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„Þýðingar eru þversagnarkennt athæfi. Frá orði til gerðar og aftur til orðs liggur 

oft langur og villugjarn vegur, örðugur  yfirferðar og sérstakur fyrir þá sök að ekki 

verður litið um öxl í von um að finna leiðina til baka.”      

Gauti Kristmannsson        

 



Translation is the most intimate act of reading. I surrender to the text when 

I translate. These songs, sung day after day in family chorus before clear 

memory began, have a peculiar intimacy for me. The translator earns 

permission to transgress from the trace of the other – before memory – in 

the closest places of the self. (Spivak, 2004, bls.370) 

Í eftirfarandi ritgerð mun ég þýða verk Heimis Pálssonar og Höskuldar Þráinssonar yfir á 

pólsku. Mikil þörf er á þýðingum af þessu tagi, ekki eingöngu vegna margra pólskra 

innflytjenda heldur einnig vegna aðsóknar þeirra í Háskóla Íslands. Verk Heimis og 

Höskuldar, Um Þýðingar, er fræðileg kynning á íslensku tungumáli fyrir bæði nemendur 

og fagfólk í þýðingargreininni sem gefur gott yfirlit yfir ýmis fræðileg hugtök. 

Grundvallaratriði í þýðingu á nytjatexta eru útskýrð sem og almennar þýðingar, þar sem 

alþjóðleg menning er mikilvægur grunnur. Greining á texta gefur samanburð á pólsku og 

íslensku. Ég vona að þessi ritgerð muni leggja eitthvað af mörkum til áframhaldandi 

uppbyggingu á þessu sviði með því að hvetja pólska lesendur með áhuga á greininni til 

að halda áfram. 
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1 Inngangur 

Tilgangur bókar Heimis og Höskuldar er hagnýt kynning á íslenskri þýðingu. Ég mun 

þýða bókina yfir á pólsku því ég tel mikil þörf á því, þar sem það mun hjálpa pólskum 

lesendum og þá sérstaklega þeim sem hafa áhuga á þýðingarfræði. Það eykur skilning 

þeirra á þeim aga, bakrunni og aðferðaformi þýðingarfræðinnar sem eru nauðsynlegar 

fyrir eigin rannsóknir á efninu. Fræðilegar kenningar á sviðinu eru notaðar sem 

leiðbeiningar. Grundvallarhugtök í þýðingu á nytjatexta sýna ekki eingöngu fram á þær 

reglur sem ríkja innan fagsins heldur auðvelda einnig pólskum lesendum að skilja þær 

ákvarðanir sem ég tók í þýðingarferlinu. Kaflinn um þýðingar sem alþjóðlegt 

menningarverk sýnir grunnsamanburð á íslenskri og pólskri tungu. Útdráttur úr bók 

Heimis og Höskuldar kynnir ritgerðina og gefur einfalda túlkun á þýðingunni. Þýðingar-

greining er hjálpleg til þess að leysa ýmis vandamál sem koma upp við þýðingu á pólsku. 

Það er erfitt að þýða upprunalega textann þar sem höfundarnir nota flókin íðorð, 

orðasambönd og íslenskt orðalag. Ennfremur taka þeir mörg dæmi frá germönskum 

tungumálum til að bera saman við íslensku. Þar sem pólska er slavískt tungumál getur 

það verið erfitt fyrir Pólverja að skilja samanburðinn. Höfundar vísa oft í íslenskan 

menningararf, sem er auðvitað líka erfitt að túlka. Heimir og Höskuldur gera því ráð fyrir 

að lesandinn hafi ekki eingöngu mikinn skilning á málvísindum heldur einnig á íslensku 

máli og menningu. Pólsku þýðinguna vantar því sum orð og merkingu þeirra sem voru 

notuð í íslensku dæmunum í bókinni. Ég vona samt sem áður að þýðing mín geti veitt 

nokkurt innsæi í kenningar höfundanna um íslenska þýðingu og sýni einnig fram á 

hversu ólík þessi tvö tungumál eru. 
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2 Æviágrip Heimis Pálssonar og Höskulds Þráinssonar 

Í þessum kafla skoða ég ævisögu Heimis Pálsonar og Höskuldar Þráinssonar og áhrif þeirra á 

íslenskar þýðingar og málvísindi. Báðir eru þeir mikilsmetnir fræðimenn, kennarar og 

málvísindamenn. Þeir eru án nokkurs efa mikilvægar persónur í heimi íslenskra málvísinda. 

Um Þýðingar (1988) leit dagsins ljós eftir nokkura ára rannsóknir og er mikilvæg handbók 

fyrir íslenska þýðendur. Hægt er að segja að báðir höfundar leggja áherslu á að tilgangur 

þýðingar og hlutverk þýðanda og lesenda séu mjög mikilvæg. 

 Heimir Pálsson fæddist að Laugum í Reykjadal, S.-Þingeyjarsýslu 28. Apríl 1944. Faðir 

hans var Páll H. Jónsson (1908-1990), kennari og rithöfundur, sem fæddur var að Mýri í 

Bárðardal en fóstraður í Stafni, Reykjadal, og móðir hans var Rannveig Kristjándóttir (1908-

1966) frá Fremstafelli í Köldukinn. Heimir stundaði nám við Menntaskólann í Reykjavík, 

þaðan sem hann útskrifaði árið 1964. Hann tók Kennarapróf (cand. mag.) í íslenskri málfræði 

með bókmenntasögu sem aukagrein og útskrifaðist 14. júní 1969. Heimir kláraði að auki 

framhaldsnám við Óslóarháskóla („statsstipendiat―) 1969- 1970 og tók þaðan próf í norsku 

fyrir erlenda stúdenta árið 1969. Heimir starfaði sem kennari við Menntaskólann við 

Hamrahlíð, lektor og síðar dósent við Háskóla Íslands og einnig sem gestalektor við 

norrænudeild Uppsalaháskólans í Svíþjóð. Hann hefur starfað við kennslu í meira en 30 ár. 

Heimir hefur skrifaða og gefið út mörg mikilvæg verk sem fjalla um bókmenntasögu, 

frásagnarlist, þýðingar og þýðingafræði, bókmenntir, tungumál og kennslu. Hann hefur 

jafnframt skrifaði mikið í hin ýmsu dagblöð landsins og haldið þannig uppi þarfri umræðu 

um íslenska tungu og þýðingar. Heimir hefur meðal annars þýtt eftirfarandi verk: Ødegård, 

Knut: Arnungar. Reykjavík 1985, Evans, I.O.: Fánar að fornu og nýju. Reykjavík 1974, 

Vesaas, Tarjei: Svörtu hestarnir. Reykjavík 1967 auk annara. 

Höskuldur Þráinsson fæddist í Reykjavík þann 15. janúar 1946. Hann stundaði nám við 

Menntaskólann á Akureyri, þaðan sem hann útskrifaðist tvítugur að aldri, árið 1966. Sama 

haust flutti Höskuldur suður og hóf nám í heimspekideild Háskóla Íslands. Þremum árum 

síðar útskrifaðist hann þaðan með B.A.-próf í íslensku og sagnfræði. Seinna ferðaðist hann til 

Kiel í Þýskalandi (Christian Albrechts Universität) til að taka fyrrihlutapróf í almennum 

málvísindum og lauk hann námi árið 1972. Síðla árs 1976 útskrifaðist hann með M.A. próf í 
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málvísindum frá Harvardháskóla í Cambridge, Massachusetts í Bandaríkjunum og 

doktorspróf (Ph.D.) frá sama skóla árið 1979. Líkt og kollegi hans, Heimir Pálsson, vann 

Höskuldur sem stundakennari í íslensku við Menntaskólann við Hamrahlið og líka við 

Kennaraskóla Íslands. Hann hefur meðal annars starfað sem prófessor í íslensku nútímamáli 

við Háskóla Íslands frá árinu 1980 og sem gesta- prófessor við Harvardháskóla, Cambridge, 

University College London og fleiri skóla. Hann var að auki ritstjóri Íslensks máls árin 1980-

83 og aftur frá árinu 1996. Hann hefur einnig gefið út verk á borð við Faroese: An Overwiew 

and Reference Grammar, Føroya Fróðskapafelag, Tórshavn, 2004, Íslensk setningafræði. 

Institute of Linguistics, University of Iceland, 2009, ásamt fleiri verkum. 

Undanfarna áratugi hafa Heimir og Höskuldur unnið saman að fjölda bóka og greina. Vinna 

þeirra hefur sent þá til fjölmargra landa og gefið þeim tækifæri á að rannsaka ýmsar hliðar 

málvísindanna og þýðingar hinna ýmsu tungumála. 

Verk þeirra og kenningar hafa auðgað heim þýðinganna og gert þær að spennandi fræðistarfi. 
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3 Þýðing sem menningarlegt fyrirbæri: pólsk og íslensk 

menning mætast 

Í þessum kafla mun ég fjalla um grundvallaratriði þýðinga sem alþjóðaverkefni. Ég byrja 

á að rannsaka aðalhliðarnar af menningarlandamærunum í því skyni að skilja betur 

eiginleika þeirra. Þá mun ég kíkja aðeins á pólskt og íslenskt tungumál. 

Samkvæmt Michael Agar, mannfræðingi frá Norður – Ameríku sem starfaði sem 

alþjóðlegur sérfræðingur, eru tengsl milli tungumála og menningar. Agar talar um 

―languaculture‖ sem segir að menningarlandamærin séu mörkuð með svokölluðu ―rich 

points‖, það er munur á hegðun sem orsakar ágreining á milli mismunandi 

menningaheima eða samskiptaörðugleika á milli tveggja ólíkra samfélaga sem eiga í 

samskiptum. Agar segir: 

When you enter a new language, some things are easy to learn. You just 

patch on some new lexical items and grammatical forms and continue 

listening and talking. Other things are more difficult, but with a little effort 

the differences from one language to another can be bridged. But some 

things that come up strike you with their difficulty, their complexity, their 

inability to fit into the resources you use to make sense out of the world. 

These things-from lexical items through speech acts up to fundamental 

notions of how the world works-are called rich points.  

(Nord, 1997/2001, bls.25) 

Það sem þetta þýðir er að þýðandi verður að skilja að ―rich points‖ eru mikilvæg fyrir 

sérstök þýðingarverkefni á milli hópa eða minnihlutahópa báðu megin við languaculture 

landamærin. 

Þar sem íslenska og pólska eru mjög ólík tungumál gerist það oft að pólskir þýðendur 

túlka íslenskan FT (frumtexta) í ljósi sinnar eigin vitneskju af þeirri menningu. Hægt 

væri að segja að hans eigin menningarhugtök séu prófsteinn skynjunar á öðruvísiheitum. 

Þýðandinn gerir ÞT (þýðingartexti) fyrir málagrúppu í samræmi við þeirra þarfir og 

væntingar. En vegna þess að ÞT lesendur og FT lesendur eru ekki sami 

tungumálahópurinn, verða ályktanir hans auðvitað öðruvísi en hjá höfundi frumtextans. 

Þetta þýðir að þýðandinn getur ekki boðið upp á samskonar eða jafnmikið af 

upplýsingum og frumhöfundurinn. Það sem hann getur gert er að bjóða upp á álíka 
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upplýsingar í öðru formi en frumtextinn. Gildivinnsla frumhöfundar getur verið öðruvísi 

en markhópur þýðingarinnar. Þess vegna verður þýðandinn að vera árvakur í túlkun sinni 

á frumtextanum. Til dæmis er orðrétta þýðingin á pólsku setningunni: Głupi jak but 

fáránleg, en hún myndi vera: heimskur eins og skór. Þess vegna er skilningur og þekking 

á FT mjög mikilvæg. Heimskur maður er t.d. kallaður þorskur á íslensku, sem er jafngildi 

pólska orðtaksins. Tökum líka pólsku setninguna: Przez żołądek do serca, myndi á 

íslensku þýðast orðrétt sem: í gegnum magann til hjartans. Þetta er þekkt orðatiltæku í 

pólskri menningu, en íslensku þýðingunna skortir samhengi fyrir lesendur. Það er 

mikilvægt að taka fram að orðatiltæki sem þessi hafa aðeins merkingu í heild sinni og 

þau verða ekki ráðin af merkingu einstakra orða. Orðatiltæki af þessu tagi eru væntanlega 

til í flestum tungumálum og þau hafa oft gert þýðendum og þeim sem vilja læra erlend 

mál ýmsar skráveifur vegan þess hve ógagnsæ mörg þeirra eru og vegna þess hve 

venjurnar eru ólíkar eftir málum. Það er líka mikilvægt að nefna hér að kveðjum og 

kurteisisorðum er yfirleitt ekki hægt að snara orðrétt af einni tungu á aðra. Til dæmis 

þegar tveir Pólverjar skála segja þeir: Na zdrowie! Í orðréttri þýðingu á Íslensku gæti 

þetta orðið: Fyrir heilbrigði! Þetta myndi hljóma undarlega í eyrum margra Íslendinga og 

þess vegna væri meira við hæfi að nota hið íslenska: Skál! Nauðsynlegt er að gæta þess 

að þýða orðatiltæki, kveðjur og kurteisisorð ekki í blindni heldur athuga hver hin 

eiginlega meining er og reyna að þýða hana með viðeigandi staðgengli. 

Áður en þessum kafla lýkur er mikilvægt að kynna grundvallarmuninn á íslenskri og 

pólskri tungu. Pólska er vestur – slavískt tungumál. Það innheldur mörg beyginarform og 

fornslavíska beygingakerfið með sjö föll fyrir nafnorð, fornöfn og lýsingarorð: nefnifall, 

þolfall, þágufall, eignarfall, staðarfall og ávarpsfall. Venjuleg orðaröðun í pólsku er: 

viðfang – sögn – andlag. Pólska er samt sem áður tilbúið tungumál sem þýðir að hægt er 

að færa orðin í setningunni eða jafnvel sleppa nafnorðinu, andlaginu og stundum 

sögninni, ef orðin eru augljós frá innihaldi setningarinnar. Tökuorð hafa verið vinsæl í 

mörgum tungumálum á vissum tímum sögunnar. Til dæmis hefur latína, sem lengi vel 

var eina opinbera tungumál Póllands, haft mikil áhrif á pólsku. Mörg pólsk orð eru tekin 

beint frá latínu og einnig frá frönsku, tyrknesku, ítölsku og ensku. Íslenska er hins vegar 

norður – germanskt tungumál. Nútíma íslenska er tungumál með mörgum beygingum og 

fjórum föllum: nefnifall, þolfall, þágufall og eignarfall. Venjuleg orðaröð er frumlag – 

sögn – andlag, en þar sem orðin eru oft beygð er orðalagið oft á tíðum sveigjanleg og 

margskonar röðun orða er t.d. leyfð í ljóðsmíðum vegna bragarháttar, þ.e. FSA, SAF osfr. 
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Íslenskan hefur lítið breyst frá því á þrettándu öld. Vegna þessa getur nútímafólk meira 

eða minna skilið Íslendinga sögurnar og Eddu sem voru skrifaðar um fyrir um það bil 

áttahundruð árum. Fyrsta íslenska stafrófið var að mestu norræna. Flest ný orð voru tekin 

frá öðrum skandinavískum tungumálum en mörg önnur tungumál hafa haft áhrif á 

íslensku: enska, þýska og franska. Þar sem uppruni íslensku er sá sami og í ensku eru 

mörg samstofna orð í tungumálunum tveimur, þ.e. orð sem hafa sömu þýðingu og rót. 

Í stuttu máli má segja að þýðingar eigi sér stað í raunhæfum og skilgreinanlegum 

aðstæðum og eru gerðar af fólki frá mismunandi menningarheimum. Tungumál er 

órjúfanlegur hluti af menningu hvers lands. Þessi breiði skilningur á hugtakinu hefur 

verið skýrður af ameríska þjóðfræðingnum Ward H. Goodenough. 

As I see it, a society‘s culture consists of whatever it is one has to know or 

believe in order to operate in a manner acceptable to its members, and do 

so in any role that they accept for any one of themselves. Culture, being 

what people have to learn as distinct from their biological heritage, must 

consist of the end product of learning: knowledge, in most general, if 

relative, sense of the term. By this definition, we should note that culture is 

not a material phenomenon; it does not consist of things, people, behavior, 

or emotions. It is rather an organization of these things. It is the forms of 

things that people have in mind, their models for perceiving, relating, and 

otherwise interpreting them.  

(Nord, 1997/2000, bls.23-4) 

Sem sagt, það er eðlilegt að hvert samfélag hafi sína sérstæðu og sína siði. Það er 

augljóst að á einhverjum sviðum lífs okkar verðum við alltaf mismunandi. 



9 

4 Um þýðingar nytjatexta 

A translator moulds his image of translation by the function he assigns to 

language; from function, one extrapolates to nature. Thus those who 

translate merely for objective information have defined translation 

differently from those for whom the source text has a life of its own. 

(Nord, 1997/2000, bls.8) 

 Í þessum kafla verður hugað nánar að þýðingu nytjatexta. Ég mun fyrst kryfja 

aðalatriðin í kenningu Katharinu Reiss. Þá mun ég líta aðeins á nokkrar gerðir nytjatexta 

og útskýra muninn á þýðingu þeirra.  

Samkvæmt Katharinu Reiss verður að skoða hvern texta vel til þess að ákveða nákvæm-

lega hvaða hlutverk tungumálið gegnir. Aðaleinkenni nytjatexta eru samkvæmt Reiss: 

Plain communication of facts‘: information, knowledge, opinions, etc. The 

language dimension used to transmit the information is logical or 

referential, the content or ‗topic‘ is the main focus of the communication, 

and the text type is informative.  

(Munday, 2001, bls.73) 

Jeremy Munday dregur saman kenningu Reiss á þennan hátt: 

Text type: informative 

Language function: informative (representing objects and facts) 

Language dimension: logical 

Text focus: content – focused 

TT should: transmit referential content 

Translation method: ‗plain prose‘, explicitation as required 

(Munday, 2001, bls.74) 

Hægt er að segja að ÞT nytjatexta ætti að bera hugtakslegt innihald FT. Þýðingin ætti að 

vera greinilegt laust mál, án endurtekninga og með útskýringum ef þess þarf. Ennfremur ætti 

upplýsingagerðin að innihalda phatic boðmiðlun þar sem gildi upplýsinganna er engin en 

aðalmálið er boðskiptaleiðin sjálf. Reiss segir einnig að formgerðarflokkun textans hjálpi 
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þýðandanum að segja til um viðeigandi kerfi jafngilda sem þarf til að nota skopos 

þýðingaraðferð. 

Lítum nánar á þýðingar á nytjatextum. Fyrst og fremst þarf maður að vera viss um 

hverjum textinn er ætlaður og hvers eðlis hann sé, t.d. hvort um sé að ræða fræðirit eða 

hversdagslegri texta. Það sem er kallað hversdagslegur nytjatexti getur verið mjög ólíkt, 

t.d.: áletranir á umbúðum, uppskriftir að réttum, leiðbeiningar með tækjum, handbækur, 

fréttir, greinar, alþýðileg fræðslurit og fleira. Ef textinn er ætlaður almennum lesenda 

verður þýðing hans að vera á máli sem allir skilja. Þess vegna, eins og Heimir Pálsson 

and Höskuldur Þráinsson segja, ,,mega þar ekki koma fyrir nein torkennileg eða torskilin 

orð, til dæmis engin fræðiheiti án skýringa‘‘.(Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson, 

bls.79) Ef torskilinn frumtexti inniheldur fræðileg hugtök sem nauðsynlegt er að koma til 

skila, þarf að nota sérstök fræðileg orð á þýðingarmáli. Slík íðorð getur þýðandi þurfa að 

búa til. Ennfremur,,þýðandi nytjatexta getur þurft að umorða hann og jafnvel grípa til 

þess að skýra nánar (frá eigin brjósti) það sem um er rætt.‘‘ (Heimir Pálsson, Höskuldur 

Þráinsson, bls.78) 

Lítum nú á nokkur dæmi af nytjatexta og hvernig á að meðhöndla þá. Ef meiningn er 

að þýða pólskt skólaskírteini fyrir íslenskan háskóla t.d., á þýðingartextinn ekki líta út 

eða virka eins og íslenskt skólaskírteini. Sá sem þýðir auglýsingar verður þó að hafa í 

huga að breytileg jafngildi skipta höfuð máli. Sambandið á milli skilaboða og viðtakanda 

þeirra ætti efnislega að vera eins og sambandið á milli upprunalegu skilaboðanna og 

viðtakanda þeirra. Það má segja að þessi þýðingaraðferð stefnir á algjörlega eðlilega 

tjáningu. En ef það á að meðhöndla tæknilegan vísindatexta, handbók (leiðbeiningar) 

verður kunnátta á tæknilegum staðreyndum að vera mikilvægari en tungumálakunnátta 

og vald á þróaðri íðorðafræði er mikilvæg. 

 Ef við drögum saman kaflann hér að ofan er aðal hlutverk nytjatexta að veita lesendum 

upplýsingar um hluti og fyrirbæri í heiminum. Val á orðlagi og stíl er minna mikilvægt. Í 

þýðingum þar sem frumtextinn og þýðingartextinn eiga að veita upplýsingar, ætti 

þýðandinn að reyna að gefa rétta mynd af frumtextanum og kynna hann vel og 

fullkomlega. Hann ætti auk þess að nota venjulegt form þýðingarmálsins hvað stíl varðar. 

Hvað nytjatexta varðar er mikilvægast að efnið komist til skila á eðlilegu og skiljanlegu 

máli, að þýðingin sé efnisrétt. Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson segja í bók sinni 

Um Þýðingar að allar reglur í sambandi við þýðingar á nytjatextum megi draga saman í 

einfaldar reglur og orða svona: 
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1. Hafið það að markmiði að upplýsingar textans verði ljósar og þanning orðaðar 

að lesendur eigi ekki í neinum erfiðleikum með að skilja það sem sagt er. 

2. Minnist þess að takmarkið hlýtur að vera að orða á íslensku það sem áður hefur 

verið sagt eða skrifað á öðru máli. Reglur heimamálsins verður að virða. Þetta 

leiðir oft til þess að eðlilegt sé að umorða textann, spyrja sig:,,Hvernig er 

eðlilegast að segja á íslensku það sem verið er að fjalla um?‘ 

3.  Hafið hugfast að þýðanda nytjatexta leyfist að bæta inn skýringum ef hann á 

ekki annarra kosta völ. Íslenskir lesendur hafa stundum annan bakgrunn en 

hinir erlendu og þurfa því skýringar sem ekki var þörf á í frumtexta. Þetta getur 

reyndar líka verið öfugt, þannig að fella megi úr sjálfsagða hluti. Þar verður þó 

auðvitað að gæta hófs. 

4. Þýðandi fræðilegs texta þarf að íhuga vel hvort og hvenær er þörf á að nota 

fræðileg orð um þau og hann ætti að kynna sér hvort til er íðorðaskrá í 

greininni.  

(Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson, 1988, bls.95) 

 Þegar upp er staðið getum við sagt: Taktu ákvarðanir þínar út frá þeim tilgangi sem þú 

vilt að þýðing þín þjóni. 
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5 Greining texta 

Í Um Þýðingar eftir Heimi Pálsson og Höskuld Þráinsson leiða höfundar lesendur í 

gegnum mismunandi aðferðir í þýðingarfræði. Þeir fjalla aðallega um íslenskar þýðingar 

og gefa dæmi um orðtök, orðasambönd, málshætti, líkingar og mismunandi gerðir af 

textum þýdda á íslensku. 

Bókinni er skipt í níu kafla sem fjalla um aðalatriðin í faginu. Mætti segja að hver kafli sé 

sjálfstæður og lesendur með sérstök áhugasvið geta hratt og örugglega fundið það efni sem 

hentar þeim. Bókin er byggð upp á þann hátt að hægt er að nota hana sem handbók um 

þýðingar á íslensku. Umfjallanir og heimildir gefa lesendunum að auki útgangspunkta fyrir 

eigin rannsóknir. Bókin er skýr og er hver kafli settur upp á þennan hátt: 

 Kynning með lykilorðum þar sem efni kaflans sett skýrt fram. 

 Aðaltexti sem sýnir módel þess umræðuefnis sem talað er um. 

 Lokaorð og yfirlit yfir kaflann með heilræðum til þýðenda. 

 Sumir kaflarnir erum með myndrænum dæmisögum af 

aðalumræðuefni kaflans og gefa ráð um áframhaldandi lestur. 

Við getum gengið út frá að bókin hafi verið skrifuð með íslenska þýðendur í huga 

vegna efnistaka og uppsetningu efnis. Önnur ástæða fyrir ritun þessarar bókar var sú 

virðing sem höfundarnir bera fyrir íslenskri menningu: ,, það er meðal annars í 

virðingarskyni við þá menningarstarfsemi sem þessi bók var skrifuð.‘‗ (Heimir Pálsson, 

Höskuldur Þráinsson, bls. 117). Hægt er að segja að Heimir og Höskuldur leggi áherslu á 

að efla rannsóknir og vitneskju á þýðingarfræði með því að fjalla bæði um æfingar og 

rannsóknir. Höfundar gefa dæmi á ensku, dönsku, sænsku, þýsku, frönsku ofl., þó eru 

dæmin sett fram til þess að skýra efnið betur og ættu ekki að fæla frá þá sem ekki skilja 

ofannefnd tungumál. Ennfremur eru margir textaflokkar í boði, þar á meðal: Biblíu, 

Paradísarmissir, Odysseifskviða, Raunir Werthers hins unga, Poe‘s kvæði Hrafnsins, 

Njáls saga o.fl. Bókin býður upp á mörg dæmi um nytjatexta og fræðitexta auk 

bókmenntatexta, kveðskap og jafnvel sálma og söng, sem gerir hana einsktaklega 

gagnlega fyrir þýðendur íslenskrar tungu. 
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Heimir and Höskuldur halda því til dæmis fram að það sé mikilvægt að men átti sig á 

því að kunnátta í erlendu máli kemur mönnum aðeins hálfa leið hvað þýðingar varðar og 

í sumum tilfellum jafnvel styttra. Skoðun þeirra er að lágmarkskröfur til þýðanda megi 

draga saman í þrjá punkta: 

1. Kunnátt í málinu sem þýtt er úr. 

2. Þekking á efninu sem verið er að fjalla um. 

3. Færni í því að skrifa lipurlega og skýrt á heimamalinu.  

(Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson, bls. 11) 

Á sama tíma leggja þeir áherslu á að góð færni í heimamálinu er þýðendum enn 

mikilvægara en sú færni sem hlýst með þjálfun, bæði almennri þjálfun í málnotkun og 

með sérstakri þjálfun í þýðingum. Einnig benda þeir lesendum á að ekki sé nóg að gera 

sér grein fyrir merkingu einstakra orða eða orðasambanda. Þeir halda þessu fram: 

,,Ekki er síður mikilvægr að orðalag þýðingarinnar verið eðlilegt og lipurt 

og þá er þýðandinn farinn að fast við einingar á borð við setningar og 

málsgreinar. Loks þarf hann að hafa í huga eðli þess verks sem hann er að 

þýða, hvaða blær eða málsnið[…] hæfir þessu efni eða verki. Er hér um að 

ræða erlenda fret, leiðbeiningar með garðsláttuvél eða tölvu, fræðilega 

grein, skáldsögu, ljóð, kennslubók, leikrit eða hvað? 

(Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson, bls.12) 

Þeir fjalla um vandamál sem tengjast þýðingu einstakra orða og færa rök fyrir að 

samsvarandi orð í mismunandi tungumálum hafa sjaldnast alveg sömu merkingu, að 

menning og þjóðfélagshættir setja mark sitt á tungumálin. Þeir gefa taka dæmi með orð 

eins og: da. krydsild og þý. Öl, og útskýra eða jafnvel vara við að þau geti verið 

svokallaðir falsvinir. 

Orðið krydsild á dönsku lítur nefnilega býsna líkt út og íslenska orðið 

kryddsíld og því gæti verið freistandi að þýða það svo. En ef litið í 

*Dansk-íslenzka orðabók (1957) er gefin þessi skýring á orðinu krydsild: 

‗tvíeldar (skot úr tveim áttum)‘. Orðið er sem sé gert úr kryds ‗kross‘ og ild 

‗eldur‘ svo að ljóst er að merkingin ‗kryddsíld‘ kemur ekki til greina.[…] 

[Annar ] dæmið er úr þýsku og virðist nokkuð gagnsætt við fyrstu sýn. Það 

merkir hins vegar‗olía‘ svo ekki væri nú álitlegt að biðja um þennan vökva við 

þorsta! 

(Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson, bls. 17) 
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Við getum verið sammála um að flestir þýðendur þekkja ýmis dæmi þess að mönnum 

hafi orðið á í messunni vegna þess að þeir töldu sig skilja erlent orð sem leit kunnuglega 

út eða hljómaði kunnuglega. Heimir og Höskuldur gefa okkur ráð um hvernig eigi að 

meðhöndla þessi orð: 

Þýðendur þurfa að hafa góðar gætur á þeim og besta ráðið við svikum 

þeirra og prettum er að vera aldrei of viss, fletta upp í orðabók ef nokkur 

vafi leikur á um að menn skilji erlenda orðið og þekki helst margar 

merkingar þess.  

(Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson, bls.17) 

Það sem þeir eru einnig að reyna að segja er að ef að tungumál eru of tengd þýðanda 

þá gætu þau verið:,,badly deceived by superficial similarities with the result that 

translations done under these circumstances are often quite poor‗‘ (Nida, 1864/2000, 

bls.130). En þó er ólík menning meiri áskorun fyrir þýðendur en munurinn á 

uppbyggingu tungumála. 

Heimir og Höskuldur setja lesendur inn í menningarmyndina í Um Þýðingar. Þeir 

sýna fram á hið sterka samband sem ríkir á milli tungumáls og menningar. Tengslin þar á 

milli eru dregin upp til að sýna fram á að tungumál er alltaf hluti af menningu og að 

merking textans er nánast alltaf tengd menningu. Þess vegna er það verk þýðandans að 

finna orðatiltæki frá mismunandi menningarheimum. Þeir fullyrða einnig að ýmisir siðir 

og venjur endurspeglist í orðfæri og slík atriði verður oft erfitt að þýða. Samt sem áður,  

hvaða leið menn kjósa getur að nokkru farið eftir því hvaða þýðingarstefnu 

þeir aðhyllast eða hvaða þýðingaraðferð þeir beita í það og það 

sinnið,[…]þ.e. að hvaða marki menn vilja reyna að endurskapa á 

heimamálinu þær aðstæður og menningu sem frumtextinn er sprottinn úr 

og að hve miklu leyti menn leitast við að staðfæra eða finna staðgengla. 

(Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson, bls.24) 

Bókin sýnir tvær þýðingarleiðir, höfundar vitna í Þýska skáldið J. W. Goethe sem sagði: 

Til eru tvær þýðingarstefnur: Őnnur gerir kröfu til þess að höfundur 

erlendrar þjóðar sé fluttur til okkar í þeim skilningi að við getum litið á 

hann sem okkar höfund. Hin gerir þær kröfur til okkar að við flytjum okkur 

yfir til hins erlenda höfundar og gerumst heimkomin í ástandi, málfari og 

eiginleikum hans. Kostir beggja aðferða eru öll menntuðu fólki kunnir af 

hinum ágætustu dæmum. 

(Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson, bls. 102) 
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Fyrsta aðferðin að mati Heimis og Höskuldar, er tíðhöfð bæði við þýðingar lauss máls 

og bundins.,,Kostir hennar virðast þá einkum felast í því að skáldverkin verði mjög 

aðgengileg og líklegast auðskildari en ella. En þýðandi verður að gæta hófs og samræmis 

í þessu sem öðru.‘‘ (Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson, bls. 102). Seinni aðferðin 

segir að skáldverkið sé ekki á nokkurn hátt lagað að viðtökutungunni eða 

menningarumhverfi hennar og er að þeirra mati:  

nokkurn veginn óhugsandi vegna þess að hún fæli í sér svo mikla nýsmíði. 

Tungan sem á er þýtt er bundin menningarheimi, eins og áður er sagt, og gerir 

ævinlega kröfur til þess að eitthvað sé sveigt undir venjur hennar og hefðir. 

(Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson, bls. 103) 

Eins er fjallað um mismunandi tegundir texta og að ólík vinnubrögð geti átt við í 

þýðingu fagurbókmennta en við þýðingu nytjatexta. Um þýðingu á bókmenntum segja 

Heimir og Höskuldur að megi greina mjög ólík viðhorf þýðenda og sjá næsta óskyld 

vinnubrögð. Þeir rýna í kveðskap og gefa dæmi með alkunnri íslenskri vísu: 

Yfir kaldan eyðisand 

einn um nótt ég sveima. 

Nú er horfið Norðurland, 

nú á ég hvergi heima. 

(Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson, bls. 60) 

Höfundar útskýra að: 

verkið yrði að hefjast á að kynna sér merkingu einstakra orða og síðan 

mætti komast að niðurstöðu um efnið: Ég er á ferð um eyðimörk, 

átthagarnir eru horfnir og ég á ekkert heimili. 

(Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson,bls. 60-61) 

Þeir segja líka:,,Kristján Fjallaskáld gerði meira en það eitt að orða þessa rómantísku 

einfarahugsun. Hann felldi hana í ferskeytluform og um leið skapaði hann ákveðna heild 

sem við gerum kröfur til að reynt sé að,,þýða‗‗.(Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson, 

bls.61). Þeir halda fram að þýðandi vísunnar: 

[…] ætti að reyna að finna einhvern bragarhátt á sinni tungu sem hefði 

svipuðu hlutverki að gegna í menningu heimamálsins og ferskeytlan hefur 

hér ímenningu frumtungunnar! 

(Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson, bls.61) 
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Hægt er að segja að í Um Þýðingar fylgja Heimir og Höskuldur Skopos reglu 

Vermeers í bókinni, en regluna má útskýra á þennan hátt: 

Each text is produced for a given purpose and should serve this purpose. 

The Skopos rule thus reads as follows: translate/interpret/speak/write in a 

way that enables your text/translation to function in the situation in which 

it is used and with the people who want to use it and precisely in the way 

they want it to function. 

(Nord, 1997/2001, bls. 29) 

Skopos reglan tilgreinir að það þurfi að þýða meðvitað og stöðugt í samræmi og með 

virðingu við marktexta. Kenningin segir ekki hver meginreglan er, það þarf að ákveða í 

hverju sérstöku tilfelli. Þetta er það sem Heimir og Höskuldur reyna að sýna fram á, á 

sama tíma og þeir sýna íslenskum þýðendum hvernig eigi að finna þann gullna meðalveg 

sem flestir sækjast eftir að finna. 

Í stuttu máli gerir bókin Um þýðingar okkur ljóst að mismunandi textar kalli á 

mismunandi staðal. Höfundar bókarinnar fara sama veg og þýðendurnir Magnús 

Ásgeirsson, Helgi Hálfdanarson, Jón Þorláksson og Gísli Ásmundsson með því að segja 

að árangursrík þýðing kemur ekki einungis með tungumálakunnáttu. Þar sem engin tvö 

tungumál eru nákvæmlega eins og geta þau aldrei sýnt nákvæmlega sama raunveruleika. 

Ef við fylgjum þessum kenningum getum við borið þýðandann saman við lögmann eða 

kokk sem fá sömu upplýsingar eða leibeiningar en hafa þó frjálsar hendur til að fylgja 

þeim eins og þeim hentar. 
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6 Greining þýðingar 

Now that it is translated and finished, everybody can read and criticize it. 

One now runs his eyes over three or four pages and does not stumble once 

– without realizing what boulders and clods had once lain there where he 

now goes along as over a smoothly – planed board. We had to sweat and 

toil there before we got those boulders and clods out of the way, so that 

one could go along so easily. The plowing goes well when the field is 

cleared. 

( Reiss, 1971/2000, bls.1) 

Í eftirfarandi kafla er fjallað um muninn á íslenskri og pólskri þýðingu og þá erfiðleika 

sem ég hef mætt á meðan á þýðingunni stóð. Þýðingin á bókinni Um Þýðingar var mikil 

áskorun fyrir mig. Í fyrsta lagi af því að það er ekki til nógu góð íslensk – pólsk orðabók. 

Þær sem til eru, eru finar fyrir byrjendur en henta engan veginn þýðendum. Þess vegna 

neyddist ég til þess að nota íslensk – enska orðabók og síðan ensk – pólska sem var 

tvöföld vinna fyrir mig. Í öðru lagi að bókin var skrifuð sérstaklega fyrir íslenska 

þýðendur; Höfundar vísa í íslenskan menningararf, þeir nota íslenskt orðalag, málshættir 

o. fl., sem er ekki aðeins erfitt að þýða heldur er einnig torskilið pólskum lesendum. Það 

mætti segja að Heimir og Höskuldur geri ráð fyrir því að lesandinn hafi ekki eingöngu 

mikinn skilning á málvísindum heldur einnig á íslensku máli og menningu. Bókin Um 

Þýðingar hefur ekki enn verið þýdd og vona ég að þýðingin mín muni hjálpa pólskum 

lesendum til að skilja innri rökfræði bókarinnar og íslensku þýðingarnar og að þeir muni 

njóta þess að lesa það. 

Mesta áskorunin fyrir mig í þýðingunni af Um Þýðingar var að finna viðeigandi orð í 

ÞM (þýðingarmál), því að sum orðin hafa margar mismunandi þýðingar í pólsku og 

stundum er ekki til samsvarandi orð á pólsku. Þetta var til dæmis vandamál í 

setningunni:,,Hann er ekki mágur minn heldur svili.‗‗( Heimir Pálsson, Höskuldur 

Þráinsson, bls.23). Íslensk – pólsk orðabók þýddi bæði orðið mágur og svili sem: 

szwagier, ég ákvað því að athuga íslensk – ensk orðabók, sem gaf ekki betri þýðingu en: 

brother- in- law. Ætlun min var að gefa rétta þýðingu af báðum orðunum til að vera í 

meira samræmi við það sem Heimir og Höskuldur reyna að endurspegla. Því gat ég ekki 

sleppt öðru orðinu með því einfaldlegan að segja að bæði orðin þýddu það sama á 
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pólsku: szwagier. Ég ákvað að biðja vin minn að útskýra fyrir mér munnin á orðunum 

tveim. Eftir nánari útskýringar var ég komin með þessa ensku setningu: He’s not my 

brother in law but married to my wifes’ sister og þá er pólska þýðingin: On nie jest moim 

szwagrem tylko mężem siostry mojej żony. Ég held að þetta ýti lesendunum nær 

þýðendunum, þeir hittast þarna á milliveginum, og mitt hlutverk sem þýðandi var að 

opna hliðið. Þó að orðið szwagier sé notað öðruvísi á pólsku, stundum á rangan hátt, 

ákvað ég þess vegna að nota neðanmálsgrein til að útskýra þýðinguna á orðinu nánar 

fyrir pólskum lesendum. Önnur orð sem hafa engan staðgengil á pólsku eru litir á sauðfé 

eins og: mórautt, goltótt, grámórautt, flekkótt, botnótt og litir á hestum: skjóttur, jarpur, 

blesóttur, mósóttur, föxóttur, bleikálóttur. Þessi orð var ekki að finna í íslensk – pólskri 

orðabók. Þess vegna leitaði ég í íslensk – enska orðabók á netinu sem þýddi mórautt: 

rust brown, flekkótt: pied, patchy, mottled, flecked (www.ordabok.is) Hin orðin sem 

útskýrðu liti á sauðfé var ekki að finna. Ensk – pólsk orðabók á netinu þýddi pied: 

nakrapiany, pstry, pstrokaty; rust brown: rdzawy. Og ef það var um lita á hestum þýddi 

íslensk – ensk orðabók : skjóttur: skewbald, pied; jarpur: bay, auburn; blesóttur:blaze, 

horse with a blaze; mósóttur: gray-brown. Hin tvö var ekki að finna. Pólskur staðgengill 

orðsins eru: łaciaty, gniady, z gwiazdką. Þó að ég hafði aðeins getað þýtt nokkur af 

þessum orðum ákvað ég að ráðfæra mig við pólskan þýðanda í íslenskri tungu, sem sagði 

að það væru ekki nákvæmar þýðingar á öllum þessum orðum á pólsku. Hann sagði einnig 

að orðin sem ég fann gætu mögulega verið þýdd og þá væri best að setja neðanmálsgrein 

með útskýringum sem taka fram að þetta sé möguleg þýðing á þessum orðum en að restin 

af staðgenglunum sé einfaldlega ekki til á pólskri tungu. Ég fylgdi hans ráðum og notaði 

útskýringar í neðalmálsgreinum, sem mér fannst góð hugmynd. Orðin gagl og skerpla 

voru næsta vandamál fyrir mig. Höfundarnir notuðu setninguna:  

Göglin verpa eggjum sínum á skerplu. 
1
  

Orðin gagl og skerpla voru ekki að finna í íslensk – pólskri orðabók né í íslensk – enskri. 

Ég ákvað því að spyrja íslenska vini mina um merkingu orðanna, en því miður vissu þeir 

heldur ekki hvað þau þýddu. Það siðasta sem ég gat gert var að spyrja íslenskan professor 

í háskólanum sem á endanum sagði mér að þetta væru gömul íslensk orð og að gagl 

þýddi: gæs og að skerpla þýddi: maí, einn af mánuðunum á vorin. Svo að lokum kom ég 

með eftirfarandi setningu á pólsku:  

                                                 
1
 Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson Um Þýðingar, bls.37 

http://www.ordabok.is/
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Gęsi składają jaja na wiosnę. 

Önnur áskorun var að þýða íslensk orðasambönd, orðtak og vísanir. Eitt slíkt var: 

þrándur í götu, þar sem höfundarnir vísa til Þrándar í Götu í Færeyingasögum,  því 

miður eru ekki allir lesendur sem vita þetta, sérstaklega ekki þeir sem aldrei hafa lesið 

Færeyingasögur. Ég ákvað að útskýra í sviga að Þrándur sé nafn á persónu í 

Færeyingasögum, og bætti við neðanmálsgrein með nánari útskýringu sem sagði að 

Þrándar í Götu væri orðtak sem þýddi: uparty człowiek. Næst lenti ég í vandræðum með 

setninguna: 

Lyktir málsins urðu þær að Pétri voru dæmdar háar bætur fyrir áverkann og 

hugsaði þá margur að dýr myndi Hafliði allur 2  

Höfundarnir taka fram í bókinni að það sé vandamál fyrir marga erlenda þýðendur að 

þýða þessu setningu. Í þessari stöðu væri hægt að finna staðgengil fyrir þessa setningu í 

pólskri tungu. Samt sem áður er tilgangur þýðingarinnar að þjóna pólskum þýðendum og 

nemendum í íslensku og því er það að mínu mati tilgangslaust að skipta setningunni út 

fyrir pólskan staðgengil. Þess vegan ákvað ég að þýða orðrétt:  

Sprawa skończyła się tak, że Piotrowi przyznano wysokie odszkodowanie za doznane 

obrażenia i wtedy wielu pomyślało, ze martwy Hafliði byłby strasznie drogi. 

Og bætti við neðanmálsgrein með útskýringu að þessa setningu þekktu allir Íslendinga en 

að orðrétt þýðing þess þó ekki hafa sömu áhrif á útlendinga. 

Orðtakið: Jón hefur ýmisleg til brunns að bera var lika vandamál fyrir mig. Orðrétta 

þýðingin myndi valda mér miklum vandkvæðum og vera algjörlega óskiljanleg. Þess 

vegna ákvað ég að setja hana í annan búning fyrir ÞT lesendur. Til að gera þetta á réttan 

hátt þurfti ég að fá Íslending til að útskýra fyrir mér nákvæma þýðingu orðtaksins. 

Íslenskur prófessor í þýðingafræði útvegaði mér ensku þýðinguna: John has various 

talents. Með betri skilning á orðtakinu gat ég fundið staðgengil á pólsku sem var nokkuð 

nálægt upprunalegu þýðingunni: Jan ma wiele talentów. 

Sumir málshættirnir sem höfundarnir notuðu voru lika mjög erfiðir. Til dæmis málshættir 

eins og: Illur fengur illa forgengur, Ekki er hægara að gæta fengins fjár en afla, Það sem fljótt 

er að vaxa er fljótt að hrörna urðu stór vandamál. Höfundarnir eru hér að reyna að finna 

íslenskan staðgengil af þýskum málshætti: Wie gewonnen, so zeronnen, þeir ræða um hvaða 

íslenska málshætt væri best að nota og gefa þrjá möguleika. Sú málsgrein reyndist mér mjög 

                                                 
2
 Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson Um Þýðingar, bls.99 
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erfið. Ég þurfti að finna staðgengil staðgengils og það gæti hæglega endað með mjög slæmri 

þýðingu. Samt sem áður sagði Goethe: 

When translating, one should go as far as the untranslatable; only then does 

one become aware of the foreign nation and the foreign language. 

(Weissbort, 2006, bls.199) 

Eftir að hafa leitað ráða hjá pólskum þýðenda fann ég mögulegan staðgengil fyrir 

orðtakið: Illur fengur illa forgengur, sem er: Kradzione nie tuczy. En þú verður að hugsa 

út fyrir rammann til að finna jafngildi slíks orðtaks. Að mínu mati endurspeglast 

þýðingin engu að síður í þessum málshætti. Tvo aðra möguleika er ekki að finna í pólsku, 

svo ég ákvað að þýða þau orðtök orðrétt:  

Það sem fljótt er að vaxa er fljótt að hrörna: To, co szybko rośnie szybko się starzeje  

Ekki er hægra að gæta fengins fjár en afla: Nie jest łatwiej pilnować pieniędzy, niż 

je zarabiać.  

Flókin íðorð voru lika stór áskorun fyrir mig því sum íðorðin höfðu margar mismunandi 

þýðingar í pólsku. Fyrsta vandamálið var með íðorðið: nytjatexti. Enn og aftur gat ég ekki 

fundið þýðinguna á orðinu, hvorki í íslensk – pólskri eða íslensk – enskri orðabók. Samt sem 

áður helguðu höfundarnir allan kaflann þýðingum á nytjatexta. Þess vegan ákvað ég að lesa 

kaflann nokkrum sinum yfir fyrst til að skilja þýðingu orðtakanna betur. Betri skilingur á 

þýðingunni gaf mér þokkalegan staðgengil: teksty specjalistyczne. Samt sem áður var eitthavð 

sem vantaði upp á. Þegar höfundarnir töluðu um  nytjatexta nefna þeir sem dæmi: handbækur 

en einnig uppskriftir að réttum, leiðbeiningar með tækjum, fréttir, alþýðleg fræðslurit o.fl.. Á 

pólsku geta handbækur verið kallaðar teksty specjalistyczne en ekki uppskriftir að réttum til 

dæmis. Betra orðtak til að útskýra þá er: teksty użytkowe. Þess vegna er allur kaflinn sem 

kallaður er: um þýðingar nytjatexta : þýddi ég: Tłumaczenia tekstów specjalistycznych i 

użytkowych. En þar sem höfundarnir nota orðtakið nytjatexti einnig yfir handbækur notaði ég 

orðtakið: teksty specjalistyczne, og þar sem þeir notuðu sama orðið yfir uppskriftir að réttum 

notaði ég orðtakið teksty użytkowe. 

Annað íðorð sem erfitt var að þýða var miðmynd vegna þess að ekkert nákvæmt 

samsvarandi orð er til yfir orðið á pólsku. Heimir og Höskuldur notuðu setninguna:  

Stundum samsvarar miðmynd í þolmyndarmerkingu þessu í íslensku og þess vegna 

mætti hugsa sér að byrja þetta svo…3 

                                                 
3
 Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson Um Þýðingar, bls.82 
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Íðorðið miðmynd var ekki að finna í íslensk – enskri orðabók né íslensk – pólskri. Þar sem 

orðið hefur enga staðgengil í báðum tungumálum gat ég einfaldlega sloppið með því að þýða 

setninguna:  

Czasem odpowiada temu strona bierna w języku islandzkim, i dlatego też można 

rozpocząć to w ten oto sposób... 

Ég vildi þó gera betur og talaði því við löggildan þýðanda sem sagði þó að þeir fáu 

þýðendur sem tóku áskoruninni að þýða slík íðorð yfir á pólsku gerðu það með því að 

nota orðin: genus medium, strona medialna, strona pośrednia lub strona bierno-

pośrednia. Ég ákvað að fylgja þeim eftir en bætti við neðanmálsgrein sem útskýrði að 

genus medium þýddi: strona 'pośrednia' pomiędzy czynną a bierną, w języku polskim 

odpowiadająca często stronie zwrotnej.  Og ég kom með setninguna:  

Czasem w języku islandzkim odpowiada temu '(genus) medium', i dlatego... 

Þýðingar á fagurfræðibókmenntatexta, ljóðum, söngvum og sálmum urðu einnig ákaflega 

erfiðar. Þar sem höfundarnir þýða ekki bókmenntatexta eins og til dæmis: Odysseifskviða, 

Paradísarmissir, Rauna Werthers hins unga, ljóðið Hrafnsins, eða setningar úr Njáls sögu 

sjálfir heldur notast við íslenska þýðingu af þessum verkum, taldi ég að tilgangurinn hér væri 

að lesendurnir ættu ekki að gera sér grein fyrir að þeir væru að lesa neina þýðingu. Þess vegan 

ávað ég að fylgja tilgangi höfundanna og finna þessa bókmenntatexta á pólsku. Það reyndist þó 

þrautinni þyngri en búist var við. Sumar bækurnar fann ég á pólsku á bókasafni á netinu 

(www.ibuk.pl) en aðrar ekki. Ég ákvað að biðja pólska bókasafnið á Íslandi að panta bækurnar 

fyrir mig frá Varsjá. Það tók sinn tima en að lokum fékk ég bækurnar og gat því fundið þessar 

ákveðnu setningar. Eftirfarandi setning úr Njáls Sögu reyndist mér þó áfram erfið:  

Bleika akra og slegin tún 
4
  

Höfundarnir gáfu ekki upp blaðsíðunúmer fyrir tilvisunni sem gerði það mjög erfitt fyrir 

mig að finna þessa setningu, og ekki hjálpaði til hvað Njáls Saga er stórt og mikið verk. 

Þó ég væri með pólska útgafu af bókinni virtist nánast ómögulegt að finna þessa tilteknu 

setningu. Pólski þýðandinn sem hafði aðstoðað mig áður kom mér þó aftur til bjargar og 

sagði þetta vera frægustu setninguna í sögunni og gaf mér upp kaflann þar sem 

setninguna er að finna. Það hjálpaði mikið, enda er mun auðveldara að leita að setningu í 

einum tilteknum kafla heldur en að leita í allri bókinni. Að lokum fann ég setningunna:  

płowe pola i świeżo pokoszone łąki 

                                                 
4
 Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson Um Þýðingar, bls.22 
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Ég ákvað að setja í neðanmálsgrein upplýsingar um nafn þýðandans, pólskan titil 

bókarinnar og blaðsiðunúmerið til að auðvelda lesendum að finna hana: Apolonia 

Załuska-Strömberg, Saga o Njalu, str. 156 

Suma bókmenntatextana sem notaðir voru sem dæmi ákvað ég að þýða orðrétt þar sem ég 

taldi það vera markmið höfundanna. Þeir gefa til dæmis tvö dæmi um bókmenntatexta sem 

þýddir hafa verið yfir á íslensku sem þeir telja vera skólabókadæmi um slæma þýðingu. Ég 

ákvað því að fylgja í þeirra fótspor og þýða þessa texta orðrétt og niðurstaðan var vissulega 

slæm þýðing:  

Munklífi [munkaklaustur] eitt var í fjalli því er Tumba heitir. Þar stóð Mikjáls kirkja 

hjá munklífinu. Í musterinu var Maríu líkneskja og svo ger sem drottinn sæti í knjám 

henni og var silkidúkur breiddur yfir höfuð þeim. Þar komu oft reiðar [þrumur] 

stórar og eldingar og laust eitt sinn svo kirkjuna að hún brann öll en líkneskja 

Maríu var heil og svo stallurinn er hún stóð á. Hvergi var á silkidúkinn runnið er á 

líkneskjunni var.  
5
 

Orðrétt þýðing á pólsku:  

Był kiedyś klasztor na górze, która zwie się Tumba.  Kościół Michała stał przy 

zakonie. W świątyni stał posąg Dziewicy Maryi i było to jak gdyby Pan usiadł na jej 

kolanach a ich głowy zdobiła jedwabna chustka. Często gościł tam gniew, a 

pewnego razu wielkie grzmoty i błyskawice uderzyły w kościół, spalając go 

doszczętnie. Jednak posąg Maryi i podstawa, na której był on umieszczony się 

zachowały. Nie było żadnego śladu na jedwabnej chustce zdobiącej posąg. 

Annað dæmi: 

Í fjalli því er Tumba heitir í sjónum er kirkja hins heilaga Mikaelis engils. Í þeim 

stað er mikill fjöldi munka er þar þjóna guði. Það bar til einn tíma að með leyndum 

guðs dómi sló elding kirkjuna og brenndi hana alla.  Þar var líkneskja guðs móður 

Marie ger með tré. Yfir höfðinu líkneskjunni var einn silkidúkur. Sem eldurinn kom 

til þess staðar, er skriftin [myndin]  stóð í, brenndi hann allt umkringis en sjálfa 

líkneskjuna tók ekki, sem hann óttaðist að koma henni nær, svo að eigi brann það 

silkitjald sem var yfir líkneskjunni og eigi dökknaði það  sjálft af reyk eður hita.  

Orðrétt þýðing á pólsku:  

Na górze otoczonej morzem, którą zwano Tumba, stał kościół świętego archanioła 

Michała. Żyło tam wielu czcigodnych zakonników, którzy służyli wiernie. Pewnego razu 

tajemnicza ręka Boga zesłała piorunu, który uderzając w klasztor spalił go doszczętnie. 

Był tam drewniany posąg Maryi Matki, której głowę zdobiła jedwabna chustka. Kiedy 

ogień się pojawił, spalił wszystko, poza posagiem, jak gdyby bał się do niego podejść tak, 

że ani nie spaliła się jedwabna chustka, która zdobiła posąg ani on sam nie pociemniał od 

dymu lub żaru. 

Ég átti einnig í miklum erfileikum með einn sálminn. Í honum má finna nokkur gömul, 

íslensk orð sem ég skildi ekki. Sálmurinn hljóðar svo:  

  

                                                 
5
 Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson Um Þýðingar, bls.66 
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Glaðlega viljum vér allelúja syngja 

með kærlegheitsins begering. 

Vort hop og hjarta til guðs skal lyftast 

með sinni helgri náð og miskunn, 

sem hefur leyst oss frá allri synd, 

til saligheits og alls kyns treyst 

er hann oss öllum upprunninn. 
6
 

Ég bað vin minn að útskýra fyrir mér hvað þessi orð þýddu, eftir útskýringuna kom ég 

upp með nútímalegri útgáfu af sálminum sem hljóðar svona:   

Glaðlega viljum við syngja hallelúja 

með þrá ástarinnar. 

Von okkar og hjarta skal lyftast til guðs 

með sinni helgu náð og miskunn, 

sem hefur leyst okkur frá allri synd 

Með sáluhjálp og allskonar huggun 

er hann okkur öllum upprunninn. 

Ég ákvað að þýða útgáfuna hér að ofan orðrétt yfir á pólsku: 

Z radością chcemy śpiewać Alleluja 

z pragnieniem oddania miłości. 

Nadzieje nasze i serca wznosimy do Boga  

z ich świętymi łaskami i miłosierdziem, 

że uwolnił nas od wszelkiego grzechu 

Zbawieniem i wszelkiego rodzaju pocieszeniem 

jest dla nas wszystkich. 

Það voru nokkur dæmi í bókinni sem ég ákvað að þýða ekki úr íslensku þýðingum heldur 

frekar beint frá enska frummtextanum. Eitt slíkt dæmi var í nytjatextanum: auglýsinga-

bæklingur. Þar vilja þeir Heimir og Höskuldur meina að í þess konar þýðingum sé 

mikilvægast að upplýsingarnar í textanum komist til skila og ég ákvað að gera einmitt það. 

Höfundarnir þýða enska frummtextann ekki orðrétt heldur reyna að setja hann í íslenskan 

búning, ég ávað að gera hið sama en klæða textann í pólskan búning. Ég taldi að þýðing af 

                                                 
6
 Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson Um Þýðingar, bls.68 
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þýðingunni myndi aðeins gefa mér innihaldslausan texta og það vildi ég forðast. Enski 

frummtextinn var svohljóðandi:  

With the Wang LapTop Computer, you won’t have to compromise functionality for 

probability. Because we’ve combined the power of PC and the glory of a portable 

and created something better. Portable power. Or, more precisely, power to go.  7 

Íslensk þýðing: 

Ef þú færð þér kjöltutölvuna frá Wang þarftu ekki að fórna neinu í notagildi til þess 

að fá meðfærilegan grip. Okkur hefur nefnilega tekist að sameina afl einkatölvunnar 

og þægindi kjöltutölvunnar og útkoman er frábær. Þú ert komin(n) með afl í 

axlatösku og kraft í kjöltu. 

pólsk þýðing : 

Z laptopem Wang, poświęcenie funkcjonalności dla mobilności nie jest już 

konieczne. Ponieważ połączyliśmy moc komputerów PC z niezwykłą możliwością 

przenoszenia i stworzyliśmy coś lepszego. Przenośną moc, a dokładniej siłę ruchu. 

Annað sem veittist mér nokkuð erfitt var þýðing sumra ljóðanna sem notuð voru sem 

dæmi í bókinni. Friedrich Schlegel sagði:  

Nothing is more difficult than to enter into the thought processes of another 

person and be able to rebuild his whole perspective in all its particularity. 

(Reiss, 1971/2000, bls.9) 

Ljóðið er svohljóðandi: 

Og tíminn er eins og mynd 

sem er máluð af vatninu  

og mér til hálfs 
8
  

Höfundarnir halda því fram að íslenskum lesendum gæti fundist torvellt að gera sér 

grein fyrir einni eiginlegri merkingu þessa ljóðs. Fyrir  pólska þýðendur er þetta ennþá 

erfiðara. Setningin: mynd sem er máluð af vatninu og mér til hálfs  getur til dæmis verið 

þýdd sem: obraz, który namalowany jest wodą/przez wodę i mną /przeze mnie w połowie. 

