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Oddajemy w Wasze ręce najnowszy numer Biuletynu
LINGUANY. W zeszłym roku postawiliśmy na numery
tematyczne, tym razem uznaliśmy, że siła tkwi
w różnorodności, i przedstawiamy dość szeroki wachlarz
tematyczny. Mamy nadzieję, że dzięki temu każdy
z Was znajdzie coś zgodnego z zainteresowaniami –
zawodowymi i nie tylko.
W numerze znajdziecie artykuły o tłumaczeniach
prawniczych i przyrodniczych, rozważania na temat
tłumaczenia maszynowego, a także reportaż ze spotkania
poświęconego rynkowi tłumaczeń w Wielkiej Brytanii,
które odbyło się na Uniwersytecie. Publikujemy
także artykuł poruszający zagadnienie z przekładu
audiowizualnego, z pozdrowieniami dla naszych kolegów
zajmujących się tłumaczeniem literatury i filmów.
Mamy nadzieję, że Biuletyn przypadnie Wam do gustu
oraz że zawarte w nim informacje przydadzą się kiedyś
w Waszej praktyce zawodowej.
Pragniemy podziękować dr Justynie Giczeli-Pastwie
za opiekę nad Biuletynem i pomoc w jego tworzeniu.
Zachęcamy do
na Facebooku.
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TŁUMACZENIA NA RYNKU BRYTYJSKIM
SPRAWOZDANIE Z WARSZTATÓW

–

22 kwietnia 2013 roku w Katedrze Translatoryki
gościliśmy panią Annę Plank z Westminster University,
która opowiedziała studentom I roku studiów magisterskich
o brytyjskim rynku tłumaczeń. Pani Plank przygotowała
bogatą w treści prezentację, skupiając się przede wszystkim na
informacjach praktycznych i wskazówkach dla zainteresowanych
pracą na rynku brytyjskim. Możliwości pracy jest wiele,
ponieważ aktualnie język polski jest w Wielkiej Brytanii drugim
językiem pod względem liczby osób, które się nim posługują.
Praca zdalna postrzegana jest często przez Brytyjczyków
jako wada zawodu tłumacza – brak możliwości kontaktu z ludźmi
i całodzienne przebywanie w domu odrzucają szczególnie ludzi
młodych. Mimo to wiele osób decyduje się spróbować swoich
sił w tej branży, dlatego na rynku – szczególnie na początku –
trzeba aktywnie szukać pracy i nieustannie o nią walczyć. Rynek
brytyjski różni się od polskiego zwłaszcza łatwością, z jaką
w Wielkiej Brytanii założyć można biuro tłumaczeń (translation
agency). Uproszczone procedury zakładania działalności
sprawiają, że biura liczyć można w tysiącach. Tłumacze pracują
także dla agencji rządowych (np. dla urzędów miejskich) oraz
dla klientów prywatnych: spółek i klientów indywidualnych.
W mediach pracy dla tłumaczy jest już nieco mniej, ale takie
oferty są dobrze płatne.
Oprócz tłumaczeń pisemnych na rynku brytyjskim
ogromną część stanowią tłumaczenia ustne, które również coraz
częściej wykonuje się zdalnie z użyciem takich narzędzi jak
na przykład wideokonferencje. Do niedawna posada tłumacza
ustnego była niezwykle intratna – w sądach czy na policji
akredytowano zaufanych, profesjonalnych tłumaczy. Jednak
z powodów ekonomicznych zorganizowano przetarg, który
wygrała niewielka, tania firma. Podpisała kontrakt na wszelkie
usługi tłumaczeniowe i – zatrudniając niejednokrotnie osoby
niedoświadczone – spowodowała spadek jakości tłumaczeń oraz
spadek wynagrodzenia osób zatrudnionych w branży.
Praca na rynku brytyjskim nie ogranicza się tylko
do Wielkiej Brytanii – to także możliwość pracy dla Irlandii,
innych krajów europejskich czy dla Stanów Zjednoczonych.
Najczęściej przybiera formę samozatrudnienia: pracuje się
wówczas dla biur lub dla indywidualnych klientów. Czasem
można też znaleźć pracę biurową jako tłumacz, korektor lub
kierownik projektu, z czego ta ostatnia posada jest jednak
najmniej płatna.
Zanim znajdziemy pracę, warto zainteresować
się ofertami wolontariatu i staży w najróżniejszych
organizacjach pożytku publicznego czy projektach rządowych.
Pozwoli to zdobyć cenne doświadczenie, często wymagane na
dalszej ścieżce kariery zawodowej. Aby rozpocząć współpracę
z biurem tłumaczeń, należy na stronie internetowej agencji
wypełnić formularz, wysłać CV i referencje oraz informację
o oczekiwanym wynagrodzeniu. Można też znaleźć stałe
zatrudnienie lub na własną rękę poszukiwać klientów, jednak
w tym ostatnim przypadku trzeba szczególną uwagę poświęcić
efektywnej reklamie i rozbudowie sieci kontaktów, a także
wykupić ubezpieczenie (Professional Indemnity Insurance).
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Stawki dla tłumaczy na rynku brytyjskim
z pewnością są wyższe niż na rynku polskim.
Najczęściej stosowanym przelicznikiem jest nie
strona rozliczeniowa, lecz 1000 słów lub 1 słowo
(często stosowany przelicznik w uropie). Zazwyczaj
profesjonaliści liczą sobie około 90 funtów za 1000
słów tłumaczenia, jednak początkujący tłumacze
ograniczają się zazwyczaj do maksymalnie 60 funtów.
Stawki za edycję i korektę tekstów są znacznie niższe
(około 20–30 funtów). Doświadczeni tłumacze ustni
żądają zwykle około 30 funtów za godzinę pracy,
a także pokrycia dodatkowych wydatków.
Na rynku brytyjskim bardzo ważne
są
kwalifikacje:
nie
tylko
wspomniane
już doświadczenie, ale także dyplom licencjata
lub magistra w zakresie tłumaczenia czy też dyplom
ukończenia studiów wyższych oraz potwierdzenie
udziału w dodatkowych kursach z przekładu. Należy
także korzystać z wszelkich możliwości nauki
obsługi narzędzi CAT, ponieważ ich użycie często
jest przez biura tłumaczeń wymagane. Ogromną
różnicą pomiędzy Wielką Brytanią i Polską jest
to, że na rynku brytyjskim nie istnieje posada
tłumacza przysięgłego – można być ewentualnie
akredytowanym w sądzie tłumaczem, a o rzetelności
wykonanej pracy i
osiadanych kwalifikacjach
do tłumaczenia tekstów prawniczych informuje
wpisywana do tłumaczenia formułka.
Pani Anna Plank opowiedziała także
szczegółowo o swej głównej specjalizacji –
tłumaczeniach medycznych. Rynek tego typu tłumaczeń
w Wielkiej Brytanii jest ogromny, pełen różnorodnych
tekstów i zapotrzebowania na wykwalifikowanych
tłumaczy, jednak także konkurencja jest spora,
a wymagania ze strony biur tłumaczeń wysokie. Taka
sytuacja ma swoje uzasadnienie w historii rynku.
W 1989 roku, kiedy w Polsce nastąpiła zmiana systemu
politycznego, otwarły się nowe możliwości dla firm
farmaceutycznych, które mogły wówczas wejść
na rynek byłych państw komunistycznych ze swoimi
badaniami klinicznymi. Z kolei gdy w 2004 roku Polska
przystąpiła do Unii Europejskiej, nastąpiło załamanie
jakości na rynku, ponieważ wiele osób nieznających
języka lub nieznających go dostatecznie dobrze
przeprowadziło się do Wielkiej Brytanii i – ufając
swoim lingwistycznym możliwościom – rozpoczęło
pracę w zawodzie tłumacza.
Rynek tłumaczeń medycznych obfituje
w ozmaite dokumenty. Z języka angielskiego na polski
tłumaczy się przede wszystkim teksty obejmujące
następujące dziedziny:
• służba zdrowia: ulotki, informacje, korespondencja,

