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1. Dorota Masłowska a jej debut 

Iba zopár autorov a kníh takmer okamžite po vydaní púta toľko pozornosti, koľko sa jej v roku 

2002 dostalo mladej poľskej maturantke – Dorote Masłowskej (1983). Táto mladá slečna, odbiehajúc 

od učenia sa na maturitnú skúšku, napísala román, ktorý bol mimoriadne oceňovaný nielen laickou 

čitateľskou obcou, ale mnoho uznania sa jej za debut Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną 

dostalo aj od uznávaných literárnych kritikov. Meno Doroty Masłowskej, dovtedy neznámej študent-

ky pochádzajúcej z malého mesta Wejherowo, sa zo dňa na deň stálo jedným z najskloňovanejších 

mien v literárnych kruhoch i médiách. Autorka pútala pozornosť všade, kde sa objavila a tento status 

si drží prakticky až doteraz. 

Jej prvotina jej vyslúžila nomináciu na literárnu cenu NIKE, ktorá je najprestížnejšou literárnou 

cenou odovzdávanou v Poľsku, avšak získala „len“ cenu čitateľov. Povzbudená úspechom začala 

písať ďalší román. Ten vyšiel po troch rokoch od mimoriadne úspešného debutu, a to pod názvom 

Paw królowej. Tento román natoľko presvedčil porotu, že cenu NIKE získala. V tom čase mala D. 

Masłowska iba dvadsaťtri rokov a zaradila sa tak k najmladším laureátom tejto ceny. Tretí román má 

názov Kochanie, zabiłam nasze koty (2012). Dorota Masłowska nie je autorkou výlučne prozaických 

textov, napísala tiež dve drámy – Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku (2006) a Między 

nami dobrze jest (2008), ktoré sú súčasťou repertoáru nielen poľských divadiel. V roku 2014 vydala 

rýmovanú prózu určenú detskému čitateľovi Jak zostałam wiedźmą. Ako fejtonistka spolupracovala aj 

s týždenníkom Przekrój a denníkom Gazeta Wyborcza, ktorý publikoval jej fejtóny v prílohe Wysokie 

obcasy. Taktiež spolupracovala s mesačníkom Lampa, ktorý vydáva nakladateľstvo Lampa i Iskra 

Boża, teda to, ktoré vydalo aj jej prvotinu. Všestrannosť autorky sa prejavila aj v roku 2014, keď vy-

dala hudobný album Społeczeństwo jest niemiłe a najmä poľskí poslucháči ju poznajú aj pod umelec-

kým menom Mister D. 

Kniha sa už dočkala viacerých reedícií a je k dispozícii aj vo forme audioknihy, text číta Grzegorz 

Przybył. Román bol aj filmovo spracovaný. V roku 2009 kiná priniesli premiéru filmu Wojna polsko-

ruska pod režisérskou taktovkou Xaweryho Żuławského, pričom jednu z rolí si zahrala aj samotná 

autorka. Táto kniha vyšla okrem poľštiny ešte v slovenčine (pod titulom Sneh a krv), češtine (Červená 

a bílá), francúzštine (Polococtail Party), angličtine (Snow White and Russian Blood), nemčine 

(Schneeweiβ und Russenrot), taliančine (Prendi tutto), maďarčine (Lengyel-ruszki háború a fehér-

piros lobogó alatt), španielčine (Bianca nevie, rojo Rusia), ruštine (Польско-русская война под 

бело-красным флагом/Polsko-russkaja vojna pod bielo-krasnym flagom) a holandčine (Sneeuwwit en 

Russisch rood). Originálny názov románu sa do väčšiny cudzích jazykov prekladá úplne inak, zvyčaj-

ne sa v ňom nachádza narážka na červenú a bielu farbu, teda farby poľskej štátnej vlajky, a to buď 

doslovne (český názov), alebo prenesene (slovenský názov).  
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2. Aký jazyk Masłowska v debute využila? 

Tak ako má kniha Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną množstvo priaznivcov, takisto sa 

objavuje aj mnoho odporcov. Vydanie tejto knihy bolo mediálnou senzáciou, kniha bola prezentovaná 

ako prvá tzv. powieść dresiarska, teda román vykresľujúci spôsob života a kultúru sídliskovej mláde-

že so svojským životným štýlom. Výraz dresiarski súčasné poľské výkladové slovníky nezaznamená-

vajú. Ide o lexému odvodenú od slova dres, ktorá má anglický pôvod. Mały słownik języka polskiego 

(1995, s. 105) ju definuje ako „lekki, wygodny strój sportowy, składający się z długich spodni i bluzy“, 

Słownik języka polskiego (1978, s. 450) ako „ciepły, lekki wygodny kostium treningowy sportowców 

składający się z długich spodni i bluzy, noszony także przez wycieczkowiczów, młodzież i dzieci“.  

