


Dzieje sif to w przyszłości 
nieokleSlonej i w mieście też 
nie całkiem określonym. Tyl
ko nieliC2.11e realia wskazuj'ł, 
moi.e niechcący, że IO An&lia 
i ponieląd Londyn. Wi~ jak
by xiorufiction w tej specy
ficznej i nadzwycr.aj ważkiej 
odmianie zwanej dysropia: na 
lrytyće po lirycznej i społecz

nej" zbudowany, po11ępny, do 
utaslrofamu skło11Dy rodzaj 
ulopii. ( ... ) 

Jednak niedaleka Io przys:z
łość i ·pod nielnórymi wzglę
dami łatwo kojarząca się 

z dniem d7.isiejszym. 
W szybkim upływie c:za.su 

niejeden szczegół j uż dziś 

sprawia wrażenie wczorajsze. 
Jak lu sobie wyobrazić, że 

młody i z pewnością nie archaiczny melo:nan słucha muzyki z płyt, a nie z ka.$cl i rym bardziej 
nie z dysk.ów czy pły t kom pair.I.owych?~ pisarz używa ldet.oącej manyny zamiast elektrycznej 
lub komputera? Wysaarczy moment i już realia rzeczywisre pruskoczyły [uturologif w sprawach 
jak najbardziej powszednich ! Obawiam się jednak, że wiele zachowa tu aktualność długo po iym. 
jak techni.ka życia codziennego n.apłodzi nam dzicsi~ i sto razy więcej pozornych, nie dających 
s ię dziś przewidzieć anachronizmów. 

Wszystko to maleje przy świeżych, raz wreszcie nie przygnębiajłC)'cb niespodziankach w ży
ciu polirycznym. 

Ale czy podobnie slraci na aktualności problematyka, z której poczęła sif Medianiczna poma-
rańcza"? 

Nic na Io nie wskazuje. 
Nasuwa się raczej odwrotna refleksja; oby len niby-Londyn, z nazwy nie wymieniony, wkrótce 

nie odcisnął się zby1 wyrainie. na niby-Moskwie i niby-Pernambuco. 

Anthony Burgess Nazywa się właściwie John Anthony Burgess Wilson. Urodził się 25 lutego 
1917 w Manchesterze. Jego dziec iństwo było tragicznie przyziemne: ojciec pił i przygrywał na 
pianinie po k.inacb i knajpach. Raz wróciwszy po nocy zasiał dziecko ledwie dychające w zim
nym mieszkaniu przy zwłokach siosrry i llllltki. zmarłych na szalejącą wówczas g~ hi.o;Zpank~ . 

Później ożenił się z oberżystką . Z takich dołów i (rus1racji wyrastał w pół irlandzkim ka1olicyz
mic młody John Wilson. Zaraz po ukończeniu, leż w Manchesterze, studiów anglis1yC2llych i po 
jadowicie opisanych absurdach obozu rekruckiego dosiał się do wojskowych. służb rozrywko
wych i edukacyjnych; lak odsłużył do t946 pi~ lal, przeważnie n GibralUUze. NapisaJ o rym 
swoją pierwszą powieść A Vision of Balllemt:nLr (1965, Zębate m11ry), której wydanie opóźnił 
o 16 lar. Szykował się bowiem raczej do kariery muzycznej. Do dzisiaj gra, zwłaszcza jazz, na 
Correpianie i skomponował nawet niecałe trzy symfonie i dużo mniejszych urwor6w. 

Stwierdza prowokacyjnie. że woli być uważany za muzyka piszącego powieści n iż na odwr6t. 



Toteż wśród jego dzieł literackich nie tylko MechaniCU1a pomarańcza poświ~ tyle uwagi 
muzyce i jej przeżywaniu, co wiecej. ma struknlręo jakby muzyczną.( ... ) 

Był w różnych okresach i szkołach nauczycielem angielskiego, pracownikiem Ministerstwa 
Oświaty i wykładowcą literatury angiclslciej na uniwersytecie w Birmingham. IGlkaktotoie prze
bywał też jako profesor wizytuj~cy i raz jako pisarz rezydenl w Stanach Zjednoczonych. 

N e to już w później szych latach. 
Na razie, szulcajtc jalciejś dogodniejszej posady, pmwie niechcący trafił na Malaje. Jak się oka

zało, po pijanemu napisał podanie, o którym zapomniał i skończyło się na kontrakcie. Jako wyk
ładowca języlca i literatury szkolił przyszłych nauczycieli angielskiego w stolicach malajskich 
sułtanatów.(„.) Trwało to od roku 1954 do 1959 i wreszcie musiał wrócić do lcraju zniechęcony, 
rozpity i chory, jednak zawsze już tęslcniący i rwący się do cropików, a co najmniej do lcrajów 

śródziemnomorslcich . 
I stąd wziął się jego debiut powieściowy: Trylogia malajska w trzech to ma.ch, najpierw osob-

nych. 
(„.) Zaraz po swym powrocie z 1ropików zaburzenia psychiczne, jak.im coraz dotkJiwiej zaczął 

ulegać Burgess, doprowadziły go do pobytu na obserwacji w londyńskim szpitalu i wreszcie do 
diagnozy: rak mózgu. 

Dano mu pół roku życia. 
W tej sytuacji ostalecznej zaczął na gwah pisać, eJówoie po to, aby wdowie zostawić trochę 

pieniędzy.( „ .) 
Jednak to nie Anthony Burgess wtedy umarł , lecz jego żona w pijackim rozkładzi e umysło

wym i fizycznym. A wlokło się to w coraz gorszej udrece i obrzydliwości jeszcze do 1968 roku. 
Zaraz po jej śmierci zawarł drugi . ~liw i trwałe małżen,two z włos ką hrabianką; dużo 

młodsza od niego Liliana Macellari wniosła w ten układ również swe kompetencje zawodowe ja
ko lingwislk.a. Odtąd i twórczość Burgessa, nie lracąc na ostrości, wyklarowała się inlełeklual nie . 

Burgess kocha się w językach i uczenie i ę obcych należy do jego namiętności. Płynnie mówi 
sześcioma. Nie dość. ie opanował malajski i wiele innych, ale nawet zaprojektował języki prehis
loryczne do fil mu Walka o ogień . Ogłaszał też prace językoznawcze.(„.) 
Prawdziwą i światową ka rierę zrobiła A Clodcworłc Orangt: (1962, Mechania.na pomarań

cza).(„.) 
W późniejszych i ostatnich książkach Burgessa znać coraz wi leszy rozrzut i jakby gorączkowe 

dążenie do wielkiej skal i, j akoś tam analogiczne do wc2.eSniejszego o ćwierćwiecze szykowania 
się na smierć od raka mózgu. Napisał wi\'(' lub uzbierał sporo ks i ążek zwłaszcza erudycyjny h 
i belclrystylci o wielu wątkach, jakby gromadził, s:difował i układał w całość projekty i zasoby 
całego życia. 