broszury;
• BHP: regulaminy, teksty związane z odszkodowaniami
i niepełnosprawnością powypadkową;
• szkolnictwo: dokumenty dotyczące zdrowia dzieci,
usług medyczno-terapeutycznych (np. logopedii,
fizjoterapii), szkolnictwa specjalnego;
• materiały reklamowe i promocyjne (dla sprzętu
medycznego, leków, suplementów);
• badania kliniczne i rejestracja leków, badania
naukowe, materiały konferencyjne;
• weterynaria.
Tłumaczenia z języka polskiego na angielski to przede
wszystkim:
• książeczki zdrowia dziecka, kalendarze szczepień;
• wyniki badań (np. USG, badań obrazowych);
• zaświadczenia lekarskie;
• orzeczenia o niepełnosprawności;
• karty leczenia szpitalnego, karty zdrowia;
• dokumentacja medyczna (historia choroby);
• prace poglądowe, artykuły publikowane w pismach
specjalistycznych.
Ważną grupę stanowią teksty tłumaczone
w ramach badań klinicznych, wśród których z języka
angielskiego na olski przekłada się:
• korespondencję;
• ogłoszenia informujące o planowanym badaniu;
• wnioski, formularze, życiorysy badaczy;
• instrukcje dla laboratoriów, aptek i badaczy;
• protokoły badań.
Natomiast z języka polskiego na angielski tłumaczeniu
podlegają:
• karty obserwacji klinicznej,
• raporty o zdarzeniach niepożądanych,
• opinie komisji bioetycznych.
W obie strony tłumaczy się także umowy o prowadzenie
badania z ośrodkiem badawczym, samymi badaczami
i aptekami.
Pani Plank zwróciła uwagę na doświadczenie,
jakie trzeba zdobyć, aby tłumaczyć konkretne rodzaje
tekstów – w przypadku niektórych dokumentów
wymagane są owiem dodatkowe kwalifikacje i
lata praktyki. Poza tym przy tłumaczeniu warto
korzystać nie tylko z Internetu i ze słowników,
ale także z pomocy znajomego lekarza lub choćby
pielęgniarki. Na zakończenie zajęć odbyły się
krótkie warsztaty, które zwróciły uwagę studentów
na różnice pomiędzy terminologią potoczną a
fachową w medycynie oraz na to, jak odeprzeć
nieuzasadnione zarzuty korektora i obronić swoje
tłumaczenie. Serdecznie dziękujemy pani Annie za
przekazaną nam wiedzę i zapraszamy ponownie!
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Jednak przytłaczająca większość tekstów przyrodniczych,
z którymi tłumacz ma szansę spotkać się w życiu
zawodowym, to nie artykuły do Nature, lecz książki
popularnonaukowe, przewodniki po parkach narodowych
i innych miejscach o walorach przyrodniczych, bogato
ilustrowane albumy, a nawet książki i programy
edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Nagromadzenie nazw
łacińskich w tego typu pozycjach stoi w sprzeczności
z oczekiwaniami czytelnika/użytkownika docelowego,
a więc dochodzi do naruszenia skopos tekstu.
Przypatrzmy się teraz konkretnemu przypadkowi
i możliwościom rozwiązania problemu w danym
kontekście. Sytuacja hipotetyczna: wobec narastającej
imigracji Polaków do Wielkiej Brytanii Park Narodowy
Lake District zleca nam przetłumaczenie swojej strony
internetowej. Natrafiamy na takie zdanie:
„These stretches of water are nationally important for
their range of habitats, and species such as vendace,
charr, crayfish and schelly”.1
Oczywiście problematycznym fragmentem tego
zdania jest końcowe wyliczenie gatunków. Trzy pierwsze
mają stosunkowo szeroki zasięg występowania, dlatego
też ich istnieją polskie nazwy: sielawa, golec i rak.
Gimnastykę dla mózgu tłumacza zapewnia natomiast
ostatni gatunek: schelly. Jako gatunek endemiczny,
czyli charakterystyczny wyłącznie dla tego obszaru
geograficznego, nie jest on znany w Polsce, nie ma też
polskiej nazwy. Podanie nazwy łacińskiej, Coregonus
stigmaticus, nie na wiele zda się przeciętnemu odbiorcy
strony internetowej. W wielu innych sytuacjach w tym
miejscu pojawiłoby się prawdopodobnie tłumaczenie
opisowe w formie „endemiczny gatunek sielawy” plus
nazwa łacińska w nawiasie, i mimo że „schelly” sielawą
nie jest, byłoby to tłumaczenie dopuszczalne. Jednak
to zdanie, a konkretnie obecność „vendace” stawia przed
tłumaczem dodatkowe wyzwanie. Jeśli przetłumaczymy
„vendace” jako „sielawa” w ramach nazwy gatunkowej,
a potem wykorzystamy to samo słowo jako nazwę
rodzajową, wprowadzamy zamęt, który jest w tekstach
biologicznych, jak i w każdych innych, czynnikiem
wysoce niepożądanym.
Rozwiązanie bezpieczne i stosowane w podobnych
sytuacjach przez wiele uznanych wydawnictw nie jest
oczywiste na pierwszy rzut oka, szczególnie dla tłumaczy
o wykształceniu ściśle lingwistycznym, które czasami
wiąże się z wyuczoną niechęcią do kalek i zapożyczeń
w przekładzie. Metodą stosowaną w takiej sytuacji
jest pozostawienie nazwy oryginalnej wraz z ogólnym
wyjaśnieniem pozycji systematycznej danego gatunku.
Końcówka naszego zdania brzmiałaby zatem:
... sielawa, golec, rak i schelly, endemiczny gatunek z
rodziny siejowatych.
Rozwiązanie takie jest optymalne z kilku względów.
Po pierwsze unikamy wprowadzania do tekstu nazw
łacińskich, a więc utrzymujemy poziom formalności
i trudności tekstu podobny do oryginału. Jednocześnie
zapewniamy jednoznaczność w zakresie nazw

POZORNA
PRZYSTAWALNOŚĆ
–
O
PRZEKŁADZIE
TEKSTÓW
PRZYRODNICZYCH
1. Ekwiwalencja czy tylko marzenie?
Jednym z bardzo istotnych aspektów tłumaczeń
specjalistycznych jest nieprzystawalność językowa
i erminologiczna, wynikająca często wprost z różnic w
organizacji danego obszaru życia w różnych kulturach.
Najbardziej oczywiste przykłady takiej nieprzystawalności,
najczęściej komentowane w literaturze, wiążą się
z językiem prawniczym i różnicami między instytucjami
prawa stanowionego (civil law) i prawa anglosaskiego
(common law). Podobne różnice można zaobserwować
w języku ekonomii, choć na tym obszarze następuje
stopniowe
ujednolicanie
terminologii
wskutek
obrotu na rynkach światowych. Można by przyjąć,
że nieprzystawalność terminologiczna jest konsekwencją
różnic kulturowych i dotyczy obszarów, które były
tworzone i regulowane przez człowieka w różny sposób
w różnych regionach geograficznych.
Wydawałoby się, że w języku nauk ścisłych
i przyrodniczych, którego zadaniem jest opisywanie
praw natury, nie ma miejsca na różnice kulturowe.
Hipoteza taka jest tym bardziej uzasadniona, że przez
długie wieki jedynym językiem nauki cywilizacji
zachodniej była łacina, a więc tworząca się terminologia
w językach narodowych miała wzorzec, który pozwalał
na zapewnienie pełnej ekwiwalencji. Sztandarowym
przykładem mogłaby być linneuszowska klasyfikacja
taksonomiczna, która zapewniła usystematyzowanie
wszystkich form życia, czy też wielkie dzieła nauki,
choćby Kopernika i Galileusza.
Chociaż taka wizja tłumaczeń naukowych jest
bardzo atrakcyjna i na pierwszy rzut oka trudno się
jej przeciwstawić, gdyż organizacja świata przyrody nie
podlega w żadnym razie różnicom kulturowym, praktyka
tłumaczy zajmujących się tekstami naukowymi wyraźnie
wskazuje na coś zupełnie przeciwnego. Niniejszy artykuł
ma na celu pokazanie kilku najbardziej problematycznych
obszarów w tłumaczeniach tekstów przyrodniczych,
wynikających z nieprzystawalności terminologicznej.
2. Nieznane – nienazwane
Jednym z najbardziej dokuczliwych problemów
tłumacza, gdy mierzy się on z tekstem poświęconym
biologii, jest systematyka gatunków. Tłumacz musi
posiadać gruntowną wiedzę z zakresu taksonomii,
aby najpierw zidentyfikować, którą klasyfikacją
posługuje się autor tekstu źródłowego. W dzisiejszych
czasach, charakteryzujących się dużą płynnością
systematyki w związku z nowymi odkryciami w zakresie
ewolucjonizmu i pochodzenia gatunków opartymi na
badaniach DNA, nie jest proste. Problem ten jest jednak
możliwy do rozwiązania w oparciu o źródła naukowe,
w przeciwieństwie do innego. W publikacjach czysto
naukowych obecność dużej ilości nazw łacińskich nikogo
nie dziwi, a precyzja nomenklatury jest w pełni pożądana.

1 Zdanie jest prawdziwym przykładem zaczerpniętym ze strony internetowej
Lake District National Park http://www.lakedistrict.gov.uk
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gatunkowych i systematyki, a także, co jest dodatkowym
atutem w omawianym przypadku, zapoznajemy
czytelnika z nazwą, pod którą gatunek ten występuje
w języku źródłowym, co może ułatwić turyście już
w parku narodowym kojarzenie informacji.
3. Gdzie zwyczaj, gdzie nauka?
Pokrewnym problemem w tłumaczeniu
są trudności w rozdzieleniu nazw systematycznych
poszczególnych grup taksonomicznych i kladów
od nazw zwyczajowych dla danych grup organizmów
oraz jednostek ekologicznych. Jest to pole usiane
„fałszywymi przyjaciółmi” (false friends). Metafora
rolnicza jest tu bardzo na miejscu, gdyż jedną z przyczyn
takiej niespójności terminologicznej jest równoległy
rozwój nazewnictwa w rolnictwie i dziedzinach
pokrewnych, i w botanice. Klasyfikacja roślin jest
więc obszarem, w którym „bałagan” terminologiczny
widoczny jest najmocniej.
Jednym z najbardziej rzucających się
w oczy przykładów jest termin „rośliny kwiatowe”.
Jest on problematyczny już przed procesem tłumaczenia,
gdyż może oznaczać rośliny, które hodowane są dla
kwiatów (jak róże, tulipany) albo też wszystkie rośliny
produkujące kwiaty – znane również jako rośliny
nasienne. W tekstach ściśle botanicznych nie spotkamy
już tego terminu w drugim ze znaczeń, został dla
jednoznaczności całkowicie wyparty przez „rośliny
nasienne”, jednak w naukach pokrewnych wciąż można
go łatwo znaleźć. Pułapka dla tłumacza polega na
tym, że język angielski oferuje pozornie przystający
termin „flowering plants”, który jednak nie oznacza
tej samej jednostki klasyfikacyjnej. „Flowering plants”
to po polsku rośliny okrytonasienne, a nie wszystkie
nasienne. Problem byłby niewielki, gdyby ograniczał
się do samego terminu, gdyż nawet Wikipedia ostrzega
o nieprzystawalności obu terminów. Różnica ta ma
jednak daleko idące konsekwencje. W języku polskim
w odniesieniu do roślin nagonasiennych naturalne jest
mówienie o ich kwiatach i kwiatostanach. Po angielsku
rośliny nagonasienne nie kwitną, mają po prostu męskie
i żeńskie szyszki.
Innym przykładem, mającym trochę inne podłoże,
jest termin „rośliny lądowe”. Jest to jeden z tych terminów,

dla których szczególnie prawdziwe jest powiedzenie: „nie
wiesz – sprawdź, wydaje ci się, że wiesz – sprawdź dwa
razy”, gdyż zbitka ta wygląda całkowicie niewinnie i aż
palce świerzbią, aby napisać „land plants” i iść dalej.
To dobre rozwiązanie... w pewnie około 10% przypadków.
Termin „rośliny lądowe” po polsku ma dwa
znaczenia: funkcjonuje jako jednostka ekologiczna,
antonim „roślin wodnych”, oraz jako przestarzała
jednostka systematyczna, synonim „roślin telomowych”,
„roślin wyższych”, czy też „organowców”. Używanie
tego terminu jako jednostki systematycznej jest obecnie
na tyle rzadkie, że termin powoli staje się jednoznaczny.
Sytuacja w języku angielskim jest dokładnie odwrotna.
„Land plants” również funkcjonowało w obu powyższych
znaczeniach, ale jednostkę ekologiczną opisuje się obecnie
terminem „terrestrial plants” w opozycji do „aquatic
plants”, pozostawiając „land plants” jako zwyczajową
nazwę roślin telomowych w systematyce.
Jestem świadoma, że dla kogoś, kto nie jest zbyt
mocno obeznany z tajnikami systematyki, wyjaśnienie
to może być skomplikowane. Weźmy więc konkretny
przykład: gatunek rośliny grzybień biały (popularnie
zwany lilią wodną). Jest ona organowcem, rośliną wyższą,
ale rośnie w wodzie. Zgodnie z polskimi konwencjami
terminologicznymi stosowanymi obecnie nie jest ona
rośliną lądową. Ale, zgodnie z angielskimi konwencjami,
należy ona do „land plants”. Jeśli tłumaczymy tekst o lilii
wodnej z angielskiego na polski i wpadniemy w pułapkę
rutyny, popełnimy poważny błąd merytoryczny. Akurat ten
przypadek jest dość jaskrawy, nikt z nas nie nazwałby lilii
wodnej rośliną lądową, więc korektor szybko zorientuje
się, że coś jest nie tak. Jednak to zawsze może być inny,
nie tak powszechnie znany gatunek.
4. Zakończenie
Powyższe przykłady pokazują, że różnorodność
i arbitralność języków nie ominęła także tak empirycznej
dziedziny nauki jak biologia. Ten tekst stanowi tylko
zarys problemów, jakie tłumacz może napotkać
w czasie swojej przygody z tekstami przyrodniczymi.
Jeśli tylko nie uśpimy czujności, podkuszeni faktem
pozornej przystawalności systematycznej, tłumaczenie
tekstów o tematyce przyrodniczej może być naprawdę
fascynującym doświadczeniem.

