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Wybrane zagadnienia przek ładu

i ich użyteczność  w glottodydaktyce

auczanie języków obcych jest nierozerwalnie związane z dialogiem między-
kulturowym. Oba te procesy wzajemnie się warunkują i dopełniają. Ich
znaczenie wzrosło dopiero pod koniec XX i na początku XXI wieku, kiedy

mapa świata uległa zdecydowanej zmianie i dodatkowo została rozszerzona o obsza-
ry wirtualne. We współczesnej rzeczywistości jesteśmy niemal „skazani” na kon-
takty z przedstawicielami innych narodowości, których doświadczenia kulturowe
nierzadko znacznie różnią się od naszych. Nieprzypadkowo właśnie kompetencja
kulturowa – obok znajomości języka obcego – postrzegana jest jako warunek udanej
komunikacji interpersonalnej, a tym samym jako potwierdzenie nabycia umiejętności
porozumiewania się z reprezentantami innych nacji. Nieprzypadkowo zatem w ostat-
nich latach temat kompetencji kulturowej (i interkulturowej)1 stanowił przedmiot
rozważań szczególnie w obrębie takich dziedzin, jak glottodydaktyka, translatologia,
czy marketing i zarządzanie (w kontekście negocjacji i zachowań w biznesie).

W wymienionych dyscyplinach odnaleźć można wspólne stanowisko wobec spo-
sobów „ujawniania się” kultury. Na kompetencję kulturową składa się bowiem nie
tylko tzw. kompetencja socjokulturowa (znajomość warunków życia w danym kraju,
systemu wartości i odniesień etyczno-kulturowych, strategii komunikacyjnych zwią-
zanych z posiadaniem umiejętności werbalnego i niewerbalnego zachowania się

                                                          
1 Kompetencja interkulturowa najczęściej rozumiana jest jako „wiedza o kulturze zarówno własnego,

jak i innego społeczeństwa (Knowledge/savoir), umiejętność interpretacji przejawów innej kultury
i odnoszenia ich do własnej (Skills/savoir comprendre), umiejętność zdobywania wiedzy o kulturze
i wykorzystywania jej w konkretnej sytuacji komunikacyjnej (Skills/savoir apprendre/fair); ciekawość,
otwartość w podejściu do zagadnień kultury; gotowość do weryfikowania poglądów na własną lub inną
kulturę (Attitudes/savoir eter); krytyczna świadomość kulturowa i obywatelska potrzebna do obserwowa-
nia i wyciągania wniosków na temat kultury (Education/savoir s’engager)”. Por. M. Byran, G. ve Zarate:
Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Multilinqual Matters 1997, rozdział 2.
i 3., cytat za E. Bandura: Podejście etnograficzne i porównawcze w nowych materiałach do nauczania
kompetencji interkulturowej na lekcji języka obcego. W: European Year of Languages 2001. Red.
T. Siek-Piskozub. Poznań 2002, s. 192–193.
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i działania w konkretnej sytuacji komunikacyjnej), kanonu kulturowego (wiedza
z zakresu historii danego narodu, kultury oraz jej twórców)2, ale również l i n g u a -
k u l t u r a  rozumiana jako „językowy obraz wartości, symboli, sensów charaktery-
stycznych dla danego obszaru kulturowego”3. Jeśli traktować język i kulturę jako
całość, jako dziedziny silnie zespolone, wówczas kod językowy nie będzie wyłącz-
nie środkiem komunikacji, ale przede wszystkim „lustrem” kultury, jej medium, za
pomocą którego są przekazywane elementy kultury oraz werbalizowane „treści
kulturowe”. Z takiego założenia wypływa kolejna konstatacja: w języku komunikuje
się różnorodność i odmienność danej kultury. Tym samym pojęcie linguakultury
staje się kluczowe w procesie nauczania języka obcego.