Höfundarnir segja að á íslensku geti þessi setning haft að minnsta kosti tvær þýðingar:  

 Mynd sem vatnið og ég höfum málað [obraz, który namalowała woda i ja] 

 Mynd sem máluð var af [einhverjum málara] og sýnir helmingurinn vatnið og 

helmingurinn mig (eða jafnvel helminginn af vatninu og helminginn af mér!) 

[obraz, który został namalowany (przez jakiegoś artystę) i przez połowę wody 

i połowę mnie lub odpowiednio połowę wodą połowę mną!) 

                                                 
7
 Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson Um Þýðingar, bls.84 

8
 Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson Um Þýðingar, bls.97 
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Ég ákvað að útskýra þessar tvær þýðingar nákvæmlega fyrir pólskum lesendum því þó setning-

arnar séu þeim ef til vill ekki alveg skýrar vildi ég sýna hvernig íslenskir lesendur túlka ljóðið.  

Það kom einnig fyrir að ég neyddist til að breyta, umorða eða stytta ákveðnar 

setningar þar sem orðrétt þýðing  þeirra gæti orðið illskiljanleg, eða það sem kallað er 

endurtekning. Eitt slíkt dæmi er þessi setning: 

Af þessari efnislýsingu má sjá að hér er reynt að rekja sig frá hinu sæsta til hins stærsta. 
9
 

ég þýddi: 

Z powyższego wynika, że próbuje się tutaj zacząć od spraw najbardziej 

szczegółowych do najbardziej ogólnych. 

Orðrétt þýðing af frá hinu sæsta til hins stærsta myndi ekki skiljast í pólskri setningu, 

og væri því stílisleg mistök. Annað dæmi var setningin: 

Eftirfarandi spurningar, sem smíðaðar eru með hliðsjón af listanum hér á undan, 

virðist nauðsynlegt að bera upp áður en beinlínis er tekið til við að skrifa þýðingu 

texta. Þær og svör við þeim eru með öðrum orðum nauðsynlegur þáttur til 

undirbúnings þýðingunni sjálfri. 
10

 

Ég ákvað að stytta þetta því aftur yrði orðrétt þýðing einfaldlega óskiljanleg. Mín 

þýðing hljómar því svo: 

Zanim przystąpi się do tłumaczenia tekstu należy zadać sobie kilka pytań. Wynikają 

one z zagadnień przedstawionych powyżej. 

Þó að hún sé styttri endurspeglar hún nálvæmlega innihald íslensku setningarinnar. 

Mér fannst best að setja hana í það form sem myndi henta pólskum lesendum hvað best. 

Lengd setningarinnar fannst mér einnig vera vandamál. Mjög langar setningar sem 

þýddar eru beint á pólsku geta verið mjög ruglandi. Að þýða slíka setningu orð fyrir orð 

hlýtur aðeins að geta af sér óskiljanlega þýðingu og eyðileggur virðuleika hinnar 

upphaflegu setningar. Þess vegna breytti ég það sem var ein setning í frumtextanum í 

tvær eða þrjár setningar í þýðingartextanum. Til dæmis: 

Vísast mætti lengja þann lista yfir áhrifavalda sem hér var sýndur en hann gefur þó í 

meginatriðum yfirlit sem gott er að hafa og gæti orðið lykillinn að því að við búum 

til greiningarkerfi eða spurningalista sem hollt er að fara í gegnum áður en við 

hefjum störf. 
11 

Þessi setningin varð að tveimur setningum á pólsku, sem gaf betri þýðingu: 

                                                 
9
 Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson Um Þýðingar, bls.15 

10
 Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson Um Þýðingar, bls.72 

11
 Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson Um Þýðingar, bls.72 
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Oczywiście przedstawiona powyżej lista czynników mających wpływ na proces 

tłumaczenia mogłaby być nieco dłuższa. Jednak, jako całość może posłużyć nam, 

jako klucz do analizy, czy też jako lista pytań, którą warto przeczytać zanim 

przystąpimy do procesu tłumaczenia.  

Annað dæmi: 

Ýmisar breytingar Páls Jónssonar á menningartengslum textans eru vitanlega mjög 

umdeilanlegar og yfirleitt verður að líta svo á að þýðanda bókmenntaverks sé skylt 

að sýna frumtexta fullan trúnað, hann hafi ekki leyfi til að,,leiðrétta’’ með þeim 

hætti sem Páll gerir, þó svo lokagerðin verði í betra samræmi við 

menningarumhverfi heimamálsins en ella hefði orðið. 
12

 

Þessu breytti ég í: 

Oczywiście niektóre ze zmian, jakich dokonał Páll Jónsson w tekście, w związku z 

kulturowymi relacjami, są dyskusyjne. Zazwyczaj uważa się, że tłumacz tekstów 

literackich zobowiązany jest do bycia wiernym oryginałowi. Nie ma pozwolenia na 

„korektę” jakiej dokonał Páll, nawet wtedy, gdy wersja ostateczna staje się lepsza w 

odbiorze dla środowiska kulturowego języka docelowego aniżeli oryginał. 

Annað sem ég lenti í vandræðum með voru samtengingarorð. Sumar setningarnar 

byrjuðu með samtengingarorðum og fornöfnum og þá varð ég að endurraða orðunum eða 

sleppa þeim þar sem pólskt mál leyfir ekki slíkt. Því varð setningin: 

Og svo hefur auðvitað tíska hverra tíðar margt um snið verkanna að segja.
13

  

Breytt í þessa setningu: 

Kanon każdego z okresów również ma wpływ na formę pracy. 

Annað dæmi: 

Það er með öðrum orðum stundum hægt að komast hjá því að búa til nýyrði með því 

að víkja orðalagi textans við. Það getur gert hann auðskiljanlegri því að ný orð geta 

torveldað skilninginn. 
14

  

Var breytt í : 

Innymi słowy, czasem istnieje możliwość uniknięcia neologizmów poprzez zmianę 

słownictwa tekstu. Przez co staje się on bardziej zrozumiały, gdyż nowe wyrażenia 

mogą być trudne w zrozumieniu. 

Höfundar bókarinnar ofnota orð eins og: og fleira og loks. Fyrir íslenska lesendur er 

það ekki slæmt, frekar eðlilegt kannski, en pólskir þýðendur þurfa að velta því fyrir sér 

hvað þeir meina þegar þeir nota þessi orð, hvert er samhengið. Þessi orðasambönd eiga 

sér nokkrar merkingar á pólsku: 
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 Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson Um Þýðingar, bls.100 
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 Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson Um Þýðingar, bls.62 
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 Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson Um Þýðingar, bls.93 
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Og fleira: więcej, i inne, i tym podobne 

Loks: w końcu, na końcu, ostatecznie, wreszcie, na koniec 

Þegar Heimir and Höskuldur nota: og fleira og loks varð ég að nota þýðingar sem áttu 

best við samhengið hverju sinni. 

Mín þýðing á bók Heimis and Höskuldar Um Þýðingar tekur mið af mjög afmörkuð 

merkingalegu sjónarmiði, en er ríkulega bætt með neðanmálsgreinum og athugasemdum. 

Ég varð að nota neðanmálsgreinarnar til að útskýra munninn á merkingu setningar og 

tungumálinu, annars yrði textinn óskýr pólskum lesendum. Sem dæmi má nefna þetta 

textabrot þar sem hljóðfræði íslenska orðsins nóg, sem er: nou: veldur vandræðum. 

Höfundar bókarinnar skrifa að:  

…gæðakonuna sem átti nóga mjólk til að selja Bretunum sem föluðust eftir 

milk ‗mjólk‘ og sagði:,,Yes, yes, no milk, no milk.‘‘ Hún rak upp stór augu 

þegar þeir fóru vonsviknir burt við svo búið og keyptu enga mjólk þrátt 

fyrir þessar upplýsingar um no milk. 15 

Þessi gamansaga er fyndin fyrir íslenska lesendur en minna fyndið fyrir pólska nemendur 

sem eru að læra íslensku og geta jafnvel geta ekki borið orðin rétt fram.  Þess vegan bætti 

ég við neðanmálsgreinum sem innihéldu hljóðfræðileg uppflettiorð sem gætu hjálpa 

pólskum lesendum til að skilja betur frásögnina. 

Þegar upp er staðið var heldur erfitt að þýða þessa bók því ristíll Heimis og Höskuldar 

er mjög formlegur og inniheldur meðal annars mörg íslensk orðtök, málshætti o.s.frv. Þó 

tilgangur þeirra væri að upplýsa, kenna, leiðbeina lesandanum veittist textinn nokkuð 

flókinn fyrir þýðandann. Það má áætla að bókin hafi verið skrifuð sérstaklega fyrir 

íslenska þýðendur, sem einskonar handbók fyrir þá. Tilgangur minn með þýðingunni var 

sá sami, að vera handbók fyrir pólska nemendur sem eru að læra íslenskar þýðingar. 

Segja mætti að bókin hafi verið rituð fyrir select élite. Þess vegan vona ég að þýðingin 

muni koma pólskum nemendum til góðs og að þeir muni njóta lestursins. 
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 Heimir Pálsson, Höskuldur Þráinsson Um Þýðingar, bls.18 
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1 Wstęp 

1.1 Znaczenie tłumaczeń 

Jedenasty rozdział Księgi Rodzaju mówi o wznoszeniu, dzięki współpracy wielu ludzi, 

wieży Babel. Co więcej powiedziane jest, iż ‖mieszkańcy całej Ziemi mieli jedną mowę, 

czyli jednakowe słowa.‖
16

 Ciąg dalszy historii: 

„A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali 

ludzie, i rzekł: «Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest 

przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla 

nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy, więc i 

pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!»‖  

(Księga Rodzaju 11:5-7)  

Od tego czasu wzajemne zrozumienie ludzi pozostawiało wiele do życzenia. Nadzieje 

i próby różnych ludzi dobrej woli na stworzenie ‗języka uniwersalnego‘, aby wszyscy 

mogli być równymi użytkownikami języka, nie powiodły się i nadal nie widać końca 

tragedii, która wydarzyła się w mieście Babel. I dopóki się to nie zmieni rasa ludzka od 

tej pory zależna będzie od tłumaczeń w ten, czy inny sposób.  

Pierwsza książka wydana drukiem w języku islandzkim i zachowana do czasów 

współczesnych, to tłumaczenie Nowego Testamentu Oddura Gottskálkssona, które 

zostało opublikowane w 1540 roku. To nie przypadek. Tłumaczenia Biblii oraz świętych 

ksiąg innych religii to pierwsze z dzieł, które pisane były w różnych językach. Ludzie nie 

tylko tutaj w kraju, ale i na całym świecie dość szybko zaczęli tłumaczyć i publikować 

przeróżne dzieła naukowe oraz literackie.  

Często jednak mówi się, że spośród wszystkich okresów, wiek XX to okres tłumaczeń. W 

tym wieku, a dokładniej w jego ostatnich dekadach, tłumaczenia stały się bardziej popularne i 

rozpowszechniane. Największe zmiany wiążą się z tym, że obecnie tłumaczony materiał jest 

bardziej różnorodny. Ludzie nie tłumaczą już jedynie materiałów religijnych, czy naukowych, 

lecz również literaturę różnego rodzaju (powieści, poezję, sztuki teatralne), materiały naukowe 

oraz techniczne, materiały związane z marketingiem oraz biznesem, wiadomości, eseje oraz 
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artykuły, reklamy, ogłoszenia, instrukcje obsługi, informacje, umowy międzynarodowe, 

ustawy i inne akty prawne, listy i raporty, dokumenty, formularze, przepisy kucharskie, 

scenariusze filmowe i wiele innych. Przez pewien czasu UNESCO prowadziło spis tłumaczeń 

w krajach członkowskich. Od 1948 do 1970 roku wzrosły one pięciokrotnie ( por. Newmark 

1981:3). W Islandzkim katalogu opublikowanym przez Bibliotekę Narodową można zobaczyć, 

jak dużo publikuje się materiału tłumaczonego tutaj w kraju oraz sprawdzić, jak duży jest 

procent udziału tłumaczeń w ogólnej liczbie publikowanych książek oraz broszur w kraju. W 

rejestrze z 1984 roku, który został opublikowany w roku 1987, można zauważyć, że ponad 

jedna czwarta wszystkich opublikowanych w ciągu tamtego roku pozycji to tłumaczenia 

(około 27%). Jeśli do tego dodamy instrukcje obsługi i tym podobne (taki materiał nie jest 

liczony w rejestrze), to mogłoby to być około 30%. Jest to procent wszystkich publikowanych 

materiałów, a w niektórych tematach tłumaczenia stanowią większość. 70% tematów 

związanych z prowadzeniem domu i usługami to również tłumaczenia. Wszystko to wskazuje 

na wzrastające kontakty międzynarodowe, a w pewnym stopniu jest to również konsekwencją 

nowej technologii i wiedzy. 

Oczywistym jest fakt, iż tłumaczenia są niezwykle ważną częścią współczesnej kultury. 

Jeśli chcemy być na bieżąco z nauką oraz ze sztuką, często musimy liczyć na przekłady. Jeżeli 

chcemy śledzić wiadomości ze świata, musimy zdać się na wiadomości tłumaczone. Z 

tłumaczeniami spotykamy się co dzień, np.: w prasie, radiu, telewizji, pracy itp. Bardzo 

ważnym jest, by translacja była dobrze wykonana. Co stanie się ze źle przetłumaczonym 

dziełem literackim? Co warta jest książka teoretyczna czy naukowa, jeśli tłumaczenie jest tak 

niedokładne i pogmatwane, że nikt nie chce tego czytać i nie da się tego w ogóle zrozumieć? 

Co stanie się, jeśli instrukcja użycia, która znajduje się na środku chwastobójczym lub 

maszynie do produkcji napojów gazowanych będzie źle przetłumaczona? Być może zginie coś 

więcej niż sam chwast. 

1.1 Umiejętności wymagane od tłumacza i jego zadania 

Często spotykamy się z dwoma rodzajami błędnego pojęcia tłumaczeń. Po pierwsze są 

ci, którzy twierdzą, że tłumaczenia to jedynie przedsięwzięcia dla geniuszy, którzy 

potrafią przetłumaczyć cokolwiek nawet z języka, którym nie władają perfekcyjnie, 

podczas gdy przeciętny człowiek nie potrafiłby tego zrobić. Albo człowiek rodzi się 

tłumaczem, albo nie. Z drugiej zaś strony są ci, którzy twierdzą, że tłumaczenia są dość 

łatwe, jeśli zna się dobrze język obcy, to przełożenie go na język islandzki nie powinno 
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być większym problemem. Prawdopodobnie obydwa te stwierdzenia są niewłaściwe. 

Oczywiście prawdą jest, że niewielu ludzi potrafi tłumaczyć poezje i inne teksty o 

charakterze artystycznym, w sposób, w jaki robili to tłumacze tacy jak Magnús 

Ásgeirsson czy Helgi Hálfdanarson. Jednak, jak wcześniej wspomniano, jest więcej 

materiałów, które muszą być tłumaczone. W tej dziedzinie, podobnie jak w innych 

zawodach, należy przede wszystkim ćwiczyć, aby zdobyć potrzebne doświadczenie. 

Rzeczą istotną jest, by ludzie zdali sobie sprawę, że w procesie tłumaczenia, wiedza o 

języku stanowi połowę sukcesu, lub nawet mniej. Minimalne wymagania dla tłumacza 

mogą zostać ujęte w trzech punktach: 

1. Znajomość języka, z którego się tłumaczy. 

2. Znajomość omawianego materiału. 

3. Umiejętność kreatywnego i zrozumiałego pisania w języku ojczystym. 

Oprócz tych wymagań, istotnych jest również kilka innych rzeczy. Czynnik 

artystyczny nie został tutaj wspomniany, ponieważ wymagania artystyczne nie dotyczą 

wszystkich tłumaczy. Warto tutaj wspomnieć, że dobra znajomość języka ojczystego jest 

dla tłumacza ważniejsza aniżeli język, z którego tłumaczy. Tę umiejętność można 

uzyskać głównie poprzez ćwiczenie tłumaczeń oraz ćwiczenia językowe.  

Ćwiczenia praktyczne są ważną kwestią dla tłumaczy, ponieważ muszą oni stać się 

wykwalifikowanymi użytkownikami języka. Sławne historie krążą o Sveinbjörnie 

Egilssonie i prowadzonych przez niego lekcjach języka ojczystego w szkole w 

Bessastaðir. Lekcje te opierały się na ćwiczeniach tłumaczeń z języków klasycznych, 

takich jak greka czy łacina, na język islandzki. Często mówi się, że chłopcy z 

Bessastaðir, m.in. Jónas Hallgrímsson dzięki ćwiczeniom z tłumaczeń mieli ogromną 

wiedzę o języku ojczystym. Czym właściwe zajmują się tłumacze i jak można nauczyć 

się tłumaczyć? Możemy zapoznać się z tym poprzez spojrzenie na elementy, którymi 

posługuje się tłumacz podczas przekładu tekstu. Elementami tymi są m.in.: 

1. pojedynczy dźwięk języka 

2. pojedyncze wyrazy 

3. wyrażenia 

4. zdania i akapity 

5. rozdziały i całość pracy (artykuł, wiersz, książka). 
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Dziwnym może wydać się to, że tłumacz musi przenosić pojedyncze dźwięki z języka 

źródłowego na język docelowy. Jednak dzieje się tak w przypadku tłumaczenia poezji, a 

w szczególności tekstów piosenek (zobacz artykuł Helgiego Hálfdanarsona 1987 i 

rozdział 8.6). Z drugiej jednak strony, nie powinno nas dziwić, że tłumacz zajmuje się 

pojedynczymi słowami. Słowniki są tutaj największą pomocą tłumaczy, ponieważ 

dokładnie można sprawdzić, co dane słowo w języku obcym oznacza. Wszyscy, którzy 

spotkali się z językami obcymi, bez wątpienia wiedzą, że słowa w rożnych kontekstach 

mają inne znaczenie. Często trudno jest przetłumaczyć niektóre wyrażenia poprzez 

tłumaczenie każdego z pojedynczych słów składowych.  

Nie wystarczy jednak być świadomym znaczenia pojedynczych słów i wyrażeń. 

Ważnym jest również, by zwroty tłumaczenia były poprawne i naturalne. Tłumacz musi 

uporać się z takimi jednostkami jak zdania i wyrażenia. Musi zrozumieć charakter pracy, 

którą tłumaczy, i zdecydować, jakie detale i forma języka (zob. 2.7) są odpowiednie dla 

danej pracy. Czy mamy tutaj do czynienia z artykułem dotyczącym wiadomości z 

zagranicy, z instrukcją obsługi kosiarki lub komputera, artykułem naukowym, nowelą, 

wierszem, podręcznikiem szkolnym, sztuką literacką czy czymś innym? Jeżeli weźmie 

się to wszystko pod uwagę, można wybrać właściwą formę języka. 

1.1 Cele i konstrukcja tej książki 

Celem tej książki jest przekazanie kilku wskazówek istotnych w procesie tłumaczenia. 

Zostaną one przedstawione podczas dyskusji na temat natury tłumaczeń, problemów 

jakie się pojawiają oraz jak je rozwiązać, wyjaśniając różne metody translacji i 

wskazując na ćwiczenia. Spis treści tej książki wskazuje elementy, którymi tłumacz musi 

się zajmować. Rozdział 2. przedstawia dyskusję na temat zadań i problemów, które 

wiążą się z procesem tłumaczenia pojedynczych słów, np. dobrze znana prawda, że 

odpowiednie słowa w różnych językach rzadko mają dokładnie takie samo znaczenie. 

Można powiedzieć, że kultura i zwyczaje pozostawiają znamię na języku. Wskazuje się 

różne metody, które pomogą nam poradzić sobie z takimi problemami. Wspomina się 

także rożne formy językowe, niuanse słów, metafory, obelgi itp. Rozdział 3. przedstawia 

wyrażenia, idiomy, przysłowia, metafory itd., zaś 4. zwraca uwagę na szyk wyrażeń i 

konstrukcje składniowe, które są inne w różnych w językach. Dlatego często to, co jest 

odpowiednie w jednym języku, staje się niewłaściwe w innym. Rozdział 5. przedstawia 

historię tłumaczeń rożnych tekstów, wspomina o ważnych rzeczach, które definiują 
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teksty specjalistyczne i użytkowe oraz literackie. Rozdział 6. przedstawia dokładną 

analizę tekstów oraz czynników, które muszą być brane pod uwagę podczas procesu 

tłumaczenia. W rozdziale 7. omawiane są tłumaczenia tekstów specjalistycznych i 

użytkowych i ich różne formy. Rozdział 8. poświęcony jest tłumaczeniom literackim, 

które zostały wyjaśnione na wybranych przykładach. Na zakończenie, w rozdziale 9. 

podajemy kilka praktycznych reguł pracy tłumacza. 

Z powyższego wynika, że próbuje się tutaj zacząć od spraw najbardziej 

szczegółowych do najbardziej ogólnych. Nie jest pewnym, czy ten sposób konstrukcji 

pracy jest dogodny dla każdego użytkownika tej książki, wobec tego indeks, 

umieszczony na końcu pracy, ułatwi odnalezienie preferowanego zagadnienia bez 

zbędnego czytania długich kwestii na inny temat. 



37 

2 „Słowo w słowo” 

2.1 Problematyka tego rozdziału 

W tym rozdziale omówione zostaną problemy, z jakimi zmaga się tłumacz, gdy próbuje 

w języku docelowym znaleźć słowo, które koresponduje ze słowem w tekście 

oryginalnym. W podrozdziale 2.1 omówiony zostanie temat tak zwanych‖fałszywych 

przyjaciół‖, jak również potrzeba używania słowników obcych. W 2.2 zwrócimy uwagę 

na różne znaczenie słów, w zależności od ich kontekstu. W 2.3 zajmiemy 

się‖odpowiednikami‖, które w różnych językach mogą mieć inne semantyczne 

znaczenie, dlatego też należy zwracać na nie szczególną uwagę podczas procesu 

tłumaczenia. W 2.4 przejdziemy do tematów kulturowych, zwracając uwagę na to, że 

niektóre słowa, są tak bardzo zależne od norm panujących w danym kraju, że 

przetłumaczone na język obcy, nie mają sensu. W 2.5 omówione zostaną zwroty 

grzecznościowe, tłumaczenia imion oraz nazwy miejsc, ponieważ często stanowią one 

problem dla tłumaczy. W podrozdziale 2.6 przeanalizowane zostaną jednowyrazowe 

metafory, obelgi i tym podobne. Na koniec, w podrozdziale 2.7 zajmiemy się 

problemami związanymi z odcieniami znaczeniowymi wyrazów. Niektóre słowa mają 

charakter potoczny lub nieformalny, inne zaś właściwe są dla języka pisanego lub 

formalnego, niektóre zawierają dodatkowe negatywne znaczenie, inne nie, itd. Tłumacz 

chcąc tłumaczyć efektywnie musi o tym wszystkim pamiętać. 

2.2 Konieczność używania słowników oraz tak zwani „fałszywi 

przyjaciele” 

Przyjrzyjmy się najpierw kilku wyrazom pochodzącym z rodziny języków germańskich: 

ang. barn 

duń. krydsild 

niem. Öl 

szw. semester 

Większość czytelników prawdopodobnie zna język angielski, na tyle dobrze, by wiedzieć, 

iż wyraz barn w języku angielskim oznacza: ‗stodoła, stajnia, obora‘, nawet, jeśli wygląda on 
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dokładnie tak samo, jak islandzki wyraz barn [dziecko]. Zastanówmy się jednak nad tym, czy 

owe podobieństwo nie stanowi problemu, i czy nie zwiodło ono nigdy Islandczyka, który uczył 

się języka angielskiego lub obcokrajowca uczącego się języka islandzkiego? 

Drugi z powyższych przykładów przysporzył niegdyś jednemu z islandzkich 

dziennikarzy nieco problemu. Wyraz krydsild w języku duńskim wygląda bardzo 

podobnie do islandzkiego wyrazu kryddsíld [śledź (marynowany) w przyprawach], i 

dlatego też dość kuszącym mogłoby być takie właśnie jego tłumaczenie. Jednak nic 

bardziej mylnego. Jeśli sięgniemy do słownika duńsko – islandzkiego Dansk-íslensk 

orðabók (1957) to przeczytamy, że wyraz krydsild to nic innego jak: ‗ogień krzyżowy‘ 

(ostrzał z dwóch stron). Jest to wyraz dwuczłonowy składający się z kryds ‗krzyż‘ oraz 

ild ‗ogień‘. Dlatego też, zrozumiałym jest, że islandzkie znaczenie wyrazu kryddsíld nie 

jest tutaj odpowiednie. We wspomnianym wcześniej przypadku wyraz ten został użyty w 

znaczeniu symbolicznym lub przenośnym ‗spotkania dziennikarskiego‘, w czasie którego 

pytania do ludzi udzielających wywiadu padały jednocześnie ze wszystkich stron. 

Trzeci z przykładów pochodzi z języka niemieckiego i na pierwszy rzut oka wydaje się 

dość oczywisty.
17

 Jednak oznacza ‗olej‘.Dlatego też, niezbyt dobrym pomysłem dla 

spragnionego byłoby zamówienie go do picia! 

Ostatni z przykładów wyraz semester pochodzi z języka szwedzkiego i nieco różni się od 

pozostałych przykładów. Różnica polega na tym, że nie jest on podobny do żadnego z 

wyrazów w języku islandzkim. Z drugiej jednak strony, większość z nas zapewne wie, że 

wyraz semester w jęz. angielskim, semester w jęz. duńskim, semester w jęz. niemieckim 

wszystkie oznaczają ‗semestr szkolny‘, tj. połowę roku akademickiego. Naturalnym więc 

byłoby pomyślenie, że semester w języku szwedzkim ma takie samo znaczenie, gdyby pojawił 

się w dyskusji związanej z edukacją na uniwersytecie. Jednak tak nie jest. Znaczenie wyrazu 

semester w języku szwedzkim to ‗wakacje‘ lub ‗urlop, wolne‘.  

Czytelnicy prawdopodobnie spotkali się z wieloma zabawnymi przykładami tego typu 

błędów, popełnianych zazwyczaj przez osoby, które myślały, że zrozumiały obcy wyraz, 

ponieważ wydawał się im znajomy, lub też brzmiał znajomo. Jest to dość znany fenomen, tak 

powszechny, że wyrazy tego typu otrzymały specjalne określenie, a nazwa ich widnieje w 

nagłówku jednego z podpunktów tego rozdziału. Nazywa się je fałszywymi przyjaciółmi (w 

jęz. francuskim faux amis, w jęz. angielskim false friends). 
18

 Tłumacze powinni zwracać na 

                                                 
17

 Öl – dla Islandczyka oznacza: piwo (wyraz zapożyczony z języka duńskiego) 
18

 W jęz. islandzkim: falsvinir 
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nie szczególną uwagę. Najlepszą radą na zwodniczą naturę tych słów jest, by nigdy nie być 

zbyt pewnym, by sprawdzać ich znaczenie w słowniku, nawet  jeśli istnieje choćby cień 

wątpliwości, że rozumiemy obcy wyraz i znamy jego kilka znaczeń.  

Na koniec zwracamy uwagę na to, że cierpieć z powodu fałszywych przyjaciół mogą 

również użytkownicy języków obcych. Czasem zdarza się, że poszukujemy słowa w języku 

obcym dla określonego wyrazu w języku islandzkim i wydaje nam się, że musi on brzmieć 

podobnie. Przydarzyło się to jednej z islandzkich kobiet, która miała nóg mjólk [pod 

dostatkiem mleka]
19

 do sprzedania. Zapytana przez jednego z Anglików, czy ma mleko do 

sprzedania odpowiedziała:‖Yes, yes, no milk, no milk.‖[Tak, tak, nie ma mleka, nie ma 

mleka]. Była niezwykle zdziwiona, kiedy odeszli zawiedzeni i nie kupili mleka pomimo 

informacji no milk. Dość ryzykownym może być również użycie islandzkiego wyrazu taska w 

Szwecji, mając na myśli torebkę, na przykład na lotnisku, w taksówce, czy też w hotelu, 

ponieważ wyraz taska w języku szwedzkim rzadko jest używany dziś w znaczeniu 'torby‘ 

(wyraz, jakiego się używa to väska). Natomiast sam wyraz taska jest dzisiaj bardziej znany, 

jako wulgaryzm określający genitalia. Równie oczywistym wydaje się, że niemiecki wyraz 

Brieftasche oznacza ‗aktówkę‘ („teczkę na dokumenty‖), czy coś podobnego, jednak tak 

naprawdę znaczenie tego wyrazu to po prostu portfel. W jednym z seriali telewizyjnych 

tłumacz popełnił błąd tłumacząc, że kochanek zapomniał aktówki z sypialni swojej kochanki. 

Chodziło tutaj jednak o portfel, raczej nie jest prawdopodobnym, by mężczyzna miał ze sobą 

teczkę z dokumentami w takim miejscu.  