Arkadiusz Janczyło

commonly used in translation, and offers a reason why the SL
term is rendered differently.
The two TL terms in question are ‘sąd pokoju’ (Colin
and Bartnicki 2001) [court of peace] – a more traditional and
commonly accepted term both in Poland and the UK, and
‘sąd magistracki’ [magistrat court or court of magistrat] –
a relatively recent calque from English used e.g. by some
institutional sources (see: North Wales Race Equality Network
– NWREN – among others), translators and Poles living in
the UK. The former translation choice seems to be oriented
around the use of language, and the latter advocates the
recipient’s reaction as the key to translation choices.

MAGISTRATES’ COURT
TRANSLATION CONTEXT

IN

THE

UK

Introduction
The paper attempts to discuss a small case study into
the legal cultures of English (SL) and Polish (TL). Namely,
the issue of ‘magistrates’ court’ and its possible renditions in
the TL are explored. Due to significant differences between
the SL and TL legal realities, the SL term poses a particular
challenge in translation. The paper specifically focuses on two
renditions of the term ‘magistrates’ court’ in the TL which are
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The main focus of the analysis shall concern
two models. Firstly, it is Grice’s notion of implicature
(1975). Although originally developed to analyse oral
conversation, it contains ideas which lend themselves
well to the problem in this paper. The notion shall
be treated in its simplest form at the lexical level,
however with the term ‘implicature’ still referring to
Grice’s idea of ‘implying’, and ‘implicatum’ being
what is ‘implied’. The motivation behind the choice
of this concept is to discuss the divergence between
the nondetachability of the SL term and the assumed
detachability of the TL terms.
The other tool is Hatim and Mason’s notion
of ‘language varieties’ (1990). According to the authors,
‘language varieties’, with their discourse and dialect,
explain the language from the point of view of its use
and user respectively. Discourse may be determined
through field, tenor and mode (use-oriented), and dialect
accounts for geographical, temporal, social, standard
and idiolectal aspects of language (user-oriented).
The translator’s orientation (Hatim and Mason,
1990) is another focal point in the analysis here. In view
of the user-oriented translation approach, the idea
in this paper is to explore translation decisions in terms
of ‘assumed familiarity’ (Grice, 1978), i.e. what the
different TL representations of the SL term implicate.
The division into use- and user-oriented lends itself
well into the analysis of register and dialect theory.
Definitions
In order to discuss the issue of the SL term
‘magistrates’ court’, it would be useful from the point
of view of the translator to become familiar with certain
source and target language legal institutions, their scope
of activity and position occupied in the legal system.
The ‘magistrates’ court’
Jason-Lloyd (1992) pictures Magistrates’ Court
as having limited powers to sentence. The decisions
of he High Court, the Court of Appeal and the House
of Lords are binding on the Magistrates’ Courts.
What is more, their own decisions are not binding
on themselves or other courts. The reason for this seems
to come from the fact that the judges (also called Justices
of Peace or Magistrates) are not employees of a court
in that they do not receive remuneration for their judicial
work and they perform their duties on a part-time basis.
Moreover, they are usually not law-qualified, though
they receive some training on court procedures and
punishments for certain misdemeanours. Usually, there
sit two or three magistrates in the courtroom with the
most senior one in the middle. Sometimes experienced
solicitors or barristers take the role of a magistrate and
then they are allowed to sit in the courtroom alone.
The magistrates’ judicial and territorial
jurisdiction extends over the smallest administrative
area and allows dealing with civil, administrative and
criminal non-jury cases. In civil law the magistrates
issue decisions in betting, liquor and gaming cases.
On the part of administrative proceedings, the payment

of income tax, local rates, water, gas and electricity
as well as domestic issues including adoption,
maintenance, guardianship, authorities care orders
and domestic violence are part of the magistrates’
powers. In riminal law, nearly all criminal cases are
brought to the Magistrates’ Court initially. If the case
seems complex or becomes more complex in due
course, the magistrate refers the case to a higher court.
Territorially, Peter Hungerford-Welch (2004) argues
that ‘even though (…) all magistrates [are given]
national jurisdiction (…) most cases will continue to be
tried in the court that serves the area where the offence
was committed, and most magistrates will be (fairly)
local to that area’.
The ‘sąd pokoju’ [court of peace]
This institution once existed in the Polish
legal system. The second definition should facilitate
a credible analysis of the problem under investigation
in this paper. It has been drawn from archiwa.gov.pl
based on its several informed and elaborate sources
of eference. For reasons of space only the relevant
facts have been selected.
The institution of the Court of Peace [sąd
pokoju] was first introduced at the beginning of the
19th century as the lowest instance court combining
the jurisdiction in civil and criminal cases. In its civil
litigation the court heard settlement, batter and
defamation cases or disputes that involved limited
financial impact, and criminal cases up to the fine of 30
zlotys or three week custody.
Another source, Polska.pl – a portal
containing information on Polish history, heritage and
contemporary issues – further explains that Justices
of Peace were nominated from most prominent and
respected dignitaries and were not paid for their work.
The seat of ‘sąd pokoju’ was located in a town that
represented the smallest administrative area called
`powiat`, which roughly translates as locality.
The ‘sąd magistracki’ and ‘magistrat’
Ar for the term ‘sąd magistracki’ the definition
of ‘magistrat’ will help illustrate the translation problem
here. Though dated, it is possible to encounter the word
‘magistrat’ in the TL. Its meaning in Polish is [the town
authorities’ executive body or their seat] (PWN
website). Thus any derivative of the word ‘magistrat’,
in this case adjective ‘magistracki’, connotes the
mentioned institution or its ‘seat’.
The definition above provokes assumptions
about differences in meaning between the two TL
terms in relation to the SL. It is common knowledge
that the two legal traditions, the SL and TL, are distant,
have been conditioned in different historical and social
circumstances, and exposed to different international
influence. The English law is case oriented whereas the
Polish is highly codified and was subject to a strong
influence from the Roman and French laws. As the
court system is inevitably engulfed in law in general,
it reflects the legal system it operates in.
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Analysis
Grice
(1978)
defines
implicature
as nondetachable when an idea cannot be expressed
in another way or, if it does, it requires an elaborately
wound discourse or a significant cognitive effort
on the part of the recipient. Thus, it is suggested
in his paper that the implicatum of ‘magistrates’
court’ be nondetachable, as the ‘propositional meaning’
of the term (Cruse 1986) refers specifically to one type
of court which has a specific place in the SL culture
and cannot be named differently without causing
a particular cognitive effort on the reader. On the other
hand, due to multiple implicata, the two TL terms
studied here are deemed detachable on the account that
full equivalence between the SL and TL terms is nonexistent and divergences are bound to occur.
In view of equivalence between the SL and
TL the Hallidayan use-oriented discourse theory
reproduced by Hatim and Mason (1990) lends its idea
of field, tenor and mode successfully and ‘formal
equivalence’ (Nida 1964) between the SL and TL
terms may easily be determined at the word level.
The categories will be referred to when discussing
different implicatures of the SL and TL terms later on.
The proposed meaning of (i) field refers to the legal
jurisdiction of a court in terms of what cases are heard
there, (ii) tenor refers how the court relates to courts
of other instances and how binding its decisions are,
and (iii) mode refers to the administrative area the court
covers in terms of its territorial jurisdiction.
With the above in mind, it can be inferred that
‘sąd pokoju’ fulfils formal equivalence criteria quite
well. The field, tenor and mode of the ‘magistrates’
court’ and ‘sąd pokoju’ seem to compensate one
another to a great extent. Expertise of both courts
concerns civil and criminal cases. Both courts are of the
lowest instance and may refer cases to higher courts.
Additionally, their decisions are not binding and may
be appealed. What is more, judges in both courts are
not formally qualified legal professionals, but rather
respected members of their communities. Finally,
both courts operate locally, though in the case of the
‘magistrates’ courts’ they also exercise certain national
jurisdiction.
On the other hand, the TL term ‘sąd magistracki’
has no signified in the TL reality. Along the lines
of the definition of ‘magistrat’, though, it is proposed
that ‘sąd magistracki’ should in its own way refer to,
as mentioned above, local town authorities or ‘their
seat’. This may suggest that the ‘magistrat’ [local
authorities] have their own judicial body of some sort
to decide cases. As is commonly known in the TL
culture, this is not the case.
The formal equivalence between ‘magistrates’
court’ and ‘sąd pokoju’ as presented above, although
significant, is problematic and poses problems
in translation due to the fact that the ‘sąd pokoju’
has been non-existent in the TL culture for almost