Wśród nich wiele do tyczących muzyki. 
A pnede wszystkim swoje bodaj czy nie drug;e arcydzieło Man of Nazaretń (1979, Człowiek 

z Nazaretu ) to własny i nadzwyczaj przemyślny żywot Jezusa.(.„) 
Niepotnebnie zdublował tło i po ~i lemat w his1orycznej powi eśc i The /(jngdom of the 

Wicked (1985, Królestwo złych) o rzymskiej Palestyn.ie tych czasów.(„:) 
Furorę zrobiło jego rozmiarami ogromne i zajadle rek.lamowane powieścidło Earlh/y Powers 

(1980, Ziemskie potęgi) .( „ .) 
Dalej podsumowa ł swą publicy tykę, której dla zarobku i z temperameo!u zwykł poświęcać 

wiele czasu i wysiłku. 
Jest to ogromny wybór arlykułów i zwłaszcza recenzj i, w tym z wiel u słowników, zatytułowa

ny Homage to Qwert Yuiop ( 1986, W hołdzie dla Qw„rt Yuiop).( ... ) 

W pierwszym tomisku swej ciekawej autobiopfii LiJJ/e Wilson and Big God (1987, Mały Wilson 
j dJO:y Bóg) zapowiedział, 7.e nastąpi jesr.cze tylko jej druga część i to ~e koniec jego twórczoś

ci.(„.) 
Już po niej wypuścił Any Old Iron (1989, Byle stare żelastwo)„. 

(„.)Choćby i nic już Burgess nie zdążył wystrzeli<': ze swej eksplozywnej maszynerii twórczej, og
romny jego dorobek można już z dużym prawdopodobieiislwcm podsumować.(„.) 

Jego proza, nadzwyczaj pomysłowa i błyskolliwa w szczegółach, bez koilca przeobrażająca się 
formalnie, wzbudza jednak mieszane uczucia od irytacji po niedosyt.(.„) 

Dlaczego Anthony Burgess, tak błyskotliwy i fantastycznie pomy łowy w swych nieustannych 
erupcjach iwórczycb, inteligenlny jak brzytwa. mistrz j~zyka i literackiego rzemiosła, jednak nie 
może przełamać tego kręgu ambiwalencji? Otacza go podziw i respekL Bez wyjątku. I tak samo 
wszystkim czegoś w nim brak.(„.) 
Może 10 nadmiar świadomości profesjonalnej bez tych szczelin. którymi by wtargnął inslynkt i ży

wioł twórczy nie kontrolowany przez świadomość? Ta demoniczna siła, co sprawia, że geniuszem o
kazuje się Thomas Mann: pisarz tak c:z.ęsto rozwlekły i pretensjonalny, bez gustu, ob61curant i snob, 
niedouczony i bez matury? Burgess żadnego z tych grzechów nie popełni . Mimo to wolno już 
u scllylk:u jego drogi twórcuj powiedzieć, 7.e w dorobku jego nie ml i nie IJF.zje powieści lepszej niż 
A Cloclc.work Oranse i może jeszcz.e Man of Nazard/r, może kilka innych nie ok.aże si\' efemeryda
mi; a żadna nie wtargnie do wielkiej lileratury z wyją1kiem tych co najwyżej dwóch. ale na pewno 
żadna z tych, które sam przeznaczył na swe cńefs-tl'oeuvre.. Czyż.by jednak okaleczył BwJessa zbyt 

sterylizujtc)' dystans ironicznego umysłu llC'l tcgo światłocienia, iej oiepewności, co nie tylko zm~k

cza ostrość konturów, lecz i zapewnia synaptyczne przejścia do strulctur bardziej wieloznaczoycb? 
Nie dotyczy Io jego eseistyki. 
Ta odcina si~ liczbę 20 ksiłżek na tle 30 powieści. W rożoych kontekstach o wi~ już na

pomknąłem. Ale wartość jej, na ogół erudycyjna raczej niż eł~bsza. bywa nierówna i nie układa s~ 
w jakiś specyficznie W3Żny i odrtbny sposób widzenia świata. 

Nic stereotyp więc i n.ie rek.lama prowadzą ten przeglłd z powrotem w k.ierunlru A C/ockworlc 
Orange. 

Sam tytuł A Cloclcworłc Orange, chociaż tyle razy,Wl>pominany w tekście, wymaga dodatkowych 
objaśnieri.. 

Również i dlatego, 7.e z wydań najcąSciej spotykanych wypada wraz z 05lamim rozdziałiem najdo
bitniejsza z auiorskicb wykładni tytułu. Wystarczy ił prz.eaytać lub umie<': po angielsku, lub jedno 
i drugie! aby wiedzieć, 7.e dumaczy s~ to: nakrfCBna pomarańcz... U llilS jam ignorant wymyślił ~ 
,,mechaniczną" i na razie tak musi zostać. Pogodziłem się z tym głównie z przyczyn baodlowycb. ale 
w przyszłości każę zmienić tytuł we wszystkich wydaniach na popmwny.(„.) 

Hasło tytułowe Burgess usłyszał w 1945 roku z usl 80-let.niego cockneya mówiącego, że ktoś j si 
,Jewy jak nakręcana pomarańcza". Bo człowiek jak ona organicznie wyrOGły, kruchy i miękki, ma też 
żywy kolor i łodycz: a nal<J\:cać go (czyli manipulowai:)lo zamienia<': w coś mechaniCZJ1cgo. 

A ClockworkOrange nie napisana jest zwykłą angielszczyzną. 
Burgess stworzył dla tej powieści osobny j~zyk, całkiem jak dla jaskiniowców w późniejszej Walu 
o ogień. Z.CStawienie to ma sens nie tylko w aspekcie j ęzykowym: w świecie Burgessa troglodyta 
wcale nie wymarł i zajmuje poczesne miejsce, panosząc się od JXChistorii aż do futurologii(.„) 

Na eCernery=y j~zyk młodych zwyrodnia lców w A Clockwork Orange składają si~ zwlaszcza e
lementy gwar młodzieżowych i przestępczych, ubarwione niekiedy zgrywą o.a styl po ignorao ku ni
by to biblijny, a przede WSLystkim mnósiwo zapożyczeii głównie rosyj kich. Języka tego angielski 
czytelnik z początku w z.oac:zncj mierze ież nie rozumie. 

Jak.a przyświecała ternu intencja? 