2.3 Słowa w kontekście 

Przyjrzyjmy się najpierw temu przykładowi: 

The bill is large. 

Reikningurinn er hár. / Nefið er stórt.  

[ Rachunek jest wysoki./ Dziób jest duży] 

Ponieważ jest to przykład wyrazu wieloznacznego, tłumacz musi zinterpretować, 

jakie znaczenie jest odpowiednie dla tego kontekstu. Bill w języku angielskim ma kilka 

znaczeń: ‗rachunek‘ (np. w restauracji) lub ‗dziób‘ (warto jest tutaj zauważyć, że 

przetłumaczylibyśmy wyraz large różnie, w zależności od danego kontekstu). Każdy z 

nas, kto kiedykolwiek zajrzał do słownika, powinien wiedzieć, że znajdują się tam 
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 Wymowa islandzkiego słowa: nóg [nou: ] 
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różnego rodzaju objaśnienia wraz z podanymi przykładami użycia danego wyrazu. 

Przyjrzyjmy się bliżej części objaśnień wyrazu ‗tail‘ ze słownika angielsko – 

islandzkiego Ensk-íslensk orðabók (1984): 

Tail (tal), n. 1. Aftasti hluti dýrs, þ.e. rófa, skott, hali, tagl, stertur, stél 

o.s.frv. 2. (á flugdreka eða flugvél) stél. 3. e-ð sem minnir á eða líkist rófu, 

hala o.þu.l.: the tail of shirt, skyrtulaf. 4. aftasti, neðsti eða síðasti hluti e-s; 

afturhluti, afturendi; the tail of a cart; the tail of a procession; the tail of the 

journey. 5. ský úr rykögnum og loftefni sem feykjast aftur úr kjarna 

halastjörnu fyrir þrýsting ljóss og hlaðinna agna frá sólinni, hali. 6. long 

flétta; tagl: She wore her hair in a tail. 7. Óforml. e-r sem eltir annan hvert 

fótmá; yfirfrakki, skuggi; spæjari. 8. Oft tails, ft. a. bakhlið á peningi: 

heads or tails, kórónuna eða krónuna. b. síðjakki karla; kjóll.c. kjólföt, 

viðhafnarbúningur vestrænna karlmanna… 20 

Jest to jedynie część objaśnień, jednak znajdują się tu informacje, na temat znaczenia 

wyrazu w różnych kontekstach. Oczywiście tłumacz musi na to uważać. Wyobraźmy 

sobie, na przykład, że tłumaczymy fragment tekstu z filmu akcji, gdzie w samochodzie 

następuje wymiana zdań pomiędzy szoferem a gangsterem: 

Szofer: We‘ve got a tail. [Mamy ogon] 

Gangster: Get rid of it! [Pozbądź się go!] 

Czytelnicy zaznajomieni z 7. znaczeniem słowa, ‗tail‘, wiedzą, że jest ono 

odpowiednie w tym kontekście, tzn., że oznacza: ‘śledzenie kogoś‘, a nie ‗ogon‘. Dlatego 

też fragment ten można przetłumaczyć następująco: 

Bílstj.: Það er einhver að elta okkur. [ Ktoś nas śledzi] 

Bófi: Stingdu Hann af! [ Zgub go!] 

Oczywistym jest, że nie jest to tłumaczenie dosłowne, ponieważ trudno w języku 

islandzkim znaleźć wyraz, który mógłby zastąpić ‘tail’ w takim przypadku. Jest to 

bardzo bliskie ekwiwalencji wyrażeń (zob. 5.5), jednak tłumacz potrzebuje dokładnego 

wyczucia w takiej sytuacji (zob. również 2.7). 

Jednym z problemów podobnych do powyższych, jest również ten, że wyrazy często 

posiadają określone znaczenie w języku akademickim lub języku, który zmaga się ze 

specjalną treścią danej dziedziny np. sportu, nauki, i tym podobne. Dlatego też, tłumacz 

musi być zaznajomiony z tematem omawianej przez niego dziedziny (porównaj z 

rozdziałem 7). Przedstawimy tutaj prosty przykład pochodzący z tłumaczenia 
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 Słownik angielsko-polski Oxford Wordpower (2003) tail /teil/ noun:1. ogon, 2.frak, 3.tajniak, 4.reszka 
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telewizyjnego. Wyemitowano film o sportsmence, oto fragment, kiedy komentator 

komentuje bieg na żywo: 

The start is fair and 

Byrjunin er drengileg og 

[Start jest sprawiedliwy i…] 

Tłumaczenie to nie jest poprawne, pomimo iż prawdą jest, że wyrażenie fair, w języku 

angielskim, użyte w dyskusji na temat sportu może mieć znaczenie: ‗sprawiedliwy‘. 

Tłumacz powinien być szczególnie ostrożny w tym przykładzie, ponieważ jeśli komentuje 

się bieg to fair start oznacza ‗czysty, prawidłowy start‘, tzn., że nikt nie popełnił falstartu. 

Dlatego też odpowiednim byłoby tutaj tłumaczenie: Það er ekkert þjófstart [Nie ma żadnego 

falstartu] lub viðbragðið er löglegt [start jest prawidłowy]. 

Jedną z porad na uniknięcie pułapki tego typu jest oczywiście użycie słownika oraz to, by 

nie być pewnym, że pierwsze znaczenie, które przyjdzie nam na myśl jest odpowiednie. W 

określonych dziedzinach inne znaczenie może być tym prawidłowym, dlatego tłumacząc 

teksty specjalistyczne, należy na to zwracać szczególną uwagę. Często wymagane jest 

zwrócenie się o poradę do specjalisty w danej dziedzinie, a nawet poproszenie go o 

przeczytanie tłumaczenia, jeśli istnieje taka możliwość. Zdarza się, że tłumacze muszą 

wykonać swoją pracę w bardzo krótkim czasie, dlatego nie mają czasu na tak dokładne 

zapoznanie się z tematem oraz słownictwem. Dotyczy to najczęściej tłumaczy różnego 

rodzaju tekstów specjalistycznych i użytkowych, jak np. dziennikarzy telewizyjnych oraz 

tłumaczy ustnych. 

W języku islandzkim istnieje długa tradycja tworzenia islandzkich wyrazów, neologizmów 

zamiast korzystania z zapożyczeń obcych. Ścieżka ta została wytyczona już w XVIII wieku, 

kiedy to działacze jednego z islandzkich kręgów artystycznych ‖Lærdómslistafélag‖ 

opublikowali swój manifest na ten temat stwierdzając, między innymi, że:  

„Można zamiast obcych wyrażeń tworzyć nowe słowa w języku 

islandzkim, składające się z elementów pochodzących z innych języków 

nordyckich, tak by dobrze tłumaczyły naturę rzeczy, jaką powinny 

oznaczać; należy dobrze przyjrzeć się zasadom obowiązującym w danym 

języku oraz tym, które są używane w tworzeniu dobrych, starych słów: 

należy podać dokładne wyjaśnienie oraz tłumaczenie takich wyrazów, by 

ułatwić odbiorcom ich zrozumienie.‖ 

(cytat: Rætur1986:209)  
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Większość tłumaczy pracowała w ten sposób od tamtej pory (i właściwie wielu 

wcześniej również). Próbowano unikać używania obcych wyrazów, tworząc nowe 

islandzkie słowa, tak by były zrozumiałe, klarowne, tj. by w jakiś sposób wyjaśniały 

same siebie. Z drugiej jednak strony, problem polega na tym, by zrozumieć, kiedy 

istnieje potrzeba na stworzenie nowego słowa. Sensownym rozwiązaniem jest 

sprawdzenie, czy dany wyraz obcy jest wyrazem specjalistycznym, czy też 

powszechnym, który łatwo można przetłumaczyć za pomocą konwencjonalnego słowa 

islandzkiego. Wyobraźmy sobie tekst w języku angielskim, związany z tematem 

medycyny, gdzie występują wyrazy takie jak: a team of doctors oraz teamwork. Po 

pierwsze moglibyśmy pomyśleć, i zapewne wielu było tego samego zdania, że konieczne 

byłoby profesjonalne określenie wyrazu team. W języku islandzkim często używa się 

określeń takich jak: teymi lækna [zespół lekarzy] lub læknateymi [zespół lekarski] oraz 

teymisvinna [praca zespołowa]. Jednak czyha na nas pułapka. Mianowicie angielski 

wyraz team [zespół, drużyna, obsada, brygada] może mieć bardzo potoczne i 

powszechne znaczenie, podczas gdy islandzki wyraz teymi [zespół, ekipa] jest rzadko 

używany w języku codziennym i ma dużo bardziej specjalistyczne znaczenie. W 

angielskim sposobie wyrażania, o którym tutaj mowa, stosowanie określeń 

specjalistycznych jest dość rzadkie, dlatego stosowniejszym do tego kontekstu jest 

tłumaczenie angielskiego wyrazu team, jako hópur [grupa], mówiąc o hópur lækna 

[grupie lekarzy] oraz hópvinna [pracy grupowej]. To samo dotyczy tłumaczenia 

angielskiego wyraz set [zbiór, kolekcja, zestaw]. Jest to między innymi jedno z określeń 

używanych w matematyce, na to, co w języku islandzkim określa się, jako mengi [zbiór]. 

Wyraz ten jednak może mieć dużo innych określeń takich jak, np:, ‗hópur, safn’ [grupa, 

kolekcja], ‗samstæða, sett‘ [komplet, zestaw] lub również ‗kvikmyndaver‘ [studio 

filmowe] (zob. Ensk-íslensk orðabók 1984). 

2.4 Różne pola semantyczne  

Powyżej często mówiliśmy o słownikach, oczywiście w szczególności tych wysokiej 

jakości. Wielu z nas oczywiście spotkało się z glosariuszami, które często można znaleźć 

na końcu podręczników lub też z listami wyrażeń publikowanymi w rozmówkach dla 

turystów, czy tych, którzy potrzebują jakiegoś podstawowego słownictwa w języku 

obcym. Następujący przykład mógłby zawierać się w jednej z tego typu list: 
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jęz. duński: 

bleg — bleikur [różowy] 

elske — elska [kochać] 

fod — fótur [noga, stopa] 

 

jęz. angielski: 

bear — bera [dźwigać] 

brothet-in-law — mágur [szwagier] 

wood — tré [drewno] 

Większość z tych wyrazów jest prawdopodobnie znana tym, którzy uczyli się 

języków angielskiego oraz duńskiego, co więcej, niektórzy mogą uznać je za dość proste 

w tłumaczeniu. Niektóre z islandzkich wyrazów wydają się być dokładnymi 

odpowiednikami, wyglądają podobnie i brzmią znajomo. Z tych właśnie względów 

należy tutaj zachować szczególną ostrożność. Po pierwsze i najważniejsze należy 

pamiętać o tym, że niektóre wyrazy mogą mieć szersze znaczenie w językach 

spokrewnionych, dlatego dość często mówi się, że pole semantyczne wyrazów nie ma 

identycznego zakresu.  

Po pierwsze to wprowadzanie w błąd jeśli mówi się, że wyraz bleikur w języku 

islandzkim jest odpowiednikiem wyrazu bleg w języku duńskim, chyba że używamy go 

w kontekście nábleikur w znaczeniu ‗náfölur‘ [blady jak duch, blady jak ściana], 

ponieważ znaczenie duńskiego wyrazu to oczywiście ‗fölur‘ [blady], a wyraz bleikur 

rzadko jest używany w tym znaczeniu we współczesnym języku islandzkim. Można to na 

przykład zauważyć w słowach Gunnara z Hlíðarendi w Sadze o Njalu21 kiedy opowiada 

o‖bleika akra og slegin tún‖.22 Tutaj znaczenie islandzkiego wyrazu to określenie barwy, 

odpowiednikiem w języku angielskim jest wyraz pink [różowy], jednak pola w 

opowieści Gunnara Hlíðarenda prawdopodobnie nie były w tym kolorze. Barwy 

stanowią dość spory problem w tłumaczeniach, ponieważ różne języki obce dzielą paletę 

barw na różne sposoby. Dość radykalnym przykładem tego typu może być przedstawiona 

poniżej tabela barw w języku islandzkim oraz afrykańskim języku shona używanym w 

                                                 
21

 Na południu Islandii, niedaleko Hella i Hvolsvöllur oraz rzeki Markarfjót płynącej z lodowca, jest oaza 

Fljótsdalur, a tam gospodarstwo Hliðarendi. Tutaj żył bohater Sagi o Njalu - Gunnar Hámundarson, 

najbliższy przyjaciel Njala. 
22

 Odpowiednik w jęz. polskim:, płowe pola i świeżo pokoszone łąki‘ [tłumaczenie: Apolonia Załuska-

Strömberg, Saga o Njalu, str. 156 
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Rodezji, oraz bassa używanym w Liberii (jest to nieco uproszczona wersja na podstawie 

Gleason 196:4; tutaj uproszczenie przez Árniego Böðvarssona 1977:38.) 

Islandzki rautt rauðgult gult Grænt blátt fjólublátt 

Shona cipswuka cicena Citema cipswuka 

Bassa ziza Hui 

Polski czerwony pomarańcz żółty Zielony niebieski fioletowy 

Dokładne tłumaczenie stanowiłoby tutaj dość spory problem. Jak na przykład należałoby 

przetłumaczyć cipswuka na język islandzki? – Znaczenie wyrazów określających paletę barw 

nie jest oczywiście tak różne w przypadku języków spokrewnionych. Choć nie zawsze jest tak, 

jak nam się wydaje. Na przykład islandzki wyraz grár [szary] nie ma takiego samego znaczenia 

jak grå w języku duńskim, jeśli użyjemy go mówiąc o maści konia, jak również brúnn 

[brązowy], nie oznacza tego samego, co brown w języku angielskim, w tym samym kontekście.  

Czasowniki elske w języku duńskim oraz elska w języku islandzkim również nie mają 

takiego samego znaczenia, chociaż są oryginalnie tymi samymi słowami. Na przykład, w języku 

duńskim, naturalnym jest użycie powiedzenia Han elsker at spille kort, jednak w języku 

islandzkim dosłowne tłumaczenie tego wyrażenia brzmi dziwacznie Hann elskar að spila á spil. 

[On kocha grać w karty]. Wyrażenie to często spotykane jest w tłumaczeniach, jednak jest ono 

rezultatem obcych wpływów, taki tłumacz ewidentnie nie jest zainteresowany prawidłowym 

sformułowaniem tego w języku islandzkim. Można na przykład przetłumaczyć to następująco 

Honum finnst gaman að spila, Hann er vitlaus í spil [On lubi grać. Ma bzika na punkcie kart] 

czy tym podobne, w zależności od okoliczności oraz stylu języka. (zob. 2.7). 

Przyjrzyjmy się bliżej duńskiemu wyrazowi fod oraz jego odpowiednikowi islandzkiemu 

fótur. Pole semantyczne tych wyrazów nie jest takie samo, ponieważ islandzki wyraz używany 

jest do określenia stopy lub całej nogi od pasa w dół (porównaj: kiedy mówi się, że noga została 

usunięta od kolana). Duński wyraz natomiast używany jest w znaczeniu stopy, jak również 

jednostki miary, która w języku islandzkim określana jest, jako fet [stopa: jednostka miary]. Pole 

semantyczne nie jest więc w tym przypadku identyczne. 

Angielski czasownik bear jest oczywiście‖takim samym wyrazem‖ pod względem 

brzmieniowym jak bera w języku islandzkim. Jednak pole semantyczne znów nie jest takie 

samo. Po pierwsze w języku islandzkim możemy mówić o bera e-ð mając na myśli, że ‗coś 

nosimy, dźwigamy‘. Jednak nie można go użyć w tym znaczeniu w języku angielskim. Wraz 
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bear w języku angielskim może natomiast zostać użyty, jako to, co w języku islandzkim określa 

się, jak afbera lub þola [tolerować, znosić]. Wiele jest jednak podobnych znaczeń tego słowa, 

dlatego najlepszym rozwiązaniem jest sięgnięcie do słownika. 

To, co w języku angielskim określa się, jako brother-in-law [szwagier] ma w języku is-

landzkim dwa znaczenia mágur oraz svili. Język angielski, w przeciwieństwie do języka islandz-

kiego, nie rozróżnia, z czyjej strony pochodzi szwagier, dlatego powinno się zwracać na to 

uwagę podczas procesu tłumaczenia. Jeśli tłumaczymy z języka angielskiego na język islandzki 

nie możemy oczywiście użyć wyrażenia mágur, jeśli jest to svili. Z drugiej jednak strony, trudno 

jest przetłumaczyć z języka islandzkiego na język angielski zdanie typu: Hann er ekki mágur 

minn heldur svili. 
23

Tutaj oczywiście tłumaczenie dosłowne nie wchodzi w grę. Różnica nie 

istnieje w słownictwie angielskim, dlatego należy przeformułować to zdanie w nieco dłuższe 

zawierające objaśnienia. Prawdą jest, że wyrazy określające koligacje rodzinne, stanowią 

problemem w tłumaczeniach, ponieważ każdy język często podąża swoją własną drogą.  

Na zakończenie zajmijmy się angielskim wyrazem wood, którego, jak wcześniej 

widzieliśmy, islandzkim odpowiednikiem jest wyraz tré. Oczywistym jest, że tłumacząc z 

języka angielskiego powiedzenie made of wood w języku islandzkim użyjemy wyrażenia gert 

úr tré [zrobiony z drewna]. Jednak wood (oraz woods) w języku angielskim może również 

oznaczać ‗(lítill) skógur’ [(mały) las], natomiast określenie dla pojedynczego drzewa to tree, a 

nie wood, jak wiadomo. W tym przypadku języki różnią się między sobą, dzieląc owe znaczenie 

w różny sposób. Możemy to lepiej wyjaśnić na podstawie poniższej tabelki, która przedstawia 

ten podział wśród kilku wybranych języków. (por. Árni Böðvarsson 1977:39): 

angielski niemiecki duński islandzki    polski  

tree Baum træ tré Drzewo 

wood 
Holz 

ved viður Drewno 

skov Skógur Las 
Wald 

forest 

                                                 
23

 Tłumaczenie w jęz. angielskim: He’s not my brother in law but married to my wifes’ sister/ On nie jest 

moim szwagrem tylko mężem siostry mojej żony. Szwagier w języku polskim to brat małżonka albo mąż 

siostry. Zwyczajowo nazywa się również szwagrem brata bratowej lub szwagra albo męża szwagierki, 

analogicznie szwagierką siostrę bratowej, szwagra lub szwagierki albo żonę szwagra. Osób tych nie łączy 

już jednak stosunek prawny powinowactwa. (www.wikipedia.org. Relacja rodzinna) 

http://www.wikipedia.org/
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Wniosek znów jest taki, by używać dobrych słowników. Niemniej istotnym jest 

rozważenie pola semantycznego danego wyrazu w języku źródłowym, tj. sprawdzenie, 

czy znaczenie danego wyrazu w tekście źródłowym może mieć miejsce w polu 

semantycznym słowa w języku docelowym. Dobry tłumacz zwraca uwagę na to, by nie 

pozwolić, aby słownictwo tekstu oryginalnego naciągało zbytnio pole semantyczne 

języka docelowego.  

2.5 Kultura, zwyczaje, znaczenie oraz normy kulturowe 

Kultura narodu odciska znamię na języku, którym naród ten mówi. Odmienne zwyczaje 

odzwierciedlają się w doborze słownictwa i takie niuanse są niezwykle trudne w 

tłumaczeniu. Którą drogę wybierzemy, może zależeć od tego, do jakiego trendu translacji 

się dostosujemy i jakie metody translacji używane są w danym przypadku (zob. rozdział 

8), tj. jak bardzo chcemy spróbować przekształcić zwyczaje oraz kulturę z tekstu 

oryginalnego, i jak bardzo chcemy ją zaadaptować lub znaleźć jej odpowiednik.  

Konwencje barw często powiązane są ze zwyczajami oraz kulturą danego kraju, na 

przykład, na Islandii istnieje szerokie słownictwo związane z określeniem barwy owiec 

(mórautt, goltótt, grámórautt, flekkótt botnótt)24, czy też maści koni (skjóttur, jarpur, 

blesóttur, mósóttur, föxóttur, bleikálóttur)25. Jest to wprawdzie również powiązane z 

tym, co zostało powiedziane w podpunkcie 2.2, tj. że niektóre wyrażenia mogą być 

używane jedynie do określenia maści koni, a niektóre jedynie do określenia barwy owiec 

itd. Odnosi się to również do tego, że na przykład Eskimosi mają w swoim języku wiele 

wyrażeń określających śnieg, a Arabowie natomiast mają szerokie słownictwo związane 

z wielbłądami, i tak dalej. 

Zwyczaje związane z potrawami są oczywiście również związane z kulturą danego kraju. 

Wyobraźmy sobie islandzkiego szefa kuchni, który zamierza przetłumaczyć włoski przepis 

kulinarny. W przepisie widnieje wyraz burro, a słownik informuje, że może on zostać 

przetłumaczony za pomocą islandzkiego wyrazu: smjór [masło]. To powinno być proste. 

Jednak, jeśli sprawdzimy dokładniej, okaże się, że nie możemy być pewni czy nasz szef 

kuchni jest zadowolony z tego tłumaczenia. Włoskie masło różni się nieco od islandzkiego. 

Jest lekkie, niesłone i częściej używane w kuchni aniżeli masło islandzkie (np. prawie 

                                                 
24

 Możliwe tłumaczenie w jęz. polskim: łaciata, nakrapiana, pozostałe odpowiedniki barw nie występują 

w języku polskim 
25

 Możliwe tłumaczenie w jęz. polskim: łaciaty, gniady, z gwiazdką, pozostałe odpowiedniki barw nie 

występują w języku polskim 
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zawsze do smażenia). Dlatego też, zdecydowanie lepiej byłoby przetłumaczyć burro na 

język islandzki używając wyrazu smjörlíki [margaryna], nawet, jeśli wiemy, że chemicznie 

oznacza to coś innego (porównaj Bassnett – McGuire 1980:19.). 

Jak wiadomo, nazwy różnych potraw są często nieprzetłumaczalne. Dzieje się tak, 

dlatego, ponieważ potrawy często nie są znane w innych miejscach, w określonej 

kulturze (porównaj. skyr w jęz. islandzkim). W taki wypadku tłumacz może zostać 

zmuszony do użycia obcego wyrazu i zaadaptowania go w języku docelowym w sposób, 

jaki najlepiej potrafi. Zwyczaje żywieniowe są również różne i zmieniają się z upływem 

czasu. Ten, kto zamierza przetłumaczyć z języka islandzkiego na język obcy określenie: 

litla skattinn ma nie lada problem. Był to ‗posiłek, zwłaszcza ranny posiłek spożywany 

około godziny 9 (przed zwykłym śniadaniem)‘, jeśli weźmiemy znaczenie podane w 

słowniku Íslensk orðabók (1985) na poważnie. Przyjrzyjmy się jednak jednemu z 

najbardziej powszechnych przykładów. Mamy tutaj na myśli angielskie powiedzenie tea 

break (przerwa na herbatę), które można, na przykład przetłumaczyć na język islandzki, 

używając wyrażenia kaffitími [przerwa na kawę] i wtedy wybralibyśmy substytut zamiast 

tłumaczenia dosłownego. Czy tak zrobimy, zależy jedynie od tego, jaki kierunek 

objęliśmy, ponieważ tłumaczenie tehlé [przerwa na herbatę] byłoby oczywiście 

bardziej‖poprawnym‖, zbliżając tym samym czytelnika do zwyczajów, które panują w 

kraju, z którego pochodzi tekst oryginalny (zob. rozdział 8). 

Miara i waga mogą również zostać użyte, jako przykład tego, że każdy język ma 

swoje obyczaje. Zobaczmy, jakiego rodzaju instrukcje otrzymują islandzcy tłumacze 

państwowego radia i telewizji [Ríkisútvarp] na temat miar oraz walut: 

„Obce miary powinny zostać przełożone na islandzkie. System metryczny 

został wynaleziony podczas francuskiej rewolucji. Dlatego, filmy, które 

zostały nakręcone przed tym okresem, powinny zachować swoje mile, 

funty, cale, ćwiartki i tak dalej. Należy zwracać uwagę na mile. W filmach 

w języku angielskim jedna mila to 1609 m lub również 1853 m (mila 

morska), natomiast w filmach norweskich lub szwedzkich mila to 10 km. 

Obca nazwa waluty powinna zostać zamieniona na islandzką, w filmach, 

które nakręcono w 1945 roku i później. Kurs wymiany walut powinien być 

bliski daty nadawania. Oczywiście nie powinno być to brane pod uwagę 

zbyt dosłownie. „10 miles‖ powinno zostać przetłumaczone, jako 15 km a 

nie 16, „10 dollars‖, jako 400 koron islandzkich a nie 360‖. 

(Instrukcje dla nowych tłumaczy) 
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Możemy tutaj zaznaczyć, że przeliczenie może być zarówno trudne jak i podstępne. 

Tabela wymiany walut jest na przykład bardzo zmienna, jak zauważamy po tym, że 

kiedy ta książka była pisana, 10 dolarów określało 400 koron islandzkich. 
26

 Dlatego też, 

powinno się uważać tłumacząc do publikacji, ponieważ słowa pisane nie zmieniają się 

nawet, jeśli zmienia się kurs wymiany walut lub sama waluta. Jednak tym zajmiemy się 

dokładniej nieco później, zastanawiając się nad tym, jak daleko powinniśmy się posunąć 

w zaadaptowaniu. 

Najważniejszym jest, by zawsze być uważnym oraz spójnym. Jeśli angielska 

jednostka miary inches ‗tommur‘ [cale] została przez nas zamieniona na centymetry, to 

nie można również zapomnieć o zmianie foot ‗fet‘ [stopy], tak by system był spójny. 

Ważnym jest, by zaadaptować trudne lub rzadkie miary. Jest to jednak zależne od 

rodzaju tłumaczenia (zob.8.4). Istotnym jest, by zwrócić tutaj uwagę na to, że należy 

zamieniać jednostki miary w każdym rodzaju instrukcji oraz w instrukcjach obsługi, 

gdyż jest to bardzo ważne (zob. 7.2). 

Nazwy własne różnych instytucji, zawodów i tym podobne są również trudne w 

tłumaczeniu. Można powiedzieć, że w tłumaczeniach tego typu należy wziąć pod uwagę 

dwie główne metody. Po pierwsze można próbować znaleźć jakiegoś rodzaju substytut, a 

po drugie spróbować to przetłumaczyć lub wytłumaczyć. Jeśli na przykład 

próbowalibyśmy przetłumaczyć wyraz z języka polskiego Sejm moglibyśmy użyć 

określenia pólska þingið, to samo określenie mogłoby zostać użyte w przypadku 

Bundestag w Zachodnich-Niemczech, Eduskunta w Finlandii, Storting w Norwegii, oraz 

Knesset w Izraelu itd. (zob. Newmark 1988:99). Znajdujemy się tutaj na granicy 

tłumaczenia a użycia odpowiednika. 

Wiele innych wyrazów jest ściśle związanych z kulturą oraz lokalnymi zwyczajami, 

tak jak na przykład nazwy rożnych strojów, (tak jak anorak pochodzący z Grenlandii, 

który teraz staje się strojem narodowym, ludowym), nazwy wehikułów (zob. 

dalekowschodni pojazd na dwóch kółkach, który się pcha i nazywa się rickshaw lub 

jinrikisha), fenomeny natury (zob. Gejzer) i dużo więcej. Często zdarza się, że wyraz z 

języka źródłowego staje się wyrazem międzynarodowym i wtedy wyraz ten używany jest 

prawie w taki sam sposób w rożnych językach. Jednak Islandczycy przez długi okres 

stronili od adaptacji obcych wyrazów do swojego języka. Jeśli już tak się działo, to 

adaptowali je zgodnie z islandzkim systemem fonologicznym oraz odmianą fleksji lub po 

                                                 
26

 Książka ta została napisana w 1988 roku, obecnie w roku 2010: 10 dolarów to 1.200 koron 
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prostu tworzyli nowe wyrazy. Tłumacze powinni na to zwracać uwagę. Tłumacz, który 

zajmował się translacją jednego z tekstów wiadomości w języku angielskim był wyraźnie 

zdezorientowany, wyrażenie: the famous geyser Old Faithful przetłumaczył, jako: hinn 

frægi geysir Old Faithful. 
27

Angielski wyraz geyser oznacza ’hver’, [gorące źródło] i nie 

ma powodu by używać go, jako zapożyczenia w języku islandzkim, kiedy pojawia się w 

takiej formie. 

2.6 Zwroty grzecznościowe oraz nazwy własne 

Przyjrzyjmy się teraz różnym zwyczajom związanym z powitaniami, pozdrowieniami 

oraz nazwami godności w języku islandzkim oraz angielskim. Oto jeden z przykładów 

(Alistair Maclean 1964:6): 

„Martin,‖ He introduced himself. „Henry Martin. Mr. Pierre Cavell?‖ 

„Yes. Won‘t you sit down, Mr. Martin?  

[Martin. Przedstawił się. Henry Martin. Pan Pierre Cavell?  

Tak. Może pan usiądzie, panie Martin?] 