a century. The name and its idea have gradually become
obscure. The term is nevertheless a more successful
formal equivalent to the SL ‘magistrates’ court’ as the
‘cognitive domains’ (Langacker 1987) of the two terms
overlap significantly.
Secondly, Hatim and Mason’s theory of useroriented dialect may to some extent speak more
favourably of the term ‘sąd magistracki’. According
to the authors, the dialect accounts for geographical,
temporal, social, standard and idiolectal aspects
of language. In view of these, it can be stated that
‘sąd magistracki’ is a form of regional language
variety restricted to the Polish people living in the UK
(geographical dialect). However, it should be noted
that not all people use this term in the same form or
even do not use it at all in favour of the other TL term.
Yet, it cannot remain unnoticed that ‘sąd magistracki’
is in common use not only among many Poles in the UK,
but also UK public institutions. Thus an assumption
can be offered that what is taking place is the creation
of another variety of the Polish language whose use
is limited to a particular group of Polish UK residents.
As for the temporal dialect, data relevant to the
question in this paper seems difficult to come by, if not
inaccessible. It can only be said that, though Polish
immigration to the UK has had a more significant
tradition since the WWII, the TL term ‘sąd magistracki’
has entered the Polish language only recently, after
Poland joined the European Union. A successful
explanation can be offered here, though, why ‘sąd
pokoju’ is not a favourite term among some translators
in the UK.
As argued above, ‘sąd pokoju’ used to exist
in the TL legal reality. Long enough for the term to start
to slip into ignorance. Most Poles, be it UK or home
country residents, nowadays would not probably be able
to explain this institution. Thus ‘sąd pokoju’ would not
pass the test of ‘dynamic equivalence’ (Nida 1964)
in the way ‘sąd magistracki’ does. A Polish speaker
living in the UK is immediately more able to link the
term to the specific type of English court than would
be in the case of ‘sąd pokoju’. Thus the recipient’s
reaction is favourable towards the former and, along the
lines of user-oriented translation, it may be deemed one
of the most important criteria in translation decisionmaking in certain circumstances.
The social dialect could be discussed in the
context when Polish people come back to their country
having acquired some SL culture. Then, in Hatim
and Mason’s terms, partial ideological and social
incomprehensibility may occur between the immigrants
and the people who had never lived in the UK. Thus
when a Polish person who has never been exposed to the
SL culture encounters the term ‘sąd magistracki’, they
will be able to infer no meaning or implication from
it without the producer of the term making a considerable
effort to explain it. Therefore, it could be argued the two
people belong to two different social groups.
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Discussion
The translation problem in question is far from
straightforward and requires some skill on the part
of the translator in order to deal with it in the most
successful way in a given communication context.
It can generally be stated that the term ‘magistrates’
court’, when translated in either of the two ways,
carries different implications in the TL, and the
implications may be further split according to the type
of the recipient of translation.
From the point of view of formal equivalence,
the TL ‘sąd pokoju’ is closer to the TL reality, though not
necessarily the target recipient. It is historically rooted
in the TL legal system and thus proves a more effective
formal equivalent to the SL term than ‘sąd magistracki’
in use-oriented translation. The ‘sąd pokoju’ has not
been in operation for a long time and its name has
gradually disappeared from common TL use. Not many
Poles know what the term means or what type of court
it was. However, this term is favoured by translators
who live and work in Poland. Interestingly, the term
is also preferred by DPSI test markers in the UK as
the correct one. The TL term ‘sąd magistracki’, being
absent in the TL reality, does not display any formal
‘propositional meaning’ (Baker 2007) in the TL and
its meaning may only be inferred according to the
propositional meaning of the word ‘magistrat’.
Additionally, the term ‘sąd magistracki’ seems
justifiably invented for a specific kind of recipient
– the Polish speaker living in the UK or who has
dealings with people from the UK. It may appear
natural to the translator that the term is semantically
transparent to a UK bound recipient. As a result,
it creates little cognitive effort on the part of the
recipient. However, although a word exists in the TL
which graphically and phonologically resembles the
one in the SL, it is pivotal to bear in mind the scope
of propositional meaning that the two words carry.
Such translation decisions, though, ought
to be informed, diligent and grounded not only
in translation techniques and theory, but also
in a translator’s background knowledge of the SL and
TL legal realities. The preference of ‘sąd magistracki’
over ‘sąd pokoju’ among UK-bound translators may
facilitate communication between Poles in the UK
and the British. Yet, at the same time communication
is hampered between Polish immigrants and Poles
living in Poland.
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Aleksandra Kostrzewska

2. Zadanie prawa spadkowego
Prawo spadkowe jest elementem prawa
cywilnego. Zajmuje się regulacją skutków prawnych
śmierci człowieka „jako podmiotu praw i obowiązków
majątkowych w dziedzinie prawa cywilnego” (Piątowski
2002: 17). Potrzeba unormowania wynika z charakteru
tych praw i obowiązków, które nie wygasają z chwilą
śmierci ich właściciela, ale przechodzą na inne osoby.
Całość tych praw i obowiązków to spadek. Przedmiotem
normowania prawa spadkowego jest przejście spadku
ze spadkodawcy na spadkobierców, czyli dziedziczenie.
Oba porządki prawne rozróżniają dwie główne metody
dziedziczenia: testamentowe (testate succession)
i ustawowe (intestate succession), czyli nietestamentowe.
Prawo spadkowe jest ściśle powiązane z innymi działami
prawa, np. z prawem rzeczowym i rodzinnym.
3. Analiza porównawcza zakresów znaczeniowych
terminów spadkodawca oraz zachowek.
3.1. Spadkobierca
Ciekawym zagadnieniem jest podejście obu
prawodawców do osoby spadkobiercy. Księga IV
„Kodeksu cywilnego” za potencjalnego spadkobiercę
uznaje osobę fizyczną żyjącą w momencie otwarcia
spadku, w tym dziecko już wtedy poczęte pod warunkiem,
że urodzi się żywe oraz osobę prawną istniejącą w chwili
otwarcia spadku lub fundację powołaną w testamencie
i zarejestrowaną w przepisowym czasie (art. 927 k.c.).
Z drugiej strony spadkobiercą jest każdy, kto uzyskał
stwierdzenie nabycia spadku (art.1025, § 2 k.c.).
W badanych ustawach angielskich warunki
dotyczące zdolności do dziedziczenia są rozproszone.
Ustawa „Wills Act 1837” (33(4)) przyznaje prawo
spadkobrania dzieciom nieślubnym oraz poczętym,
choć nienarodzonym przed śmiercią spadkodawcy.
Ustawa „Administration of Estates Act 1925” (46(v))
doprecyzowuje, że spadkobierca musi przeżyć
spadkodawcę, by dziedziczyć. Gdy spadkobierca
jest osobą niepełnoletnią, jego udział spadkowy jest
zabezpieczony instytucją trustu do chwili, kiedy będzie
mógł nią rozporządzać. Spadkobierca jest określany
dwoma terminami „beneficiary” (Inheritance (Provision
for Family and Dependants) Act 1975: 25(1)) oraz
„heir” (Administration of Estates Act 1925: 51(1)).
Oba systemy prawne rozróżniają spadkobierców
testamentowych i ustawowych. Spadkobierca ustawowy
zostaje powołany do dziedziczenia, jeśli zmarły
spadkodawca nie sporządził w ogóle testamentu,
gdy jego testament nie obejmuje całości spadku
(tzw. dziedziczenie mieszane) lub kiedy powołani
w testamencie spadkobiercy nie chcą lub nie mogą
przejąć spadku (art. 926 k.c.; Administration of Estates
Act 1925: 46, 49).
„Kodeks cywilny” grupuje uprawnionych
do przejęcia spadku w tzw. kręgi dziedziczenia. Osoby
z „wyższego” kręgu wyłączają od dziedziczenia
uprawnionych z dalszych kręgów. Jako spadkobierców
ustawowych w pierwszej kolejności wymieni
są: małżonek spadkodawcy, jego dzieci, również