Najpierw utrudnia nie czytelnikowi odbioru, i eby podkreślić obcość i niezrozumiałość formacji 
kulturowej, społecznej i historycznej, ja k równ ici odwrócić uwagę od dziejących się okropności 

przez jej czyściowe zaprzą1nięcit lrudnościami j ~ka. A sukcesywne przyswaj anie go so bie i co
raz dokładniejsze rozumienie ma slopniowo redukować tę obcość, wytwarzać w miejsce abo mi
nacji coś na kszLałt empatii w s tosunku do Alexa oraz irL~tynk townego odczuwania formujących 
go wpływów. 

Dla przekładu polski ego stworzylem własny j12yk.( .. . ) 
Leksyka jego, w znacznej mierze upo rządkowana w słowniczku mówi sama za siebie. Natural 

n i~ o na się najbardziej rzuca w oczy. Mimo to nie jest najważniejsza. 
A co jest? 
Przede wszystkim składnia. Jej slruktura ogólna i zespół szczegółowych konstrukcj i są prze

cież decydujące w każdym języku.(.„) Nie tyle w użyciu slow ile w ich łączeniu kryje się istota 
określonego j~ka. jego mistrzostwo, banał i przeciętność lub nieudolność.( ... ) 
Następnie rekcja oraz idiomatyka (wprawdzie nieodłączne: rekcja od składni, idiomatyka od lek

syki) najdobitniej konkretyzują Io, co dzieje się w języku oa =eblu pojedyńczycb zdań, wyra
żeń i połączeń wyrazowych. 

Wreszcie semantyka z pragmatyką j~kową, słowotwórstwo i funkcjonaln e zróżnicowanie ję 

zyka według di lektów i stylów na leią do tyc h elementow, którymi oajtrudniej operować; które 
decydują o licerackiej formie dzieła nawet i wówczas, gdy słownictwo jego prawie niczym ię nie 
wyróżn i a. 

Oto na czym kooceo truje się moja uwaga w tłumaczeni u Meclumicznt!j pomaranay. 

Więc o słownictwie nie ma co rozpraw i ać. Że odrębnośi: jego prowokuje oa pierwszy rzut oka? 
Dobrze: prócz ewidentnych rusycyzmów sięgam też po zapożyczenia z.e środowiskowych gwar 
lub żargonów i wprowadzam obfitośc naśladujących j e neologizmów i neoseman tyzmów: 10 zoa
czy innowacji s łowotwórczych i znaczeniowych. Trochę zapożyczeń pochodzi z innych języków, 
przede wszystkim z angielskiego i niemieckiego, lu i ówdzie czeskie, iydowskie lub ukraińs

kie.( „ .) 
Moja składn i a w Mechanicz11ej pomarańczy wersji R pokazuje głównie ·trukturę języka mó 

wionego, j uż silnie zrusyfikowaną, cboe niekoosekwen rn ie, bo aa etapie wsp6łistn ienia i waJki 
maoifestowanej.( •.. ) 

Ta fikcja j ęzykowa nie jest aż Lak fikcyjna. Jej model i wariant futurologiczny mają wysoki sto
pieii prawdopodobieilstwa. 
Aż do szczegółów wt,cznie. 
Zmierza to ku drażliwemu pytaniu, które z pewnością sto razy będzie mi zadane: czy ja popie

ram taką ewolucję polszczyzny? czy mój przekład ma ją lansować? czy nie obawiam ię, że taki 
będzie jego praktyczny efekt? 

Nie ten wywoluje chorobę, kto ją wykrył. Nie ma, jak wiadomo, skuleczniejszej metody na 
szerzeoie cho rób wenerycznych niż krycie się z nimi I ub udawanie, że ich nie ma. Jeszcze się nie 
ukazał mój j)fUk!ad, a już mi zwracano uwagę (pny lekturze jego przeróbek i [ragmentów), ze IO 

nie fi kcja : bo Lak s ię już mówi! choc u mnie większośC tej mowy wyni kła nic z podsłuchiwan ia 

i zapisu, tylko z dobrej znajomości polszczyzny i że wiem, co i jak s i ę w jej wnętrznościach poru
sza. Nie jest mi sympatyczniejsza ta polszczyzna niż len bydlaczek Alex ! i jako 1tumacz nie bar
dziej utożsamiam się z tym językiem niż z postacią Alexa. Mam nadziejf, Że wydobycie ich obu 
na bezl itosne światło przyczyn i s ię do tego, aby zmniejszyć oba te zagrożenia. 

Robert Stiller 
Ki /hi spęży11 z nakr~a1u:j pomara:ńc,.ry (fragmenty) 
w: Anthony BurgessMecha11icw.a pomarańcza W MA. Warszawa 1991. 

Słowniczek 
u.le obejmaje tych neologizmów, które s, łatwo zrozumiałe pn:ez kontekst i brzm.ieoie, 
a z islniej,c~o żargonu uwien lylko ~Iowa DULitj znane. 

abratno; z powrotem 
adzinoko; samotnie, adzinok : jedy11y, niepow
Larzalny 
akoszko: okno 
apiać: z nów 
aut: ( !)załatwi ony (2)wyłączony (3)na zew

nątrz 

balszoj: wielki, na bal.szoj: na sto dwa 
balach : gadanina 
bałaknąć : powiedzieć 

barach/o; rzecz, rupiecie 
bas: autobus 
baszka: głowa 
bezum.ny: głupi 
biblo: biblio reka 
biżut : klejnot 
hl ut: krew 
bogusław : duchowny, kaznodzieja 
bogusławski: kapłaiiski 
bojek: chłopak 
bombatomba : bomba atomowa itp. 

bonziak: ważny urzędnik 
borba: walka 
b11beł w kubeł: przymknąć ię 

bu hu hu : płacz 
bukwa: litera 
bumaga: papier 
bych; (!)osiłek (2)wykidajlo 
bystro: prędko 
bywa Inia: living room 

bzdręga: pstrąg 

cepk.i: łańcuch zwłaszcza od roweru 
cbamajda: agresywny i wielki cham 

cbaroszy: dobry 
chleborak: nieborak z trudem zarabiający na 
chleb 
chlipadlo: język 
chojak: prącie 
chować si~ : zachowywać się 

chryczka : sta.rucba 
chryk: starzec 
chuć: ochota 
chudoszczawy: ch udy 

chujnia: ohyda, bzdura, klapa 
chwalbisz: (l)s.amocbwał (2)cbwalca 
ciurmak: strażnik więzienny 
cyjniak: policjant 
cykacz: serce 
cyrkuł: komisaria t 
czajna: herbaciarnia 
czasik; godzin.ka 
czasowy: strażoik 
czaszka: (1 )głowa (2)filiżaoka 
czepucba:glupsł'No 