Sposobem poznawania linguakultury danego narodu, tj. elementów kulturowych
w języku, jest praca z tekstami4. Związki między językiem a kulturą, a przede
wszystkim r ó ż n o r o d n o ś ć  k u l t u r o w a , najwyraźniej dochodzą do głosu
w pracy tłumacza, więc nieodłącznym elementem glottodydaktyki powinny być
zajęcia z elementami przekładu. Z przekładem mamy bowiem do czynienia niemal
wszędzie. Niezwykle częstym rodzajem przekładu spotykanym w życiu codziennym
jest przekład i n t e r s e m i o t y c z n y  – dokonywany pomiędzy różnymi systemami
znaków5. Przykładem są znaki drogowe dostarczające konkretnych informacji czy
też piktogramy na drogowskazach miejskich. Bardziej złożoną formą przekładu
intersemiotycznego jest ekranizacja dzieła literackiego lub realizacja sceniczna
utworu dramatycznego. Drugim rodzajem przekładu jest przekład i n t r a l i n -
g w a l n y  (wewnątrzjęzykowy), czyli w obrębie tego samego języka etnicznego (np.
„przełożenie” danej wypowiedzi w dialekcie lub gwarze środowiskowej na język
literacki lub odwrotnie). Od drugiej połowy XX wieku coraz większe znaczenie dla
międzynarodowej współpracy politycznej, gospodarczej, naukowej i technicznej oraz
oświatowej, turystycznej czy kulturalnej ma trzeci rodzaj przekładu – przekład interlin-
gwalny (międzyjęzykowy) dokonywany między dwoma różnymi językami etnicznymi.
Żyjemy w „czasach przekładu” i nie sposób pomijać jego obecności oraz znacze-

nia we współczesnym świecie. Przekład (rozumiany jako produkt końcowy czynno-
ści tłumacza oraz proces tłumaczenia) jest formą k o m u n i k a c j i  m i ę d z y j ę z y -
                                                          

2 M. Jelonkiewicz: Kanon kulturowy i kompetencja socjokulturowa w opisie kompetencji językowej na
potrzeby certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego. W: Inne optyki. Nowe programy, nowe
metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Red. R. Cudak,
J. Tambor. Katowice 2001, s. 504–506.

3 G. Zarzycka: Linguakultura – czym jest, jak ją badać i „otwierać”? W: Wrocławska dyskusja o języ-
ku polskim jako obcym. Red. A. Dąbrowska. Wrocław 2004, s. 436. Warto nadmienić, że Zarzycka wy-
różnia linguakulturę głównego nurtu (narodową) oraz linguakultury środowiskowe, peryferyjne (zindy-
widualizowane w stosunku do linguakultury głównej).

4 G. Zarzycka mówi o badaniu i „otwieraniu” linguakultury, tj. wyszukiwaniu miejsc kontaktowych
między językiem a kulturą w różnorodnych typach tekstów od literackich przez prasowe po różnorodne
teksty pisane i mówione. Tamże, s. 436.

5 R. Jakobson: W poszukiwaniu istoty języka. T 1. Warszawa 1989, s. 373.
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k o w e j , a tym samym m i ę d z y k u l t u r o w e j , natomiast sam tłumacz jest po-
średnikiem między danymi kulturami. Podobnie jak w przypadku komunikacji jed-
nojęzycznej, elementami składowymi aktu komunikacji są: komunikat (tekst),
nadawca, który – posiadając określony cel – kieruje wypowiedź do konkretnego (lub
hipotetycznego, modelowego) odbiorcy i chce wywołać u niego odpowiednie reak-
cje (np. estetyczne w przypadku tekstów literackich i artystycznych, zakup towaru
w przypadku tekstu reklamowego). Aby osiągnąć swój cel, nadawca musi podjąć
jakieś strategie i sięga po konkretny kod, za pomocą którego przekaże swoje inten-
cje. Cały akt komunikacyjny odbywa się w konkretnej sytuacji gwarantującej za-
chowanie kontaktu między nadawcą a odbiorcą poprzez posługiwanie się wspólnym
językiem, posiadanie wspólnych doświadczeń kulturowych i podobnej wiedzy kultu-
rowej zdobytej poprzez uczestnictwo w danej kulturze. Nadawca może odnieść się
do potrzeb, wyobrażeń i wiedzy odbiorcy, próbując wiedzę tę potwierdzić lub prze-
budować. Należy jednak pamiętać, że w przypadku przekładu akt komunikacji zo-
staje znacznie rozszerzony o nowe elementy. Dochodzi nowy kod, zatem i nowy
komunikat, nowy odbiorca docelowy, powstaje nowa sytuacja oraz zmienia się for-
ma kontaktu z odbiorcą. Tłumacz natomiast wchodzi w podwójną rolę odbiorcy
(pierwotnego) i nadawcy (wtórnego). Możemy więc powiedzieć, że w przypadku
translacji mamy do czynienia z dwiema sytuacjami komunikacyjnymi oddzielonymi
od siebie w czasie i przestrzeni6.