TERMINY
Z
ZAKRESU
PRAWA
SPADKOWEGO
W
ASPEKCIE
TRANSLATORYCZNYM
POLSKOANGIELSKIM
Celem tego artykułu jest przedstawienie
możliwych
ekwiwalentów
funkcjonalnych
dla
wybranych terminów z zakresu polskiego i angielskiego
prawa spadkowego dla celów translacyjnych.
Propozycje te zostały wyłonione poprzez analizę
porównawczą wybranych tekstów paralelnych. W skład
badanego korpusu weszły:
• Księga IV „Kodeksu cywilnego” (k.c.)
Rzeczypospolitej Polskiej,
• Ustawa „Inheritance (Provision for Family and
Dependants) Act 1975”,
z późniejszymi zmianami, ustępy 1, 1A, 3, 11, 12, 14,
20, 24, 25, 27, obowiązująca na terenie Anglii i Walii,
• Ustawa „Wills Act 1837”, z późniejszymi zmianami,
obowiązująca na terenie Anglii i Walii,
• Ustawa „Administration of Estates Act 1925”,
z późniejszymi zmianami, ustępy 1, 2, 3, 45, 46, 47,
47A, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, obowiązująca na
terenie Anglii i Walii,
• Ustawa „Estates of Deceased Persons (Forfeiture
Rule and Law of Succession) Act 2011”, obowiązująca
na terenie Anglii i Walii,
• Postanowienie Lorda Kanclerza „The Intestate
Succession (Interest and Capitalisation) (Amendment)
Order 2008”,
„(…) Prawo spadkowe to część dóbr kultury
danego kraju. Ze wszystkich gałęzi prawa prywatnego
w największym stopniu odzwierciedla tradycję i dorobek,
wierzenia i obyczaje, przekonania i przyzwyczajenia
prawne danego społeczeństwa” (Dajczak, Giaro,
Longchamps de Bérier 2009: 242).
1. Źródła prawa spadkowego
Podstawowym tekstem normującym polskie
prawo spadkowe jest księga IV „Kodeksu cywilnego”,
artykuły od 922 do 1087. Pobocznymi źródłami tego
prawa są artykuły od LI do LXIII oraz artykuł XXIII
przepisów wprowadzających „Kodeks cywilny”.
Kwestie dziedziczenia gospodarstw rolnych normują:
rozporządzenie Rady Ministrów z 12 grudnia 1990
roku, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 stycznia
2001 roku oraz rozporządzenie Rady Ministrów
z 28 listopada 1964 roku (Piątowski 2002: 29) i ustawa
o zmianie ustawy „Kodeks cywilny” z 28 lipca 1990
roku (Skowrońska-Bocian 2006: 6). Ponadto sama
Konstytucja RP chroni własność i prawo dziedziczenia
w ustępie pierwszym artykułu 21 i w artykule 64.
Angielskie
prawo
spadkowe
(Law
of Succession) nie opiera się na części kodeksu, lecz
na zbiorze ustaw, m.in. „Wills Act 1837”, „Wills
Act 1968”, „Inheritance Act 1975”, „Trustee Act
1925”, „Administration of Estates Act 1925” oraz
na prawie equity.
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przysposobione (art. 936-937 k.c.), i ich zstępni, czyli
potomkowie (art. 931 k.c.).
Jeśli spadkodawca nie miał zstępnych, zgodnie
z ustawą dziedziczą po nim: jego małżonek i rodzice (art.
932 k.c.), jeśli jedno z rodziców nie żyje, jego udział
dziedziczy rodzeństwo spadkodawcy lub, gdy rodzeństwo
już nie żyje, zstępni rodzeństwa (art. 932 k.c.).
W braku zstępnych i małżonka cały spadek
przypada w równych częściach rodzicom spadkodawcy
(art. 932, § 3 k.c.). Jeśli nie miał on żadnych krewnych,
spadek dziedziczy w całości jego małżonek. Jeżeli
spadkodawca nie pozostawił także małżonka, spadek
w całości przypada dziadkom spadkodawcy. Przepis
ten wprowadzono dopiero w 2009 roku. Jeżeli któreś
z dziadków zmarło, ale pozostawiło zstępnych, dziedziczą
oni jego udział. Gdyby jednak zmarły dziadek lub zmarła
babka nie pozostawili swoich spadkobierców, jego lub
jej udział zostaje podzielony między żyjących dziadków
(art. 934 k.c.). Dziadkowie spadkodawcy, nawet jeśli
nie zostali jego spadkobiercami, a grozi im niedostatek,
ponieważ nie otrzymują środków utrzymania od osób
zobowiązanych
do
świadczeń
alimentacyjnych
względem nich, mogą domagać się środków utrzymania
od spadkobierców (art. 938 k.c.).
Nowelizacja z 2009 r. wprowadziła również
następujący przepis: „W braku małżonka spadkodawcy
i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy,
spadek przypada w częściach równych tym dzieciom
małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie
dożyło chwili otwarcia spadku” (Dz. U. 2009 nr 79 poz.
662). Jeżeli żadna z wyżej wymienionych osób nie dożyła
otwarcia spadku, dziedziczy gmina ostatniego miejsca
zamieszkania spadkodawcy (art. 935 k.c.). Spadkobiercą
ustawowym może też być Skarb Państwa, jeśli nie można
ustalić ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy
lub gdy mieszkał on poza granicami Rzeczypospolitej
i nie pozostawił żadnych spadkobierców (art. 935 k.c.).
Zatem od momentu wejścia w życie „Ustawy z dnia
2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny”
(Dz. U. 2009 nr 79 poz. 662) polskie prawo spadkowe
wyróżnia siedem kręgów spadkobierców, o trzy więcej
niż przed tą nowelizacją (Kniaziuk, 2012: 79).
Jeśli zmarły nie sporządził testamentu w Anglii
lub Walii, dziedziczenie jest regulowane przez
ustęp 46 ustawy „The Administration of Estate Act
1925” i jej nowelizacje. Dziedziczeniu ustawowemu
podlega majątek oczyszczony już z długów, zapisów
i kosztów, tzw. reszta spadkowa (residuary estate).
Jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie małżonka,
ale nie pozostawił dzieci, rodziców, rodzeństwa
rodzonego ani zstępnych tego rodzeństwa, cała reszta
spadkowa przypada małżonkowi. Gdy spadkodawcę
przeżyją jego dzieci oraz małżonek, małżonek
zachowuje cały ruchomy majątek osobisty (personal
chattels) zmarłego, a z reszty spadkowej wyodrębniana
jest suma, objęta instytucją trustu na korzyść małżonka,
z której wypłacane są mu odsetki. Wysokość tej sumy,
nie przewyższająca jednak połowy reszty spadkowej,

wyznaczana jest przez odpowiednie postanowienie
Lorda Kanclerza. Pozostała część reszty spadkowej
zostaje objęta trustem na rzecz dzieci spadkodawcy.
Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli spadkodawca
nie pozostawił po sobie dzieci, ale oprócz małżonka
przeżyli go jego rodzice lub rodzeństwo rodzone.
Małżonkowi przysługują takie prawa, jak gdyby
dziedziczył wspólnie z dziećmi spadkodawcy,
zaś pozostała część reszty spadkowej w postaci
trustu przechodzi na żyjącego rodzica lub na oboje
rodziców w równych częściach lub, gdy rodzice nie
żyją, na rodzeństwo spadkodawcy również w równych
częściach. Małżonek spadkodawcy musi przeżyć
go o przy najmniej 28 dni (Administration of Estates Act
1925: 46(2A)).
Gdy spadkodawca pozostawia po sobie jedynie
dzieci, cała reszta spadkowa w formie trustu przypada
im. Jeżeli nie miał dzieci ani małżonka, a jego rodzice,
lub jedno z rodziców, nadal żyją, całość reszty spadkowej
w postaci trustu zostaje przekazana właśnie im (jemu).
Kiedy małżonek, dzieci ani rodzice spadkodawcy nie
dożyli jego śmierci, całość reszty spadkowej w formie
trustu przypada w kolejności: rodzeństwu rodzonemu
spadkodawcy, rodzeństwu przyrodniemu, dziadkom
spadkodawcy w równych częściach, rodzeństwu
rodzonemu rodziców spadkodawcy.
W braku wyżej wymienionych osób reszta
spadkowa przechodzi w posiadanie Korony (the Crown)
lub Księstwa Lancaster albo Księcia Kornwalii
(Administration of Estates Act 1925, 46 (1) (vi)).
Instytucje te mogą zapewnić wsparcie finansowe osobom
spokrewnionym i niespokrewnionym ze spadkodawcą,
które pozostawały na jego utrzymaniu. Te same zasady
znajdują zastosowanie co do części spadku, która nie
została objęta testamentem, nawet jeśli spadkodawca
go sporządził, ale nie rozporządził w nim całym swym
majątkiem (March, Soulsby 1987: 300-302).
Spadkobiercą testamentowym w obu systemach
prawnych jest osoba powołana w testamencie przez
spadkodawcę do dziedziczenia jakiejś części jego
majątku. Ponadto „Kodeks cywilny” dopuszcza
powołanie w testamencie spadkobiercy podstawionego
(art. 963 k.c.). To jemu przypada spadek w przypadku,
gdy „inna osoba powołana jako spadkobierca
ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła
być spadkobiercą” (art. 963 k.c.). Przepis ten daje
spadkodawcy możliwość ograniczenia mechanizmów
dziedziczenia ustawowego i dalekowzrocznego
rozrządzenia swoim majątkiem oraz zwiększa jego
pewność, że jego majątek nie trafi w ręce osoby, którą on
uważa za niepredysponowaną do korzystania z niego.
Po przejęciu spadku spadkobierca podstawiony jest
zobowiązany do wykonania wszystkich obowiązków,
zapisów i poleceń ciążących na spadku, o ile
spadkodawca nie rozrządził inaczej (art. 967 k.c.).
Angielskie teksty normatywne wchodzące w skład
korpusu nie odnotowują istnienia podobnej instytucji
prawnej w systemie Anglii i Walii.
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Obaj prawodawcy zauważyli potrzebę regulacji
spadkobrania w wypadku braku odpowiednich
rozporządzeń spadkodawcy, jednak każdy z nich
podszedł do tego zagadnienia w nieco odmienny
sposób. „Kodeks cywilny” podaje siedem kręgów
dziedziczenia: dzieci [wnuki] i małżonek, małżonek
i rodzice, rodzice, rodzeństwo [zstępni rodzeństwa],
dziadkowie, pasierbowie, gmina lub Skarb Państwa.
„The Administration of Estate Act 1925” ustala podobną
hierarchię uprawnionych do przejęcia spadku, wyróżnia
jednak 9 kręgów: małżonek, małżonek i dzieci,
dzieci, rodzice, rodzeństwo, rodzeństwo przyrodnie,
dziadkowie, rodzeństwo rodziców, Korona/Księstwo
Lancaster/Książę
Kornwalii.
Charakterystyczne
dla prawa angielskiego jest niewystępujące w polskim
porządku prawnym wyraźne rozróżnienie rodzeństwa
rodzonego oraz przyrodniego.
3.2. Zachowek
Istotą instytucji zachowku jest ochrona
interesów członków najbliższej rodziny spadkodawcy.
Jest to kompromis między wolnością testowania
a interesami rodziny (Simon, Funk – Baker 2009:
90). W prawie polskim zachowek to część spadku
należna niewydziedziczonym zstępnym, małżonkowi
i rodzicom spadkodawcy, nawet jeśli nie powołał on ich
do dziedziczenia w testamencie (art. 991 k.c.).
Uprawnionym do zachowku przysługuje
prawo wystąpienia do spadkobiercy z roszczeniem
o świadczenie pieniężne (Gniewek 2006: 1507),
względnie do zapisobiercy czy obdarowanego (art. 9991
k.c., 1000, § 1 k.c.).
Prawo angielskie nie wypracowało instytucji
zachowku, w takiej postaci, jaka wyłania się
z ustawodawstwa polskiego, jednak poprzez system
aktów normatywnych daje możliwość zabezpieczenia
finansowego najbliższych spadkodawcy. Ustawa
„Inheritance (Provision for Family and Dependants)
Act 1975” normuje zasady przyznawania zabezpieczeń
finansowych (provisions) oraz wskazuje uprawnione
do nich osoby.
Zgodnie z ustępem pierwszym tej ustawy osoba
uprawniona do świadczenia może złożyć wniosek o jego
przyznanie, jeśli uznaje, że uzyskana w wyniku dziedziczenia
testamentowego, ustawowego lub mieszanego suma, nie
wystarcza na pokrycie jej zabezpieczenia finansowego.
Uprawnieni do złożenia wniosku o świadczenie są:
1) małżonek spadkodawcy (1(a)),
2) były małżonek spadkodawcy, który nie zawarł nowego
związku małżeńskiego (1(b)),
3) dziecko spadkodawcy (1 (c)), również nieślubne
i adoptowane (March, Soulsby. 1987:299)
4) dziecko współmałżonka spadkodawcy (1(d))
(traktowane jako child of the family),
5) każda osoba, która pozostawała na całkowitym lub
częściowym utrzymaniu spadkodawcy (1(e)),
6) partner życiowy spadkodawcy (civil partner), który
przez ostatnie dwa lata życia spadkodawcy pozostawał
z nim w stałym związku, dzieląc z nim mieszkanie (1A).