Keďže knihy z prostredia mládeže vychádzali aj dávno pred Masłowskej debutom, mnohí nesúhla-

sili s názorom, že autorka vytvorila niečo nové, čo doteraz poľská literatúra nepoznala. Táto kniha sa 

však od iných kníh z prostredia mládeže trocha odlišuje. Román nemá typicky prepracovanú fabulu. 

Hlavný hrdina, prezývaný Silný, de facto sprostredkúva čitateľovi udalosti z niekoľkých dní, ktoré sa 

točia predovšetkým okolo dievčat a drog. Autorka teda prispôsobuje „deju“ slovník, ktorý je popre-

tkávaný vulgarizmami. V románe chýba dialóg, hromadia sa až príliš dlhé vety s celým radom spojok 

a opakovaní jednotlivých lexém. Tento jazyk je rozhodne netypický, čo uznávajú prívrženci aj odpor-

covia diela. Tento jazyk sa riadi vlastnými pravidlami a porušuje jazykovú normu. Cieľom tohto prí-

spevku je opísať tento jazyk a poukázať na to, ako sa s týmito špecifikami vysporiadal slovenský pre-

kladateľ Tomáš Horváth. 

Masłowskej román je však okrem jazyka špecifický aj tým, že si získal sympatie kritiky 

aj čitateľskej masy a dostalo sa mu mimoriadnej mediálnej pozornosti. Kniha opisuje súčasné Poľsko. 

Autorka v nej vykresľuje najmä poľskú mládež a svojím spôsobom sa vysmieva Poliakom za ich spô-

sob života a myslenie.  

Samotný názov v originálnom znení však môže byť mätúci a môže evokovať literatúru faktu. Ak 

by sme naň nazerali doslovne, dalo by sa predpokladať, že kniha sa zaoberá vojnou medzi Poľskom 

a Ruskom, hoci z názvu nevedno vyčítať, o aký spor ide. Na druhej strane však výraz ruska môže 

napovedať, že nepôjde o faktografické, z historických udalostí čerpajúce dielo, keďže tento výraz 

Poliaci používajú s pohŕdaním. Táto „vojna“ je v diele iba naznačovaná prostredníctvom postoja Po-

liakov voči Rusom, resp. Rusákom, ktorým vyčítajú napr. nekvalitný tovar v obchodoch či príliš slabý 

tabak. Nijaký konkrétny nepriateľ, iba všeobecný a anonymný, ktorého možno viniť aj zo zlej ekono-

mickej situácie v krajine a tomu všetkému sekunduje jazyk postáv. V prípade, že by sa čitateľ tejto 

knihe venoval len letmo, bola by preň iba zmesou vulgarizmov vmiesených do zle naformulovaných 

viet, hoci si treba uvedomiť, že Masłowska nevyužíva vulgarizmy prvoplánovo. Autorka aj týmto 

spôsobom pretvorila hovorový jazyk mládeže a urobila z neho atypický umelecký jazyk, ktorý je asi 

najsilnejším a zároveň najvýraznejším prvkom, na ktorom celé dielo a jeho úspech stojí.  

Kam teda zaradiť tento jazyk a ako ho charakterizovať? Na túto otázku jednoznačná odpoveď nee-

xistuje, pretože jazyk tohto diela nie je možné jednoznačne definovať. Možno ho zaradiť 

k umeleckému štýlu, keďže vystupuje v románe a ten k umeleckému štýlu rozhodne patrí. Jedná sa 

o subjektívny a značne variabilný štýl, keďže jeho norma pripúšťa uplatnenie iných štýlových noriem 

a má k dispozícii celý inventár prostriedkov národného jazyka (Slančová, 1996, s. 51). Postavy sú 

v blízkom, neraz intímnom vzťahu, rozprávajú sa medzi sebou nedbalým jazykom, ktorý má odrážať 

bezprostrednosť a spontánnosť. Toto je typické najmä pre hovorový štýl. Jazyk Masłowskej je teda 

umelecký, ale najdominantnejšie sa tu prejavujú prvky hovorového jazyka. Keďže v hovorovom štýle 

vedľa seba môžu stáť slová nocionálne aj expresívne, prvky vyššieho a nižšieho štýlu, ba dokonca 

vulgárne (Mistrík, 1977, s. 109), niet pochýb, že tento jazyk vykazuje znaky hovorovosti. Hovorový 