Zadaniem tłumacza w roli pierwszego odbiorcy jest prawidłowe „rozczytanie”
intencji nadawcy, ale również rozszyfrowanie informacji implicytnych. W sytuacji
idealnej powinien on dysponować taką wiedzą, jaką posiada nadawca, czyli autor
tekstu oryginalnego. Wiedza ta winna dotyczyć założeń komunikatu wyjściowego,
ukrytych w nim informacji, odniesień, aluzji oraz zakładanego u modelowego od-
biorcy zasobu wiadomości (presupozycje). Jeśli tłumacz nie należy do tej samej
wspólnoty językowej i kulturowej co autor, czyli poziom wiedzy tłumacza odbiega
od wiedzy autora, wówczas w przypadku wystąpienia w tekście informacji implicyt-
nie w nim zawartych istnieje niebezpieczeństwo, że tłumacz nie wyczyta ich, nie
zrekonstruuje ich i ostatecznie nie odda w przekładzie. Przykładem na wystąpienie in-
formacji implicytnej jest następujące zdanie: „Po tylu latach pracy przyszło mu korzystać
z kuroniówki”. Informacją eksplicytną jest korzystanie z „marnych” przywilejów, na co
wskazuje semantyka frazy przyszło mu korzystać. Informacją implicytną jest natomiast
nazwa zupy, posiłku dla bezrobotnych wprowadzonego pod auspicjami ówczesnego
ministra pracy Jacka Kuronia – jej spożywanie informuje o tym, iż konsument „kuro-
niówki” stracił pracę i pobiera zasiłek dla bezrobotnych.

Tłumacz, występując w roli wtórnego nadawcy, powinien odnieść się do oczeki-
wań odbiorcy docelowego, a jednocześnie uwzględnić jego wiedzę, posiadane pre-
                                                          

6 Wyjątek stanowi tłumaczenie ustne, w przypadku którego tłumacz uczestniczy w tej samej sytuacji
komunikacyjnej, co nadawca wyjściowy i odbiorca docelowy. Na ten temat por. K. Lipiński: Vademecum
tłumacza. Kraków 2000, s. 20.
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supozycje, skojarzenia, czyli określić stopień deszyfracji implicytnych (również
eksplicytnych) informacji zawartych w tekście oryginalnym. Konieczność uwzględ-
nienia „horyzontu oczekiwań” odbiorcy oraz jego wiedzy wynika z przynależności
do odmiennej wspólnoty językowo-kulturowej nadawcy wyjściowego (autora)
i odbiorcy docelowego. Jeśli doświadczenia kulturowe oraz posiadana wiedza kultu-
rowa są zbyt odmienne, wówczas tłumacz za pomocą odpowiedniej strategii może
przybliżyć odbiorcy kulturę wyjściową, na przykład stosując zabieg a m p l i f i k a -
c j i  (rozszerzenie tekstu o nowe elementy) lub t ł u m a c z e n i e  w y j a ś n i a j ą c e
(jako sposób uzupełnienia brakującego ekwiwalentu) w formie objaśnienia w tekście
lub przypisu. W ten sposób w przekładzie zachowane zostaną elementy obce wzglę-
dem kultury docelowej, a język „opisze” nową rzeczywistość. Tłumacz może też
poddać tekst naturalizacji, wprowadzając elementy kultury docelowej (ekwiwalencja
funkcjonalna) i usuwając za pomocą zabiegu r e d u k c j i  elementy „obce” kulturo-
wo7. Spektakularnym przykładem naturalizacji przekładu jest przełożenie sekwencji
z „Ojcze Nasz” panem nostrum quotidianum („chleba naszego powszedniego”) na
język Eskimosów następującymi słowami: „ryby naszej powszedniej”8. Ponieważ
dla Eskimosów chleb jest pożywieniem egzotycznym, dosłowny przekład nie speł-
niałby funkcji odniesienia do pożywienia powszechnego. Po uwzględnieniu różnic
kulturowych i odmiennego horyzontu oczekiwań odbiorcy docelowego, wprowa-
dzenie ekwiwalentu funkcjonalnego (ryba dla Eskimosów jest funkcjonalnym od-
powiednikiem chleba) pozwala zachować intencję oryginału i wywołać podobne
reakcje (i skojarzenia) u odbiorców kultury docelowej.

