaczcie, ja zabył, ja zapomniał... Miloš pi-
sał mojemu carowi, że wasz sułtan mu niet pomógł i że...
To nieprawda! — krzyknął Izet Dautaj.
Kak eto? Znaczit, że on pomógł Milošowi i że mu wy całą szkodę zapłacili? (RK2: 77–78)

Podpiszcie! Zapada zmrok, wriemieni niet na czekanie — podał Izetowi kartkę papieru.
Kawy... jeszcze po jednej kawie, towarzysz pan... to za chwilę... i rahatłukum będzie... tak, jak mi Bóg.
Spasiba wam... czasu niet... a dlaczego wy na domu Miloša wieszali flagę Albanii? (RK2: 79–80)

Presupozycja polskiego czytelnika w stosunku do języka rosyjskiego jest zbliżona do
presupozycji czytelnika oryginału, natomiast jedynie specyfika symboliki postaci sa-
mego Jastrebowa pozostaje dla polskiego czytelnika niezrozumiała. Problem dialogu
kultur w wypadku interferencji dwóch języków słowiańskich byłby obecny, gdyby
przekład dotyczył języka spoza grupy języków słowiańskich16. 

Analiza pokazuje, że ograniczenie pewnych sensów ukrytych w języku powieści
w prze kładzie jest nieuniknione. Dodatkowo każde czytanie jest jednocześnie interpre-
tacją oraz nową konstrukcją, dlatego również przekład staje się kolejną interpretacją
oryginału (Tabakowska 2001a: 104). Problemy tłumaczeniowe charakterystycznego ję-
zyka bohaterów wynikające z różnic kulturowych oraz różnic doświadczenia między
dwoma społeczeństwami mogą zostać zniwelowane przez tłumacza jako drugiego au-
tora w przypadku, gdy wykorzysta on odpowiednie środki gramatyczne i leksykalne.
Należy jednak pamiętać, że nie są to bezpośrednie ekwiwalenty środków wy -
korzystanych w dziele oryginalnym (Michoński 1992: 268). 

Ekwiwalencja między oryginałem a przekładem jest właściwie ekwiwalencją dwóch
konceptualizacji (Tabakowska 2001a: 161). Różnice między poszczególnymi koncep-
tualizacjami nie stają się barierą dla rozumienia tekstów, problemem stają się różnice
dwóch systemów językowych, natomiast nieekwiwalentny przekład może być efektem
niemożności kompromisu między dwoma językowymi systemami pojęciowymi (Taba -
kow ska 2001a: 162). Niemożność znalezienia kompromisu wynika zazwyczaj z użycia
pewnego kodu językowego jako determinującego elementu kwalifikacji etnicznej oraz
przestrzeni wspólnoty narodowej (por. Czerwiński 2008: 192). Struktury semantyczne,
które są ukryte w szczególnym języku bohaterów tekstu, oparte są na sposobie rozu-
mienia świata rzeczywistego w danej kulturze, która znajduje swoje odbicie w dziele li-

16 Odmienną problematyczną sytuację możemy zaobserwować na przykładzie komplikacji przekłado-
wych w Mechanicznej pomarańczy Anthony’ego Burgessa, gdzie szczególnego rodzaju interferencja ele-
mentów języka rosyjskiego z językiem angielskim tworzy specyficzny kod językowy bohaterów powieści. 
W próbach przekładu Mechanicznej pomarańczy na język polski trudność stanowi transformacja specyficz-
nego kodu na język słowiański, ponieważ interferencja dwóch języków jest osiągnięta wskutek wymieszania
cech języka z grupy słowiańskiej z językiem z grupy języków germańskich (więcej: M i c h o ń s k i 1992). 
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terackim. Nie bez znaczenie dla procesu przekładu pozostaje konflikt prestiżów wa-
riantów językowych dwóch języków (dialektów, interdialektów, gwar itd.) oraz wpływ
tych różnic na rozumienie problemu tożsamości w tych kulturach17. 

Wykorzystanie wielojęzyczności byłej Jugosławii w dziele literackim nie jest stylizacją
wyjątkową. Taka przestrzeń semiotyczna stwarza możliwość wykorzystania jej jako inte-
resującego środka wyrazu artystycznego (Czerwiński 2008: 189), jak również nośnika
wartości i sensów polityczno-społecznych. Różnice językowe między poszczególnymi re-
gionami byłej Jugosławii w dziele Draškovicia stają się prezentacją pewnych dyskursów
tożsamościowych oraz rysują wyraźną granicę między przestrzenią „naszą” i „obcą”. 