štýl taktiež umožňuje uvoľnenosť vetnej a kompozičnej skladby textu (Mistrík, 1977, s. 106), čo sa 

v diele tiež prejavuje. Napriek určitému zohyzďovaniu jazyka sa postavy niekedy snažia rozprávať 

viac na úrovni, pričom na to využívajú anglické výrazy alebo výrazy cudzieho pôvodu, ktorých výz-

nam síce nepoznajú, ale majú pocit, že nie je na škodu ich využiť, keď ich už niekedy počuli. Tieto 

postavy takto odzrkadľujú skutočnosť, že ľudia v spontánnom prejave hovoria nedbalo, nekultivova-

ne, mládež namiesto spisovnej podoby jazyka radšej uprednostní slang, a to všetko neraz vyústi do 

vzniku nejakého individuálneho neologizmu. Masłowska si veľmi dobre uvedomuje, že „reč mládeže 

v dnešnej umeleckej literatúre bez slangových prvkov by znela neprirodzene a strojene“ (Mistrík, 
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1977, s 218). Čitateľ by autorke určite neuveril, že skupina mladých ľudí závislých na drogách 

a liekoch, vyrastajúca fakticky na ulici, bez žiadneho hodnotového rebríčka a pozitívneho vzoru, sa 

vyjadruje zhodne s jazykovou normou, neporušuje gramatické ani štylistické pravidlá a nenadáva. 

V knihe možno nájsť aj narážky (nielen) na poľskú kultúru a literatúru, čím autorka zrejme poukazuje 

na to, že, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, jej postavy majú o svete okolo seba relatívne triezvu 

predstavu a aj isté všeobecné znalosti, čo autorka potvrdzuje aj tým, že vkladá svojim postavám do úst 

rôzne všeobecne známe frázy, napr. „Człowiek człowiekowi wilkiem“. (Masłowska, 2005, s. 26). Aj 

preto nemožno hovoriť o jednoznačnom inteligenčnom a morálnom úpadku týchto mladých ľudí, čo 

bolo autorke zo strany kritiky vytknuté. 

Miera autenticity Doroty Masłowskej, čo sa týka príbehu i jazyka, je pomerne diskutabilná. Sama 

autorka v rozhovoroch tvrdila, že stačilo pozorne počúvať mládež okolo seba a vstrebala túto sídlis-

kovú atmosféru aj bez toho, aby bola sama členkou takejto alebo podobnej partie. Práve tento nedbalý 

jazyk robí príbeh uveriteľným a aj čitateľsky zaujímavým. 

Dielo do slovenského jazyka preložil Tomáš Horváth. Stála pred ním neľahká úloha, pretože aby 

zachoval atmosféru pôvodného románu, nemohol si dovoliť mierniť Masłowskej vyjadrovanie, a teda 

každá jazyková zvláštnosť, ktorá sa objavila v originálnom texte, musí čo najvernejšie vystupovať aj 

v preklade. V tomto príspevku sa zameriame len na gramatické a ortografické špecifiká, aj keď mno-

ho špecifík sa vyskytuje aj na iných rovinách, napr. lexikálnej.  

 

2.1 Gramatické špecifiká Masłowskej jazyka 

Masłowska vo svojom diele neraz opakuje celé vety, prípadne iba niektoré jej časti, spája dohro-

mady slová, ktoré spolu logicky vôbec nesúvisia, porušuje gramatické pravidlá a vkladá do viet re-

dundantné výrazy. Ak si všimneme predchádzajúci príklad, uvidíme, že Masłowska použila nespráv-

nu pádovú koncovku, teda nominatívnu, namiesto toho, aby použila záväzný predikatívny inštrumen-

tál: „Także podkreślam, że telewizja okazała się moja najlepsza koleżanka, w dodatku 

higieniczniejsza i bardziej dużo bezpłatna koleżanka niż dotychczasowe wcześniejsze (...)“ (Masłow-

ska, 2005, s. 127). Inštrumentálna forma sa však objavuje v slovenskom preklade, takže ani túto jazy-

kovú hru a zámernú deformáciu slovenský prekladateľ nekopíruje, hoci v slovenskom preklade by aj 

nominatívna podoba bola spisovná. Následnou jazykovou hrou Masłowskej, ktorú v tejto vete ešte 