Zgodnie z „Kodeksem cywilnym” zachowek
jest równy dwóm trzecim udziału spadkowego, który
przypadałby osobie uprawnionej do dziedziczenia
ustawowego, jeśli jest ona niepełnoletnia lub trwale
niezdolna do podjęcia pracy. W przypadku innych osób,
którym przysługuje zachowek, wynosi on połowę ich
potencjalnego udziału dziedziczonego zgodnie z ustawą.
Jeżeli uprawniony do zachowku został powołany
do dziedziczenia, ale wartość jego udziału spadkowego jest
mniejsza niż wartość przysługującego mu zachowku, jest
on uprawniony do świadczenia uzupełniającego zachowek
ze strony spadkobierców (Gniewek 2006, 1508 k.c.).
W Anglii i Walii po otrzymaniu wniosku sąd
bada, czy faktycznie istnieją podstawy do wypłacenia
żądanego świadczenia, a następnie decyduje
o wysokości przyznanej sumy, mając na uwadze
przepisy ustępu pierwszego podpunktu drugiego ustawy
„Inheritance (Provision for Family and Dependants)
Act 1975”, które nakazują przekazanie zabezpieczenia
finansowego w „rozsądnej” wysokości (reasonable
financial provision), podyktowanej okolicznościami.
W przypadku małżonka spadkodawcy (Inheritance
(Provision for Family and Dependants) Act 1975: 1(a))
przyznanie zabezpieczania nie jest uzależnione od jego
faktycznego niedostatku. Pozostali uprawnieni mają
możliwość uzyskania jedynie środków utrzymania,
zgodnie z zaistniałymi okolicznościami (Inheritance
(Provision for Family and Dependants) Act 1975:
1(2(a)), (2(b))).
Wszystkie przyznane przez sąd świadczenia
wypłacane są ze spadku (Explanatory Note of The
Intestate Succession (Interest and Capitalisation)
(Amendment) Order 2008). Uprawnieni nie kierują
swych roszczeń do spadkobierców.
Stosownie do przepisów „Kodeksu cywilnego”
roszczenie z tytułu zachowku nie jest dziedziczne (art.
1002 k.c.), jednak „w judykaturze podkreślono, że (…)
uprawniony do zachowku może przenieść na inną osobę
przysługującą mu z tego tytułu wierzytelność” (Gniewek
2006: 1508).
Ponadto, w Anglii i Walii, zgodnie
z postanowieniami pt. „The Intestate Succession (Interest
and Capitalisation) (Amendment) Order 2008” oraz
„The Family Provision (Intestate Succession) Order
2009”, małżonkowi lub partnerowi spadkodawcy należy
się wypłata określonej sumy ze spadku (the deceased’s
estate). Przysługuje mu również prawo dożywotniego
korzystania z połowy salda reszty spadkowej. Małżonek
lub partner życiowy spadkodawcy może podjąć decyzję
o sprzedaży tego prawa. W takiej sytuacji administrator
spadku ma obowiązek wykupienia go oraz spłacenia
sprzedającego (Explanatory Note of The Intestate
Succession (Interest and Capitalisation) (Amendment)
Order 2008; Administration of the Estates Act 1925, 47A).
By obliczyć zgonie z polskim prawem
spadkowym wysokość zachowku, należy uwzględnić
wielkość udziałów spadkowych spadkobierców, którzy
spadek przyjęli, którzy go odrzucili oraz spadkobierców
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niegodnych, wartość darowizn i zapisów windykacyjnych
uczynionych przez spadkodawcę (art. 992, 993 k.c.).
Ponadto ustawa podaje, że „zapis windykacyjny
i darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz
uprawnionego do zachowku zalicza się na należny
mu zachowek” (art. 996 k.c.). W przypadku zstępnych
ponadprzeciętne koszty ich wychowania i wykształcenia
poniesione przez spadkodawcę też zostają zaliczone
na zachowek (art. 997 k.c.). Kiedy uprawnionym
do zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy, zapisy
windykacyjne oraz darowizny uczynione na korzyść
jego wstępnego przez spadkodawcę również zaliczane
są na poczet zachowku (art. 996 k.c.).
Pozbawienie zstępnych, rodziców bądź
małżonka praw do zachowku to wydziedziczenie (art.
1008 k.c.). Może ono legalnie nastąpić jedynie, gdy
zaistnieją wymienione w kodeksie okoliczności. W Anglii
i Walii spadkodawca ma prawo do nieograniczonego
rozporządzania swoim majątkiem. Wydziedziczenie
polega zatem na nieuwzględnieniu kogoś w testamencie.
Jak widać w przypadku terminu “zachowek”
nieprzystawalność semantyczna jego ekwiwalentów
spotęgowana jest odmiennością systemów prawa
stanowionego oraz common law.
4. Podsumowanie
Mimo że w obu systemach prawnych istnieją
instytucje prawne spełniające te same funkcje, zakresy
semantyczne analogicznych terminów je nazywających
nie pokrywają się w pełni. Zatem Anglik pod
pojęciem „spadkobierca” rozumie coś innego niż

Polak. Przeoczenie takich różnic przez tłumacza może
zaowocować poważnymi konsekwencjami prawnymi.
Analiza porównawcza tekstów paralelnych jest
bezcennym narzędziem umożliwiającym dostrzeżenie
takich odmienności.
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TŁUMACZENIE
MASZYNOWE
NA
PRZYKŁADZIE DARMOWYCH NARZĘDZI
INTERNETOWYCH
Automatyzacja, będąca przejawem postępu
cywilizacyjnego, dotyka wszystkich dziedzin gospodarki:
od przemysłu spożywczego poprzez produkcję odzieżową
aż do branży typowo usługowej. Trudno się zatem dziwić,
że wraz z rozwojem technologii informacyjnych zaczęto
zwracać uwagę także na rynek tłumaczeń, wierząc,
że i w tym obszarze uda się zaoszczędzić na czasie
i na kosztach usług profesjonalnych tłumaczy. Perspektywa
utraty pracy na rzecz automatycznych translatorów
sprawia, że tłumacze z niechęcią odnoszą się do użycia lub
prób doskonalenia istniejących już narzędzi do tłumaczenia
maszynowego. Warto jednak przyjrzeć się tej dziedzinie
z zupełnie innego punktu widzenia.
Tłumaczenie
maszynowe
(ang.
Machine
Translation, MT), nazywane także tłumaczeniem
automatycznym, wykorzystuje środki elektroniczne
do przekładu tekstów z pomocą wyspecjalizowanego
oprogramowania. Choć zyskało na popularności
szczególnie w ostatnich latach, jego początki sięgają
już XVII wieku. To właśnie wtedy zaczęto rozważać
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Szczególnie negatywny wpływ komisja wywarła
na naukowców w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy
badacze europejscy i kanadyjscy nie poddali się krytyce.
Podjęli próby zmiany dotychczasowego podejścia
i rozpoczęli prace nad wykorzystywaniem w tłumaczeniu
maszynowym sztucznego języka Interlingua. Dzięki ich
wytrwałości w latach siedemdziesiątych w Kanadzie
stworzono system METEO, który zastępował ludzi
w tłumaczeniu biuletynów pogodowych z języka
angielskiego na francuski, a w Kalifornii opracowano
system SYSTRAN, zakupiony później przez Komisję
Wspólnot Europejskich, która następnie ufundowała
projekt Eurotra, do dziś uważany za największe
przedsięwzięcie w tej dziedzinie. Po raz kolejny
zaczęto prowadzić debaty na temat tłumaczenia
maszynowego: więcej uwagi poświęcano możliwości
post-edycji przetłumaczonego automatycznie tekstu
i spółpracy człowieka z maszyną, co doprowadziło do
rozwoju narzędzi CAT (computer-aided translation).
W następnych latach kolejne firmy inwestowały
w projekty MT, pojawiły się także komercyjne systemy
tłumaczenia maszynowego. Ostatnie dokonania dotyczą
przede wszystkim użycia narzędzi korpusowych
i tatystycznych zamiast utartych reguł i algorytmów.
Ponieważ
najczęstszym
problemem,
jaki napotykają maszyny w tłumaczeniu, jest nie
oddanie samego znaczenia zdania, ale jego interpretacja
i wywarcie takiego samego wpływu na czytelnika,
trudno na razie mówić o maszynowym tłumaczeniu
literatury. Naukowcy i twórcy oprogramowania skupiają
się przede wszystkim na przekładzie specjalistycznym,
zwłaszcza na tekstach o schematycznej formie, w
których nacisk kładzie się na jednolitą terminologię.
Dlatego
też
pierwsze
systemy
tłumaczenia
automatycznego pracowały nad tekstami technicznymi
czy nad raportami meteorologicznymi. Z tego samego
powodu w narzędzia MT inwestuje Komisja Europejska,
która w rozwoju technologii upatruje panaceum na
rosnące zapotrzebowanie na tłumaczenia wynikające
z idei wielojęzyczności.
Dziś, po prawie 40 latach od wprowadzenia
systemu METEO, warto przyjrzeć się, jak z fragmentami
tekstów
pogodowych
radzą
sobie
darmowe,
automatyczne translatory dostępne w Internecie.
Oczywiście należy pamiętać, że nie są to narzędzia
wyspecjalizowane, stworzone do przekładu dokumentów
pochodzących z wąskich dziedzin. Wręcz przeciwnie,
ich głównym założeniem jest otwartość na rozmaite
teksty i różnych odbiorców, którzy nie mają możliwości
zakupu droższego oprogramowania. Przekłada się
to z pewnością na ich jakość, jednak ta z roku na rok jest
coraz lepsza. Darmowe translatory są częścią historii
tłumaczenia maszynowego, a – jak widać na podstawie
przedstawionego wyżej krótkiego rysu historycznego
– obecne narzędzia nie powstały nagle. Ich geneza jest
znacznie bardziej rozbudowana i oparta na wieloletnich
badaniach, które wykluczyły mniej opłacalne metody
i dobrały te najefektywniejsze i najbardziej obiecujące.