Z powyższych rozważań wynika więc, że operacja tłumaczenia nie jest jedynie
zamianą kodu językowego, czy – jak twierdzą laicy – przepisaniem tekstu w innym
języku. Celem procesu przekładu jest stworzenie nowego komunikatu tak, by wy-
woływał efekt komunikacyjny tożsamy lub zbliżony do tego, jaki wywołuje tekst
oryginalny. Translacja jest zatem działaniem złożonym, uwikłanym w daną sytuację
i związanym z realizacją konkretnego celu. Cel natomiast zespolony jest z funkcją
tekstu wyjściowego. Katharina Reiss, nawiązując do trzech podstawowych funkcji
języka według K. Bühlera, tj. przedstawiania, wyrażania i apelu, wyróżnia trzy gru-
py tekstów odpowiednio do danej sytuacji komunikacyjnej: teksty przedstawienio-
we/informatywne (nastawione na przekazywanie treści) z dominującą funkcją
                                                          

7 Mowa tutaj o dwóch strategiach tłumaczenia: egzotyzacji lub naturalizacji przekładu (według termi-
nologii Schleiermachera strategia uzyskania przekładu oswojonego, tzw. eingebürgte Übersetzung,
i wyobcowanego, tzw. verfremdete Übersetzung). Warto zwrócić uwagę, iż strategia naturalizacji jest
stosowana niezwykle często w literaturze dziecięcej. Wyjątek stanowią dzieła wymagające egzotyzacji
z powodu innych czynników, np. procesu globalizacji, przynależności do kultury popularnej, wreszcie
specyfiki tematycznej. Przykładem jest cykl o Harrym Potterze autorstwa J.K. Rowling. Natomiast ilu-
stracją niezwykle udanej naturalizacji przekładu jest tłumaczenie na język polski ścieżki dialogowej filmu
animowanego w konwencji bajkowej zatytułowanego Shrek (reż. V. Jenson, A. Adamson, 2001).

8 Przykład ten podaje H. Lebiedziński oraz K. Lipiński. Por. H. Lebiedziński: Elementy przekłado-
znawstwa ogólnego. Warszawa 1981, s. 67; K. Lipiński: Vademecum tłumacza. Kraków 2000, s. 22–23.
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przedstawieniową, teksty ekspresywne (nastawione na nadawcę) z dominującą funk-
cją ekspresywną oraz teksty apelatywne/operatywne (nastawione na wywołanie
określonego zachowania lub reakcji u odbiorców) z dominującą funkcją apelu9. Przy
tłumaczeniu danego typu tekstów za i n w a r i a n t  (element niezmienny) przyjmuje
się zachowanie w przekładzie tej samej funkcji tekstu, co w oryginale. Należy jednak
pamiętać, że rzadko mamy do czynienia z tekstami, w których występuje jedna funkcja.
Zazwyczaj w każdym tekście uobecnieniu podlegają wszystkie trzy funkcje językowe,
dopiero przewaga którejś z nich decyduje o typie tekstu. Przykładem jest ulotka infor-
macyjna hotelu z dominującą funkcją informacyjną (przedstawieniową) i sekundarną
funkcją apelatywną, mającą „wymusić” na odbiorcy odpowiednią reakcję. Zadaniem
tłumacza będzie dobór takich środków językowych oraz wybór takiej strategii tłumacze-
nia, aby w przekładzie na pierwszym planie znalazło się przekazanie informacji, przy
równoczesnym wprowadzeniu takich zabiegów językowych, które będą oddziały-
wać na zachowanie odbiorcy i w ten sposób uobecnią funkcję apelu.