czlooio: facet 
czudacki: dziwaczny 
czustwo: uczucie 

da: lak 
dacza: willa 
dalsze: dalej 
damoj: do domu 
dawaj!: jazda, nuże 
daże: nawet 

dezynfekalia: śmierdzące i;rodlci dezynfekcyjne 
dmuchawa: prącie 
dobawiać:dodawać 

dobawka: dodatek 
dogitarzyi:: uderzyć 
dokazać; udowodn ić 

dokład : odczyl 
dosadzać: dokuczać, drażnić 

doskak.iewicz: ktos próbujący wskoczyi: na 
nie swoje miejsce 
dowierzać: wicrzyc 
drenkrom: jakii; Mrkotyk 
drewniak: sLarzec, dorosły 
drug, drużek. druioczek: przyjaciel 

druż.esk.i: przyjacielski 
druż ka: przyjaciółka 

drzym: sen, marzenie senne 
durak: d ureń 
dwad.zie:Scia w jedno: zapewne tyle co palców 
11 rąk i nóg bijącego i kopiącego 
dycholatka: dziewczynka 10-lctnia 
dyndalki: migdałki, języczek itp. 



dyżurka : (!)kancelaria (2)gabinet 
dziab: zastnyk 
dziarmaga: zbir itd. 
dziengi: pieniądze 
dziobać si~: spółkować 

dziobka: dziewczyna 
dzionyszek: dzionek 
cizi.ula, dziulka,dziuszka: dziewczyna 
dżem chem: dżem 

cf: ojciec 
em: matka 
cncyklo : leksykon itp. 

facio, faćko, faćku : tatuś 

fa fle: coś obwisłego, wargi, uszy itp. 
fa iy: ojciec 
fek.ał: ekskrementy 
fer: uczciwie. 
feriyk: (!)gotów (2)orgazm 
fifka: dziewczyna 
filan tro: jałmuina itd. 
frojda, fraj da: radość, uciecha 
fryzjerka : uczesanie 

gablo: samochód osobowy 
gicz ka: nóżka 
git galant: świetnie, w porz.ądku 
gliniarczyk: młody policjant 
gliniarstwo: policja 
glinowóz: samochód policyjny 
głaz: oko 
głotoąć : łyknąć 

gnojnia: ( ! )więzienie (2)gnojówka 
God Gospod: Bóg 
golec: jednostka monetarna 
gologuzy: nagi 
grabnąć: chwycić 

gramopłyta: płyta gramofonowa 
gromadny: ogromny 
gromki : głośny 
gruda: bryła 
grudki: piersi 
grudź: pierś 

halsztuk: k.rawat 
hapnąć się : zdarzyć się 

hojdy boj dy: bzdury 

horror szoł : strasz.nie świetne 

ideotiko: taki sam 
idiocki : głupi 
igruszka: zabawka 
inostranicc: cudzoziemiec 
inoslranny: udzoziemslci 
izbuszka: pokoik 
i.zby tek, do izbytku: w nadmiaru 

jajczyć: jcSć jajko 
japsko: usta 
jccbidny: złośliwy, jadowiiy, przewrotny 
jubka: sukienJca 

k.aczkać się : chybo tać się idąc jak kaczka 
kaf e: kawiarnia 
k.afle : zęby 

kak raz budź to: całkiem jakby 
kakoj : co za, jaki 
kaloty: spodnie 
kapłon : duchowny, kapłan, kapelan 
karabk.ać ię : gramolić się 

karauł: (l)straż(2)kom i riat 
karman: kieszeń 
kartoszka: ziemniak 
karypel: mały kurdupel 
kasabubu: pieniądze 
kazionny: państwowy 
kicior: wielki kot, z kiciorem: jak się patrzy 
kidać : rzucać 

kitel: okładka, koperta, pła.~zcz itp. 
klejaszczy: lepki 
kluf: dziub, nos 
kniga: książka 
kochajmysie: ckliwe frazesy 
komnata: pokój 
knopka: guzik, gał ka itp. 
kocur: erotycznie nastawiony chłopak lub śpie
wak 
koj ka: łóżko 
komflek: płatki zbożowe 
koszka: kot 
krasiwy: piękny 
krasny: ( 1 )czerwony ( 2)piękny 
kroszka: odrobina · 
krugom: (l)ciągle (2)w kółko 
kucza: kupa 

kulkowiec: pióro kulkowe 
kurwator: kurator 
kurz.a kasza: dro biazg nic wart zachodu 
kusoczck: kawałek 
lcuwszy n: dzbanek 
kwacz: brednia, gadanie 

lib lib: czuli ć się itp. 
lift: winda 
li monek: cytrusowy owoc podobny do małej 
cytrynki 
loch: dziura 
lód : brylanty 
luknąć: spoj rzec 

I dno, nu ładno: no do brze 
łuczsze: lepiej 
łyskacz: w hisky 

macica, maciocha: matka 
maćka, maćku: mamusia 
majka: podkoszulek 
malczyk: chi piec 
malcjszy: najmniejszy 
małczanie : milczenie 
małysz: ch łopak 

maraset : narkotyk 
maty: ma'l 
międzynożc: pachwina itp. 
mi~chłap: podłe mi~o w formi e ochłapów 
mili: po licj a 
mizglić : j ękliwie skomleć i mazać się 
młyn : więzie n ie 

mogutny : po1ężny 
mołocznia: bar mleczny 
monaliza: pien iądze 

mózgłowie: głowa jako s iedziba mózgu 
mózgol ić : mozolnie lub usilnie myś leć 

mudalc: facet 
mu rchły : zmurszały 

mużycki: mę:- k i 

mużyk : mężczyzna 

nakło nić się: nachylić się 

nasi Ino: gwałtem 
nastoj aszczy: (!)prawdz iwy (2)niniejszy 
po naslojaszczy: rzeczywiści e 

nastole: nastolatki 

nastolowaty, nastolski: w slył u nastolatków 
nastrojenie: oaslrój 
natyrlilc oczywiście , naturalnie 
nawiemo: pewnie 
ni pryczom: nic nic ma do neczy 
nic:zewo: nic 
o.iccharoszy-niccharosz: niedobry 
niel:zia: nie wolno 
niełowki : niezgrabny 
nicmnoiko: troch~ 
nicożydno: niespodziewanie 
niepłocho: nieźle 

nieprzerywno: nieustaMi 
o.iesoba: ktoś nic ~ący sobą I ub nieis1nieją cy 
niet: nic ma 
niewynosimo: nic do wy iny mania 
nikagda: nigdy 
nilrudyszny: do niczego nic zdatny 
niz, w niz: w dół 
nużno: lrzeba 