W sieci dostępne są następujące, nieodpłatne narzędzia,
które obsługują między innymi kombinację językową
angielski ↔ polski:
- Tłumacz Google: http://translate.google.pl/
WordLingo:
http://www.worldlingo.com/en/
products/
- Microsoft Bing Translator: http://www.bing.com/
translator/
- SDL Free Translation: http://www.freetranslation.
com/
- IM Translator: http://www.imtranslator.com/
- Interpret: http://interpret.co.za/
- LingvoBit: http://www.poltran.com
- Pragma Online Translator: http://www.trident.
com.ua/us/on-line
W
poniższych
tabelach
przedstawione
są łumaczenia na język angielski fragmentów tekstów
pochodzących z polskich portali meteorologicznych
wykonane przez trzy najpopularniejsze programy
dostępne za darmo w Internecie. Podkreślono błędy lub
rozwiązania wzbudzające wątpliwości.
Tabela 1: Język polski -> język angielski
Wrzesień był w Warszawie
bardzo
ciepły.
Średnia
miesięczna
temperatura
Tekst wyjściowy
wyniosła 15,3 stopnia i była
o około 2 stopnie wyższa
od normy wieloletniej.
September was unusually
warm in Warsaw. The average
Tłumacz monthly temperature was
Google 15.3 degrees and was about
2 degrees higher than the longterm norm.
September was in Warsaw very
Tekst
warm. The monthly average
doceWordtemperature was 15,3 degree
lowy
Lingo
and was around 2 degrees
higher
than
multiannual
standards.
September in Warsaw was very
Micro- warm. The monthly average
soft Bing temperature was 15.3 extent
Translator and was about 2 degrees higher
than normal years.
Z pierwszym fragmentem najlepiej poradził sobie Tłumacz
Google, choć i tutaj nie brakuje dwóch wątpliwości: tekst
oryginału nie informował o tym, że wrzesień był wyjątkowo
ciepły (choć przecież takie zdania są często spotykane
w komunikatach pogodowych), a słowo „wieloletni” jest
jednak bardziej precyzyjne niż „long-term”, co w tekstach
meteorologicznych ma duże znaczenie. Kolejne narzędzie
miało trudności zwłaszcza ze składnią, kopiując tę z języka
polskiego, a także ze zmianą zapisu liczb. Ostatni program
nie dopasował odpowiednich ekwiwalentów, np. dla wyrazu
„stopień”, słowo „extent” czerpiąc prawdopodobnie
z wyrażenia„do jakiegoś stopnia”.
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Tabela 2: Język polski -> język angielski
W Warszawie w środę
zachmurzenie umiarkowane.
Temperatura maksymalna 1 st.
Tekst wyjściowy
Wiatr umiarkowany, wschodni.
W
nocy
zachmurzenie
umiarkowane.
Temperatura
minimalna -6 st.
In Warsaw on Wednesday
Cloudy. Maximum temperature
Tłumacz
1° Wind temperate East.
Google
At night Cloudy. Minimum
temperature -6°.
In Warsaw on Wednesday
by
moderate.
Maximum
Tekst
Wordtemperature 1 st. Moderate
doceLingo
wind, East. In the night
lowy
by
moderate.
Minimum
temperature -6 st.
In Warsaw on Wednesday clear.
Micro- The maximum temperature
soft Bing of the 1st wind moderate.
Translator Last night clear. Minimum
temperature -6th.

Tabela 3: Język angielski -> język polski
Thursday:
Partly
cloudy,
with wintry showers likely
Tekst wyjściowy
in places, especially in the east,
but many places dry.
Czwartek:
Częściowe
zachmurzenie, z zimowych
Tłumacz prysznice
prawdopodobnie
Google w
miejscach,
zwłaszcza
na wschodzie, ale wiele
miejsca suche.
Czwartek:
Częściowe
Tekst
zachmurzenie, przelotne opady
doceWordprawdopodobne z zimowych
lowy
Lingo
w
miejscach,
zwłaszcza
na wschodzie, ale w wielu
miejscach suche.
Czwartek: Deszcz, chłodny
Micro- prysznic
prawdopodobnie
soft Bing w miejscach, szczególnie
Translator w Wschodu, ale wielu
miejscach suchych.
Tabela 4: Język angielski -> język polski
On Sunday (Easter Sunday)
and Monday (Easter Monday):
East and southeast wind, fair
Tekst wyjściowy
in the north and east, but cloudy
in the south and rainshowers
at the coast.
W
niedzielę
(Niedziela
Wielkanocna) i poniedziałek
(Poniedziałek Wielkanocny):
Tłumacz East i wiatr południowy,
Google sprawiedliwego na północy
i wschodzie, ale deszczu
na południu i strumieniem
deszczowym na wybrzeżu.
W niedzielę (Wielkanoc)
i
poniedziałek
(Lany
Poniedziałek):
Wschodnie
Tekst
Wordi
południowo-wschodnie
doceLingo
rejony kraju wiatr, targi
lowy
w północ i wschód, ale
pochmurny dzień w południe
i rainshowers na wybrzeżu.
Na Wielkanoc (niedziela)
i poniedziałek (Poniedziałek
Wielkanocny):
Wschodnia
Microi południowo-wschodni wiatr,
soft Bing
w północnej i Wschodniej,
Translator
ale słabe na południu i prysznic
ze strumieniem deszczowym
na wybrzeżu.

Drugi fragment zdecydowanie bardziej przypomina
język, jakiego używa się w raportach meteorologicznych.
Dominują w nim specjalistyczne terminy i określenia
oraz równoważniki zdań. Z tak specyficznym tekstem
analizowane programy nie potrafiły już sobie jednak
poradzić. Problem stanowiły nie tylko pojedyncze
słowa (jak np. „zachmurzenie”, „umiarkowany”),
ale rzede wszystkim składnia. Zdania, w których
w języku polskim brakowało czasownika, w języku
angielskim niejednokrotnie pozbawione są sensu.
Dwa ostatnie programy nie poradziły sobie także
ze skrótem „st.”.
O ile tłumaczenie wiadomości pogodowych z języka
polskiego na angielski może wydawać się mało potrzebne,
o tyle z pewnością przydałoby się narzędzie, które sprawnie
potrafiłoby przełożyć raporty angielskie, dzięki czemu
polskojęzyczni odbiorcy mieliby dostęp do dokładnych
informacji meteorologicznych z całego świata, przydatnych
na przykład w czasie planowania podróży. Niestety,
polski nadal jest jednym z mniej rozbudowanych języków
dostępnych w ramach tłumaczenia maszynowego, dlatego
jakość tekstów wyjściowych często pozostawia wiele
do życzenia. Poniższe tabele zawierają materiały źródłowe
w języku angielskim i ich polskie, automatyczne tłumaczenia.
Jak widać w tabeli nr 3, dwa pierwsze
tłumaczenia pozwoliłyby polskiemu odbiorcy zrozumieć
sens oryginału, choć zdania docelowe są gramatycznie
i stylistycznie niepoprawne. Wystarczyłaby jednak drobna
korekta, by temu zaradzić. Natomiast trzecie tłumaczenie
jest nie tylko niezrozumiałe, ale przede wszystkim
błędne. Największymi problemami dla automatycznych
translatorów były: słowo „wintry”, zwrot „in places” oraz
wyrażenie „many places dry”.
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Niestety, z ostatnim zdaniem nie poradził sobie
żaden z trzech programów. Teksty docelowe pełne
są przekłamań, angielskich wtrąceń, niedobranych
do kontekstu ekwiwalentów i błędów stylistycznych.
Odbiorca polski nie zrozumiałby we właściwy sposób
żadnego z przetłumaczonych zdań. W tym przypadku
korekta jest wręcz niemożliwa: tłumaczenie należałoby
wykonać na nowo.
Z powyższej analizy wynika, że ogólnodostępne
narzędzia, choć stale udoskonalane, nie potrafią
sprostać tłumaczeniu tekstów wysoce specjalistycznych.
Problem stanowią nie tylko terminologia oraz wyrazy
używane w języku potocznym, które w specyficznym
kontekście nabierają innego znaczenia, ale także
formy zdań charakterystyczne dla języków takich
jak język wiadomości meteorologicznych. Dostępne
dla wszystkich w Internecie darmowe narzędzia
MT opracowywane są na podstawie wielu różnych
materiałów, głównie o tematyce ogólnej, dlatego trudno
wymagać od nich satysfakcjonujących rezultatów przy
tekstach z wąskich dziedzin wiedzy.
Tłumaczenie
maszynowe,
jak
widać
na powyższych przykładach, często wymaga korekty,
tzw. postedycji. Rosnące zapotrzebowanie na usługi
tłumaczeniowe może sprawić, że w przyszłości narzędzia
MT staną się niezbędne również dla profesjonalnych
tłumaczy, którzy – wsparci przetłumaczonym wstępnie
tekstem – dokonają jedynie jego korekty. Jednak aby taka
korekta nie była bardziej czasochłonna niż tłumaczenie
sporządzone jedynie przez człowieka, potrzeba jeszcze
dużo czasu i pracy nad popularnymi narzędziami.
Alternatywą dla nich, szczególnie w przypadku
omawianych tu tekstów specjalistycznych, byłoby
„własne” narzędzie tłumaczenia maszynowego, takie
jak opracowywane aktualnie Let’s MT! (https://www.
letsmt.eu/Start.aspx), w którym możemy załadować
nasze własne bazy tłumaczeń. Program analizuje
dostępny materiał i przygotowuje automatyczne
tłumaczenie oparte jedynie o nasz własny wkład.
Taka metoda sprawdziłaby się również w tłumaczeniu
raportów pogodowych, w których występuje wysoka
powtarzalność terminów i zwrotów.
Choć do niedawna naukowcy i – przede
wszystkim – tłumacze podchodzili do tłumaczenia
automatycznego z nieskrywanym sceptycyzmem,
wątpiąc w jego możliwości, a jednocześnie obawiając
się z jego strony zbyt wielkiej konkurencji, dziś zmienia

się spojrzenie na narzędzia MT. Widzi się w nich
już nie alternatywę dla człowieka, ale wsparcie dla
profesjonalnych tłumaczy. Nadal jednak znajdujemy się
w takim punkcie rozwoju tłumaczenia maszynowego,
że trudno przewidzieć jego przyszłość. Dopiero czas
zweryfikuje wszelkie przypuszczenia i obawy.