Powstający przekład powinien spełniać również tekstowe kryterium akceptabilno-
ści10, czyli odpowiadać nie tylko (poprawnościowym) normom języka docelowego,
ale również konwencjom gatunkowym (tekstowym) obowiązującym w danej kultu-
rze, tj. ukształtowanym i charakterystycznym dla danej wspólnoty językowej. Kon-
wencje te dotyczą różnych poziomów tekstu: leksykalnego, gramatycznego, struktu-
ry tekstu, układu graficznego (np. preambuła i paragrafy w umowie międzynarodo-
wej), użycia znaków interpunkcyjnych (np. wykrzyknik w nagłówku listu w języku
                                                          

9 Por. Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Wiener Vorlesungen von Katharina Reiß. Red.
M. Snell-Hornby, M. Kadric. Wien 995, s. 81–92; B.Z. Kielar: Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne.
Wrocław-Warszawa-Kraków-Łódź-Gdańsk 1988, s. 34–35.

10 R.A. De Beaugrande i W.U. Dressler zdefiniowali siedem kryteriów decydujących o tym, iż dany
komunikat jest tekstem. Akceptabilność jest piątym kryterium tekstowości (obok kohezji, czyli spójności
strukturalnej, koherencji, czyli spójności semantycznej, intencjonalności, odnoszącej się do autorskiego
zamiaru zbudowania spójnego i koherentnego tekstu oraz realizującego intencję autora, informatywności
dotyczącej tego, w jakim stopniu wystąpienie danego komunikatu jest oczekiwane lub nieoczekiwane,
znane lub nieznane; sytuacyjności – czynników sprawiających, że wypowiedź jest odpowiednia do przed-
stawianej sytuacji oraz intertekstowości – czynników sprawiających, że zrozumienie wypowiedzi jest
uzależnione od znajomości innego lub innych już poznanych wcześniej tekstów). Akceptabilność dotyczy
takiego kształtu tekstu, który przez czytelnika odbierany będzie jako spójny i koherentny. Akceptabilność
dla de Beaugrande’a i Dresslera oznacza również zdolność odbiorców do „wyciągania instrukcji opera-
cyjnych” z wyrażeń językowych tekstu. Sam tekst dostarcza bowiem informacji, dzięki którym może być
on odbierany – pod względem spójności – jako akceptowalny. Por. R.A. de Beaugrande, W. Dressler:
Wstęp do lingwistyki tekstu. Przeł. A. Szwedek. Warszawa 1990, s. 26, 175. Użycie konkretnego typu
tekstu aktywizuje cechy dla niego charakterystyczne, co ułatwia akceptabilność u odbiorcy i sytuuje tekst
w danym kontekście. Zagadnieniem tym szczegółowo zajmuje się A. Duszak w kontekście badań nad
lingwistyką tekstu. Analizując kwestię pragmatyki dyskursu, autorka omawia stanowisko etnoretoryki
tekstu, według której czynniki historyczne, społeczne i kulturowe, współgrając z systemowymi parame-
trami danego języka, kształtują określone stereotypy tekstowe, czyli wzorce tekstowe będące wyrazem
określonych potrzeb komunikacyjnych w określonych typach sytuacji. Por. A. Duszak: Tekst, dyskurs,
komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998, s. 284–285, także s. 285–288.
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polskim, przecinek w liście w języku angielskim). Konwencje te spełniają funkcję
„sygnałów rozpoznawczych” dla uczestników aktu komunikacji i wyzwalają odpo-
wiednią postawę oczekiwania11, a także sterują procesem rozumienia danego tekstu
(np. w przypadku ulotki reklamowej, będącej tekstem operatywnym). Ponieważ
konwencjonalne elementy tekstu mogą różnić się w zależności od danej kultury, na
tłumaczu ciąży obowiązek znajomości konwencji tekstowych obowiązujących za-
równo w kulturze wyjściowej, jak i docelowej. Istniejące różnice w sposób naturalny
„wymuszają” na tłumaczu wprowadzanie zmian w tekście przekładu i są świadectwem
istnienia zjawiska asymetryczności systemów języków względem siebie na różnych
poziomach. Translacja nie oznacza więc dokładnego odwzorowania tekstu oryginalnego
w języku przekładu, a oryginał i przekład nigdy nie będą identyczne pod względem ich
postaci językowej i (często) formalnej – nawet w przypadku „prostych” tekstów użyt-
kowych. Ponieważ zmieni się odbiorca i kontekst, zaczynają obowiązywać konwencje
tekstowe panujące w kulturze docelowej. Nie oznacza to jednak, że indywidualne użycia
języka zostaną w procesie przekładu wyparte przez zjawiska konwencjonalne. Często
stają się one dla kultury docelowej źródłem zmian innowacyjnych.