Zauważamy tutaj, co najmniej dwie rzeczy odmienne od zwyczajów języka 

islandzkiego. Po pierwsze zwrot grzecznościowy Mr. [pan] nie ma odpowiednika w 

języku islandzkim w takim przypadku. Oczywiście niekiedy używa się zwrotu Hr.,np. na 

kopercie, ale nie jest możliwym w języku islandzkim zwrócenie się do kogoś jako do 

herra Martin [pana Martina], czy coś podobnego do powyższego przykładu. Przyczyną 

tego jest m.in. fakt, że tytuły nadal są czasem używane, gdy zwracamy się do biskupa, 

prezydenta, premiera oraz posłów. Zwrot herra w języku islandzkim ma nieco inne 

znaczenie aniżeli zwrot Mr. w jęz. angielskim, czy też Herr w jęz. niemieckim, dlatego 

zazwyczaj dobrze jest się go pozbyć w tłumaczeniu. Pozostawienie go może zostać 

rozważone w przypadku, gdy ów tytuł użyty jest w bardzo formalnym stylu tekstu 

oryginalnego. Jednym z przykładów jest prokurator w książce pt. Der Prozeß (Proces) 

Kafki, który zawsze adresowany jest, jako Herr Untersuchungsrichter, dlatego w 

tłumaczeniu użyto określenia herra rannsóknardómari [pan sędzia śledczy] i jest to jak 

najbardziej odpowiednie. Jest to również zbliżone do wspomnianego wcześniej zwyczaju 

związanego z użyciem tego tytułu w języku islandzkim.  

                                                 
27

 Dosłowne tłumaczenie w jęz. polskim: Ten sławny gejzer Old Faithful. 
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Specyficzny problem pojawia się w zwrotach grzecznościowych do kobiet w 

językach w obcych. I tak na przykład zwracamy się do nich, jako do: Mrs. Martin lub 

Frau Schubert. Pozbycie się tytułu w takim przypadku nie jest dobre, gdyż wtedy 

czytelnik islandzki nie będzie znał płci danej osoby. Wtedy może być koniecznym 

tłumaczenie tytuł poprzez frú Martin [pani Martin] lub frú Schubert [pani Schubert] bez 

względu na to, czy należy to do zwyczaju języka islandzkiego, czy nie.  

Inne nazwy godności są również trudne w tłumaczeniu, najczęściej jedynym 

rozwiązaniem jest po prostu ich opuszczenie. Jeśli są one istotne, to tłumacz będzie 

próbował je w jakiś sposób zatrzymać, np. poprzez użycie obcych wyrazów (wyjaśniając 

je raz, a dobrze), ponieważ w większości przypadków trudno jest znaleźć odpowiednik 

dla tego typu tytułów. Owe zwroty, mogą na przykład pochodzić z obcego slangu języka 

tłumaczonego, jak np. zwrot, memsahib, którego używa indyjski sługa, mówiąc o 

zamężnych kobietach z Europy. Czasem owe określenie można spotkać w niektórych 

powieściach. Zostało to np. zachowane w islandzkim tłumaczeniu powieści Karen Blixen 

Pożegnanie z Afryką [tytuł islandzki Jörð í Afríku]. 

Kolejnym z przykładów wskazujących na różnice zwyczajów kulturowych w historii 

Macleana jest użycie nazwiska, kiedy się przedstawiamy. W języku angielskim 

zwyczajem kulturowym jest użycie nazwiska w przypadku, gdy przedstawiamy się 

komuś, kogo nie znamy, jak również gdy zwracamy się do kogoś. W języku islandzkim 

natomiast jest inaczej, ponieważ nazwiska islandzkie są dość niespotykane. Z drugiej 

jednak strony, kiedy mówimy o znajomych osobach lub dzieciach, używamy wtedy 

pierwszego imienia. Różnice te powinny być stosowane w tłumaczeniach islandzkich, 

ponieważ trudno jest niekiedy użyć jedynie pierwszego imienia tam, gdzie wymagane 

jest również nazwisko. Dlatego też, islandzkie tłumaczenie podanego wcześniej 

przykładu mogłoby przedstawiać się następująco: 

―Ég heiti Martin‖, sagði hann. ―Henry Martin. Ert þú Pierre Cavell?‖ 

―Já. Má ekki bjóða þér sæti, Martin?‖ 

[Nazywam się Martin‖, powiedział. „Henry Martin. Ty jesteś Pierre Cavell?‖ 

„Tak. Może usiądziesz Martin?‖] 

Warto jest tutaj zwrócić uwagę, na to, że w tym przykładzie nie użyto formy ‗Pan‘. 

Często jednak miało to miejsce w islandzkich tłumaczeniach tekstów angielskich. Obecnie 

jednak ta oficjalna forma zwracania się do kogoś jest tak rzadko spotykana w języku 
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islandzkim, że jej użycie w tekście tego typu owocowałoby zbyt oficjalną formą. Zwroty 

tego typu używane są jako wyjątki, najczęściej w oficjalnych listach, i dlatego też nie pasują 

do tego rodzaju tekstu. Z drugiej jednak strony, można ich użyć w przypadku, gdy tekst z 

jakiegoś powodu wymaga formalnego tonu, lub gdy chcemy uzyskać swoistą stylizację 

czasoprzestrzenną (zob. rozdział 8). Tematem dyskusyjnym są tłumaczenia z języka 

niemieckiego, francuskiego lub innych języków obcych, gdzie mowa oraz styl zwracania się 

do kogoś, zmienia się zależnie od tego, czy dane osoby zwracają się do siebie formalnie czy 

też nie, opisuje to również ich różne relacje względem siebie. W tekście powszechnym 

najlepiej jest się tego pozbyć, w innych przypadkach lepiej jest to zachować. Ton tekstu 

tłumaczonego oraz oryginalnego nigdy nie będzie taki sam, jeśli zwyczaj użycia zwrotów, 

tytułów jest różny w obydwu językach. Sam tłumacz musi zdecydować, którą z dróg jest 

najlepiej podążać w danym momencie.  

Użycie obcych imion jest nieco połączone z zagadnieniami, którym poświęcony został 

ten rozdział. Bardzo rzadko pojawia się przyczyna by‖tłumaczyć‖ imiona ludzkie 

bezpośrednio, chyba że mają one specjalne znaczenie, odniesienie w tekście oryginalnym, 

które można spróbować odzyskać. Jednym z takich przykładów jest islandzki przekład 

powieści Cervantesa zatytułowanej Rinconete y Cortadillo, w którym to tłumacz Guðbergur 

Bergsson nadaje głównym bohaterom islandzkie imiona Króksi oraz Skerðir. Dość 

popularnym jest również użycie islandzkich imion filmowych w tłumaczeniach, jeśli 

posiadają bezpośredni odpowiednik, tj. Anne/Anna [Anna] Peter/Pétur [Piotr]. Jednak należy 

być ostrożnym. W poprzednio wspomnianych instrukcjach przeznaczonych dla tłumaczeń 

telewizyjnych napisano: „Í myndum fyrir börn og unglinga á…að íslenska þar sem hægt er” 

[w filmach dla dzieci i młodzieży powinno się … używać islandzkiego tam, gdzie jest to 

możliwe ]. Jednak tutaj, tak jak i w innych przypadkach, tłumacz musi zdecydować, czy 

islandzkie imię bohatera, postaci pasuje do otoczenia, czy też nie. Prawdopodobnie niejeden 

czytelnik byłby zaskoczony, gdyby wódz indiański nazywał się Sigurður Guðmundsson. 

Nawet Sigurður grái byłoby raczej niezwykle. Z drugiej jednak strony, często niezbędnym 

jest, by tłumaczyć imiona stworów, zwierząt, np. koni, ponieważ często ich imiona wskazują 

na ich wygląd oraz cechy charakterystyczne, dlatego należy zachować je w tłumaczeniu. W 

gazetach oraz innych mediach wydaje się, że nie każdy jest tak samo traktowany. Imiona 

członków rodziny królewskiej oraz imiona papieży, jeśli jest to możliwe, powinno się 

tłumaczyć i używając islandzkich odpowiedników. Dlatego też mówimy Jóhann Karl [Jan 

Karol] na króla Hiszpanii oraz Jóhannes Pál [Jan Paweł] na papieża. Król oczywiście 
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rozpoznaje swoje imię jedynie, jako Juan Carlos. Jest to dość starodawna metoda, dlatego 

dobrze jest z niej czasem skorzystać w stosunku do innych imion, nie tylko arystokracji. 

Szczególnie, jeśli tłumaczymy tekst z innej epoki, lub gdy tekst jest stylizowany na daną 

epokę literacką. 

Obce imiona tłumaczone na język islandzki zazwyczaj nie odmieniają się w podobny 

sposób. Jedynie żeńskie imiona, które prawie zawsze kończą się na –a odmieniają się ( 

frá Goldu Meir til Raísu Gorbatsjovu), dopełniacz zakończony na –s jest często używany 

w przypadku odmiany imion męskich. Kiedy jest to możliwe, formę dopełniacza stosuje 

się w odmianie nazwiska oraz imienia: til Ronalds Reagans [do Ronalda Reagana]. W 

przypadku, gdy imię zostanie pominięte, stosujemy formę ræðu Reagans. Z drugiej 

jednak strony, dopełniacz –s nie jest używany, kiedy mówimy o kjól frú Reagan 

[sukience pani Reagan]. Media próbują podążać za zwyczajem islandzkim w odmianie 

nazwisk żeńskich poprzez niestosowanie do nich dopełniacza –s. Mówi się o ræðu 

Margrétar Thatcher lub ræðu Thatcher, tak jak mówimy o doktorsritgerð [doktoracie] 

Guðrúnar Kvaran. Na temat obcych imion oraz nazwisk w języku islandzkim Ingólfur 

Pálmason napisał ostatnio interesującą książkę instruktażową (1987). 

Brzmi to dość groteskowo w tekście islandzkim, kiedy tłumaczy się komentarze 

obcokrajowców na temat Islandczyków, zachowując przy tym obce zasady stosowania 

nazwisk i imion. Oto jeden z przykładów tej bezmyślności: Beckenbauer segir að 

Sigurvinsson sé einn besti knattspyrnumaður Evrópu. [Beckenbauer twierdzi, że 

Sigurvinsson jest najlepszym piłkarzem Europy]. Dla Islandczyków Ásgeir to Ásgeir 

nawet, jeśli jest synem Sigurvinna! 

Jeśli chodzi o nazwy miast, zwyczajem jest, by używać nazw islandzkich, jeśli takowe 

istnieją i są powszechnie używane (Kaupmannahöfn, Stokkhólmur), nie należy jednak 

posuwać się z tym za daleko. Nazwa taka jak Málmahaugar jest zbyt nienaturalna, wręcz 

teatralna dla Malmö tak jak Nýja Jórvík dla New York, co używane jest żartobliwie. Jednak 

w tym przypadku, tak jak w poprzednich, istotnym jest wiek oraz natura tekstu (zob. rozdział 

8). Jeśli tłumaczymy jedną ze sztuk Szekspira, stosownym jest nazwanie Yorku w Anglii: 

Jórvík, ponieważ jest to dawna islandzka nazwa tego miasta. Z drugiej jednak strony, użycie 

tej samej nazwy w książce Alistair Maclean brzmiałoby dość teatralnie, łamałoby styl. 

Podobnie byłoby w przypadku wiadomości telewizyjnych, chyba że użyto by takiej nazwy 

jedynie żartobliwie. To samo odnosi się do odmiany obcych nazw miejsc oraz nazw 

własnych: te nazwy, które zostały „zislandczone‖, odmieniane są zgodnie z islandzkimi 
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zwyczajami. Imiona, które kończą się na –a, odmienia się, jeśli nie ma wątpliwości, że jest to 

rodzaj żeński (í Moskvu, til Kúbu), w przeciwnym razie są one traktowane jak rodzaj nijaki ( 

í Kanada, til Costa Rica ( lub Kostaríka), zgodnie z odmianą islandzkiego wyrazu nijakiego 

auga). Zdarza się, że niektórzy nie są zgodni co do rodzaju gramatycznego tych nazw. 

Dopełniacz –s może również być używany w nazwach krajów obcych, jeśli są one uznane za 

rodzaj męski lub nijaki (til Japans i również til Ísraels), jednak jest to podobny zwyczaj do 

tego związanego z imionami osób. W Orðalykill Árniego Böðvarssona (1987) odmiana 

nazw krajów jest bardzo dokładnie opisana. Tego typu odmiany są jednak indywidualną 

sprawą piszącego. Przepisy ortograficzne pozostawiają w tym wypadku dość dużą swobodę. 

W przypadku, kiedy nie ma możliwość użycia nazwy islandzkiej, gdyż takowa np. 

nie istnieje, należy użyć nazwy geograficznej, która zbliżona jest do zwyczaju danego 

kraju. Dlatego mówimy o Bæjarland lub Bayern w Niemczech, a nie Bavaría tak jak 

nazywa się to w języku angielskim, Köln a nie Cologne itp. To samo dotyczy miasta 

Helsinki w Finlandii, nawet, jeśli miasto nazywa się Helsingfors w języku szwedzkim. 

Pod tym względem przypadek Finlandii jest nieco inny. Język szwedzki jest językiem 

oficjalnym w Finlandii, dlatego niektóre z miast mają zakorzenione nazwy szwedzkie, 

ponieważ były przez długi okres zamieszkiwane przez użytkowników języka 

szwedzkiego (np. Åbo którego nazwa fińska to Turku). Rożnego rodzaju zasady związane 

z użyciem obcych nazw miejsc można znaleźć w książce Árniego Böðvarssona 

zatytułowanej Orðalykill (1987). 

Podobnie jest w przypadku, kiedy bez powodu używamy obcych punktów 

odniesienia w geografii. Co np. miało miejsce w wiadomościach w islandzkich mediach: 

niedawno użyto wyraz Norðuratlantshafsflug, w znaczeniu ‗lotu z Ameryki do głównych 

krajów Europy i z powrotem, z przystankiem w Islandii w obie strony‘. Musiało to zostać 

zbudowane na podstawie amerykańskich kryteriów, ponieważ oczywiście wszystkie 

samoloty latają do Islandii i stąd przez Ocean Północnoatlantycki, jak również odbywają 

się w taki sposób loty, które są pomiędzy Islandią oraz krajami Skandynawskimi, oraz 

głównymi krajami Europy bezpośrednio bez połączenia z Ameryką. 

2.7 Metafory, obelgi oraz porównania  

Można powiedzieć, że użycie pojedynczych wyrazów w znaczeniu figuratywnym lub 

pochodnym, często budowane jest na pewnego rodzaju metaforach, np. jeśli mówimy o 

fjallsöxl, þröskuld w znaczeniu ‗przeszkody‘, czy też kiedy nazywamy przebiegłego 
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człowieka 'lisem' i tym podobne. Metafory tego rodzaju są dość ryzykowne, ponieważ 

każdy język, społeczeństwo ma swoje własne zwyczaje i dlatego też metafory mogą 

zostać zagubione, a ich dosłowne tłumaczenie może być bezsensowne. Do określenia 

głupka w języku islandzkim użylibyśmy wyrażenia ‗þorskur‘, jednak znaczenie nie 

byłoby takie same, jak w przypadku gdybyśmy nazwali go cod [dorsz] w języku 

angielskim, nawet, jeśli dosłowne znaczenie islandzkiego wyrazu to ‗dorsz‘. To samo 

można powiedzieć o niemieckim wyrazie Dorsch ‗dorsz‘ lub ‗þyrsklingur‘[zmiękczenie 

nazwy dorsz] oraz Kabeljau ‗dorsz‘. Z drugiej jednak strony, duński wyraz torsk ma 

takie samo znaczenie figuratywne jak wyraz islandzki. Przyjrzyjmy się kilku 

przykładom, zaczynając od tych tłumaczonych dosłownie: 

På tærskelen tild et nye år… 

Á þröskuldi nýja ársins… 

[U progu Nowego Roku] 

He has a high threshold of pain. 

Hann hefur háan sársaukaþröskuld. 

[On ma wysoki próg bólu.] 

 

Das Haus stand am Fuß des Berges. 

Húsið stóð við fót fjallsins. 

[Dom stoi u stóp góry.] 

Metafora zawarta w przykładzie w języku duńskim jest zrozumiała, ponieważ jest ona 

dość klarowna i jej dosłowne tłumaczenie mogłoby tutaj prawie pasować, jednak jako 

nowa metafora, ponieważ nie jest to zwyczajowa fraza w języku islandzkim. 

Prawdopodobnie lepszym byłoby powiedzenie Við upphaf nýs árs [ Na początku 

Nowego roku], czy tym podobne. 

Tłumaczenie angielskiego przykładu jest dowodem na to, że tekst oryginalny jest 

stworzony do tego, by odzierać język docelowy z kształtu. Przekształcone lub znaczenie 

figuratywne islandzkiego wyrazu þröskuldur, to zazwyczaj ‗przeszkoda,‘ jednak w 

języku angielskim wyraz threshold często używany jest jako określenie: ‗ograniczenia 

lub granice‘, nawet jeśli oryginalne lub dosłowne znaczenie angielskiego wyrazu jest 

takie samo jak islandzkie. Tutaj znaczenie figuratywne nadaje się i dlatego w tym 

kontekście nie będzie poprawnym przetłumaczenie wyrazu thershold [próg] dosłownie za 
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pomocą islandzkiego wyrazu þröskuldur. Zdecydowanie lepiej byłoby opuścić metaforę, 

tłumacząc to w następujący sposób: Sársaukamörk hans eru há [Jego limity bólu są 

wysokie] lub Hann þolir mikinn sársauka [On może znieść dużo bólu], jeśli nie znajdzie 

się wyrazu specjalistycznego dla tego, co w języku angielskim nosi nazwę thershold of 

pain (zob. 7.3 na temat wyrazów specjalistycznych terminologii). 

Niemiecki przykład jest dowodem na to, że najczęściej metafory jednowyrazowe 

posiadają inny sens w różnych językach. Ponieważ zwyczajem w języku islandzkim jest 

mówienie o fjallsrætur [podnóżu], brzmi dziwnie, by mówić o fót fjalls [stopie góry] lub 

fjallsfót [górskiej stopie]. Innymi słowy mówiąc, w powszechnym języku islandzkim nie 

ma odpowiedniego wyrazu dla nowej metafory tego rodzaju, dlatego też dosłowne jej 

tłumaczenie brzmi bezsensownie. W języku angielskim na przykład używa się wyrażenia 

bottom of the hill t.j. botn hæðarinnar oraz w ten sam sposób w języku francuskim le 

fond de la colline. Obcokrajowiec, który nie opanował w pełni języka obcego, często 

popełnia błędy językowe, które zawierają metafory z jego języka ojczystego. Tłumacze 

oczywiście powinni wiedzieć, jak unikać takich błędów.  

Jak wspomnieliśmy wcześniej, obelgi lub wyrazy pogardy są wyrażeniami 

należącymi do metafor. Dla informacji przyjrzyjmy się jeszcze kilku przykładom: 

Du er en rigtig gris. 

Þú ert reglulegur grís. 

[Jesteś prawdziwą świnią.] 

 

John is a chicken so he won‘t come. 

Jón er kjúklingur svo hann kemur ekki. 

[Jan jest kurczakiem, więc nie przyjdzie.] 

 

Er ist ein Schafskopf. 

Hann er kindarhaus.  

[On jest owczą głową.] 

Przypuszczalnie normalnym jest porównanie świni z niechlujstwem, co więcej 

Íslensk orðabók (1985) informuje nas, że grís [świniak, warchlak] może oznaczać 

‗brudnego człowieka‘. Jest to dokładnie znaczenie duńskiego przykładu, choć nadal 

brzmi on nieco dziwnie. Zdecydowanie bardziej naturalnym oraz pewniejszym byłoby 
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użycie wyrażenia óttalegur sóði ertu [straszny z ciebie flejtuch], czy czegoś podobnego, 

chyba, że zaistniałaby konieczność zachowania metafory. 

Kurczaki nie są uznawane za najmądrzejsze, jednak Islandczycy wybrali inny sens 

dla tej metafory. Kiedy mówi się, że ktoś jest hænuhaus, co oznacza, że upija się bardzo 

małą ilością alkoholu, nie wydaje się to być powiązane z intelektem. Sens tej metafory 

nie jest adekwatny dla używanego w języku angielskim wyrazu chicken, który 

charakteryzuje ‗tchórza‘. Ma to podobne znaczenie do islandzkiego wyrazu raggeit 

[tchórz], który podtrzymuje metaforę przynajmniej częściowo. 

Nie jest pewnym, jaka metafora zawarta jest w nazwaniu człowieka kindarhaus lub 

sauðarhaus w języku niemieckim. Wyraz sauðarhaus mógłby być zrozumiany, jako 

poprawny w tłumaczeniu islandzkim, ponieważ wyraz sauður jest właściwie użyty w 

znaczeniu ‗idiota‘, co to jest figuratywnym znaczeniem niemieckiego wyrazu Schafskopf. 

Jednak pewniejszym byłoby użycie dokładniejszego odpowiednika wyrazu sauður lub 

nawet algjör sauður [totalny, kompletny idiota], óttalegur sauður [zwykły idiota], jeśli 

treść dałaby powód na taki nacisk. 

Omówione powyżej obelgi oraz obraźliwe przezwiska, zawierają w sobie pewną 

filozofię, tj. metafora nie tylko ma na celu obrażenie kogoś lub czegoś, ale również 

wskazanie na jakieś określone wyobrażenie tego, co się z tym porównuje, tak jak 

widzieliśmy są to np. głupota, chytrość, podstęp, tchórzostwo czy coś innego. Często 

zdarza się również, że ludzie porównywani są do niektórych zwierząt w celu wskazania 

pozytywnych cechy charakteru tak jak: hann er köttur liðugur [on jest zwinny jak kot]. 

W ten sposób tworzy się alegorie. 

Na zakończenie możemy przedstawić kilka porównań, które często powiązane są 

skamieniałymi metaforami. Jeśli na przykład użyjemy gdzieś powiedzenia Hann er nú 

enginn Jón Páll [Żaden z niego Jón Páll] jest to porównanie do znanego strongmena, 

mamy na myśli to, że człowiek był równie silny (lub wręcz przeciwnie!), co Jón Páll. Po 

części jest to taka sama metoda, jak ta, kiedy porównujemy ludzi z pewnymi cechami 

charakterystycznymi zwierząt (tak jak þorskur, sauður i inne przykłady powyżej). Oto 

kolejny z przykładów (porównaj Newmark 1988:105): 

Kissinger: A TV portrait featuring a Metternich of today. 

Kissinger: Sjónvarpsþáttur um Metternich nútímans. 

[Kissinger: Program telewizyjny o współczesnym Metternichu] 
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Mogłaby to być nazwa amerykańskiego programu telewizyjnego i tu zawiera się 

porównanie. Odbiorcy powinni wiedzieć, że Metternich jest znanym z historii 

politykiem, uczono się o nim, jako o mądrym i potężnym negocjatorze. Dlatego 

Kissinger jest tutaj do niego porównywany i ten, kto tłumaczy nazwę programu, musi 

ocenić czy odbiorcy, publiczność rozumieją odniesienie. W tym przypadku odniesienie 

jest bardzo międzynarodowe, dlatego zachowanie tego w tłumaczeniu wydaje się 

naturalne. Często jednak aluzje powiązane są z określonymi środowiskami kulturowymi 

oraz lokalnymi zwyczajami, dlatego można powiedzieć, że w tłumaczeniu są one spisane 

na straty, co więcej nie wiadomo, czy zostaną zauważone przez tłumacza. Aluzje tego 

typu często stają się częścią stałych wyrażeń oraz idiomów. Jednym z przykładów w 

języku islandzkim jest wyrażenie: þrándur í götu, gdzie odnosimy się do Þrándar í 

Götu
28

 í Færeyingasögum, [osoba o imieniu Þrándur w Sagach Farerów] niestety nie dla 

wszystkich odbiorców jest to zrozumiałe. 

2.8 Wybór słownictwa, forma języka oraz styl 

Wyraz styl posiada w języku islandzkim dwa znaczeniach. Po pierwsze mówi się, że 

każdy z nas ma swój własny styl mówienia oraz pisania, często udajemy, że poznajemy 

styl Piotra czy Pawła po tym, co jest napisane (czytelnik tej pracy mógłby np. wyróżnić 

tutaj dwa style, ponieważ jest dwóch autorów!). Po drugie mówi się, że specyficzny styl 

pasuje do określonej sytuacji, czy też pisma. Inaczej mówiąc, nie ma takiego samego 

doboru słownictwa oraz zwrotów w formie listu prywatnego adresowanego do osób nam 

bliskich, a formie listu oficjalnego, adresowanego na przykład do ministra. Jeśli chodzi o 

drugie ze znaczeń, tj. różne zwroty oraz formę wyboru słownictwa, w zależności od 

sytuacji, czasem używa się określenia register w języku angielskim, co często 

tłumaczone jest, jako málsnið [forma językowa] w języku islandzkim (por. Indriða 

Gíslason i inni1988). Poręcznym jest, by mieć określenie na to wyrażenie, ponieważ 

wtedy możemy powiedzieć, że Jón Jónsson [tzw. Kowalski] powinien być zdolny do 

użycia rożnych form językowych w zależności od sytuacjami i bez wątpienia to robi, 

dlatego jego styl osobisty może tutaj prześwitywać.  

Mając to wszystko na uwadze, warto jest dodać, że dobór słownictwa w 

tłumaczeniach jest zależny oczywiście od okoliczności, jak również wyboru słownictwa 

użytego w tekście oryginalnym. Innymi słowy, tłumacz powinien dobierać słownictwo 

                                                 
28

 Þrándur í götu: idiom: uparty człowiek 
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zgodnie z formą języka, która jest odpowiednia do danego rodzaju tekstu. Można to 

wyjaśnić na wcześniej wspomnianym przykładzie szofera porozumiewającego się z 

gangsterem, który zostaje tutaj dla przypomnienia powtórzony: 

Bílstj.: We‘ve Got a tail. 

Bófi: get rid of it! 

Bílstj.: Það er einhver að elta okkur. [Szofer: Ktoś nas śledzi] 

Bófi: Stingdu hann af!       

[Gangster: Zgub go!] 

Powiedzieliśmy wcześniej, że jest to tłumaczenie konwersacji pomiędzy szoferem a 

gangsterem w jednym z filmów akcji. Zwrot We‘ve got a tail jest potoczny, dlatego 

zawiera nieformalną formę języka, która tutaj doskonale pasuje. Cel tłumaczenia w 

języku islandzkim również był taki. Z drugiej jednak strony, jeśli mielibyśmy 

przetłumaczyć wypowiedź szofera za pomocą wyrażenia: Okkur er veitt eftirför, to zwrot 

ten nie byłby odpowiedni, a w szczególności, gdybyśmy użyli zwrotu: Eftirför nokkur er 

oss gjör. Islandzki wyraz eftirför [pogoń, pościg] jest raczej formalny, natomiast 

angielski wyraz tail w tym znaczeniu jest nieformalny (dokładny opis tego widnieje w 

Íslensk-ensk orðabók (1984), tak jak widzieliśmy powyżej). Przyjrzyjmy się kolejnemu 

przykładowi: 

Han er overordentlig dygtig. 

Hann er ógeðslega duglegur.  

[On jest strasznie pracowity] 

W przykładzie w języku duńskim wyrazem akcentowym jest wyraz overordentlig 

tłumaczony na język islandzki jako ógeðslega [strasznie, okropnie]. W przypadku 

tłumaczenia listu oficjalnego, rekomendującego kogoś, byłoby ono zupełnie nie na 

miejscu, ponieważ w tej postaci używa się go jedynie w języku potocznym oraz w 

nieformalnej formie językowej. Dlatego też, zamiast tego moglibyśmy tutaj użyć wyrazu 

afar [bardzo, niezwykle] lub też innego konwencjonalnego wyrazu. Z drugiej jednak 

strony, jeśli mielibyśmy przetłumaczyć list nastolatka z Danii, który został wysłany do 

jednego z jego rówieśników, dążąc do uzyskania charakterystycznej cechy potocznej 

formy językowej, wtedy moglibyśmy użyć tego zwrotu. (nie jest jednak pewnym, czy 

Duńczyk użyłby tego wyrazu!) 
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Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu z przykładów: 

Du bist wie eine Blume. 

Þú ert eis og hver önnur planta.  

[Jesteś jak każda roślina.] 

Tłumaczenie to zostało kiedyś użyte w jednym z magazynów o charakterze komicznym 

o nazwie Spegillinn. Jest to oczywiście‖złe‖ tłumaczenie, nawet jeśli można by stwierdzić, 

że każde z pojedynczych słów mogłoby w odpowiedniej sytuacji zostać tak właśnie 

przetłumaczone. Planta [roślina] oddaje zazwyczaj dość nijaką, obojętną atmosferę w języku 

islandzkim, jednak, kiedy używamy wyrażenia hver önnur planta, wtedy atmosfera jest dużo 

bardziej negatywna od tej w niemieckim wyznaniu miłosnym. Słowa mają bardzo różną 

wartość w stylu, który używamy, dlatego zdecydowanie stosowniejszym byłoby 

przetłumaczenie powyższego przykład w następujący sposób: Þú ert sem bláa blómið [Jesteś 

jak niebieski kwiat], nawet, jeśli kolor został dodany do obrazu. 