Piotr Zdziarstek

myśliciela. Carlin w niestrudzony sposób udowadniał,
że wyrazy same w sobie nie mogą być nacechowane
jakimkolwiek ładunkiem emocjonalnym – według niego
to kontekst diametralnie zmienia przesłanie wypowiedzi.
Do historii przeszedł jego słynny telewizyjny monolog
Seven words you can never say on television/Siedem
słów, których nie możesz nigdy powiedzieć w telewizji,
po wykonaniu którego artysta został aresztowany
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KRYTYKA
TŁUMACZENIA
WYSTĘPU
GEORGE’A CARLINA PT. IT’S BAD FOR YA!
George Carlin był człowiekiem niezwykłym.
Z jednej strony ceniony artysta, specjalista od mało
znanego w Polsce gatunku Stand-Up Comedy. Z drugiej
– ktoś, kogo można by określić mianem współczesnego
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w 1972 roku. Ale tego, co zostało wypowiedziane,
nie dało się już cofnąć. Machina ruszyła, a Carlina
okrzyknięto bojownikiem o wolność słowa. George
Carlin, bratając się tak z wyszukanym słownictwem,
jak i wulgaryzmami, oraz tak zwanym „shock value”,
obnażał ludzką hipokryzję, zaściankowość, a także
zwyczajną głupotę. Wychodząc z tych założeń, możemy
uznać, że tłumaczenie monologów Carlina to zajęcie
podwyższonego ryzyka. Nieprzypadkowo określiłem
go artystą, w końcu trzeba pamiętać o tym, że nie
ma artysty, który by nie opanował swojego rzemiosła.
A autor It’s Bad for Ya! traktował swoje monologi jak
muzykę. Pieczołowicie dbał o dobór słów, melodię
oraz ich rytmikę. Wszystko po to, żeby skrystalizować
swoje myśli i ułatwić innym zrozumienie przekazu,
a także by zwyczajnie „kupić” publikę w momencie,
gdy na deskach teatru staje do pojedynku kilka tysięcy
na jednego. Takiej charyzmy próżno szukać do dnia
dzisiejszego.
Pragnę się pochylić nad jego ostatnim,
nagranym tuż przed śmiercią, występem z 2008 roku,
pt. It’s Bad for Ya! Nazwisko tłumacza zostało
niestety usunięte z pliku tekstowego, prawdopodobnie
przez osobę odpowiedzialną za korektę i poprawę
przekładu, skrywającą się pod pseudonimem „ziemol”.
Nie bez znaczenia jest fakt, że tego występu niestety nie
znajdziemy w oficjalnej, polskiej dystrybucji, to dlatego
przekładem zajął się amator, najprawdopodobniej
entuzjasta Carlina.
Liczę na to, że ta krytyka będzie dobrym
uzasadnieniem powiedzenia „diabeł tkwi w szczegółach”,
gdyż widzimy tutaj jak na dłoni, że tłumaczenie zostało
może nie tyle zabite, co mocno pokiereszowane przez
niechlujność i nieuwagę. W środowisku tłumaczy
panuje przekonanie, że najważniejsza w tym fachu
jest znajomość własnego języka. Tutaj to stwierdzenie
pasuje idealnie, ponieważ większość błędów opiera się
niekoniecznie na złym przekładzie (który ostatecznie
okazuje się niezły), lecz na nieznajomości zasad języka
polskiego. Mam tu na myśli liczne wpadki językowe,
pominięte przecinki (albo też odwrotnie – nieuzasadnione
znaki interpunkcyjne), polskie znaki umieszczane w złych
miejscach oraz błędy gramatyczne. Naturalnie nie skupię
się na wyliczaniu każdego z nich, a jedynie postaram
się wyłowić najciekawsze, moim zdaniem, przykłady.
Już na samym początku mamy do czynienia
z niepotrzebnymi apostrofami. Widzimy Tiger’a
Woods’a, Alzheimer’a, Doktora Phil’a, zamiast Tigera
Woodsa, Alzheimera oraz Doktora Phila – to tylko
kilka przykładów tego niezrozumiałego wyboru.
Polski przekład roi się także od angielskich wtrąceń,
westchnień i zduszonych okrzyków, które w większości
przypadków nie wnoszą nic do wypowiadanych
kwestii, a takie wyrazy jak uh, hey, huh? czy też
kompletnie niezrozumiałe mahmahmmmnanmna, wręcz
utrudniają lekturę napisów - w szczególności osobom
niesłyszącym, dla których przecież taka forma przekładu
zdaje się powstawać. Skoro anonimowy tłumacz uznał,

że podkreślenie ekspresji Carlina jest niezbędne,
mógł się pokusić o spolszczenie tych zwrotów. Och,
hej oraz co?/nie?, brzmią dobrze, wyglądają jeszcze
lepiej, a co najważniejsze nie wprowadzają chaosu
i nie odwracają uwagi widza od treści napisów i tego,
co się dzieje na ekranie.
Podejrzany jest także zwrot: lubił robić
sobie tam drzemkę. Nie ulega wątpliwości, że
odpowiednim czasownikiem
do przełożenia tego
związku frazeologicznego jest w tym wypadku ucinać.
Wyraźnym problemem dla tłumacza okazał się także
angielski wulgaryzm shit, który w większości form został
przełożony dosłownie. Niestety dla niego, w języku
polskim to słowo nie może opisywać wszystkiego.
Dlatego zdanie pokroju: Pozbieraj swoje gówna z biurka
i spierdalaj stąd! Jesteś przegrańcem! brzmi sztucznie i
topornie, nawet jeżeli nie weźmiemy pod uwagę oficjalnie
nieistniejącego słowa przegraniec, które można było z
powodzeniem zamienić na nieudacznika. Wracając do
słowa shit, należy pamiętać, że powoli się ono dewaluuje
i nie jest już postrzegane za wulgarne w takim stopniu jak
niegdyś. Wydaje mi się, że najrozsądniejszym wyjściem
jest tworzenie łagodniejszych, ale za to zróżnicowanych
i naturalnie brzmiących synonimów: Pozbieraj swoje
graty/śmieci.
Dzieło George’a Carlina jest samo w sobie
dość mocne, a wulgaryzmy pełnią w nim określoną
funkcję. Dosłowne tłumaczenie niektórych z nich
sprawia, że całość brzmi niedorzecznie w nowym
kontekście językowym, co może być odrzucające dla
polskiego widza. Przykładowo mamy tutaj pojawiający
się kilkukrotnie tytułowy „catch phrase”, który
po polsku brzmi tak: To wszystko gówno prawda,
ludzie! To wszystko gówno prawda i jest to dla was
złe! Gołym okiem widać, że kompozycja jest zupełnie
zaburzona. Efekt płynnego, chwytliwego It’s all bullshit,
folks. It’s all bullshit and it’s bad for ya! zniknął, przez
co trudno go zapamiętać, a to przecież efekt odwrotny
od zamierzonego. Myślę, że zdanie Toż to gówno, ludzie,
gówno! I nie wyjdzie wam na dobre! zachowałoby
oryginalny sens (pamiętajmy, że bullshit nie oznacza
tylko bzdury, ale jest także wyrazem głębokiego poczucia
gniewu i niesprawiedliwości), utrzymując przy okazji
swój ładunek emocjonalny i logikę. Jedynie płynność
tego „refrenu” zostałaby zastąpiona bogatszą rytmiką,
która również sprawdza się dobrze w tej roli.
W czasie seansu można zauważyć, że irytująca
jest także ilość wykrzykników w napisach.
O ile wielokropki w filmach mają swoje uzasadnienie,
bowiem zaznaczają ciągłość wypowiadanych kwestii,
to nagminne korzystanie z wykrzykników jest
nierozsądne. Widz jest zdezorientowany. Widząc je,
spodziewa się ujrzeć na ekranie gniew, panikę – jednym
słowem silne emocje. Niestety w rozpatrywanym
przeze mnie tłumaczeniu znaki interpunkcyjne często
nie korespondują z tym, co się dzieje na ekranie.
Jest to problem o tyle istotny, że w momentach kiedy
znak ten pojawia się w uzasadnionym momencie, nie
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robi już odpowiedniego wrażenia. Lista urozmaiconych
pod kątem emocjonalnym kwestii zamienia się w ścianę
jednolitego tekstu, który w niedostatecznym stopniu
oddaje filmową rzeczywistość.
Ciekawym zjawiskiem jest także przełożenie
pleonazmu period of time na okres czasu. W teorii
jest to wierny przekład, ale można było go zamienić
na poprawny językowo okres, odcinek czasu lub
po prostu czas. Nie zmienia to sensu zdania, a przy okazji
nie krzewi błędów językowych u rodaków, podczas gdy
angielskie period of time zdaje się być powszechnie
akceptowaną formą. Kolejną niedogodnością dla
polskiego widza jest także niestosowanie przypisów,
podczas gdy materiał przepełniony jest odniesieniami
kulturowymi. Za przykłady niech posłużą wspomniani
przez Carlina Bracia Menendez, P.T. Barnum i Doktor
Phil. Zdecydowanej większości Polaków te nazwiska
nic nie mówią. Wziąwszy pod uwagę, że nie mamy
do czynienia ze zwykłem filmem, lecz występem komika,
musimy poznać kontekst historyczny oraz kulturowy
żeby zrozumieć niektóre żarty.
W rzeczywistości takich błędów jest dużo
więcej. Niezrozumienie słów, nielogiczne zdania
oraz nietrafione decyzje translatorskie są tutaj dość
częstym zjawiskiem. Tym większe zdziwienie mnie
ogarnia, gdy muszę przyznać, że ostatecznie przekład
jest całkiem udany. Z pewnością niepozbawiony wad,
ale spełnia najważniejszą funkcję: tłumaczy niełatwy

język Carlina na polski, zachowując przy tym ducha
oryginału. Większość kwestii jest ułożona całkiem
zręcznie, czyta się je lekko i – pomimo fatalnej korekty
– bez wrażenia, że mamy do czynienia z amatorskim
przekładem. Z drugiej strony bądźmy świadomi, że –
o dziwo! – It’s Bad for Ya!, w porównaniu do innych
taśm Carlina, jest dość ubogie, jeżeli chodzi o gry
słowne i zabawę językiem. Największym, a tym samym
jedynym poważnym wyzwaniem, okazał się podział
materiału na dwie części konceptualne. Pierwsza
z nich składa się z niewybrednych żartów, przy których
można odpocząć i przygotować się na część drugą.
Zdania są krótkie i niewyszukane, a dobór potocznego
słownictwa został zachowany w dostatecznym stopniu.
Druga połowa materiału jest bardziej poważna
i dotyczy istotnych obserwacji społeczno-politycznych.
Wypowiedzi stają się dłuższe i komplikują się. Nie da się
ukryć, że utrzymanie odpowiedniego tempa narracji
wymagało pewnego wysiłku, który to tłumacz podjął
z powodzeniem. Mimo że po raz pierwszy od wielu
lat carlinowska szala przechyliła się w stronę treści
(zamiast, jak na poprzednich szczeblach jego kariery,
balansować między nią, a formą), nie można odmówić
zasług autorowi przekładu, który zadowalająco wywiązał
się ze swojego zadania. Pozostaje tylko żałować, że nie
przyłożył odpowiedniej wagi do rzeczy pozornie błahej:
to znaczy szczegółów, bo – jak widzimy na przykładzie
tego tekstu – to właśnie one budują ogół.
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