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Fragmenty wywiadu  z Natalią Kossakowską, tłumaczką „Dryftu” 

Adam Dąbrowski: W 2009 roku Irlandka Karen Gillece odebrała Europejską Nagrodę 
Literacką. Dwa lata później Oficyna Wydawnicza STOPKA w Łomży zapowiedziała, 
że  przygotowuje  polskie  tłumaczenie  powieści.  No i  minął  kolejny  rok i  powieść 
zatytułowana  Dryft  pojawiła  się  na  półkach  księgarskich,  a  u  nas  pojawiła  się 
tłumaczka, Natalia Kossakowska.

Natalia Kossakowska: Witam serdecznie.

Dlaczego właśnie Dryft?

Dryft to  opowieść  o ludziach zagubionych,  rozchwianych emocjonalnie  i  ludziach słabych 
wewnątrz, ale też bezsilnych wobec losu i pewnych zjawisk. [...] I może książka dlatego jest 
wyjątkowa że uczy pokory wobec losu, który bywa nieprzewidywalny i okrutny . [...]

A co sprawiło pani największą trudność w tłumaczeniu?

Jeśli  chodzi  o  same  tłumaczenie,  starałam  się  przede  wszystkim  odtworzyć  oryginalne 
przeżycie  leżące  w zamyśle  Gillece.  Tu  na  pewno  pomogła  sporadyczna  korespondencja 
z autorką.  Starałam  się  też  wydobyć  energię  ze  słów,  przetworzyć  wzruszenie,  emocje 
w zrozumiały i jasny komunikat. Z pewną satysfakcją muszę przyznać, że chyba najbardziej 
drastycznym posunięciem translatorskim było rozbijanie angielskiego zdania na dwa lub trzy 
polskie albo też gdzieniegdzie eliminowanie powtórzeń. 
Nie  obyło  się  bez  trudności,  rzeczywiście,  tak  jak  pan  mówi.  Otóż  jest  taki  fragment 
w książce,  kiedy Christy wspomina, jak jego dwuletnia córka próbuje wypowiedzieć słowo 
„motyle” w języku angielskim. Mówi „flutterbaits” zamiast „butterflies”. Aby zachować tamtą 
sytuację  w  książce  i  zachować  autentyczność  reakcji  bohaterów,  poprosiłam  dwuletniego 
chłopca o wymówienie wyrazu „motyle”. Kiedy dzielny Szymon powtórzył to bez zająknięcia 
i  błędu,  poprosiliśmy  go  o  trudniejsze  słowo  „motylki”.  Poczułam ulgę,  kiedy  chłopiec 
zamiast „motylki” wymówił „motilti”. Uwieczniłam to słowo w czwartym rozdziale książki, 
a w podziękowaniu  za  wkład  wysłaliśmy  chłopcu  egzemplarz  autorski  na  Dzień  Dziecka. 
Może kiedyś będzie miał okazję książkę przeczytać.

Dla  pierwszych  polskich  czytelników  to  książka  o  różnych  postaciach  zdrady, 
o powikłanych ludzkich losach. Dla innych najważniejsza jest kwestia dokonywanych 
wyborów,  a  inni  z  kolei  twierdzą,  że  to  prawie  grecka  tragedia,  w  której  nie  ma 
ucieczki przed przeznaczeniem. Czym ta książka jest dla pani?

Dla mnie jest to książka w głównej mierze bardzo nieprzewidywalna.  Nad wrażeniem, że jest 
to powieść przygodowa, lekka i przyjemna, przebija przeświadczenie, że stykamy się z czymś 
poruszającym dojrzałym i mądrym. Dryft to zresztą nie tylko to, co ocean wyrzuca na brzeg, 
materiały czy szczątki czegoś lub kogoś. Jest to też żywioł samych bohaterów. [...]
Autorka nazywa powieść odyseją ze względu na to, że porusza tam temat długiej wędrówki 
Lary, głównej bohaterki, w poszukiwaniu dziecka, ale też w poszukiwaniu samej siebie.

Czyli jest to książka o prawdziwym życiu.

O prawdziwym życiu.