možno badať, je spojenie lexém dotychczasowe wcześniejsze/doterajšie skoršie. Tak ako v prípade 

spojenia bardziej dużo, aj v tomto prípade sa domnievame, že autorka vsunula do vety redundantné 

slovo, význam vety by bol jasný, aj keby použila iba jeden výraz, a to buď dotychczasowe, alebo 

wcześniejsze. Keďže sa však autorka so slovami hrá a spája ich podľa svojho vlastného poriadku, 

určite sa za tým skrýva nejaký zámer, napr. snaha zdôrazniť tieto časti textu tým, že v nich nahromadí 

niekoľko synoným. Poslednou zaujímavosťou, ktorú si možno všimnúť v súvislosti týmto konkrétnym 

príkladom je aj to, že kým v originálnom texte vystupuje nocionálny výraz koleżanka, teda „towar-

zyszka pracy, nauki, zabawy itp“, (SJP, 1978, s. 975) prekladateľ zvolil pri preklade expresívny výraz 

kamoška.  

Nesprávnu pádovú koncovku autorka využila aj v iných prípadoch: „Najpierw zdejmij tą gumę, co 

przykleiłaś pod spodem, (...)“ (Masłowska, 2005, s. 7). V spisovnej podobe jazyka je správnym tva-

rom tę gumę. Nenormatívna forma má zrejme základ v hovorovej reči. Toto špecifikum nie je možné 

na preklade demonštrovať, v slovenčine má ukazovacie zámeno tá v akuzatíve singulára vždy podobu 

tú: „Najprv odlož tú žuvačku, čo si ju prilepila tam dole (...)“ (Masłowska, 2004, s. 7). Ako teda vi-

díme, na niektoré morfologické špecifiká nemožno v slovenčine poukázať, lebo slovenčina takou 

mierou variability v istých prípadoch nedisponuje.  

Ďalším morfologickým špecifikom, ktoré v slovenskom preklade nemožno vidieť, je použitie ustá-

leného slovného spojenia vo vete v nesprávnom rode: „(...) a następną razą używaj antykoncepji“ 

(Masłowska, 2005, s. 128). Autorka použila výrazy v ženskom rode, hoci spisovný jazyk používa toto 

spojenie v mužskom rode, teda następnym razem. Aj tu zrejme autorka vychádza z hovorovej reči, 

ktorá sa vyznačuje nedbalosťou. Keďže slovenčina nemá spojenie typu na budúci raz, prekladateľ 

musel použiť jediný možný variant a preložiť toto spojenie zhodne s jazykovou normou: „(...) 

a nabudúce použi ochranu“ (Masłowska, 2004, s. 128). 
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Jazyková nedbalosť, ako sme už spomínali, je typická pre hovorový štýl, ktorý sa v románe výraz-

ne prejavuje. Tento štýl je spomedzi všetkých ostatných bohatý aj na rôzne kontaktové prostriedky, 

ktorými sú napr. oslovenia, výzvy, hodnotiace poznámky, zdvorilostné frázy alebo rozličné parazitic-

ké slová, vložky, vsuvky či dôvetky (Mistrík, 1977, s. 107). Aj na tieto kontaktové prostriedky je 

Masłowskej jazyk mimoriadne bohatý. Tieto pôsobia takmer ako jazykový zlozvyk, ktorý sa prejavuje 

vtedy, keď autorka potrebuje vyplniť akoby hluché miesto medzi vetami: „To jest wlaśnie czasopismo 

o zwierzętach. Wiesz. Różnych, domowych, jucznych. Są tam różne ciekawostki, wiesz“ (Masłowska, 

2005, s. 61).  

 

2.2 Ortografické špecifiká Masłowskej jazyka 

Ako sme už spomínali, autorka pomerne často v texte využíva opakovanie grafém, lexém, prípad-

ne aj celých viet, ktorými predovšetkým priťahuje čitateľovu pozornosť: „Mówię wtedy: kuuurwa twa 

mać“ (Masłowska, 2005, s. 56). Slovenský preklad nie je úplne verný, zato však zachováva pôvodný 

autorkin zámer a aj v preloženej verzii vidíme opakovanie grafém: „Vtedy hovorím: mater tvoju skú-

úúrvenú“ (Masłowska, 2004, s. 54). Zaujímavosťou tohto príkladu je aj to, že autorka využila kratší 

variant privlastňovacieho zámena twoja – twa, hoci ako uvádza slovník: „formy ściągnięte mają cha-

rakter książkowy“ (SJP, 1978, s. 559), a keďže autorka pracuje s jazykom mladých, je výskyt kniž-

ných slov v texte skôr výnimkou. Opakovanie lexém sa týka najmä tých výrazov, ktoré sú vulgárne 

alebo ktorými postavy niekoho oslovujú v nie práve pozitívnom duchu: „Między jednym i drugim 

rzygiem woła w moim kierunku: szataaaaan!“ (Masłowska, 2005, s. 58) a preklad: „Medzi jednou 

a druhou šabľou kričí mojím smerom: satááán!“ (Masłowska, 2004, s. 56).  