Tłumacz zatem powinien być „wyposażony” w szereg kompetencji i umiejętności.
Musi posiadać wszechstronną znajomość języka wyjściowego i docelowego, wiedzę
z zakresu lingwistyki kontrastywnej, konwencji gatunkowych, rozległą wiedzę kul-
turową, kompetencję terminologiczną, fachową, a także cechować się kreatywnością
językową, nie mówiąc już o odpowiednich cechach psychofizycznych w zależności
od translacji ustnej lub pisemnej. Ze względu na wielość i różnorodność czynników
wynikających z tłumaczonego tekstu, a decydujących o uzyskaniu poprawnego,
a d e k w a t n e g o  przekładu (a nie – wiernego, jak formułują laicy), nie sposób
określić gotowych recept: „jak tłumaczyć?” dla adeptów sztuki przekładu, które
mogłyby być powszechnie zastosowane w procesie tłumaczenia każdego tekstu.
Można jedynie stworzyć pewne modele działań, spełniających rolę drogowskazów
w tworzeniu strategii tłumaczenia. Jednym z takich modeli jest analiza tekstu zapro-
ponowana przez niemiecką badaczkę, translatolożkę – Christiane Nord. Dla Nord
analiza tekstu oryginalnego jest fundamentalnym etapem procesu przekładu, gdyż
pozwala określić strategię czynności translatorskich. Badaczka tworzy zestaw pytań
(tzw. W-Fragen), mających służyć wyznaczeniu cech tekstu przekładanego oraz
sprecyzowaniu jego sytuacji komunikatywnej12. Pytania te dotyczą czynników ze-
wnątrztekstowych (textexterne Faktoren) oraz wewnątrztekstowych (textinterne
Faktoren). Pierwsze odnoszą się do kontekstu danego komunikatu, natomiast drugie
dotyczą samego tekstu.
                                                          

11 Por. B.Z. Kielar: Tłumaczenie i koncepcje …, s. 40. Autorka jako przykład podaje wypowiedź konfe-
ransjera na imprezie artystycznej, od którego oczekuje się, iż będzie mówił dowcipnie, natomiast od
referatu naukowego, że będzie rzeczowy.

