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W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej opracowań, których przedmio-
tem jest przekład  Ta widoczna gołym okiem mnogość prac poświęconych prze-
kładowi w ogóle i poszczególnym jego typom wskazuje na stale utrzymujące się 
zainteresowanie przekładem jako obiektem badań naukowych  Jednocześnie na 
obecnym etapie obserwujemy w interesującej nas dziedzinie zjawiska negatyw-
ne, nierzadko wywołujące sporo zamieszania i nieporozumień interpretacyjnych 
i pojęciowych  Wiąże się to z faktem, że w literaturze przekładoznawczej przewa-
żają pozycje służące celom dydaktycznym (na pewno wpływa na to niewątpliwa 
praktyczna potrzeba takich opracowań), co zaś tyczy się prac relacjonujących 
realizację zadań badawczych, to z reguły są to niewielkie artykuły, rozproszone 
po periodykach i tomach zbiorowych, mające charakter fragmentaryczny, nie-
rzadko przyczynkowy  Na tym tle szczególnie daje się odczuć deficyt prac o bar-
dziej uogólniającym, teoretycznym charakterze  Zresztą stan wspomnianych 
publikacji dydaktycznych nie może też zadowalać, z reguły ograniczają się one 
bowiem do relacjonowania opracowań dawniejszych, nie zawsze podporządko-
wanego jasnym kryteriom metodologicznym i określonej podstawie teoretycz-
nej  Nietrudno zaobserwować w nich niedostateczny stopień uporządkowania 
pojęć i wykorzystywanej terminologii, co ujawnia brak spójnych koncepcji teo-
retycznych  Autorzy zazwyczaj opierają się na przyjętych dawniej koncepcjach 
teoretycznych; ale bogate już dziedzictwo ujęć dawniejszych nierzadko krępuje 
ich, powoduje utrzymywanie się wielu pojęć niejasnych, niedostatecznie pre-
cyzyjnych, często irytująco powtarzanych bez niezbędnej krytycznej refleksji  
Tymczasem refleksja taka wydaje się po kilku dziesięcioleciach od ich powstania 
niezbędna  Oznacza to potrzebę przeglądu pojęć i koncepcji uznanych w prze-
kładoznawstwie za klasyczne, w szczególności zaś treści i wzajemnego powiąza-
nia używanych w nich terminów w celu skonfrontowania ich ze współczesnym 
stanem refleksji nad przekładem  A stan ten naznaczony jest zwłaszcza jedną 
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charakterystyczną cechą: ustawicznymi i z różnym powodzeniem podejmowany-
mi próbami zakotwiczenia badań nad przekładem w systemach zależności wyni-
kających z kontekstów kulturowych  Towarzyszy mu nierzadkie kontestowanie 
tradycyjnego skupienia badań przekładoznawczych wokół kategorii ekwiwalencji  
Aktualnym wyzwaniem staje się w tej sytuacji podejmowanie prób skonstruowa-
nia nowych ujęć nadających ład teoretycznej refleksji przekładoznawczej  