obezjajcc: eunuch 
obradować się : ucieszyć się 

obszczać si~: obcować 
obszczerz.ać si ę : pokazywać zęby w uśmiechu 

ochotno: chętnie 

oczeó : bardzo 
oczewidno: oczywiste 
oczki: okulary 
oderżnięty: modnie wystr jony 
odJcazać: (!)odpowiedzieć (2)odmówić 

od 'uczyć : (1 )otworzyć z klucza (2)odlączyć 
od kluk : otwierać z klucza 
odkrywać: o twierać 

odliczny: świetny 

odmigać: gestami skłonić do oddalenia się 
ojczyk: ojciec 
okr.lina : skraj. przedmieście 
oskorbić : o braz ić, dotknąć 

ostrzak: ktoś ost ry z charakte ru i zachowania 

pabieda: zwyci two 
padhor: wybór, zestaw. na padbor: wybo rowy 
podchadziaszczy : odpowi edni 
pagadi: poczekaj 
paj : pasz.te · k. zapieka nka itp. 
pajccbali!: jazda! 
pajm io~: zrozumiesz 



paniatny : zrozumiały 
panimajesz: rozumiesz, panimaju: rozumiem 

pasz.I i: poszl i. paszoł : poszedł 

patrzałki: oczy 
paź.a/usta: p~ 
piać: śpiewać 

piąchnąć: uderzyć pięścią 

pichnąć : pchnąć 

pidżak: marynarka , żakiet 
pieczal ny: żało ny 
pieredyszka: przerwa, odpoczynek 

pieszkom : pieszo 

pingle: okulary 
piszcza: jedzenje 

pizga: taka co s i ę rLuca i robi zgiełk 

pizgnąć: rzucić 

plajstyk: sztuczne tworzywo 

pieczo: ra mię 

płocho: ź:le, płoch: zły 

plyciowy : (! )cielesny (2)plciowy 
pły" ciało 

podo m: · afrok 
podskazać: podpowiedzieć 

podumać: pomyśle · 

podwłas n y: podwład ny 

pogłaz i ć: wpatrzyć się 

polancu: popoludnie 
po l eżny: poży teczny 

poli mili cyjniaki: p licja 

polucyjnialc po li cjant 
połuczyć: dostac 

pon iać :zrozu miec 

ponrawi · się : podobać się 

poprz.eczniak: ro b iący na przekór 
porażo n : zd umiony i zaskoczony 
poriablo: gramofon lub inne urządzenie prze
nośne 

post: nas tępujący po czymś 

posuda: naczynia i zastawa 
pożywać : m i es1 kać 

praco li · · pracować 

pralom, na pra l 01: na przełaj 
prawicry: dziewiczy 

proischodzi ć: odbywać · ię, dziać się 

proizwodztwo : produkcja 
próchniaczka : starucha, próchniak : starzec 
pryd umka , przydumka: myśl 
prygać: skakać 

prykaz: rozkaz 
pryncypia I ność: zasada 

prysk: prysznfo 

prywiel: pozdrowienia 
pryzner: więzień 
przeciwny: wstrętny 
prz.ekrasny: pięlmy 
przcluócić: położyć kres, przerwać 

prze l eśny : uroczy 

przewo chodny: wspaniały 
przychwost: adiuta nt 

pr7ydumać : wymyślić 

przydziarmażyć: uderzyć 

prtyd7ierać się: czepiać się 

przyjebny: (I )miły (2)podlizujący ię 

przyłaricuszyć: uderzyć ła ncuchem 

przyłypać: dostrzec 

przystawać : ( 1 )czepi ać się (2)pasować 

przystupnik: przest~pca 
przytuszony : przyćmiony 

psiczka: dziewczyna 
psijebny: ( I )chutliwy (2)patrz; przyjebny 
psiocha : kobieta 

psiuk: (I )szczeniak (2)psiukni ęcie 

psych : wariat 

publo: publiczny 

pudcrnica: s tary babsztyl 

puszkowi na: mię o z puszki 
py ho ta : ( 1 )duma (2)przepych i lp. 

pytać się : usi łować 

rabitnyk: robo tnik 

ra botać: pracować 

ra bo1ny: pracowity 
rakotwór: papieros 

razbro : rozrzucani • rozrzucać 
razdraz: iry tacja, gniew 

razkaz: opowiadanie 

razrez: iach, pocięcie , pociąć 

recht : (I) łusznie (2)prawo 

rozczerwicń: jaskrawa i natrętna czerwień 

rozdawac się : roz l egać się 

rozdziargać: pokrajać i rozszarpać 

rozgadnąć: domyślić się 

rozjargany : wSciek.le rozjazgotany 
rozmroz: rozm rozić: 

rozpachnąć : szeroko otworzyć 
rozpiska: (I )podpis (2)kwit (3)malowidło 

rozpołożyć: umieścić: 

rozumniak: mądrala, intelektualista, uczony 

rozwlekać . ię: ( 1 )rozbierać się (2)zażywać 
rozrywki 
ruchnąć: runąć 

rujka stójka: erekcja 

rukojatka: ( !)rękojeść (2)erekcja 
rum bum: rum 

rwać, j ego rwie: wymiotuje 

rybionek: dz iecko 
rychtyk: właśnie 
ryjek: papieros 

ryps wyps: kopulacja 
rzeszotka: krata 
rzeżucha; kobieta 

rzop. rzopiątko, rzopka. rzopsko: zadek 
rzygoła : szkoła 

s !; odgłos wyrażający szacunek: sir! s uda r! 

sacbar: cukier 
sawsiem: zupełnje 

seksolatlti: seksowne nastolatki, młodzież 

sfing: udawanie 

siejczas: teraz 

skazać: powiedzieć 

skory: szybki 

sk.rzyczeć, skrzyknąć: przeraźliwie i skrzekli
wie wrzeszczeć 
skurwięta; młodzi skurwysynkowie 
słuszać: ( 1 )słuchać (2)być posłusznym 
łużank.a : służąca 

smoczek: papieros 

snuć : przeciągać wypowiedż 

spiczka : zapałka 
spritne: alkohol 

spodełbić się: patrzeć spode łba 
pruwać; uciekać 

spuknąć się: przestraszyć się 

stakan: szklanka 

starycbowski: stary, przestan.ały 
starzykowie: rodzice 
stelo: stetoskop 
stojan.ka: po tój 
stróżówka: biuro 

s tuk: uderzenie 

sumka: torba 

syngier: śpiewak, syngierka; śpiewaczka 

syotemesk: jakiś narkotyk 

sza ba : sobota 
szafior: kierowca 

szagać: kroczyć 
szagom marsz: krokiem 

szajsowaty: gówniany 

sza tac się : łazić, spacerować 

szczo: co 
szczurzyćsię: mruiyć oczy 

szkacioa: bydło 
szkot: szkocka whi ky 
szla pa: nakrycie głowy 

szlom: chełm 
szmałojowaty: tłusty jakby od smalcu i łoju 
szmucyk: brudne 
szpik: policjant, taj Diak 
sztany: spodnie 
sztuczka: rzecz, nie wiadomo co 

szutniacki: błazeński 

szutniak: figlarz, błazen, komik 

szwyrgać, szwyrgnąći rzucić 

śmajko; jaj ko 
śmiejaszczy: roześmiany 

śmicrdęga: cuchnąca sadzawka irp. 