12 Ch. Nord: Textanalyse und Übersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und didaktische
Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heidelberg 1988, s. 41.
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Wyznaczeniu czynników pozatekstowych służyć mają kolejne pytania: o nadawcę
(kto?), jego intencję (w jakim celu?), o odbiorcę (do kogo?), o medium (jakie me-
dium?), miejsce (gdzie?), czas (kiedy?) i o cel (dlaczego?). Odpowiedzi na te pyta-
nia – zdaniem badaczki – umożliwią określenie funkcji komunikatu. Czynniki we-
wnątrztekstowe, dotyczące samego tekstu, obejmują pytania: o temat (o czym mówi
tekst?), treść (co? kto?), presupozycje (czego nie ma w sposób eksplicytny?), o ko-
lejność wypowiedzeń (jak jest zbudowany tekst?) oraz elementy pozawerbalne,
użytą warstwę leksykalną (jakimi słowami?), składnię (w jakich zdaniach) i ton
wypowiedzi (w jakim tonie?). Wyznaczone takimi pytaniami kolejne kroki analizy
tekstu oryginalnego mogą odnosić się do wszystkich odmian tekstów. Propozycja
Christiane Nord, wykazując nienormatywny charakter (w sensie niesystemowego
widzenia zjawisk językowych, gdyż zmiana kontekstu oznacza dla nich zmianę ich
funkcji), zmierza do pogodzenia teoretyków i praktyków przekładu – ci ostatni bo-
wiem często odrzucają modele teoretyczne jako bezużyteczne w praktyce przekładu.
Powtórzone powyższe pytania względem hipotetycznego (potencjalnego) przekładu
pozwolą na określenie ram działania tłumacza. Jeśli założy on, że zmianie ulegną
parametry odbiorcy (odbiorca wyjściowy: specjalista → zakładany odbiorca doce-
lowy: przeciętny „Kowalski”) ze względu na zmianę medium zgodnie z decyzją
zleceniodawcy (tygodnik dla przedstawicieli klasy średniej → dziennik lokalny),
wówczas konieczne będą pewne przesunięcia w obrębie czynników wewnątrztek-
stowych (na poziomie leksyki i składni). Przesunięcia te mogą oznaczać koniecz-
ność wyjaśnienia przez tłumacza terminów obcego pochodzenia (np. anglicyzmy),
wprowadzenia do tekstu amplifikacji celem objaśnienia terminologii specjalistycz-
nej, przeformułowań na poziomie składni tak, aby uniknąć nagromadzenia zdań
wielokrotnie złożonych, typowych dla komunikatów specjalistycznych. W ten spo-
sób tłumacz, uwzględniając nowego odbiorcę docelowego, określi strategię transla-
cyjną w odniesieniu do przekładu zleconego tekstu.

Powyższe rozważania wielokrotnie wskazywały na znaczenie w pracy tłumacza
elementów kulturowych, determinujących jego decyzje i sam proces tłumaczenia.
Niezaprzeczalna jest zatem teza o istnieniu ścisłego związku między językiem
a kulturą. Śledzenie tych zależności na drodze analizy porównawczej tekstu wyj-
ściowego i docelowego pozwoli przesunąć ku centrum refleksji zjawiska zachodzące
w procesie transformacji oryginału na język przekładu oraz trudności językowe
i „kulturowe”, jakie tekst oryginału stawia przed tłumaczem.

Wprowadzona do nauczania języków obcych analiza porównawcza oryginału
i przekładu pozwoli uświadomić uczącym się asymetryczny układ systemów danych
języków. W ten sposób zupełnie naturalnie zauważone zostaną różnice we wzorcach
gramatycznych (np. brak jakiejś kategorii gramatycznej w danym języku, która
została oddana za pomocą środków leksykalnych), składniowych czy na poziomie
słownictwa. Klasycznym dowodem, iż języki nie są względem siebie lustrzanymi
odbiciami – z takiego założenia wychodzą często adepci sztuki przekładu, stosując
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tłumaczenie verbum pro verbo (dosłowne) – jest stosowanie w języku polskim form
bezosobowych czasowników modalnych (należy, powinno się itd.) w instrukcjach
obsługi na miejsce form strony biernej występującej w języku niemieckim i angiel-
skim. Kolejnym argumentem przemawiającym za zasadnością wprowadzenia pod-
czas nauki języka obcego analizy porównawczej tekstów dwujęzycznych jest fakt, że
w trakcie takiej analizy w sposób naturalny i łatwy, uczący się dokonają porównania
języka docelowego i wyjściowego, co pozwoli nie tylko ujawnić miejsca interferencji
językowej, ale również odkodować struktury i elementy języka docelowego13.