Wyrazy mogą w swoim znaczeniu różnorodnie stopniować pozytywną cechę. Jeśli 

zdanie typu The horse trotted along the road zostałoby przetłumaczone Gæðingurinn 

tölti eftir götunni [Koń czystej krwi przytruchtał przez drogę], to neutralny wyraz horse 

[koń] zostałby przetłumaczony przez gæðingur [koń czystej krwi], co nie jest 

ekwiwalentem. Czasownik tölta [truchtać] jest również albo zbyt pozytywny (wskazuje 

na lekkość), tak jak tłumaczenie trot [trucht], albo też całkowicie nieodpowiedni, 

ponieważ pociąga za sobą określenie kroku charakterystycznego dla (islandzkiego) 

konia. Brokka [kłus] byłoby zdecydowanie lepsze.  

Należy również wspomnieć, że niektóre wyrażenia są odpowiednie jedynie dla 

formalnych tekstów i nie pasują do neutralnej formy językowej dzisiejszych czasów. W 

duńskim podręczniku do zoologii mogłaby znajdować się informacja: Gåsene lægger 

sine æg i maj eller juni, islandzki uczeń byłby prawdopodobnie bardzo zdziwiony, gdyby 

zostało to przetłumaczone w następujący sposób: Göglin verpa eggjum sínum á skerplu 

[Gęsi składają jaja na wiosnę], zarówno gagl (gęś), jak i skerpla (maj, jeden z miesięcy w 

okresie wiosennym) były dawniej używane w języku islandzkim, ale wyszły z 

powszechnego użycia. 

Wulgaryzmy oraz przekleństwa stanowią często wyzwanie dla tłumaczy, ponieważ 

często zawierają w sobie zwyczaje kulturowe danego języka. I tak, w niektórych językach 

wyrażenia związane z diabłem oraz jego pomocnikami są częściej stosowane w 
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przekleństwach, wulgaryzmach oraz rożnego rodzaju metaforach, w innych natomiast 

bardziej popularnymi są wyrażenia związane z gównem, cholerą, porno i tak dalej. 

Doświadczony tłumacz czasem tworzy skalę przekleństw, zarówno w języku źródłowym, jak 

i docelowym, po czym próbuje znaleźć ekwiwalent. Z drugiej jednak strony, jeśli 

przyjrzymy się dokładniej danemu językowi, to zauważymy, że znaczenie przekleństw jest 

dość indywidualne, dlatego też nie można stwierdzić, czy właściwe tłumaczenie zostało 

znalezione. Pomocne mogą być tutaj dobre słowniki, jak również specjalne podręczniki na 

ten temat, które dostępne są w większości języków (zob. np. Andersson 1985). 

Problem właściwego wyboru słownictwa w procesie tłumaczenia nie tylko zawiera 

pytanie na temat formalnej czy nieformalnej formy językowej. Czasem musimy również 

zachować wiek tekstu, nawet jego dźwięk i rytm. Mowa tutaj jednak o temacie, któremu 

przyjrzymy się bliżej w późniejszych rozdziałach tej książki, szczególnie w rozdziałach 

6.oraz 8. (8.6). Bardzo pomocnym w znalezieniu odpowiedniego wyrażenia jest słownik 

synonimów, na przykład Íslensk samheitaorðabók (1985). 

2.9 Podsumowanie 

Rozdział ten możemy podsumować w kilku poradach dla tłumaczy: 

1. Uważajcie na zdradliwych „fałszywych przyjaciół‖, sprawdzajcie w słowniku, jeśli 

nie jesteście pewni, co do znaczenia danego słowa. 

2. Bądźcie świadomi tego, że słowa mają rożne znaczenie w zależności od kontekstu 

i nie jest pewnym, że znaczenie, które przyjdzie pierwsze na myśl jest poprawne. 

Tutaj jest znów niezbędnym sięgnięcie do dobrego słownika. Zjawisko to może 

być szczególne w rożnych językach specjalistycznych, dlatego może być 

niezbędnym szukanie pomocy u specjalisty w danej dziedzinie. Może zdarzyć się, 

że tłumacz był świadom czterech rożnych znaczeń danego wyrazu w tekście 

oryginalnym, niestety później okazało się, że to piąte ze znaczeń było tym 

właściwym. 

3. Odpowiedniki wyrazów w różnych językach mogą mieć rożne pole semantyczne, 

dlatego nie jest dozwolone, by pozwolić wyrazowi z tekstu oryginalnego na 

rozszerzenie znaczenia słowa w języku docelowym. 

4. Należy zwracać uwagę, na wyrazy, które są tak ściśle związane z kulturą oraz 

zwyczajami języka oryginalnego, że są prawie niemożliwe do przetłumaczenia. 

Należy albo się ich pozbyć, albo spróbować znaleźć odpowiednik lub podjąć próbę 

tłumaczenia. Czasem należy użyć obcych wyrazów i zaadaptować je do gramatyki 

oraz sytemu fonologicznego języka docelowego i potem wyjaśnić to dokładnie. 

5. Zwroty grzecznościowe i zasady pisowni oraz stosowania nazw własnych różnią 

się miedzy językami. Jeśli tekst oryginalny tłumaczony jest w sposób 

nieprzemyślany, wtedy tłumacz często staje się nienaturalny. Z drugiej jednak 
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strony, należy uważać, by zachować atmosferę tekstu oryginalnego, kiedy istnieje 

ku temu powód i nie dokonywać zbyt daleko idącego zaadaptowania. 

6. Należy być ostrożnym w tłumaczeniu metafor, na przykład tych, które używane są 

w inwektywach lub pochwałach. Należy upewnić się, czy słowa, które zostały 

wybrane, jako odpowiednik, mają takie same użycie, i czy są podobnie 

nacechowane, jak te w tekście oryginalnym. 

7. Ostatecznie istotnym jest, by pamiętać o atmosferze słownictwa, która została 

wybrana w języku docelowym. Czy jest to taka sam forma języka, jak ta w tekście 

oryginalnym, czy wyrażenia mają podobne dodatkowe znaczenie, innymi słowy 

czy jest to ekwiwalencja? Kiedy podobne pytania przychodzą na do głowy, należy 

koniecznie skorzystać ze słowników synonimów. 

Jeśli tłumacze świadomi są tego wszystkiego, powinni być zdolni do uporania się z 

pojedynczymi wyrazami. Kolejno przyjrzymy się wyrażeniom i większym jednostkom. 
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3 Wyrażenia oraz islandzkie zwroty 

W tym rozdziale zwrócono uwagę na kilka zagadnień, z którymi borykają się tłumacze 

podczas tłumaczenia wyrażeń. W podrozdziale 3.1 omówione są przykłady wyrażeń oraz 

idiomów, zwrócono również uwagę na to, iż nie można tłumaczyć ich dosłownie. Należy 

raczej znaleźć dla nich stosowne zastępstwo, odpowiedni idiom lub ułożyć je w taki 

sposób, aby miały właściwe znaczenie. W podrozdziale 3.2 omówione są przysłowia, 

które podczas tłumaczenia stwarzają podobne problemy jak wyrażenia. W podrozdziale 

3.3 powrócono ponownie do metafor oraz do problemów, z jakimi zmagają się tłumacze 

podczas ich tłumaczenia. Można powiedzieć, iż wiele idiomów to stałe metafory, jednak 

są one bardziej popularne w mowie codziennej niż w piśmiennictwie. Idiomy, przysłowia 

oraz metafory są być może dobrze znanym problemem dla tłumaczy, jednak w 

podrozdziale 3.4 rozważone są problemy, na które mniej zwracamy uwagę. 

Przyglądnięto się bliżej kilku przykładom zwrotów obcych, które po przetłumaczeniu na 

język islandzki nie mają sensu, ponieważ w języku islandzkim dana fraza używana jest w 

zupełnie innym kontekście. Najtrudniej jest zauważyć tego rodzaju pułapki, dlatego 

powinniśmy zwrócić na nie szczególną uwagę. 

3.1 Idiomy 

Idiomy definiowane są często, jako wyrażenia o innym znaczeniu tj. fraza ma jedynie 

wtedy znaczenie, jeśli omawiamy ją w całości, a nie gdy jedynie tłumaczymy pojedyncze 

słowa. (zob. m.in. Halldór Halldórsson, Jón Friðjónsson 1987). Można to wyjaśnić tym 

oto przykładem: 

Jón hefur ýmislegt til brunns að bera.  

[Jan ma wiele talentów.] 

W tym wypadku wyrazy: hefur oraz til brunns að bera są wyrażeniem stałym. Zamiast 

wyrazu ýmislegt [różny, rozmaity] trudno byłoby znaleźć inne słowa niż te, które mają 

znaczenie kwantytatywne. Z drugiej jednak strony zamiast podmiotu Jón [Jan] moglibyśmy 

użyć każdej innej osoby, gdyż wyrażeniem tym można określić kogokolwiek. Jednak 

obcokrajowiec nie zrozumiałby znaczenia tego wyrażenia nawet, jeśli wiedziałby, co oznaczają 
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pojedyncze słowa. Znaczenie słowa brunnur [źrodełko] nie ma nic wspólnego z tą całą frazą i 

dlatego też tłumaczenie tego słowa nie jest pomocne. 

Idiomy oraz wyrażenia tego rodzaju istnieją zapewne w większości języków i często 

zwodziły zarówno tłumaczy, jak i tych, którzy chcieli nauczyć się języka obcego. Przyczyna 

jest prosta, są one nieprzewidywalne i różnią się miedzy krajami. Idiomy często podróżują 

pomiędzy językami, najczęściej zachowując swoje znaczenie, niestety nie zawsze bezpiecznie 

jest im ufać. Spójrzmy na kilka przykładów przetłumaczonych dosłownie: 

Jens købte katten i sækken. 

Jens keypti köttinn í sekknum. 

[Jens kupił kota w worku.] 

 

He let the cat out of the bag. 

Hann hleypti kettinum út úr pokanum. 

[On wypuścił kota z worka.] 

 

Sie spielt Katze und Maus mit ihm. 

Hún leikur kött og mús við hann. 

[Ona bawi się z nim w kotka i myszkę.] 

 

Jag ger mig katten på det. 

Ég gef mér köttinn á það. 

[Dałem sobie za to kota.] 

 

C‘est seulement ả bon chat, bon rat. 

Það er bara fyrir góðan kött góð rotta. 

[To tylko dla dobrego kota dobry szczur.] 

Wszystkie z tych przykładów wydają się mówić o kotach, jednak tłumacz nie 

zbliżyłby się do ich znaczenia nawet, jeśli wiedziałby, iż kat w jęz. duńskim, cat w jęz. 

angielskim, Katze w jęz. niemieckim, katt w jęz. szwedzkim oraz chat w jęz. francuskim 

znaczy ‗kot', gdyż jest to bardzo mało prawdopodobne, by te wyrażenia były odbierane 

dosłownie. Wszystkie z nich widnieją, jako wyrażenia o innym znaczeniu, tj. idiomy. 
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Tak się składa, iż dosłowne tłumaczenie idiomu duńskiego odpowiada idiomowi 

islandzkiemu. Ten sam idiom istnieje w języku islandzkim, jak również w innych 

językach (np. w niem. die Katze im Sack kaufen. fr. acheter chat en poche). Jeżeli coś 

takiego ma miejsce, to tłumacz nie powinien się zbytnio obawiać. Oczywiście możliwe 

jest, iż znaczenie danego idiomu nie będzie dokładnie takie samo. Jednak tłumacz od 

razu zorientuje się, iż jest to idiom, ponieważ rozpozna go z własnego języka. Jedyne, co 

będzie musiał zrobić, to sprawdzić czy wybrany przez niego idiom może zastąpić ten 

obcy. W duńskim przykładzie jest to możliwe i wtedy problem łatwo się rozwiązuje. 

Angielski idiom jest nieco trudniejszy. W tym przypadku tłumacz, który nie miałby o 

tym pojęcia, mógłby popełnić błąd, tłumacząc go dosłownie, myśląc, iż powinno się brać 

owe wyrażenie dosłownie, nawet jeśli tak nie jest, gdyż okoliczności są bardzo 

nieprawdopodobne. Takie idiomy są bardzo ryzykowne. I tak, właściwe znaczenie 

idiomu angielskiego oznacza ‗ujawnić sekret‘. Dobre słowniki zawierają zazwyczaj dużą 

ilość idiomów. Można je znaleźć w artykule hasłowym interesującego nas wyrazu, tak 

jak na przykład w Íslenzk orðtakasafn (1978), w słowniku Íslensk-ensk orðabók (1984) 

znajdziemy go pod wyrazem cat [kot].  

Niemiecki przykład nieco rożni się od angielskiego, różnica polega na tym, iż jego 

dosłowne znaczenie nie jest raczej możliwe. Dlatego też, oczywistym jest fakt, iż 

tłumacz od razu zacznie szukać za pomocą słownika czy jest to idiom o 

charakterystycznym znaczeniu. W Deutsches Wörterbuch (1968) można przeczytać, iż 

idiom ten posiada podwójne znaczenie. Po pierwsze może on oznaczać: obiecać komuś 

coś szybko, a potem się z tego wycofać, po drugie: uwolnić kogoś szybko tylko po to, by 

go szybko złapać i zabić. W takim przypadku, zadaniem tłumacza jest wywnioskowanie 

z kontekstu, które wyrażenie jest odpowiednie. W tym przykładzie pierwsze znaczenie 

jest bardziej prawdopodobne niż drugie. 

W słowniku szwedzko – islandzkim Sænsk-íslensk orðabók (1982) można odszukać 

wyraz katt i dowiedzieć się, że ten szwedzki idiom oznacza ‗być pewnym czegoś‘, 

nawet, jeśli nie widać tego po pojedynczych słowach w wyrażeniu. Z drugiej jednak 

strony, dosłowne tłumaczenie jest tak niezrozumiałe, iż niemal oczywistym jest fakt, że 

tłumacz szybko zorientuje się, że jest to idiom i spróbuje znaleźć jego znaczenie. Jednak 

czyha tutaj pułapka na tych, którzy dość dobrze znają język szwedzki, lecz nie są w nim 

biegli. Idiom ge katten i något brzmi nieco podobnie, lecz oznacza zupełnie coś innego: 

tj. ‗gefa skít í e-ð‘ (srać na coś), jeśli tłumaczymy z pomocą wspomnianego wcześniej 
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słownika, tłumacz lub niepewny użytkownik języka mógłby łatwo się pomylić. I tu 

dotarliśmy do kolejnego z problemów oraz niebezpieczeństw związanych z idiomami. 

Ponieważ ich znaczenia mogą być wnioskowane ze znaczeń pojedynczych słów, nie 

powinno się uczyć ich na pamięć. Jest to również powodem tego, że często mylimy się w 

użyciu idiomów. Zdarza się, iż idiom, którego znaczenia jesteśmy pewni, może okazać 

się, iż jest on tłumaczony zupełnie inaczej w danym kontekście. Jest to powszechnie 

znane i zdarza się nawet ludziom mówiącym i piszącym w języku ojczystym. Oczywiście 

ryzyko jest większe w przypadku języka obcego.Ostatni z przykładów ‗kota‘ to przykład 

francuski. Tutaj znaczenie dosłowne jest również bardzo nieprzewidywalne, podobnie 

jak w innych przykładach. Z drugiej jednak strony, to dość dobry przykład tego, iż idiom 

w tekście oryginalnym można zastąpić ekwiwalentnym, lecz innym idiomem w języku 

tłumaczonym. Idiom islandzki, który zgodnie z francusko-islandzkim słownikiem 

Frönsk-íslensk orðabók (1953) koresponduje z idiomem francuskim to: að láta koma 

krók á móti bragði [oko za oko ząb za ząb]. Często dobrze jest użyć takich idiomów 

zastępczych do tych w tekście oryginalnym, jednak musimy być przy tym pewni, iż dany 

idiom jest odpowiedni. Musimy również wiedzieć, iż metafora podąża zazwyczaj w 

innym kierunku aniżeli ta, w tekście oryginalnym.  

W owej dyskusji na temat idiomów wspomniane zostało jedynie użycie słowników 

do pomocy. Należy tutaj jednak podkreślić, iż na rynku dostępne są również kolekcje 

idiomów większości języków oraz słowniki zawierające wyjaśnienia przykładów, m.in. 

Íslenskt orðtakasafn (1978), który został wcześniej wymieniony, jak również Jón 

Friðjónsson (1987). Książki w językach obcych na ten temat mogą zwierać w tytule 

wyrazy takie jak: talemåde (duński), idiom (angielski), Redensart (niemiecki), talesätt 

(szwedzki) i są one oczywiście bardzo pomocne dla tłumaczy. 

3.2 Przysłowia 

Przysłowia różnią się od idiomów tym, iż posiadają perfekcyjne zdania złożone oraz 

zdania proste i często zawierają nakazy lub zakazy moralne lub życiową filozofię. 

Idiomy z drugiej jednak strony są wyrażeniami w znaczeniu metaforycznym. Wspólną 

cechą przysłów oraz idiomów jest to, iż znaczenie ich pojedynczych słów zazwyczaj nie 

jest dosłowne. Przysłowie tylko wtedy ma sens, gdy bierzemy je pod uwagę, jako całość. 

Często ich zasady oraz życiowa filozofia zawierają się w jakiegoś rodzaju metaforach.  
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Większość przysłów to wyrażenia międzynarodowe, tj. istnieją w wielu językach, 

choć forma może nie jest wszędzie dokładnie taka sama. Takie przysłowia z łatwością są 

używane przez tłumaczy. Oczywiście, jeśli znają oni podobne przysłowia w swoich 

językach i wiedzą jak je użyć. Tłumacze języka islandzkiego mogą na przykład użyć do 

pomocy książki Íslenzkir málshættir (1979), podobne książki istnieją również w innych 

językach. Wówczas prawdopodobnym jest, iż wyrazy takie jak ordsprong (duński), 

proverb (angielski), Sprichwort (niemiecki) lub do tych podobne, widnieją w ich tytule. 

W dobrych słownikach często można znaleźć przysłowia, jako idiomy w artykule 

hasłowym głównego wyrazu.  

Przyjrzyjmy się teraz bliżej niektórym przykładom, byśmy mogli zorientować się, na 

co trzeba zwrócić szczególną uwagę przy tłumaczeniu przysłów. Dosłowne tłumaczenie 

często daje nam jakąś wskazówkę: 

Æblet falder ikke langt fra Stammem.  

Eplið fellur ekki langt frá stofninum. 

[Niedaleko pada jabłko od jabłoni.]29 

 

Out of sight, out of mind.  

Úr sjónmáli, úr huga. 

[Czego oko nie widzi, tego sercu nie żal.] 30 

 

Wie gewonnen, so zerronnen. 

Eins og það vinnst, þannig tapast pað. 

[Szybko przyszło, szybko poszło.] 31 

Duński przykład jest dość interesujący, gdyż nieświadomy tłumacz mógłby skusić się 

na dosłowne jego tłumaczenie. Być może nieco odzwierciedla ono podobne w formie i 

treści przysłowie w języku islandzkim. Niestety nie w tym rzecz, ponieważ w języku 

islandzkim przysłowie to brzmi Sjaldan fellur eplið langt frá eikinni [Rzadko pada jabłko 

daleko od dębu]. Prawdopodobnie słowo eikin [dąb] zostało użyte, by uzyskać aliteracje 

oraz rym, który to często występuje w przysłowiach. (Problem w tym, iż jabłka nie rosną 

                                                 
29

 Polski odpowiednik przysłowia duńskiego 
30

 Polski odpowiednik przysłowia angielskiego 
31

Polski odpowiednik przysłowia niemieckiego  
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na dębach!). W języku niemieckim owo przysłowie ma tę samą formę, co w języku 

duńskim: Der Apfel fällt nich weit wom Stamm.  

Dosłowne tłumaczenie angielskiego przykładu być może nie jest zbyt odpowiednie, 

lecz przynajmniej daje nam jakieś pojęcie na temat jego znaczenia. Idiomy oraz 

przysłowia są wyjątkowo trudne dla tłumaczeń wykonywanych przez komputery, historia 

mówi, że kiedyś pozwolono komputerowi na przetłumaczenie tego specyficznego 

angielskiego przykładu na język japoński. Jednak, kiedy sprawdzono tłumaczenie 

okazało się, iż komputer przetłumaczył to, jako:, ślepy i szalony‘. Porównując z tym, w 

angielskim (amerykańskim) powiemy, iż samochód jest out of gas, kiedy nie ma benzyny 

i wtedy oczekujemy, iż powiedzenie out of sight/mind będzie niosło w sobie podobne 

znaczenie. Niestety nie o to chodzi w tym przykładzie, dlatego poprawne islandzkie 

tłumaczenie tego przysłowia to: Gleymt er þá gleypt [Co z oczu, to i z serca] jest 

odpowiednim wyrażeniem zastępczym (można to znaleźć w słowniku angielsko – 

islandzkim Ensk-íslensk orðabók (1984)). 

Prawdopodobnie nieco trudniej jest znaleźć zamiennik dla przysłowia niemieckiego, 

gdyż dosłowne jego tłumaczenie oznacza, iż ludzie w podobny sposób tracą to, co 

wygrywają lub dostają. Islandzkie wyrażenie: Illur fengur illa forgengur [Kradzione nie 

tuczy] mogłoby zastąpić to przysłowie jedynie w pewnych okolicznościach tj., jeśli 

prawdą byłoby, że to o czym się mówi (wcześniej czy kiedy indziej) zostało ukradzione. 

W innym kontekście moglibyśmy ostatecznie użyć przysłowia: Ekki er hægra að gæta 

fengins fjár en afla [dosł. tłum.: Nie jest łatwiej pilnować pieniędzy, niż je zarabiać], 

ponieważ niemieckie przysłowie nie jest związane z kradzieżą. Nie można by go również 

użyć ze względu na to, iż często wielu ludzi traci i wydaje szybko to, co otrzymuje. Jeśli 

sprawdzimy w Íslensk málsháttur znacznie słowa fljótur [szybki] to zobaczymy, iż 

istnieje islandzkie przysłowie: Það sem fljótt er að vaxa er fljótt að hrörna [dosł. tłum.: 

To, co szybko rośnie szybko się starzeje] i można by je właśnie w pewnych 

okolicznościach użyć, jako zastępcy dla niemieckiego.  

Te przykłady są każdy na swój sposób próbką tego, z czym tłumacze muszą się 

zmagać podczas tłumaczenia przysłów. Przykazanie jest, jak już wcześniej zostało 

powiedziane, by być precyzyjnym i używać słowników do pomocy, ponieważ często 

wymagane jest: Þú þarft að vera viss [Musisz być pewny]. 
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3.3 Więcej o metaforach oraz porównaniach 

W podrozdziale 2.6 zostało powiedziane, iż niektóre metafory występują w 

pojedynczych słowach, jednak częściej składają się one z większej liczby wyrazów. 

Metafory poetyckie, które występują w literaturze są odrębnym tematem. W mowie 

potocznej napotykamy wiele metafor różnego rodzaju i mogą one wprowadzać tłumaczy 

w błąd. Idiomy oraz przysłowia często zawierają metafory, których, jak już wcześniej 

wspomnieliśmy, niełatwo się używa w rożnych językach. Możemy tutaj przedstawić 

więcej przykładów. Ludzie często używają metafor, których tłumaczenie dosłownie nie 

jest możliwe. I tak, jeśli powiemy, np. że coś: breiðist út eins og eldur í sinu [szerzy się 

w zastraszającym tempie], nie ma pewności, iż ta sama metafora będzie poprawnie 

wyjaśniona w innym języku. 

Używamy różnego rodzaju metafor, zazwyczaj nie zdając sobie z tego sprawy. Jeśli 

powiemy, iż coś: komi í ljós [okazało się], gufi upp [rozpuściło się], deyi út [wymarło], 

falli niður [runęło] itd. to będą to również metafory, nawet, jeśli ich użycie jest 

powszechne. W tłumaczeniach musimy zwrócić szczególną uwagę na rozmaite tradycje 

związane z różnymi językami. W języku angielskim na przykład powszechne jest 

porównywanie ‗argumentu logicznego‘ do ‗naczynia‘ i mówienie, że coś jest do niego 

podobne (zob. Lakoff i Johnson 1980: 92 dosłowne tłumaczenie jest dokładniej 

wyjaśnione i ostrzega nas jak poprzednio): 

That argument has holes in it. 

Þessi röksemd er götótt. 

[Ten argument jest dziurawy] 

 

That conclusion falls out of my argument. 

Þessi niðurstaða dettur út úr röksemd minni. 

[Ten wniosek wypada z mojego argumentu] 

 

Your argument won‘t hold water. 

Röksemd þín heldur ekki vatni. 

[Twój argument nie utrzyma wody: nie przetrwa krytyki] 

W niektórych okolicznościach tłumacz musi odrzucić metafory i spróbować znaleźć 

coś innego, jako zastępstwo. Jednak czasem można używać metafor, które zostały użyte 
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w tekście oryginalnym, dlatego tutaj spróbujemy pozostawić ostatnią z metafor poprzez 

powiedzenie: Röksemd þín er ekki vatnsheld [Twój argument nie jest wodoodporny]. 

Będzie to lepsze, niż powiedzenie, iż argument mætti ekki vatni halda [nie utrzyma 

wody]. Metafory tego rodzaju podróżują pomiędzy językami, lecz gdy już zostaną 

zaakceptowane w nowym miejscu, to często źle się o nich mówi. Niektórzy z nas nadal 

nie mogą pogodzić się z metaforą: að drepa tímann [zabijać czas, robić coś dla zabicia 

czasu], ponieważ pochodzi ona z języka angielskiego. 

Porównania często zawierają się w metaforach, jak i w pełnych zdaniach. Jeśli 

podrozdział 3.2 zakończylibyśmy słowami: „ þú þarft að vera viss‖ [musisz być pewny] 

ujętymi w cudzysłów, oczekiwano by, aby czytelnik zrozumiał to, jako cytat z reklamy 

telewizyjnej, która niegdyś była popularna. Lecz nie jest prawdopodobnym, by dzisiejsza 

młodzież to zrozumiała. Często zdarza się, że porównania tracą swoje znaczenie, gdyż to, 

do czego nawiązują nie jest powszechnie znane w danym momencie. Porównania 

różnego rodzaju często występują w tekstach literackich (zob. 8.2), niemniej jednak 

używa się ich również w mowie potocznej, w formie pewnego rodzaju metafor. 

3.4 Islandzkie środki wyrazu 

Nie tylko w przypadku idiomów, przysłów, czy też metafor od tłumaczy wymaga się, 

aby pamiętali, by formułować to, co tłumaczą w języku islandzkim w sposób islandzki, 

zgodnie z islandzkimi obyczajami. Tak, więc kucharz, który napisał w menu, iż można 

zjeść öxl af lambi [ramię jagnięce] zdecydowanie o tym zapomniał. Z pewnością 

opanował on gotowanie shoulder of lamb [dosł. ramię z jagnięcia] do perfekcji, lecz 

zapomniał o tym, iż w języku islandzkim mówi się o bóg á lambi [łopatka jagnięca] jak 

również bógsteik [kotlet jagnięcy].  

Rożne rodzaje chronologii wiążą się z kulturą oraz obyczajami i różnią się pomiędzy 

krajami. W wiadomościach oraz filmach często mówi się, iż ludziom kazano opuścić 

Stany Zjednoczone czy też inny kraj innan 48 (lub 72) klukkustunda [W ciągu 48 (lub 

72) godzin]. To, dlatego iż w języku angielskim często mówi się 48 hours [48 godzin], 

co w języku islandzkim oznacza tvo sólarhringa [2 doby] i porównywalne jest do 72 

hours [72 godzin] i tu mówimy o þrjá sólarhringa [trzech dniach]. Nie jest absolutnie 

pewnym, że czas wszędzie dokładnie mierzony jest w godzinach i minutach. Wiąże się to 

z faktem, iż Duńczycy mówią mandag otte dage i mają oni na myśli mánudaginn í næstu 
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viku [następny poniedziałek] lub mánudaginn að viku liðinni [ poniedziałek za tydzień]. 

Absurdalne byłoby przetłumaczenie takiego odpowiednika czasu, jako átta dagar [Osiem dni]. 