śryk : (I )drtg (2)pisak 
świerzopa: świen dziewucha 

tagda: wtedy 
tam i nazad : kopulacja 
taryfiarz: taksówkarz 
taska: filiżanka 
tasz1uk: chuslka do nosa 
latała: ojciec 

toczka: k.rąpka 

lrusk.i: majtki 

uwohyda: co ' budzącego trwogę i wstręt 
runc: obuwie 

iwojamać: przekleństwa i wyzwiska 

ubije<1: zabójca 

ubijstwo: zabój two 
uczasiek: komisariat 
uczycie); nauczyciel 

uda lać się: oddalać sir 
udobny: wygodny 
udziugać: zanurzyć, upaprać 

uj utny: przytulny 

ukaz: rozporządzenie, ustawa 
ukrasić: (l)upi~kszyć(2)pomalować 

ultra gwałt, ultra kuku: ciężkie uszkodzenie 

ciała itp. 
ułybać się: uśmiechać się 



ułybka: uśmiech 

urn: rozum, z urna szedłszy: wariat 
umny: mądry 
unter: niższy stopniem 
upudlenie: upodlenie z aluzją do pudła 
i do zamknięcia w pudle 
ustawszy: zm~ony 

ustroić: urządzić 

u~idzieć: zobaczyć 
uwrzasnąć się: wydać krzyk przerażenia 
użas: groza 
użasno: strasznie 

wacha: woda 
wdrug: nagle, a wdrug: czyżby 
welocet: j ak.iś narkotyk 
wibro: wibracja 
widno: widać 
wielik: wielki 
wie lkolepno : wspania le 
wie roja lno: prawdopodobnie 
wierzchowy: szczytowy 
winowat: przepraszam 
winlowka: karabin 
wkluczać: włączać 

wkluk: włączyć si ę 
wkusno: s macznie 
właz i wyłaz: ko pulacja 

wniezapno: nagle 
wołk, wołk: żreć jak wilk 
wołoować się: (!)falować (2)wzruszać się 

wonieć: śmierdzieć 

wozduch: powie trze 
woiactwo: dowództwo 
wożaty: przywódca 
Wllićczatlenie: wrażenie 

wpychle: ( l )człowiek (2)ludzie 
wred : chęt ne wyra,dze nie szkody i krzywd 
wredziocha: ( l)szkoda (2)wredna baba 
wsiegda : zawsze 
wsio: (1 )wszystko (2)ciągle 
wsio taki: w kazdym razie 
wsiot\vieracz: wytrych itp. 

wulgarnia: chamstwo i wulgarność 
wunder bar: oadzywczajne 
wupa: więzienie 

wybl adek : s ku rwysyn 

wykluczyć: wyłączyć 

wyk.luk: wyłączone 
wyskazać: wyrazić, wypowiedzieć 

wziąć się: zacząć 

wzrywać się: wybuchnąć 

yczeć: wydawać nieartykułowany odgłos 

zbliżony do przeciągłego „y" itp. 

zabywać: zapominać 

zacepić: uderzyć łańcuchem 

zachwal: (!)rabunek (2)zdobycz 
zachwostka: haczyk, ukryty mechanizm 
albo przeszkoda 
zadyma: bójka, awantura 

zaglucony: zasmarkany 
zagwiazdziocha: woda z odbijającymi się 
gwiazdami 
zahipno: w transie 
zaka:zać; zamówić 

zakluczyć: zamknąć na kl ucz 
zak.luk: zamknięty 
zakonnica: fona, zakonni k: mąz 

zanieść się: zamachnąć się 

zapierać się : zamykać s ię od ś rodka 

zarabotać: za rob i ć 

zastupn.ik: obrońca 
zawtra ; jutro 

zawtrak: śniadanie 
zbrudłacban y: brudny i zużyty 
zbryzgać s ię: ejakulować 

zek: więzień 

zęborożno : jakby groiąc zębami i rogami 
zgrywoszutka: żart i nabiera nie 
ziewak: ·gęba 

ziornąć: spojrzeć 

złotogniak: koniak itp. 
zrazu: od razu 
zrażać się: walczyć 

zwidywać, zwidzieć: oglądać w przywidzeni u 

żes toki : okrutny 
żło pack.i : pijacki 
żurnał: czasopismo 
żwykać, żwyknąć: ( l)żuć (2)mówić z pełnymi 
us tami 
żył iszcze: mieszkanie 
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Tytuł tekstu - „MECHANICZNA POMARAŃCZA": 

Przeciw 
społecznęj 
• • • • • 1nzyn1er11 

Czy moina nakręcić poma
rańczę? Jest to czynność bez 
sensu, a wbijanie w owoc klu
czyka jest gwałtem zadanym je
eo nalurze i Slrukturu. Antho
ny Burgess napisze o tym 
w meta-komentarzu, l'\lkopisie, 
którego fragment odczytuje 
młodociany chuligan Alex 
w domu pisarza Alexandra (po
bitego i 2'JllUSZOnego do ogląda
nia zbiorowego gwałtu na włas

nej żonie we własnym domu). 

„1:óba narzuccn_ia ~łowiekowi, islOci~·. która też rośnie i zdolna jcsc do słodyczy, aby się 
w knnoo~ ok.rąz~mu rozpl~ał .soczysae u brodatych warg Boga, próba narzucenia, powia
dam, p~w 1 :'."arunkow odpowiednich dla mechanicznego stworu, przeciw temu wznoszę miecz 
mego p1 ora ... 