Elementem, który bezwzględnie podlega opuszczeniu w każdym przekładzie z języ-
ka serbskiego na język polski, jest subtelna różnica wariantów ekawskiego oraz ije-
kawskiego, tym samym zatracona w przekładzie zostaje jedna z linii identyfikujących
bohaterów. W polskim przekładzie Rosyjskiego konsula swoją funkcję zachowuje trans-
formacja języka kosowskich Albańczyków oraz przekład interferencji języka serb -
skiego z językiem rosyjskim w mowie konsula Jastrebowa. Transformacja języka
Jastrebowa jest przykładem najlepiej oddającej zakodowany przekaz struktur języko-
wych wykorzystanych w oryginale. 

Markery językowe w powieści pełnią kilka głównych funkcji: 1) różnicują teryto-
rialne bohaterów, za tym również charakteryzują pod względem językowym miejsca
akcji; 2) różnicują bohaterów pod względem etnicznym i narodowościowym; 3) różni-
cują bohaterów pod względem światopoglądowym; 4) kontrastują różnorodne punkty
widzenia i 5) wpływają na interpretację Odbiorcy tekstu. Semantyczna rola poszcze-
gólnych markerów w wypowiedziach bohaterów oryginalnego tekstu w języku serb-
skim jest w znacznym stopniu rozpoznawalna dla użytkownika postserbsko-chorwac-
kiego obszaru językowego. Oczywiste jest jednak, że w zależności od posiadanych
przekonań oraz presupozycji Odbiorca tekstu będzie pewne aspekty ukrytych treści
wyolbrzymiał, inne znów zbagatelizuje. Ponieważ markery językowe eksponują prze-
de wszystkim wartości narodowo-etniczne trzeba uwzględnić, że Czytelnik będzie se-
lekcjonował zawarte w nich treści, jednak fakultatywność interpretacji tym bardziej
podkreśla znaczenia implikowane form i wariantów językowych. Fakultatywność in-
terpretacyjna ściśle wiąże się więc z harmonią i dysharmonią dialogu, jako elementem
przekazu treści implikowanych. Tym samym jednak większość treści implikowanych
będzie czytelna dla przeciętnego Odbiorcy oryginału.

W przypadku tekstu tłumaczenia sytuacja presupozycji Odbiorcy jest chwiejna, gdyż
ograniczona jest jego wiedza z jednej strony, co jest efektem funkcjonowania 

17 O dodatkowych wartościach semantycznych, które są przenoszone w słowach i formach — znakach
językowych — poza sferą samego pojęcia, pisze Władysław Lubaś (1970: 143). Problematyczne dla prze -
kładu również z języka polskiego na język serbski są polskie nazwy własne uwarunkowane historycznie czy
też dialektalnie (zob. L u b a ś 1970: 144–149). Przekłady na język serbsko-chorwacki dzieł klasyków pol-
skiej literatury pięknej – Władysława Stanisława Reymonta oraz Henryka Sienkiewicza (więcej: L u  b a ś
1970) — również są bogate w kody implikowane oraz motywowane, które w kulturze oryginalnych dzieł
mieszczą się w specyfice dyskursów historycznych, kulturowych i tożsamościowych.
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w innej kulturze. Z drugiej strony warunkuje ją fakt znajomości jedynie tłumaczenia, za
którego jakość i interpretację językową odpowiada tłumacz. W wypadku Odbiorcy
tłumaczenia fakultatywność interpretacyjna jest znacznie szersza niż u Odbiorcy ory-
ginału. Wynika to z różnicy wartości implikowanych wyodrębnianych przez Czytel ni -
ka przekładu na podstawie językowych form transformowanych do języka przekładu,
jak również z faktu niemożności oddania niektórych cech języka bohaterów poprzez
elementy systemu językowego innej kultury. 
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SUMMARY

Ethnonational identity in literary translation (Based on translation of the novel Russian consul by Vuk
Drašković from Serbian to Polish)

K e y w o r d s: literary translation, ethnonational identity, Serbian, linguistic markers, receiver’s presupposition.

The paper discusses some problems of translation from Serbian to Polish in the framework of sociolinguis-
tic and cognitive research. 

The material consists of statements that include identification markers present in the speech of some
characters from the novel “Russian Consul” by Vuk Drašković. In the corpus, there are 38 dialogues from
the original work and the same 38 ones from the Polish translation which contains the distinctive features of
a characters’ speech (the two variants of Serbian language, dialectic differentiation, improper communica-
tion of Albanians in Serbian and the interference of Russian with Serbian). 

With the use of the methodology that compares the language of both the original and translated text we
can show formal and contextual differences between them.