Niewątpliwie jedną z przyczyn utrzymywania się wysokiego stopnia zainte-
resowania zagadnieniami przekładu jest stała, może nawet narastająca potrzeba 
zapewnienia tłumaczy dla potrzeb kultury, życia społeczno-politycznego i pub-
licystyki, sfery gospodarki, technologii i biznesu  Przeobrażenia, których jeste-
śmy świadkami w ostatnich dziesięcioleciach, spowodowały nie tylko gwałtowną 
intensyfikację wymiany informacji w wymiarze międzynarodowym, lecz także 
pojawienie się nowych dziedzin życia, w których taka wymiana jest niezbędna  
Przekład gra w tych procesach niebagatelną rolę, co jest oczywiste dla każdego  
Wraz z przeobrażeniami w życiu społecznym i w sferze technologii zmienia się 
i przekład, zmieniają się wymagania wobec tłumacza i tolerowane granice jego 
swobody  Takie zjawiska, jak tłumaczenie środowiskowe, rynkowa lokalizacja 
produktów, przygotowywanie obcojęzycznych wersji stron internetowych przed-
siębiorstw czy lawinowy wręcz wzrost roli oprogramowania służącego tłuma-
czeniu tekstów użytkowych, każą stawiać pytanie o granice przekładu i o jego 
umieszczenie pośród zjawisk pokrewnych  Następnym aktualnym pytaniem 
staje się kwestia ekwiwalencji jako pojęcia służącego od dawna do opisu przekła-
du – na ile jest ono przydatne do opisu tak zmieniającego się obiektu? Czy można 
w dalszym ciągu mówić o jego centralnej pozycji w tym opisie, a może przeciw-
nie – raczej należałoby uznać je za zbędne? Te uwagi prowadzą nas do konsta-
tacji, że jednocześnie także przekładoznawstwo domaga się jeśli nie koncepcji 
zupełnie nowych, to przynajmniej solidnego przeglądu i przewartościowania 
tych twierdzeń, które nie przystają ani do obecnego oblicza samych przekładów, 
ani do przygotowanego przez tzw  zwrot kulturowy w naukach humanistycznych 
zmienionego sposobu widzenia przekładu, jego cech i uwarunkowań  

Wydaje się więc, że obecnie nadszedł czas na rekapitulację rozproszonych 
po wielu tomach zbiorowych najróżniejszych ujęć i przyczynków dotyczących 
przekładu i zaprezentowanie propozycji jego opisu wewnętrznie niesprzecznego, 
zbudowanego wokół pewnych przyjętych założeń terminologicznych i metodo-
logicznych  Oznacza to zarówno nowe zasady opisu, jak i nowe lub przynajmniej 
zmodyfikowane propozycje sklasyfikowania podlegających takiemu opisowi zja-
wisk  Ważnym elementem opisu jest także propozycja uporządkowania aparatu 
pojęciowego, co oznacza krytyczną rewizję niektórych definicji podstawowych 
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dla przekładoznawstwa terminów wraz z próbą ich zdefiniowania na nowo, tak 
aby definicje te były pozbawione dowolności, niejasności i nieweryfikowalności 
oraz by zapewniały możliwie (na ile w nauce humanistycznej jest to osiągalne) 
precyzyjne i pozbawione dwuznaczności używanie terminologii 