Włączenie w proces dydaktyczny tekstów dwu- lub kilkujęzycznych (w zależności
od kraju pochodzenia osób uczących się w grupie) ma również tę zaletę, że pracu-
jemy z „całymi”, niespreparowanymi tekstami, tj. ze znaczeniami kontekstowymi,
a nie wyizolowanymi (słownikowymi) znaczeniami pojedynczych leksemów lub
nawet zdań. Praca z takimi tekstami przyczynia się również do szybszej i efektyw-
niejszej kontroli umiejętności rozumienia języka, a tym samym staje się środkiem
rozwijania kompetencji językowych, gdyż może stymulować rozwój czterech podsta-
wowych sprawności: rozumienia, czytania, pisania i mówienia, jeśli uczący się otrzy-
mają dodatkowe ćwiczenia (np. redakcyjne) nawiązujące do analizowanych tekstów.

Uzupełnienie analizy porównawczej o określenie czynników zewnątrz- i wewnątrztek-
stowych (według Christiane Nord) zarówno w odniesieniu do oryginału, jak i jego prze-
kładu celem określenia różnic natury językowej i kulturowej lub ich braku, może zaowo-
cować uchwyceniem ukrytych (implicytnych) znaczeń tekstu, ujawnionych w przekła-
dzie dla odbiorcy docelowego należącego do innego obszaru kulturowego. Taka forma
analizy przyczyni się również do atrakcyjnego uwypuklenia istniejących różnic kulturo-
wych między odbiorcą zakładanym przez autora a odbiorcą założonym przez tłumacza,
a tym samym stanie się sposobem poznawania linguakultur danych narodów. Interesują-
cą ilustracją roli adresata przekładu, a tym samym kultury docelowej w wyznaczeniu
strategii translacyjnej i w procesie kształtowania tekstu tłumaczenia, są polskie wersje
Alicji w krainie czarów Lewisa Carrolla autorstwa Marii Morawskiej, Antoniego Maria-
nowicza, Macieja Słomczyńskiego i Roberta Stillera.

Należy również zwrócić uwagę, iż włączenie do glottodydaktyki zjawisk związa-
nych z przekładem, nie powinno zostać sprowadzone do ćwiczeń polegających na
samodzielnym tłumaczeniu tekstów lub ich fragmentów przez uczących się. Tłuma-
czenie jest bowiem złożonym procesem przetwarzania informacji, wymagającym
wiedzy kulturowej i znajomości języka jako całego systemu, który powstaje i tworzy
się na bazie doświadczenia i posiadanego zasobu wiedzy. Tłumaczenie jest zatem
samodzielną umiejętnością, której nauczanie powinno być wyłączone z nauczania
języka obcego, gdyż wymaga ono kształcenia specjalistycznego.

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że włączenie w proces
dydaktyczny wielojęzycznych tekstów użytkowych (np. ulotki reklamowe hoteli,
                                                          

13 Por. J. Pieńkos: Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Zakamycze 2003, s. 333.
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ulotki informacyjne dołączane przy zakupie towarów) stanowi z jednej strony po-
twierdzenie, że przekład towarzyszy nam na co dzień i niekiedy różnych tekstów
nawet nie traktujemy jako tekstów tłumaczonych, natomiast z drugiej strony dostar-
cza nam materiału językowego do analizy różnic językowych wynikających z od-
miennych systemów języka wyjściowego i docelowego oraz z zakorzenienia anali-
zowanych tekstów w odmiennych obszarach kulturowych. Analiza porównawcza
oryginału i jego przekładu i odkryta na tej podstawie ich odmienność stanowić może
nie tylko dodatkową motywację do nauki języka obcego, a tym samym lepszego
i szybszego opanowania języka obcego, ale również środek służący do odkrywania
innych kultur poprzez i za pomocą języka.
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