Os~~ ~ro~y -~urge~ wzniesione jest zatem przeciw wszelkim próbom manipulacji czy spo
łecznej mz~1eni. Do prob tych można odnieść idiom zasłyszany przez pisarza w t 945 roku; są 
one O,f st11ptd as a c/ockwork ora11gt! - tak samo bez sensu jak mechaniczna pomaraocza. 
. ~ok 1945 był rok.iem zapadnięcia żelaznej kurtyny, był ro ki em w którym w większej części 
swiata zaczę to. n~ skalę makr_o realizować wielki społeczny eksperyment. Kiedy miliony ludzi za
częto nakrę~~c ~·b~ mechaniczne zabawki. W czasie gdy Burgess pisał swą powieść, w począt 
kach lat szescdz1es1ątych w dziedzinie psychologii , czyli dziedzinie, która ma objaśoiac ludzkie 
postępowanie , przestaje liczyć się po;ychoana li z.a , a zaczyna święcie tryumfy szkoła behawioral 
na._ ~hawioryści postrzegają świa t jako wy nik procesu uczenia. ,,Bodziec" i „reakcja" 10 dla nich 
pojęcia kluczowe. To, co crlowi k myśli , jak się zachowuje i co czuje jest wyni k.iem procesu u
w~runk~wa~1a '. ~~Ina wola, która miała odróżniać ludzi od zwierzą t zostaje zanegowana. Czło 
wieka me nie rozm od po;a Pawłowa. od szczura Skinnera. 

Po dwóch .1ai:ich od pie'."'~cgo spotkania'. nieświadom, że gości swego krzywdziciela, pisarz 
Alexander mowi do z resogahzowaoego w paostwowym więzien i u Alexa: 

„N'.e _i es I eś w~.l~y od grach u, jak sądzę, ale ukarano cię całkiem po drakońsku . Przerobili cię 
na cos mnego n1z istota ludzka. Odebrano ci możność wyboru. Skazany jesteś na postępowanie 
"'.cdług stereotypu, jak.i akceptuj~ zbioro~ość, jak.by taka maszynka zdolna wyłącznie do czynie
ma. d~~".' · Muzyka 1 stosunek ~ 1~wy - literatura 1 sztuka - wszystko teraz musi być nie przyjem
nosc1 zrodłem, tyUco mę<23rru ... ich podstawowy grzech, to sama intencja_ C-złowiek niezdolny 
wybierać, IO już nie człowiek ." 

Kiedy ludzie dają ię nakręcać j ak po mar ńcze, co z tym samym slcutkiem. 
. W ~ej. aurze po.lity~ej i filozoficznej podnosi Burgess miecz swego pióra. Ale pamiętajmy, 
ze los lej ?1ezwykłej ks1ązk i to nie tyl ko dzieje druku. To także dzieje jej ekranizacji. Film Stan
leya Kubńcka był zapewne naj l pszą jej reklamą i najbardziej przejmującą in1erpretacją . Wydaje 

ię. że zarówno autor jak i reżyser przewidzieli avanl la lotu ruch punk. Agresja skierowana 
pr7eciw sobie i innym jako jedyny sposób pędzania wolnego czasu. kult żyletki, podkutych bu
tów i przekłutego ciała - w 1962 Burge to antycypował, a w dziesięć lat póżniej Kubńck nadal 
temu celuloidowe życie. Reakcja środowisk subkulturowych nie dała na iebie długo czekać. Jak
by na przekór !itcrackiem u przesłaniu, że ludzi nic można nakręcać, film wywołał Cal9 przes
tępstw. tak że autor wycofał go z dystrybucji. Moda miała dłuższy żywot, nawcl w Polsce, gdzie 
w mozadowoleniu pacerowaty ulicami liczne repliki Malcolma McDowella_ 

Książka Burgessa jest utopią . Jeśli utopia właściwa opisuje harmonij~ społeczność zbiorowej 
szczęśliwości , utopia czarna traktuje o zwyrodniałym społeczeństwie zbiorowego smutku. Moda 
na pisanie anly ulopii była dośc trwała - po Il wojnic napisano ich wiele. Wspomnijmy powic.ści
przestrogi, takie jak 1984 Orwella, Nowy wspaniały świat poprawiony Huxleya książ~ Bradbu 
ry'ego, k1órej tytuł Io ilosc stopni Fahrenheita, przy której płoną ksiąiki, cxy szpitalną meiaforę 
Kena Keseya w locit! nad kuku/ery'" gniazdon, gdzie lobotomia jest tylko logiczną kon1ynuacją 
terapii Ludovycka, którą uaplikował swemu bohaterowi Burgess w Mt!cńlznicmq pomaraiu:zy. 

Antyutopią jak i utopią. rządzą specyficzne prawa . Burgess swoją zbudował na języku. Widzi
my, jak zakorun iły ię w potocznym j~yku terminy typu .,nowomowa" ay „Wielki Brat" 
z książki Orwella. Burgess stwarza język swojego świata w oparciu o rusycyzmy. Tiumacz tej 
niezw kJe trud nej w lekturze książki, Robert Stiller, poddaje zabiegi i rosyjską kompetencję j~y 

kową Burge ostrej krytyce za nadużycia, anachronizmy i niekonsekwencję. Podejmuje jednak 
wyzwanie przyswoj nia tego orygina lnego eksperymentu polskiemu czytelnikowi i to, jak obie
cuje, w dwu wersjach - rosyjskiej i angie l !dej. Póki nie ma lej drugiej, kontentujmy się pierv.'szą 

- trudną, ale nic niemożliwą w odbiorze, jako ie rosyjski od dawna peł n i w Polsce funkcję ruga-
1id11owo jazyka. 

Język powieści jest zatem kon 1rukcją od A do Z sztuczną. O sukcesie można mówic tylko 
wtedy , gdy ucho od tej wykoncypowanej w literackiej k-uchni mowy-1rawy nie więdnie, gdy ją 
przyswaja. Tu dotykamy kwestii mowy żywej, czekającej nas próby sceny. Inną bowiem jest rze 
czą obcowanie ze zwyrodniałym bohaterem na ka r1ach książki. zatem w wyobrażni, a inną post
rzegan ie go w t tralnym, więc trój wymiarowym życiu . 

Wydaje się, Że F liks Falk. który sam napisał scenariusz do reżyserowanego przed 1.awienia, 
poszed ł właściwą drogą ek.sponując nie język. lecz akcję . W Mechaniant!j pomarańczy dużo ię 

dzieje, fo rtu na naszego bohaie.ra-antybohatera Alexa kołem się toczy. wątki powtarzają się z lek
ki mi transpozycjami, nawracają .iak w rondzie czy fudze . O wicie IO ciekawsze niż długie łowo

toki wzorowane na strumieniu świadomości Joyce'a, choć •a nich w książce nie zbywa. W adap
tacji widać niechęć do epatowania żargonem, próbę obni:U 1ia bariery przyswajalności sztuczne
go języka na ra.cz kwest ii o dużej wadze etyC2nej czy społc ej. Jak bowiem słusznie zauważył 
w swym posłowiu do ksi ążki Burgessa Sti ller, język i trudno · · z jego pojmowaniem odciągaj'ł u
wagę odbiorców od brutalnych, wulga rnych, zbrodniczych, wręcz nieludzkich zachowali bohate
rów. Dzięki tem u czy ta się A Clock:work Orange nie jak powieść realis1yczną, ale jak morditet. 