Książka niniejsza oczywiście nie jest w  stanie podołać tak wielu wyzwa-
niom, jak to opisano powyżej  Niemniej ma ona stanowić próbę przedstawie-
nia problematyki przekładoznawczej w  sposób uporządkowany, w  stałej kon-
frontacji z  ujęciami tradycyjnymi  Przy czym „konfrontacja” nie oznacza ich 
zamierzonego kontestowania, lecz raczej krytyczny przegląd, nierzadko także 
propozycję odświeżonego odczytania  Jest to więc w  zamyśle przede wszyst-
kim monografia teoretyczna, będąca głosem we współczesnych dyskusjach 
specjalistów-przekładoznawców, nierzadko różnie rozumiejących i stosujących 
terminologię, a także wychodzących z odmiennych przesłanek teoretycznych  
Nie dezawuując tej różnorodności, przeciwnie – uznając ją za wartość, zabie-
ram głos bez ukrywania swej pozycji teoretyczno-metodologicznej, lecz starając 
się ją uzasadnić i odpowiednio zastosować  Jest więc niniejsza książka mono-
grafią systematyzującą niektóre spośród podstawowych zagadnień przekłado-
znawstwa, oferującą propozycję spojrzenia na przekład z wyraźnie określonych 
pozycji lingwistycznych, w  ujęciu funkcjonalno-komunikacyjnym  Obok tego 
w zamyśle jest to również książka, która może być używana jako podręcznik 
akademicki  Stąd w niej pewna ilość partii referujących stan wiedzy, niewpro-
wadzających własnych rozwiązań, a  także pozbawionych aspektu polemiczne-
go; stąd także spora liczba przykładów ilustrujących poszczególne zagadnienia, 
przy czym przykłady te wykorzystują materiał z różnych języków i par języków, 
w rozmaitej kombinacji, tak aby książka mogła służyć jako pomoc do zajęć na 
różnych specjalnościach filologicznych  Przeważa jednak materiał rosyjsko-pol-
ski i polsko-rosyjski, co jest zamierzeniem celowym, gdyż na rynku dominują 
opracowania oparte na języku angielskim, a  opracowań odwołujących się do 
języka rosyjskiego jest niewiele  Zresztą dotyczy to także refleksji teoretycznej: 
mimo że w  literaturze przekładoznawczej w pewnym stopniu uwzględnia się 
niekiedy dorobek lingwistyki rosyjskiej w dziedzinie opisu przekładu, ogólnie 
jednak w istniejących opracowaniach odczuwalny jest wyraźny niedosyt w jego 
prezentacji, przeprowadzanych nierzadko z  drugiej ręki, tj  nie na podstawie 
oryginalnych tekstów autorów rosyjskich, lecz ich przekładów, co powoduje 
pewien brak precyzji; a tymczasem jest to dorobek bardzo bogaty, zatem jego 
przybliżenie polskiemu odbiorcy (co nie znaczy, że bezkrytyczne) wydaje się 
działaniem uzasadnionym 
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Mimo że w założeniu prezentowany opis zagadnień przekładoznawstwa 
ma być spójny i podporządkowany jednolitej koncepcji teoretycznej, nie jest on 
wyczerpujący – w tym sensie, że nie obejmuje niektórych aspektów i tematów, 
tych mianowicie, które nie wydają się kontrowersyjne, a uzyskały opis w litera-
turze bez trudu dostępnej dla polskiego czytelnika 

Stawiam sobie zatem następujące zadania:
•	 dać możliwie wyczerpujący opis podstawowych zagadnień przekładoznaw-

stwa z pozycji lingwistycznych, oparty na współczesnych ujęciach języko-
znawczych;

•	 zaproponować nowe potraktowanie kilkunastu ważnych w moim mnie-
maniu zagadnień przekładoznawstwa, oparte na krytycznej rewizji ujęć 
dotychczasowych, wraz z odpowiednią terminologią;

•	 uporządkować, doprecyzować i uzupełnić terminologię przekładoznaw-
stwa;

•	 w większym niż dotychczas stopniu zaprezentować wybrane ujęcia teore-
tyczne pochodzące z dorobku lingwistyki rosyjskiej i zilustrować je odpo-
wiednim materiałem, w przeważającej części rosyjsko-polskim i polsko-

-rosyjskim;
•	 zaproponować opracowanie mogące być użyteczne jako podręcznik aka-

demicki 
Książkę uzupełnia słowniczek terminologii przekładoznawczej, w którym 

ujęto terminy stosowane w przekładoznawstwie, głównie (choć nie tylko) te, 
które zostały użyte w niniejszej monografii wraz z proponowanymi definicjami, 
niekiedy nowymi, a w większości przypadków zmodyfikowanymi w stosunku do 
tych, które można znaleźć w literaturze przekładoznawczej 

Wykorzystany w książce materiał egzemplifikacyjny częściowo jest wynikiem 
własnych poszukiwań  Obok tego w pewnym stopniu oparłem się na przykładach, 
zapożyczonych z tekstów innych autorów, z reguły słabo dostępnych polskiemu 
czytelnikowi  Jeszcze inne przykłady stanowią rezultat adaptacji materiału przy-
toczonego w pracach innych autorów  Ponadto zostały wykorzystane przykłady 
pochodzące od studentów, głównie z prac magisterskich i licencjackich  Dlatego 
pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować ich autorom, a zwłaszcza uczest-
nikom moich seminariów, za dostarczenie pożytecznego i ciekawego materiału 
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