Spomínali sme, že autorka neraz využíva aj opakovanie lexém: „Mówię, że nie. Chociaż wolałbym 

powiedzieć tak. Ale mówię nie. Nie i nie. Nie zgadzam się.“ (Masłowska, 2005, s. 7) a taktiež celých 

viet: „Andżela w drzwiach. Andżela w drzwiach.“ (Ibid.:, s. 95). 

Dorota Masłowska pri svojich slovných hrách využíva aj fonetický pravopisný princíp pri zápise 

lexémy, v ktorej sa nachádza nosovka: „zdanżam na czas“ (Ibid.: s. 105). Tú istú lexému pritom 

v iných častiach románu zapisuje správne: „Lecz nie zdążam już pomyśleć dalej (...)“ (Ibid.: s. 74). 

Ani túto jazykovú hru autorky nemožno na preklade ukázať, keďže v slovenčine nosovky už dávno 

zanikli, preto ani prekladateľ nemá dôvod túto otázku riešiť. Je však zaujímavé, že v tomto prípade 

autorka využila fonetický pravopisný princíp, pretože táto nosovka sa ako [an], resp. [on] vyslovuje (a 

teda aj takto foneticky zapisuje) pred [c], [], [č], [t] a [d], nie však pred [ž] (Sokolová, 2012, s. 19). 

Ďalším vybraným ortografickým špecifikom v tomto diele je tiež interpunkcia. Existujú diela písa-

né bez interpunkcie alebo aj také, kde sa interpunkčné znamienka objavujú takmer po každom slove. 

Ani jedno z toho nie je prípad Masłowskej. Autorka používa interpunkciu zväčša v zhode 

s pravopisnou normou, avšak niektorým čiarkam, resp. bodkám na konci vety vymedzuje akoby 

vlastnú funkciu, zrejme v snahe docieliť, aby bol text dynamickejší. V niektorých prípadoch čiarku na 

miesto, kam logicky a podľa pravidiel pravopisu patrí, neuvádza: „Kwiatki czekoladki, romantyczne 

sraczki“ (Masłowska, 2005, s. 14), pričom túto situáciu kopíruje aj slovenský preklad: „Kvietky čoko-

ládky, romantické sračky“ (Masłowska, 2004, s. 12). V tomto prípade by mala byť podľa pravopis-

ných pravidiel čiarka zapísaná po slove kwiatki/kvietky. Iným príkladom svojskej práce 

s interpunkciou je napr. ukončenie vety bodkou na mieste, kde autorka mohla pokojne využiť čiarku: 

„Co by Izabela Robakoska, panieńskie nazwisko Maciak, nie natknęła się rano na syf. Wchodząc do 

domu po weekendzie. Spędzonym na rachunkach w Zepterze“ (Masłowska, 2005, s. 75). V preklade: 

„Aby Izabela Robakofska, dievčenským menom Maciak, ráno nenaďabila na svinčík. Keď príde do-

mov po víkende. Strávenom pri účtoch v Zepteri “ (Masłowska, 2004, s. 73). V prípade, že by sa tieto 

tri vety prečítali nahlas v rýchlej nadväznosti, poslucháč by vôbec nemusel postrehnúť, že ide o tri 

samostatné vety a pokojne by mohol predpokladať, že sa jedná len o jednu, keďže v poľskom aj slo-

venskom jazyku (obvykle) nezačíname vety spojkou. Toto pravidlo však Masłowska výrazne porušuje 

a nemalá časť viet sa začína práve konjunkciou. Najfrekventovanejšou sa zdá byť konjunkcia że (spo-

ločne so svojím synonymným variantom iż). Autorka využíva túto konjunkciu na spájanie viet po-

merne často, akoby ňou kompenzovala chýbajúci dialóg. Túto situáciu rešpektuje aj preklad.  