Możemy tutaj również zwrócić uwagę na przyimki z nazwą miejsc występujące w 

różnych językach. I tak na przykład w języku angielskim powiemy in Germany [w 

Niemczech] oraz in England [w Anglii], podczas gdy w języku islandzkim mówi się í 

Þýskalandi, lecz á Englandi. To samo można powiedzieć o przyimkach, które oznaczają 

udanie się do jakichś miejsc. Ich użycie jest inne w rożnych językach, lecz zazwyczaj, 

gdy tłumaczymy wiadomości, tendencją wydaje się być przyswajanie obcych zwrotów 

do islandzkich. Na przykład używa się til [tam], gdzie powinno być to [do] w języku 

angielskim. Dlatego jeśli historia obcokrajowca podróżującego dookoła Islandii byłaby 

tłumaczona mogłaby mowić, iż podążał on do Akranesu [til Akraness] oraz do Mývatn 

[til Mývatns] tam, gdzie według islandzkich zasad stylistyki właściwe byłoby użycie: 

(upp eða suður) á Akranes lub (austur eða norður) að Mývatni, a nawet (austur eða 

norður) í Mývatnssveit [na wieś do Mývatn]. Dość popularne w języku islandzkim jest 

użycie przyimków tego rodzaju wraz z kierunkami i wtedy oczywiście dobór słów zależy 

od tego, gdzie się zmierza (tj. czy wybieramy się upp czy suður do Akranesu). Nie ma 

powodu, by obce zwyczaje zmieniały ten styl wyrażania. Stopniowo takie zmiany 

analogiczne mogłyby stać się trwałe i pojawić się w oryginalnych tekstach islandzkich. 

Nazwy krajów oraz narodów są zgodnie z tradycjami używane dość rożnie nawet w 

językach spokrewnionych. To typowe dla Duńczyków powiedzieć o meczu z Islandią, że 

Danmork slog Island 14:2 [Dania pokonała Islandię 14:2] tam, gdzie w języku 

islandzkim powiedzielibyśmy, iż Dannir unnu Íslendinga 14:2 [Duńczycy pokonali 

Islandię 14:2]. Lecz w wiadomościach sportowych powszechne jest używanie raczej 

obcych zwrotów.  

Czasem zapomina się, że te same rzeczy można powiedzieć w inny sposób w języku 

islandzkim. Najlepszym przykładem będzie tutaj przetłumaczenie wyrażenia angielskiego: I 

would come if I could
32

 jako ég myndi koma ef ég gæti, lub nawet ég myndi koma ef ég myndi 

geta! [ Przyszedłbym, gdybym był w stanie].Tryb łączący nie jest używany w języku 

angielskim tak często jak w języku islandzkim, lecz w tym przypadku najlepsze byłoby 

powiedzenie: Ég kæmi ef ég gæti. [Przyszedłbym, gdybym mógł] 

Tak zwane zaimki zwrotne są inaczej używane nawet w przypadku języków 

spokrewnionych. W języku duńskim powiedzielibyśmy, np.: Han siger at jeg har svigtet 

                                                 
32

 Dosłowne tłumaczenie wyrażenia w jęz. polskim: Przyszedłbym, gdybym mógł 
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ham. Odbiorca mógłby mieć wątpliwości, co do tego, kim jest han, czy jest nim osoba, 

która mówi, czy może jest to jakaś trzecia osoba. W języku islandzkim można to 

rozróżnić oraz przetłumaczyć dane zdanie na dwa sposoby: Hann segir að ég hafi svikið 

sig [On mówi, że cię oszukuję] lub Hann segir að ég hafi svikið hann [ On mówi, że go 

oszukuję], jeśli byłoby to właściwe i miało poprawne znaczenie. 

Nie jest możliwym przetłumaczenie pozdrowień oraz form grzecznościowych. Na 

przykład, kiedy dwóch Francuzów wznosi toast, jeden z nich mówi: A votre santé! A 

drugi odpowiada: A la votre! W tłumaczeniu dosłownym na język islandzki brzmiałoby 

to: Fyrir heilbrigði yðar! [Za wasze zdrowie!]. i dopowiedź: Og fyrir yðar! [Za wasze!]. 

Dla Islandczyka brzmi to zabawnie, dlatego bardziej stosowne byłoby tutaj użycie 

islandzkiego odpowiednika skál w przypadku obu mężczyzn. 

Z tego samego powodu nie podejmuje się dosłownego tłumaczenia angielskiego 

pozdrowienia How do you do!, a raczej szuka się islandzkiego zastępstwa. 

3.5 Podsumowanie 

W rozdziale tym spojrzeliśmy na wiele zadań tłumaczy związanych z wyrażeniami różnego 

rodzaju. Materiał ten można podsumować w tych kilku wskazówkach dla tłumaczy: 

1. Ważnym jest, by nie tłumaczyć fraz oraz idiomów dosłownie, w ciemno, lecz by 

sprawdzić, jakie jest ich właściwe znaczenie oraz by spróbować wyrazić je na 

przykład przez znalezienie odpowiedniego zastępstwa. Można do tego użyć dobrych 

słowników oraz poradników. 

2. Ważne jest, aby tłumacz używał przysłów właściwie, aby to zrobić musi on 

zrozumieć znaczenie przysłowia w tekście oryginalnym i znać znaczenie oraz formę 

wyrażenia zastępczego, którego zamierza użyć. Oczywiście wskazane jest również 

użycie poradników. 

3. Tłumaczenie wszelkich metafor, żeby było poprawne, musi być zrobione tak, aby 

metafora pasowała do tłumaczenia oraz aby zgadzała się z tą w tekście oryginalnym. 

4. Tłumacz musi uważać, by nie pozwolić obcym zwrotom na zachwianie kompozycji, 

a raczej powinien on używać języka zgodnie z islandzkimi zasadami 

lingwistycznymi oraz tradycjami. 
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4 Szyk wyrazów w zdaniu, składnia, interpunkcja i tym podobne 

4.1 Problematyka tego rozdziału 

W poprzednich rozdziałach kładziono nacisk na znaczenie używania poradników, takich 

jak słowniki obce, frazeologiczne, zbiory przysłów i tym podobne. Jednak nawet, jeśli 

tłumacz wypracowuje sobie nawyk wykonywania swojej pracy dokładnie, poprzez 

analizę znaczenia każdego ze słów oraz wyrażeń, z którymi się zmaga, to i tak, by ująć 

stosownie to, co ma zostać powiedziane, w końcu musi zaufać samemu sobie, swojej 

intuicji. Można jednak i w tym przypadku podać pewne wskazówki i tym właśnie 

spróbujemy się zająć w niniejszym rozdziale. 

W 4.1 przedstawione są przykłady wskazujące na to, że szyk wyrazów w zdaniu w 

językach obcych nie jest taki sam, jak w języku islandzkim, i że tłumacz nie może 

pozwolić na to, by obce konstrukcje zdaniowe miały na niego zbyt duży wpływ. W 4.2 

zwraca się uwagę na to, że niektóre obce konstrukcje zdaniowe, jak również składnie, 

mogą wyglądać źle w języku islandzkim. Na koniec w 4.3 zwraca się uwagę na różne 

zasady interpunkcji, stosowania wielkich liter i tym podobne. Niektóre z tych zasad 

można zachować w tłumaczeniu, natomiast pozostałe należy zmienić. 

4.2 Szyk wyrazów w języku islandzkim 

Często mówi się, że szyk wyrazów w języku islandzkim jest stosunkowo swobodny. Jest to 

prawdą w pewnym stopniu, jednak w języku islandzkim, jak również w innych językach 

obowiązują pewne zasady. Użytkownicy języków znają większość z nich. Są one częścią ich 

umiejętności lingwistycznych, dlatego nie zapominają o ich użyciu. Ryzykiem jest to, że 

tłumacze często nie zwracają uwagi na to, że szyk wyrazów w języku islandzkim może 

zawierać dwie lub więcej opcji, które to nie zawsze są identyczne. W języku, z którego się 

tłumaczy, mogą obowiązywać inne zasady i wtedy tłumacze bezwiednie pozwalają, by miało 

to wpływ na ich tekst. Można to wyjaśnić na postawie przykładów. 

Porównajmy najpierw następujące zdania w języku angielskim oraz islandzkim: 

Harold I found in the closet and… 

Harald fann ég í skápnum og… 

[Haralda znalazłem ja w szafie i…] 
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W tym przypadku żadnemu tłumaczowi nie przyszłoby na myśl pozostawienie 

kolejności wyrazów obwiązującej w języku angielskim i powiedzenie Harald ég fann í 

skápnum og…[tłum. dosł. Haralda ja znalazłem w szafie i…], gdyż w języku islandzkim 

brzmiałoby to bez sensu, nawet jeśli mógłby to być rym czterowiersza. Nikt z wyjątkiem 

obcokrajowców lub dzieci, które nie nauczyły się jeszcze w pełni języka nie użyłby tego 

powiedzenia. 

Taka kolejność wyrazów jest bezsensowna, ponieważ narusza ona zasady dobrze 

znane każdemu użytkownikowi języka. Niezmienną zasadą w języku islandzkim ( jak 

również w innych językach nordyckich oraz np. w języku niemieckim) jest ustawienie 

orzeczenia (‗fann’ w powyższym przykładzie) przed podmiotem (‗ég’ w przykładzie), w 

przypadku, gdy niektóre części zdania‖przeniesione zostaną na początek‖, tak jak to tutaj 

zostało zrobione.‖Neutralna‖ kolejność wyrazów wyglądałaby następująco Ég fann 

Harald í skápnum… [Znalazłem Haralda w szafie…].W przykładzie jednak – dopełnienie 

Harald (islandzki odpowiednik tego imienia jest tutaj użyty w celu przedstawienia 

deklinacji, natomiast w przeciwnym razie odwołujemy się do tego, co już wcześniej 

zostało wspomniane w rozdziale 2.5. na temat imion w tłumaczeniach), zostało 

przeniesione na początek w celu uzyskania emfazy. 

Biorąc pod uwagę kolejność podmiotu oraz orzeczenia powinno nam to wystarczyć, 

by zauważyć, że ich szyk jest inny niż w języku angielskim. Większość ludzi 

posługujących się językiem islandzkim oraz językiem angielskim jest w stanie to 

wyczuć, i dlatego nie jest prawdopodobnym, by ludzie popełniali błędy w przykładach 

takich jak ten. To samo dotyczy poniższego przykładu: 

When Mr.Smith opened the door, he saw Santa Claus. 

Þegar Smith opnaði dyrnar sá hann jólasveininn. 

[Kiedy Smith otworzył drzwi, zobaczył Św. Mikołaja] 

Tutaj prawdopodobnie również nie istnieje żadne ryzyko pomyłki. Kolejny przykład 

jest już nieco inny, przetłumaczony został dosłownie: 

Hann kunne ikke finde sine sko. 

Hann gat ekki fundið sína skó. 

[On nie mógł znaleźć swoich butów] 

W tym przypadku tłumaczenie islandzkie jest nieco problematyczne. Przyczyną jest 

to, że w języku duńskim naturalną oraz neutralną kolejnością wyrazów jest, by zaimek 



74 

dzierżawczy w zdaniu stał przed słowem, z którym się łączy: sine sko [swoich butów]. 

Natomiast w języku islandzkim istnieje możliwość umieszczenia zaimka dzierżawczego 

w tym samym miejscu, jednak taka kolejność wyrazów wywiera zazwyczaj specjalny 

nacisk na zaimek dzierżawczy, często, by ukazać kontrast z czymś innym. Dlatego dość 

normalnym byłoby powiedzenie czegoś w tym stylu: Hann gat ekki fundið SÍNA skó en 

hann gat fundið skóna hans Jóns [On nie mógł znaleźć SWOICH butów, ale mógł znaleźć 

buty Jana]. Z drugiej jednak strony w języku islandzkim zaimek dzierżawczy występuje 

po rzeczowniku i rzeczownik często łączy się z rodzajnikiem. Dlatego też, takie 

tłumaczenie byłoby poprawne w przypadku, gdyby nie chodziło nam o wywarcie nacisku 

na kontrast: 

Hann gat ekki fundið skóna sína.  

[On nie mógł znaleźć butów swoich.] 33 

Kolejność wyrazów typu: zaimek dzierżawczy – rzeczownik w języku duńskim jest 

neutralna, nie pełni ona jednak tej samej roli, czyli nie ma takiego samego znaczenia, co w 

języku islandzkim. Tłumacze powinni zwracać uwagę na takie rzeczy i umieć z nich korzystać.  

W językach obcych szyk wyrazów często zależy od tego, czy jest to zdanie główne, 

czy też podrzędne. Dlatego też, naturalne jest użycie w języku duńskim powiedzenia: Jeg 

vidste at han ikke kunne komme, i w ten sposób zaprzeczenie ‘ikke’ zajmuje miejsce za 

czasownikiem. Tradycja języka islandzkiego nakazuje nam użycie powiedzenia: Ég vissi 

að hann gat ekki komið [Wiedziałem, że on nie mógł przyjść], dlatego kolejność wyrazów 

ekki gat komið nie jest możliwa. 

4.3 Składnia i struktura zdania 

Przyjrzyjmy się ponownie poniższym przykładom, z nieco innej strony niż poprzednio: 

When he opened the door, Mr. Smith saw Santa Claus.  

Þegar hann opnaði dyrnar sá Smith jólasveininn. 

[Kiedy otworzył drzwi, Smith zobaczył Św. Mikołaja] 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma niczego niepoprawnego w tym 

tłumaczeniu. Jednak tak nie jest. Przykład angielski może łatwo zostać zrozumiany w ten 

sposób, że to Mr. Smith otworzył drzwi, tj., że he [on] i Mr.Smith odnosi się do tej samej 

osoby. Ta interpretacja jest nieprawidłowa w języku islandzkim i niewielu odebrałoby ją 

                                                 
33

 Dosłowne tłumaczenie w języku polskim  
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w ten sposób. By tak się stało, kolejność nazwiska i zaimka musiałaby być dokładnie 

taka sama jak w przykładzie oryginału: Þegar Smith…sá hann…. Jest to ledwo 

uchwytne, dlatego jest to częsty błąd w tłumaczeniach, co jest naturalne, gdyż 

tłumaczenie poprzednie jest prawidłowe, jeśli używając wyrażenia hann [on] mamy na 

myśli kogoś innego od Smitha. 

Warto tutaj również wspomnieć o specyficznym użyciu imiesłowu czynnego w 

języku angielskim, którym zajmiemy się w następującym przykładzie:  

Going across the floor Peter noticed that somebody was at the door. 

Niektórzy prawdopodobnie przetłumaczyli dany przykład dosłownie: 

Gangandi yfir gólfið tók Peter eftir því að einhver var við dyrnar. 

[Przechodząc,po podłodze‘ Piotr zauważył, że ktoś stał przy drzwiach] 

Tutaj islandzki imiesłów nie odpowiada imiesłowowi w języku angielskim. Zatem 

jesteśmy zmuszeni do pójścia drogą nieco okrężną i powiedzenia: Þegar Peter gekk yfir 

gólfið tók hann eftir því að einhver var við dyrnar [tłum. dosł. Kiedy Piotr szedł,po podłodze’ 

zauważył, że ktoś stał przy drzwiach]. Jest to dość duża zmiana, jednak nieunikniona w 

przypadku, gdy chcemy sformułować poprawne zdanie w języku islandzkim. 

Przyjrzyjmy się następnie przykładowi w języku niemieckim: 

Der Mann, dessen Frau gestern gestorben ist. 

Istnieje ryzyko, że dla niektórych problemem byłoby rozwiązanie dylematu, który się 

tutaj pojawia. Język niemiecki - jak również wiele innych języków obcych – posiada 

dość znaczną ilość tak zwanych elastycznych zaimków względnych, podczas gdy my 

musimy zadowolić się nieelastycznymi wyrazami pochodnymi takimi jak sem [conj. 1. 

jak, tak jak, 2. który, ten który] oraz er [conj.1. kiedy, pron.2. który]. Nie stwarza to dla 

nas większych problemów, jednak porównywalne zaimki względne w dopełniaczu, takie 

jak dessen są jednym z przykładów, których w żaden sposób nie da się przetłumaczyć 

dosłownie na język islandzki. Niektórzy używają tego sformułowania w następującym 

kontekście: Maðurinn hvers kona dó í gær [tłum. dosł. Mężczyzna, którego żona zmarła 

wczoraj]. Nie będzie to jednak nigdy brzmiało naturalnie w języku islandzkim i dlatego 

będziemy zmuszeni do znalezienia innego sposobu na przekształcenie tego zdania. Oto 

trzy możliwości: 
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Maðurinn sem missti konuna sína í gær.  

[ Mężczyzna, który stracił wczoraj żonę] 

 

Maðurinn sem var giftur konunni sem dó í gær. 

[ Mężczyzna, który był mężem kobiety, która zmarła wczoraj] 

 

Maðurinn sem konan dó frá í gær. 

[ Mężczyzna, którego żona zmarła wczoraj] 

(zob. Höskuldur Þráinsson 1973) 

Często rozwiązaniem jest podzielenie zdania na dwie części, jak w tym przypadku i 

pozwolenie na to, by kontekst pomógł nam w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania w 

języku islandzkim. 

Do tej pory spotkaliśmy się z przykładami, gdzie użycie zaimka może być inne w 

różnych językach obcych. Co więcej, możemy tutaj podkreślić, że angielski zaimek you 

[ty] często jest używany, jako zaimek bezosobowy, w zdaniach takich jak na przykład: 

School is boring. When you wake up in the morning you feel like staying in 

bed all day. But you drag yourself out from under the warm sheets and… 

[Szkoła jest nudna. Kiedy wstajesz rano, chciałbyś zostać w łóżku przez 

cały dzień. Jednak wywlekasz się spod cieplej pościeli i….] 

W tym przypadku, zgodnie z tradycjami języka islandzkiego, zdecydowanie lepszym 

rozwiązaniem byłoby użycie ‘bezosobowego‘ wyrazu maður [człowiek], aniżeli użycie 

zaimka osobowego þú [ty]. Jest to możliwe w nieformalnym stylu języka, w takim 

przypadku tłumaczenie wygląda w ten oto sposób: 

Skólinn er leiðinlegur. Þegar maður vaknar á morgnana langar mann mest 

til að liggja í rúminu allan daginn. En maður dröslar sér undan hlýrri 

sænginni og… 

[Szkoła jest nudna. Kiedy człowiek wstaje rano, najbardziej chciałoby się 

poleżeć w łóżku przez cały dzień. Jednak człowiek wywleka się z pod 

cieplej kołdry i…] 

Ten bezosobowy wyraz maður [człowiek] w języku islandzkim odpowiada czasem 

angielskiemu wyrazowi one. Jednak w formalnym stylu języka islandzkiego, 
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zdecydowanie lepszym rozwiązaniem podczas tłumaczenia zdania angielskiego z formą 

bezosobową one, jest użycie zdań bez podmiotu: 

When one reaches the top of Belgjarfjall, one has a beautiful view over 

Lake Myvatn. 

Þegar komið er á tind Belgjarfjalls opnast fagurt útsýni yfir Mývatn. 

[Kiedy docieramy na szczyt Belgjarfjall, rozpościera się przed nami piękny 

widok na jezioro Mývatn] 

Istnieje dużo więcej rzeczy w obcych składniach oraz zasadach pisowni, które różnią 

się od islandzkich idiomów, czy tradycji języka. W języku angielskim na przykład, w 

krótkich artykułach wiadomości, bardzo popularnym jest wtrącanie różnego rodzaju 

informacji prywatnych, na temat osób, o których pisze się w paragrafach, które znajdują 

się na początku artykułu. Oto jeden z przykładów, który został przetłumaczony 

dosłownie, jako ostrzeżenie: 

A onetime rink operator, Zamboni saw his contraption spread to 33 countries. (Time, 

8. ágúst 1988) 

Eitt sinn rekandi skautahallar sá Zamboni uppfinningu sína breiðast út til 

33 landa. 

[Zamboni, który kiedyś zarządzał lodowiskiem, stał się świadkiem tego, że 

jego wynalazek stał się popularny w 33 krajach] 

Tłumaczenie to jest oczywiście bezsensowne, nawet, jeśli zadbano o to, by kolejność 

podmiotu i czasownika, zaimka i rzeczownika była zgodna z tradycjami języka 

islandzkiego. Oczywiście nikt nie wpadłby na pomysł, by sformułować to w ten sposób 

w języku islandzkim, tj. w oryginalnym tekście islandzkim. Dopuszczalne natomiast 

byłoby następujące rozwiązanie: 

Zamboni rak sjálfur skautahöll um skeið og lifði það að sjá uppfinningu 

sína breiðast út til 33 landa. 

[Zamboni, który sam kiedyś zarządzał lodowiskiem dożył czasu, kiedy 

jego wynalazek stał się popularny w 33 krajach] 

W artykule tego typu, jak widać niezbędne jest wstawienie czasownika ( rak został 

tutaj dodany). Tłumaczenie to nie jest oczywiście przełożone dosłownie, dodano tutaj 

kilka słów, których nie znajdziemy w pojedynczych słowach tekstu oryginalnego 

(informują one o śmierci Zamboniego, który to wynalazł maszynę do wyrównywania 
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lodowiska). Można również stwierdzić, że rink [tor] nie oznacza dosłownie ‗skautahöll‘ 

[lodowisko], a raczej miejsce do jazdy na łyżwach lub lodową powierzchnię, która 

używana jest do gry w hokeja czy innych sportów na lodzie. Trudno jest jednak użyć 

powiedzenia ‗reka svell’, dlatego znaczenie to jest dobrze zrozumiane w tym 

tłumaczeniu (zob. 7. rozdział o tłumaczeniach tekstów specjalistycznych i użytkowych). 

Przyjrzyjmy się kolejnemu przykładowi: 

Looking for something to eat, he found a piece of cheese that tasted as 

good as it looked. 

Leitandi að einhverju til að borða fann hann bita af osti sem bragðaðist eins 

vel og hann leit út. 

[Szukając czegoś do zjedzenia, znalazł kawałek sera, który smakował tak 

dobrze, jak wyglądał] 

Jest to dość dobry dowód na to, że tłumaczenie dosłowne tekstu często stwarza 

problemy. Tłumaczenie to samo w sobie nie oddaje błędnego znaczenia. Problem w tym, 

że podąża ono zbyt blisko za tekstem angielskim. W rezultacie otrzymujemy tekst, który 

choć posiada wiele znaczeń, jest bardzo zawiły i niepoprawny stylistycznie w języku 

islandzkim. W tym przypadku tłumacz najpierw powinien zrozumieć, co chciał 

powiedzieć w języku ojczystym i dopiero później sformułować to w odpowiedni sposób. 

Dopuszczalnych jest wiele rozwiązań, n.p. te: 

Þegar hann var að leita sér að einhverju í svanginn fann hann ostbita sem 

bragðaðist eins og útlitið benti til. 

[Kiedy szukał czegoś do zjedzenia, znalazł kawałek sera, który smakował 

tak dobrze, jak sugerował wygląd.] 

Hann svipaðist um eftir einhverju ætilegu og fann ostbita. Bragðið var í 

samræmi við útlitið. 

[Szukał czegoś do zjedzenia i znalazł kawałek sera. Smak był zgodny z 

wyglądem.] 

Wiele innych rozwiązań byłoby również możliwych. Wybór polega m.in. na tym, czy 

chce się podążyć za zachowaniem określonego stylu, języka i tak dalej.  

 Ktoś mógłby teraz stwierdzić, że żaden tłumacz nawet nie pomyślałby o tłumaczeniu 

tak zawiłym, jak to dosłowne tłumaczenie przedstawione powyżej. Przyjrzyjmy się, więc 

kolejnemu przykładowi, zaczerpniętemu z przetłumaczonego artykułu jednej z gazet. 

Interpunkcja oraz pisownia są zachowane, dokonaliśmy jednak kilku zmian w czcionce: 
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Brúarráp er hans iðja 

Fyrir sumu fólki er ekkert fjall of hátt og ekkert djúp of mikið. Og fyrir 

umhverfislistamanninn. Keith Alexander, er engin brú of löng. Ekki 

gengur hann ofanvert á brúarsmíðinni heldur fer hann sem leið liggur, 

undir þær. Keith hefur þegar gengið 53 brýr að neðanverðu, og yfir 40 

af þeim eru í hans heimaborg. Chicago í Bandaríkjunum. Með próf í 

höggmyndalist er hann ánægður með þetta áhugamál sem hann segir 

vera listgrein. Keith notar engin hjálpartæki, hefur aldrei orðið fyrir slysi, 

en það hafa komið vafasöm augnablik. Eftir sjö klukkustunda leið yfir 

brúna frá Marin County til San Fransiskó komst hann ekki af brúnni 

þegar á brúarenda kom, og þurfti hann að skríða til baka, tvo og hálfan 

kílómetra á 25 sentimetra rönd, í 75 metra hæð yfir flóanum. 

(Morgunblaðið 12. ágúst 1988)  

[ Tłumaczenie dosłowne w języku polskim: 

Chodzenie po mostach jest jego zajeciem 

Dla niektórych ludzi żadna góra nie jest za wysoka, ani żadna rzeka nie jest 

za głęboka, a dla artysty środowiskowego Keitha Alexandra żaden most 

nie jest za długi. Nie chodzi on po mostach, a pod nimi. Keith przeszedł 

już 53 mosty, a ponad 40 z nich znajduje się w jego mieście, Chicago w 

Stanach Zjednoczonych. Z dyplomem z rzeźbiarstwa jest zadowolony ze 

swojego hobby, które jak mówi jest formą sztuki. Keith nie używa żadnego 

sprzętu, nigdy nie miał wypadku, jednak doświadczył kilku krytycznych 

chwil. Po godzinnej drodze przez most z Marin County do San Franciso 

nie mógł zejść z mostu, kiedy doszedł do jego końca, dlatego musiał iść na 

czworaka z powrotem dwa i pół kilometra po 25 centymetrowym pasie, 75 

metrów nad zatoką.] 

Nie trzeba wielkiej przenikliwości, by zauważyć, że tekst ten jest tłumaczony. 

Przynajmniej trudno sobie wyobrazić, że ktoś mógłby w oryginalnym tekście islandzkim 

sformułować tę informację w ten oto sposób. Przyjrzyjmy się kilku rzeczom: 

Znajdują się tutaj przynajmniej dwa przykłady związane z fatalną kolejnością w 

zdaniu typu: zaimek dzierżawczy – rzeczownik, t.j. w nagłówku hans iðja [tłum.dosł.: 

jego zajęcie] i później hans heimaborg [tłum.dosł. jego miasto]. W drugim przykładzie 

użycie sformułowania hans heimaborg było w porządku, jednak w pierwszym 

przykładzie możliwie lepszym rozwiązaniem byłoby przeformułowanie całego 

nagłówka, ponieważ iðja [zajęcie, działalność] jest nieco dyskusyjnym wyrazem w 

zdaniu. Właściwe byłoby powiedzenie: Hann klifrar eftir brúm sér til skemmtunar [(On) 

Wspina się po mostach dla rozrywki]. 
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Następnie można nadmienić początek tekstu Fyrir sumu fólki…, który nie brzmi zbyt 

naturalnie w języku islandzkim, choć w języku angielskim naturalne jest powiedzenie 

For some people…[Dla niektórych ludzi…]. Lepiej byłoby sformułować to w języku 

islandzkim i powiedzieć jedynie Sumum þykir…czy coś podobnego. Co więcej, 

należałoby zwrócić uwagę na to, że na początku tekstu użyto celownika (fólki), a nieco 

dalej w podobnym wyrażeniu użyto biernika, (fyrir umhverfislistamanninn). Takie 

rzeczy należy koordynować. 

Po trzecie, bardzo dziwnym jest powiedzenie að ganga ofanvert á brúarsmíðinni [tłum. 

dosł. chodzić po wierzchu mostu]. To prawdopodobnie wpływ angielskiego wyrazu 

structure, który może oznaczać ‘mannvirki’ [budowla] czy też ‗gerð, smíð‘ [konstrukcja]. Z 

drugiej jednak strony, wyraz smíð lub smíði ma bardziej ograniczony zakres semantyczny 

(zob. 2.3 wcześniej) i wątpliwe jest ze brúarsmíði może oznaczać coś innego niż sam akt 

budowania mostu, poza tym po akcie nie da się chodzić. Co więcej, wyraz ofanvert również 

tam nie pasuje. Istnieje możliwość użycia powiedzenia on top of the structure [na 

wierzchołku konstrukcji], czy tym podobne, dlatego można po prostu powiedzieć ofan á 

brúnni eða brúnum [na moście czy mostach]. Nadal jednak stylizacja sem leið liggur zwykle 

oznacza ‘gdzie jest najlepiej pójść‘, czy tym podobne, lecz to na pewno nie tam! W końcu 

niezbyt czytelnym jest, dlaczego zaimek þær [one] wskazuje na undir þær [pod nimi], 

ponieważ w tekście nie wspominano wcześniej o mostach.  

Trzeba również przyznać, że powiedzenie gengið 53 brýr að neðanverðu [przejść 53 

mosty od spodu] jest w tym kontekście właściwie bezsensowną stylizacją. Być może 

można powiedzieć, że lagt að baki 53 brýr með því að klifra neðan í þeim [przeszedł 53 

mosty, ponieważ się pod nimi wspinał] jednak nie jest zbyt klarownym, o co właściwie 

chodzi w tym tekście. 

Kolejno występują zdania, które w sposób widoczny są tłumaczeniem o podobnym 

stylu, jak te o wynalazcy Zambonim. Informacje osobiste na temat bohatera ujęte zostały 

w paragrafie, który znajduje się przed głównym tematem artykułu. Jednak styl staje się 

absurdalny, jeśli zostanie przetłumaczony dosłownie na język islandzki. Powinno to 

zostać powtórzone w taki sposób, w jaki zostało to zrobione w przykładzie Zamboniego. 