Mora li tet, bo głównie spraw moralnych dotyka. Jest to stara jak świat nad owym świa tem ref
leksja. polemika o cele i środki. zy niegodne środ ki zasiosowane w godnym celu mogą zostać 
przez ów cel uświęcone'? Odpowiedi. Burgessa jest jasna i prosta. Nie! Manipulowanie społeczeń 
stwem nawet dl a jego dobra i szczęścia nie daje się usprawiedliwić. Manipulacja, cxynność nak-
1'\'can ia, odbiera człowiekowi jego ludzkie cechy. Świat staje się wielkim lc,olrcm lalek, gd7je 
Wiciki La lkarz - manipulator nak ręca homoidalne kuk.iełki i puszcza w ruch w sobie tylko zna
nym celu. Rozpoznajemy tu jakże czę 10 obecną w naszej świadomości piskową 1eońę dziejów 
i hiscorii . Wedle niej nic się nie dzieje naturalnie, z własnego prl}'Zwolenia. Wszystko zostało 
przez kogoś „nakręcon e" . 

Kapelan więzienny. zagadnięty przez Alexa o możliwość przedterminowego zwolnienia w za-
mian podda nie się nowoczesnemu eksperymentowi wykorzeniania zła ze świadomości, wyra:i.;,. 
swe, naturalne zresztą u ka1olickicgo księdza wątpliwości : 



„- Domyślam się. że ci si ę rozchodzi o techni kę Ludovycka ... 
- Nic wiem, jak się nazywa, proszę księdza - odkazałem. - Tyl ko wiem, że to pozwala szyb

ko wyjść i zapewnia gwarancję. że wi~j człowiek.a nie posadzą. 
- Owszem - powiada, a brwi mu się tylko nasę:piły, jak ię na mnie z góry wy'lcpił. - Tak ro 

i wygląda, 6655321. Na razie oczywiście w stadium eksperyme ntu. Bardzo proste. ale też 
i bardzo drastyczne.( ... ) Chodzi o to, c:z.y technika Ludovycka rzeczywiście może kogoś u
czynić: dobrym? Albowiem dobroć, 6655321, bierze si~ z ludzkiego wnętrza. Dobroć to 
lrwestia wyboru. Kiedy człowiek nie mozc wybierae, to nie jest j uż ludzkie." 

I jeszcze jeden elemen t. drugi co do ważności w stru kturze powieści. Obecność w Mecńanicz
nej pomaraiiczy muzyki . Ponl)Ć muzyka lagodzi obyczaje. Ale nie w tym przypadku. Tu muzyka 
jest z jednej st rony azylem, ~cizie bohater doznaje wyższych pu..eżyć estetycznych Gest to jedyny 
ryp wrażliwości w jaki Burgess aż w nadmia rze wyposażył Alexa), z drugiej narzędziem tortur, 
ohydnej manipulacji , negatywnego uwarunkowania nas :cny agresji . cqwiścic przy wykorzys 
tani u rzeczonej wrażliwości. Alexa leczono ze złych skłonności tak, jak naprawdę !cezy się in
nych odstępców od społecznej normy. W Anglii na przykład alkoholików I c:z.y się podaj ąc im al
kohol. podczas gdy uszy bombardowane są dźwiękami nie do zniesienia o wysokiej częstotliwoś
ci. Piękna i wzniosła najlepsza muzyka klasyczna, budząca najwięcej wzrusz.e ń, stanowiła w tera 
pii zaaplikowa nej boha terowi tło do obrazów filmowych o t reści sadystycznej. Na dźwięk muzy
ki wyskoczył po tem przez okno. l muzyka ró nicż odgrywa zasadniczą rolę w trakcie jego pow
tórnych narodz in, drugiego wyleczenia, powrotu do świata jaki jest - zły i brutalny. Na zasadach 
jak poprz .dnio - bicia, gwałtu i rozboju. 

„Po czym zostawi li mnie już samego z tą przecudowną Dziewiątą Ludwiga Van. Och. co za 
wspanialstwo i niam niam niam . Jak zaczęio się Scherzo to już widziałem tak dokładnie sameg 
siebie, jak biegnę i biegnę jakby na ocuń leciutkich i tajemniczych nogach, robiąc moją brzytwą 

do grdyk ciach ciach po całej mordzie wrzc.szc:zącemu 'wia tu. A przede mną jeszcze była ta część 
powolna i ta wunder ba r os ta tnia śpiewaj ą . Bylem wyleczony jak crza." 

Nie przypadkiem Alex slucha Dziewiątej Symfonii. Jej pierwsze takty układaj ą się w literę V, 
której, jak powiedział pewien polityk, n.ie ma w polskim alfa becie. We wszystkich innych ozna
cza Victory - zwycięstwo. 

O·tatn i rozdział książki Burgessa, w iclu wydaniach po prostu pomijan y, w zasad:tic sprowa
dza czycelni ka na manowce, usiłuj~c wmówić mu, że mie liśm y do czynienia z opowieścią o doj 
rzewaniu. Doprawdy, kwestia doj rzewania społecznego takiej krea tu ry jak Aleir nie jest pierw
szorzędna . Słodki ów chłopczyk o aparycji niewinnego an.iołka do końca nie budzi naszej sympa
tii i empatii. To w jego usta wstawił jednak autor ostatnie zdania precyzujące k ncepcję mecha
nicznej pomarańczy, i ni mi dobrLe byłoby niniejsze uwagi zakończyć. 

,,Ale młodość to tylko jakby się było takim, no, czę · ciowo jakby zwierzakiem. Nie, właściwie 
nie tyle zwierzakiem. co :zabawką, wiecie, te małe igruszki, co się sprzedają na ulicach , takie 
drobne człowieczkj , zrobione z blachy z~ sprężyną w środku, a na wierzchu knopka do nakręca

nia : i na kręcas;z go drr drr drr i on rusza , tak jakby szedł. o braciszkowie moi. l tak idz.i e, ale po li 
nii prostej i buch wpada na coś , buch, buch i nic może nic na to poradzić.( „.) 

I lak będzie s ię k.rędć aż do skończenia świata, w kółko i w kółko i w kółko, jak gdyby kolosalny 
jakiś gro madny człowiek, jakby sam God Gospod (made in mołocznia Pod Krową) wciąż obracał 
i obracat i obraca/ śm ierdzącą brud ną poma ra itczę w swoich ogromnych łapskach. " 

Hanna Ba/tyn 
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