Práve tieto ortografické experimenty Masłowskej, teda tie, ktoré sa týkajú písania čiarky, resp. 

bodky na konci vety, sú pri preloženom texte najmarkantnejšie, pretože niektoré iné Masłowskej orto-
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grafické zvláštnosti nie je možné v slovenčine zapísať, keďže poľština a slovenčina nedisponujú úplne 

totožnými vlastnosťami.  

 

Záver 

Debutový román Doroty Masłowskej spôsobil najmä v Poľsku neobvyklý rozruch. Mnohí ľudia 

stotožňovali postavy románu so súčasnou poľskou mládežou (a taktiež samotnou autorkou), iní zas 

Masłowskej vyčítali prílišné zveličovanie a vulgárnosť. Autorka však všetky tieto prvky premyslela a 

nejde iba o prvoplánové dielko, hoci je tiež pravdou, že nemá hlbšiu výpovednú hodnotu, nejde 

o žiadne (ani čiastočne) autobiografické dielo a ani o sociologickú sondu skúmajúcu a približujúcu 

súčasnú mládež, hoci námet na tento román vyznieva viac ako reálne. 

Ak by bol román písaný jazykom zhodným so spisovnou normou, možno by ostal viac-menej ne-

povšimnutý a autorka by tak bola ďalšou, pre väčšinu čitateľov neznámou osobou, ktorá by akurát 

rozšírila rady tzv. autorov jed(i)nej knihy. Faktom ostáva, že sa snažila prispôsobiť tento jazyk pro-

strediu, v ktorom sa príbeh odohráva, aj keď miera autenticity je najmä pre zahraničného čitateľa dis-

kutabilná, pre rodeného Poliaka však môže byť tiež nejasná. Pri čítaní knihy však asi väčšina čitateľov 

uzná, že vytvorila jazyk, ktorý sa slovníku mládeže náramne podobá. Tak ako jazyk určitých skupín, 

tak aj autorkin je do značnej miery špecifický.  

Dorota Masłowska porušuje syntaktické aj morfologické pravidlá, pohráva sa so štylistikou, netra-

dične pracuje s lexikou. Román ako celok pôsobí mierne chaoticky, takmer akoby ho autorka vopred 

nepremyslela a písala to, čo jej práve napadne, o čom svedčí vetná skladba, inverzný slovosled či 

celkovo preskakovanie od jednej veci k druhej. Román je písaný v nepriamej reči, čo pre diela patria-

ce k umeleckému štýlu nie je vôbec bežné. Knihu nemožno čítať povrchne, inak bude vyznievať ako 

zmes vulgarizmov a spojok bez zjavnej pointy. Vulgarizmy či iné výrazy pejoratívneho charakteru 

vystupujú v diele často ako prostriedok spájania viet, vypĺňania tzv. hluchých miest, kým sa autorka 

dostane k tomu, čo chce naozaj povedať či dokonca ako oslovenie. Z morfologického hľadiska je 

dielo (pre poľského čitateľa) plný chýb – autorka využíva pri lexémach nesprávne paradigmatické 

koncovky (napríklad nominatívnu namiesto akuzatívnej alebo akuzatívnu namiesto genitívnej), uvá-

dza niektoré výrazy v inom rode, prípadne pri stupňovaní vytvára komparatív alebo superlatív zo 

vzťažných adjektív. Z ortografickej stránky si napr. prispôsobuje interpunkciu (vetu ukončí na zdanli-

vo nelogickom mieste), využíva duplikáciu grafém aj lexém, slová zapisuje na základe fonetických 

pravidiel – foneticky (niektoré slová, v ktorých je nosovka, zapisuje de facto foneticky – napr. zapisu-

je rozložené nosovky).  

Celý tento román sám o sebe ničím nevyniká, ale jazyk z neho (a aj z jeho autorky) urobil feno-

mén, ktorý bude možno dlho ťažké prekonať. Všetky tieto zvláštnosti, ktoré románu vyčítajú a ktoré 

iní vyzdvihujú, v slovenskom preklade vidieť nemôžeme, lebo aj keď sú poľština a slovenčina príbuz-

né jazyky, predsa má každý z nich svoje osobitosti, ktoré druhému jazyku chýbajú. Prekladateľ To-

máš Horváth však podľa našej mienky odviedol kvalitnú prácu a verne zachytil Masłowskej spôsob 

písania. Ako poľský originál, tak aj jeho slovenská verzia vyznievajú, čo sa jazyka týka, dôveryhodne 

a aj keď má na Masłowskej román každý svoj názor, nedá sa jej uprieť, že vytvorila niečo, na čo 

v literatúre nie sme zvyknutí.  
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