Jedną z możliwości jest sformułowanie tego w ten oto sposób: Hann er með próf í 

höggmyndalist og telur þetta tómstundagaman vera listgrein og er stoltur af því [Ma on 

dyplom z rzeźbiarstwa i uważa owe hobby za formę sztuki, z której jest dumny]. 

Czasownik (er) został tutaj wstawiony w informację o posiadanym przez bohatera 
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dyplomie. Również główny punkt artykułu został sformułowany w inny sposób, w celu 

uzyskania lepszego sensu. 

Można również stwierdzić, że fraza vafasöm augnablik [wątpliwe momenty] ma 

posmak tłumaczenia. W języku islandzkim można to sformułować np. tak: en hann hefur 

komist í hann krappan [miał on jednak swoje chwile grozy]. Nie jest również możliwym 

powiedzenie Eftir sjö klukkustunda leið… Kiedy mówimy, że coś jest siedmiogodzinną 

trasą, oznacza to, że normalnym czas podroży zajmuje siedem godzin. Możliwym jest 

powiedzenie, że Akureyri jest oddalone o siedem godzin od Reykjaviku, jednak musimy 

wtedy mieć na myśli ciągłą jazdę drogą krajową. Mimo to zdarza się, że ludzie nie 

docierają do Akureyri wcześniej jak po dziesięciogodzinnej podróży, nawet, jeśli jest ono 

oddalone o siedem godzin. Wobec tego, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby 

użycie powiedzenia Eftir sjö klukkustunda ferð [Po siedmiogodzinnej podroży] nawet, 

jeśli wyraz ‗podroż‘ jest zbyt wygórowanym słowem w tej kwestii. Co więcej, używanie 

wyrazów, brúna, brúnni i brúarenda [most, mostu, koniec mostu], z krótkim odstępem w 

tym samym zdaniu, jest zbyt powtarzające się. W końcu bardziej prawdopodobnym jest, 

że człowiek przeraczkuje po szerokiej na 25 centymetrów krawędzi, czy też po belce 

aniżeli po (namalowanym?) pasie [rönd]. 

Na podstawie tego przykładu możemy nauczyć się wielu rzeczy, gdyż jak 

widzieliśmy, istnieje wiele istotnych zagadnień, na które powinniśmy zwrócić uwagę. 

Dobór słownictwa jest nietrafny, styl zaczerpnięty z języka obcego, składnia nie 

odpowiada zwyczajom języka islandzkiego i tak dalej. Tłumacz zadowolił się tutaj 

jedynie surowym tłumaczeniem tekstu. Nie sprawdził następnie czy dobrane słownictwo 

oddało znaczenie takie, jakie powinno oddać, i czy styl jest naturalny i płynny. 

Najbardziej popularnymi błędami popełnianymi w zbyt dosłownych tłumaczeniach 

artykułów oraz w innych tekstów specjalistycznych i użytkowych są prawdopodobnie: 

zbyt sztywny, pozbawiony gracji styl, obca składnia oraz dobór słownictwa. Dlatego, by 

tego uniknąć, tłumacze powinni opierać się na odpowiedniej metodzie pracy. 

Niektórzy bardziej doświadczeni tłumacze kierują się zasadą tłumaczenia poprzez 

dwa podejścia. W pierwszym podejściu tłumaczą tekst dosłownie, zwracając jednak przy 

tym uwagę na właściwy dobór słownictwa (zob. rozdział 2. oraz 5.4). W drugim 

podejściu dokładnie analizują surowe tłumaczenie próbując przekształcić je na naturalny 

oraz płynny język. Autor Þorgeir Þorgeirsson przedstawia następujące przykłady: 
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Frummál: (du) opsluges af en höj snedrive, verður í fyrsta uppkasti: (þú) 

ert gleyptur af háum snjóskafli. Þetta er lemstrað. Hvað er að? Vangaveltur 

og stunur, göngutúr niðrað Tjörn og loksins kemur það. Íslenskur snjókafl 

er ekki hár heldur djúpur!!! Og setningin er flutt yfir svolátandi: (þú) 

sekkur í djúpan skafl sem gleypir þig. 

(Þorgeir Þorgeirsson 1984:82) 

[Język źródłowy: (du) opsluges af en höj snedrive, staje się w pierwszym 

podejściu: (ty) jesteś połknięty przez wysoki podmuch śniegu. Jest to 

okaleczenie. Co jest nie tak? Spekulacje i narzekanie odchodzą w zapomnienie, 

i w końcu dochodzimy do wniosku. Islandzki podmuch śniegu nie jest wysoki, 

ale głęboki!!! Dlatego zdanie jest przetłumaczone w następujący sposób: (ty) 

topisz się w głębokiej zaspie śnieżnej, która cię połyka. …] 

Niektórzy nazwaliby owe pierwsze podejście tłumaczeniem, gdyż to właśnie tutaj 

pojedyncze słowa oraz wyrażenia są tłumaczone. Drugie podejście można nazwać 

zislandczonym, ponieważ w nim próbujemy ubrać tłumaczony tekst w odpowiedni 

kostium islandzki. 

4.4 Interpunkcja, wielkie litery, pojedyncze słowa lub więcej 

Zasady interpunkcji w zdaniach nie są takie same we wszystkich językach. Krótko 

mówiąc, można powiedzieć, że przecinki w języku islandzkim stawiane są w 

wyliczeniach, by określić wtrącenia lub dodatki różnego rodzaju. Kropki natomiast 

oznaczają zamknięcie zdania. Zasady związane z funkcją kropki są często podobne w 

różnych językach, np. wyodrębniają zdania tam, gdzie zdanie jest ważną częścią 

oryginału, często staje się normalnym zachowanie go w tłumaczeniu, tj. postawienie 

kropki w podobnym miejscu, jak w tekście oryginalnym, jednak nie często tak się dzieje. 

Kropki stawiane są w różny sposób w wielu językach. Tłumacz musi zwrócić na to 

uwagę i dostosować zaznaczenie zdania do zasad panujących w języku docelowym, nie 

może on pozwolić na to, by tekst źródłowy przejął nad nim kontrolę. Jest to istotne przy 

tłumaczeniu różnych tekstów specjalistycznych i użytkowych, gdzie często wymagane 

jest podzielenie zdania i powtórzenie go w inny sposób. Większą ostrożność powinno się 

zachować przy tekstach literackich, gdyż interpunkcja w zdaniu może mieć tam 

znaczenie artystyczne, czy też pewien określony styl, który powinno się wziąć pod 

uwagę. Główna zasada jest, więc taka, by zasady pisowni oraz interpunkcji obowiązujące 

w języku docelowym miały kontrolę nad tekstem. 

Tekst podzielony jest zazwyczaj na akapity. Naturalnym jest zachowanie ich układu, 

gdyż kolejność tematów podczas procesu tłumaczenia rzadko się zmienia. 
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W większości naszych sąsiadujących krajów podobne zasady dotyczą innych znaków 

interpunkcyjnych (pytajnik, cudzysłów, średnik, dwukropek itd.). Średnik używany jest 

w dość odmienny sposób w języku angielskim oraz islandzkim, niekiedy posiada on 

podobne znaczenie do dwukropka.  

By to lepiej zrozumieć, przyjrzyjmy się przykładowi. Pierwszy jest o sportowcach, a 

dokładniej o dyskryminacji płciowej w sportach: 

Joh, pengene skal komme et sted fra, og det sted hedder sponsorer, og de 

skal have noget igen for pengene, nemlig reklame. Den bedste reklame er 

TV eller aviser, og her er der vist ingen der er i tvivl om, at det 

hovedsageligt er mændene, der bliver vist.  

(Jacobsen 1985:8) 

Występuje tutaj więcej przecinków aniżeli na to pozwalają zasady interpunkcji w 

języku islandzkim. W tłumaczeniu możliwym byłoby również podzielenie tekstu na kilka 

zdań, gdyż często daje to większą przejrzystość. Oto jeden z przykładów, w którym 

przecinki określają wstawki oraz dodatki: 

Jú, peningarnir verða að koma einhvers staðar að og þá koma styrktaraðilar 

til sögunnar. Þeir verða að fá eitthvað fyrir sinn snúð, nefnilega 

auglýsingar. Bestu auglýsingarnar eru í sjónvarpi og blöðum og það fer víst 

ekki framhjá neinum að það eru aðallega karlarnir sem koma fram þar. 

[Tak, pieniądze muszą od kogoś pochodzić, a tym kimś są sponsorzy. 

Oczywiście, że potrzebują czegoś w zamian za pieniądze, mianowicie 

reklam. Najlepszą reklamą są telewizja i czasopisma, i nie ma wątpliwości, 

że to głównie mężczyźni to zobaczą.] 

W języku niemieckim wszystkie rzeczowniki pisane są wielkimi literami i 

wątpliwym jest, by tłumacz zaczął to imitować w tekście tłumaczonym. Większość z nas 

powinna być świadoma tego, że w języku islandzkim jedynie nazwy własne (imiona i 

nazwiska ludzi, nazwy firm, miejsc, książek itp.) pisane są wielkimi literami. Z drugiej 

jednak strony, istnieje wiele przykładów osób, które tłumacząc reklamy z języka 

angielskiego podążają za tradycją pisowni amerykańskiej, używając wielkich liter we 

wszystkich głównych wyrazach nagłówków. Niektóre firmy islandzkie, których nazwa 

składa się z więcej niż jednego wyrazu, dość często to naśladują. Zgodnie z zasadami 

ortografii w języku islandzkim, jedynie pierwsza litera w nagłówku powinna być wielką 

literą, w przypadku, gdy nagłówek zawiera złożoną nazwę własną, również jedynie 

pierwsza litera nazwy powinna być wielką literą. Wyjątkiem są nazwy, w których drugi z 
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wyrazów jest niezależną nazwą własną. Dlatego też, zgodnie z zasadami pisowni w 

języku islandzkim, tłumaczenie tych reklam zawiera błąd ortograficzny:  

Universal Printer Stand. 

Fjölhæf Prentara Stoð. 

[Uniwersalna Podstawka Drukarki] 

Drink Glacier Cola! 

Drekkið Jökla Kóla! 

[Pijcie Lodowcową Colę!] 

Tłumaczenia te zawierają wyraźnie więcej aniżeli jeden błąd ortograficzny. Ponieważ 

w przykładzie pierwszym nie występują żadne imiona, oczywistym jest, że jedynie 

pierwszy wyraz powinien być napisany wielką literą. Również wyraz prentarastoð (lub 

prentarastandur?) [podstawka drukarki] powinien być napisany, jako jeden wyraz. W 

języku islandzkim rzeczowniki złożone zawsze piszemy łącznie, stąd też łatwo jest je 

rozpoznać po akcencie czy też wymowie. Dwa wyrazy, składające się w jeden, z 

akcentem na pierwszą cześć, są jednym słowem i żaden użytkownik języka islandzkiego 

nie dzieliłby ich na dwa podczas wymowy, raczej sformułowałby wyraz taki jak 

skeiðahnífur (a nie skeiða hnífur) [nóż fiński], czy tym podobne. Błędy tego typu są dość 

popularne w tłumaczeniach tekstów specjalistycznych i użytkowych, np. różnego rodzaju 

instrukcjach obsługi oraz receptach lekarskich. W języku angielskim obowiązują inne 

zasady, co można zobaczyć na przykładzie reklamy (porównaj do słowa jak trash can 

‗ruslatunna‘) [kosz na śmieci]. Jednak tłumacz nie powinien być tym zbity z tropu. 

Pierwszy z powyższych przykładów mógł na przykład zostać przetłumaczony, jako 

Fjölhæf prentarastoð [Uniwersalna podstawka drukarki] – W drugim przykładzie napój 

gazowany reklamowany jest pod określoną nazwą, jednak nazwy tego typu nie są 

nazwami własnymi, dlatego też nie powinny być pisane wielkimi literami. Prawidłowa 

pisownia tłumaczenia tej reklamy to: 

Drekkið jöklakóla! [Pijcie lodowcową colę!] 

Jeśli chodzi o pisownię nazw miejsc oraz firm, to obowiązują tutaj nieco inne zasady 

aniżeli te w przykładzie jöklakóla, ponieważ są one nazwami własnymi. Dlatego 

powinny być pisane wielkimi literami, jeśli są pojedynczym wyrazem. W przypadku 

nazwy złożonej, zgodnie z zasadami pisowni w języku islandzkim jedynie pierwszy 

wyraz powinien pisany być wielką literą. W książce telefonicznej z 1988 roku widnieją 
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nazwy firm, które nie zostały napisane zgodnie z obowiązującymi zasadami, i tak 

zauważamy Úr og Klukkur [Zegarki i Zegary] zamiast Úr og klukkur, czy też Úr og Skart 

[Zegarki i Biżuteria] zamiast Úr og skart. 

Podobne tendencje można również zauważyć w nagłówkach reklamowych. W 

gazetach często widnieją reklamy z nagłówkami typu: Lausar Stöður [Wolne Etaty] 

zamiast Lausar stöður. Dzieje się tak prawdopodobnie ze względu na zagraniczny 

wpływ, dlatego tłumacz powinien uważać, by takich błędów unikać.  

Przykłady, przedstawione w tym rozdziale powinny stanowić wzór tego, czemu 

jesteśmy przeciwni w tej dziedzinie i jak powinniśmy na to reagować. 

4.5 Podsumowanie 

Wnioski z tego rozdziału możemy przedstawić w postaci poniższych porad: 

1. Tłumacze powinni zwracać uwagę na to, by stosować szyk wyrazów obowiązujący 

w składni języka islandzkiego. Szczególnie ważnym jest, by pamiętać o tym, że w 

języku islandzkim często istnieją dwie lub więcej możliwości wyboru, i że nie 

zawsze kolejność wyrazów w języku obcym jest ważna. 

2. Rzeczą istotną jest, by tłumaczenie było poprawne oraz naturalne, by składnia oraz 

struktura zdań obcego oryginału nie miała na nie wpływu. By tego uniknąć, dobrze 

jest tłumaczyć za pomocą dwóch podejść, tj. by najpierw opracować tekst 

tymczasowy, zastanawiając się jedynie nad znaczeniem wyrazów oraz mniejszych 

części tekstu, by później przekształcić owe surowe tłumaczenie w odpowiedni 

język (zob. również to, co w późniejszych rozdziałach zostanie powiedziane na 

temat metod tłumaczeń). 

3. Zasady interpunkcji, stosowanie wielkiej litery, łączenie wyrazów różnią się między 

językami. Dlatego też, podczas procesu tłumaczenia istotnym jest, by stosować 

zasady ortografii obowiązujące w języku docelowym. Chyba, że znaki te zostały 

użyte w celach artystycznych w tekście oryginalnym i jest to przyczyną ich imitacji. 
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5 Różne teksty i różne opinie 

5.1 Problematyka tego rozdziału 

W 5.1 omawiane są różne rodzaje tekstów oraz to, że inne metody pracy stosowane są 

podczas tłumaczenia tekstów specjalistycznych i użytkowych oraz literackich. 5.2 jest 

kontynuacją dyskusji o doborze słownictwa oraz stylu i tutaj na podstawie kilku 

przykładów tłumaczeń znanych tekstów literackich przedstawione są różne kwestie z tym 

związane. W 5.3 omawiane są koncepty jednoznaczności oraz wieloznaczności, jak 

również problemy, jakie stwarzają one tłumaczom. Podrozdział 5.4 dokonuje dalszego 

porównania tłumaczeń dosłownych oraz zgodnych treściowo. Na koniec 5.5 przedstawia 

temat znalezienia złotego środka, którego większość z nas poszukuje. Omawiany jest 

tutaj również temat ekwiwalencji. 

5.2 Różne rodzaje teksów  

W poprzednich rozdziałach zwracano uwagę na to, że częstokroć warto było unikać 

tłumaczeń‖ bezpośrednich‖ lub‖dosłownych‖. Nawet pomiędzy językami blisko ze sobą 

związanymi pojawiają się nieścisłości, jeśli przypuszczamy, że słowo zawsze jest równe 

słowu. Wniosek był taki, że tłumaczenia dosłowne pojedynczych wyrazów są oczywiście 

istotne po to, by wiedzieć, o czym jest tekst. Jednak ważniejszym jest by być 

świadomym ich roli, kontekstu i tak dalej. W tej sprawie jednak nie cała historia jest 

opowiedziana.  

Nie tylko kontekst pojedynczych wyrazów jest bardzo ważny w zdaniu, ale również 

rodzaje użytych zdań. Dlatego wybór słownictwa oraz zdań nadaje tekstowi styl. Zdania 

można układać w różny sposób. Wyobraźmy sobie, że obcokrajowiec miałby 

przetłumaczyć dobrze znany islandzki czterowiersz: 

Yfir kaldan eyðisand 

einn um nótt ég sveima. 

Nú er horfið Norðurland, 

nú á ég hvergi heima. 
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Pracę nad owym tłumaczeniem powinno się rozpocząć od zaznajomienia się ze 

znaczeniem pojedynczych wyrazów, gdyż wtedy możliwym byłoby określenie kontekstu 

czterowiersza, który brzmi następująco:  

Ég er á ferð um eyðimörk, átthagarnir eru horfnir og ég á ekkert heimili. 

[Podróżuję przez pustynię, ma ojczyzna zniknęła i nie mam domu] 

Zwolennicy islandzkich czterowierszy powiedzieliby, że taki sposób przedstawienia 

czterowiersza jest niewłaściwy i nadal wymaga on wielu poprawek.  

Wytłumaczenie jest oczywiście takie, że Kristján Fjallaskáld dokonał czegoś więcej 

aniżeli samo sformułowanie romantycznej myśli samotnika. Umieścił tę myśl w 

czterowierszu, stwarzając tym samym pewną całość, której domagamy się w 

tłumaczeniu. Jest to nieco bardziej skomplikowane, o czym przekonamy się w 

późniejszych rozdziałach. Nasz obcokrajowiec powinien spróbować znaleźć taką 

wersyfikację w swoim języku ojczystym, aby spełniała tę samą rolę w kulturze języka 

docelowego, jaką pełni czterowiersz w kulturze języka źródłowego! 

Zupełnie inaczej wyglądałaby praca, gdyby naszym zadaniem było przetłumaczenie 

poniższego paragrafu znajdującego się na opakowaniu‖zupki dietetycznej‖: 

To serve simply empty the sachet contents into a cup or mug, add exactly 

1/3 pint (190 ml) of BOILING WATER and stir well. Then sit back and 

enjoy the taste of Bachelors Slim-a-Soup. 

Doświadczony tłumacz szybko zrozumiałby, że najważniejszą rzeczą w tym przypadku 

jest oddanie właściwych informacji, nie musiałby martwić się o styl oraz‖formę‖ tekstu. Jego 

zadaniem natomiast byłoby wyrażenie‖przejścia‖ od tych prostych informacji (ilości wody 

itd.) do zdania Láttu svo fara vel um þig og njóttu bragðsins. [Rozkoszuj się smakiem]. Innymi 

słowy, zawarte na opakowaniu informacje na temat zupy, jak i te, że ludzie powinni usiąść 

wygodnie, można opuścić! Następnie powinno się zdecydować, co zrobić z nazwą produktu, 

czy pozostawić w języku oryginalnym (tak jak Bachelors), spróbować przetłumaczyć, znaleźć 

odpowiednik czy też opuścić. 

Po dokładnej analizie obydwu tekstów, tego o pustyni i o zupie, możemy teraz zająć 

się kolejnym porównaniem dwóch przykładów: jeden pochodzi ze szkolnego 

podręcznika do literatury, drugi to tekst użytkowy. Jednak jest to tylko połowa historii. 

Kolejno zajmiemy się dyskusją na temat tłumaczeń różnych tekstów specjalistycznych i 

użytkowych oraz literackich (rozdział 7. oraz 8).  
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5.3 Dobór słownictwa oraz odcienie znaczeniowe 

Autor tekstu podczas doboru słownictwa układa je razem, wybiera określoną poetykę 

języka kreując pewien styl (por. 2.7). Zwraca przy tym zawsze uwagę na to, by styl oraz 

forma języka były odpowiednie do materiału, kontekstu oraz okoliczności. W ten sposób 

ten, który zamierza napisać o składnikach zupy na jej opakowaniu wybiera inny styl i 

formę języka od tego, który zamierza napisać o swojej wspaniałej wizji. Ten, kto 

ostrzega ludzi, aby unikać kontaktu produktów mlecznych ze słońcem, z trudem zrobi to 

mówiąc: Varist að láta hina árrisulu, rósfingruðu morgungyðju handleika fernuna [ 

Uważaj by nie pozwolić porannej wróżce z różanymi palcami dotknąć kartonu]. To 

brzmiałoby dziwnie i absurdalnie. Z drugiej jednak strony, kiedy Sveinbjörn Egilsson 

tłumaczył Odyseję, to pisanie tam o porannej wróżce było odpowiednie. Było to zarówno 

piękne, jak i poetyckie.  

Można powiedzieć, że zazwyczaj to sam autor decyduje, jaki typ narracji wybierze, 

czy użyje języka potocznego, czy też bardziej barwnego literackiego. Powinno się na to 

zawsze zwracać uwagę podczas pisania powieści czy sztuki literackiej. Jednak każdy z 

nas posiada własne zrozumienie języka. Kanon każdego z okresów również ma wpływ na 

formę pracy. Dawniej, na przykład zwyczajem było pisanie sztuk literackich w poetycki 

sposób (tak jak sztuki Szekspira). Doświadczony tłumacz doszedłby do wniosku, że jego 

obowiązkiem jest odzwierciedlenie tego w tłumaczeniu, nawet, jeśli obecna norma jest 

nieco inna. Wydaje się to dość oczywiste, jednak dwa kolejne przykłady udowadniają, że 

najpierw należy dokładnie przyjrzeć się temu, co się robi. 

Często wspomina się, jak wspaniałe jest tłumaczenie Odysei [Odysseifskviða] 

Sveinbjörna Egilssona. Jak sama nazwa wskazuje, mówimy tutaj o wierszu w języku 

źródłowym, eposie, który został napisany w heksametrze. Prawdopodobnie był to 

naturalny sposób pisania wierszy historycznych w czasach autora (około 700 r. p.n.e.). Z 

drugiej jednak strony, Sveinbjörn Egilsson żył we wczesnych latach rozwoju powieści w 

Europie i przetłumaczył wiersze Homera dość wcześnie w XIX wieku. Zwyczajem tego 

okresu było faworyzowanie pisania powieści, a nie wierszy epickich. Tłumaczenie 

Sveinbjörna (oryginalnie zostało napisane dla jego studentów, w celu łatwiejszego 

zrozumienia greckiego tekstu oryginalnego) jest bardzo dobre jako powieść patetyczna, 

w przeciwieństwie do oryginału. W tym okresie dźwięczny heksametr nie był popularny 

jako forma wiersza epickiego, chociaż można go było czasem spotkać w poezji 

patriotycznej, czy też w wersach komicznych.  
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Można powiedzieć, że swobodne tłumaczenie Sveinbjörna Egilssona odchodzi od 

charakterystycznych cech tekstu oryginalnego, jednak ludzie są z niego zadowoleni, a w 

szczególności z brzmienia aktu drugiego. Można tutaj zauważyć jak bardzo forma języka 

oraz styl pasują do treści: 

En sem hin árrisula, rósfingraða Morgungyðja kom í ljós, reis Odysseifs 

kæri son úr rekkju, og fór í klæði sín; Hann gyrðti sig bitru sverði, og batt 

fagra ilskó undir sína hraustlegu fætur, og gekk út úr svefnskálanum, líkur í 

sjón einhverjum guðanna. Hann bað þegar hina snjallrómuðu kallara að 

kveðja hina hárprúðu Akkea til þings; en þeir kvöddu þings, og söfnuðust 

menn brátt. En er menn höfðu safnast saman og voru komnir á einn stað, 

þá gekk hann á þingið, og hafði eirspjót í hendi; eigi var hann einn, honum 

fylgdu fóthvatir hundar. Aþena brá yfir hann himneskri fegurð, og 

undraðist hann allur lýður, er hann gekk á þingið. Hann settist í sæti föður 

síns, en öldungarnir viku fyrir honum. 

(Odysseifskviða 1948:19) 

[Gdy świt różanopalcą urodził Jutrzenkę, 

Syn Odysa się z łoża porwał, wdział sukienkę 

Chędogą, a przez ramie zawiesił miecz srogi, 

Pięknymi postołami białe opiął nogi 

I wyszedłszy z komnaty, jak niebianin śliczny, 

Wydał rozkaz keryksom, aby okoliczny 

Lud kędziornych Achiwów na wiecę zwołali; 

Więc na głos ich Achaje zewsząd się ścigali. 

A gdy już powołani gromadnie się znidą, 

Wstąpił pośród nich, w ręku ze spiżową dzidą, 

Wżdy nie sam, lotnych chartów parę miał przy sobie.  

Pallas taki nadał blask jego osobie, 

Że lud wszystek się cieszył z młodzieńca widoku; 

Zasiadł prestoł ojcowski starce cofli kroku.] 34 

Kolejne dość dobrze znane tłumaczenie w języku islandzkim to Raj Utracony 

[Paradísarmissir] Miltona, przełożony przez Jóna Þorlákssona z Bægisá. Oryginalny tekst 

                                                 
34

 Przekład w jęz. polskim: Lucjan Siemieński Odyseja, str. 26 Pieśń druga: Zgromadzenie mieszkańców 

Itaki. Wyjazd Telemacha. 
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angielski jest poematem epickim, który został napisany jambicznym 

dziesięciozgłoskowcem. W czasach autora (XVII wiek) była to dość popularna forma 

tworzenia wierszy filozoficznych oraz poematów epickich. Forma ta nie istniała w 

języku islandzkim w czasach kiedy żył tłumacz (w drugiej połowie XVIII wieku). Z 

drugiej jednak strony, istnieją przykłady poezji epickiej w Eddzie. W ówczesnych 

czasach metrum było istotną formą komponowania poezji religijnej, stosowano je 

również nieco później. Jón Þórlaksson stosował tę formę w swoich tłumaczeniach. Przez 

co być może nie był do końca wierny oryginałowi, natomiast bliski znalezienia formy 

poezji, która mogła zastąpić tekst oryginalny, czegoś w rodzaju odpowiednika 

formalnego (zob. 5.5). Dla lepszego zrozumienia tematu poniżej znajduje się krótki 

rozdział pochodzący z wiersza oryginalnego oraz tłumaczenie Jóna. Dla łatwiejszego 

porównania każda z dwóch linijek metrum napisana jest, jako jedna.  

Kiedy szatan przybył do Edenu i spojrzał na Adama i Ewę, wygłosił długie 

przemówienie w Raju utraconym i tutaj przyglądamy się temu rozdziałowi: 

Two of far nobler shape, erect and tall, 

God-like erect, with native honour clad 

In naked majesty, seemed lords of all, 

And worthy seemed; for in their looks divine 

The image of their glorious Maker shone, 

Truth, wisdom, sanctitude severe and pure- 

Severe, but in true filial freedom placed, 

Whence true authority in men: though both 

Not equal, as their sex not equal seemed; 

For contemplation he and valour formed, 

For softness she and sweet attractive grace; 

He for God only, she for God in him. 

(Milton 1951:87) 

[Dwa z nich, nad inne szlachetniejsze kształtem, 

Postawę prostą miały i wzrost słuszny 

Na podobieństwo Boże; przystrojone 

W swą przyrodzoną nagość najgodniejszą, 
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Panami innych stworzeń się zdawały, 

Godnymi swego panowania, bowiem 

Boskie wejrzenie ich jest wizerunkiem 

Ich Stworzyciela, chwalebnym odbiciem 

Prawdy, mądrości i świętobliwości, 

Świętobliwości surowej i czystej, 

Surowej, jednak prawdziwie synowskiej 

Swobody pełne; stąd to władza ludzi 

Prawdziwa bierze swe źródło. A przecież 

Nie byli równi sobie, bowiem płeć ich 

Także jednaką nie była, prócz tego 

On do dzielności zdawał się stworzony 

I do rozmyślań, gdy ona do czułej 

Słodyczy, pełnej wdzięku wabiącego; 

On Bogu służy jedynie, gdy ona  

Bogu w nim.]
35

 

Odpowiednikami tych wersów u Jóna Þorlákssona są : 

Réttum líkömum reistar báðar, 

gengu með hætti guðdómlegum. 

Heiður meðfæddan höfðu að skarti, 

hrósaði sér hjá þeim háting nakin, 

hafa sýndust þær yfir hvívetna 

vald og verðugleik að væri svo. 

Glæst þeim í ásýnd guðdómlegri 

skein ins hæsta mynd sem þau skapaði. 

Hafði sú í sér sannleik, visku, 

hreinan heilagleik og háa dygð. 

Allt var það strangt og með alvöru 

en samt á sönnu og sonarlegu 

frelsi fast byggt hvar af fram koma 

                                                 
35

 Przekład w jęz. polskim: Maciej Słomczyński Raj Utracony Księga IV 
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mannsins réttu met og meginkostir. 

Eigi var þeim báðum einn veg háttað, 

sýndist hvört um sig í sinn legg vera, 

hann til hárra gjör hugleiðinga 

og stórra starfa fyrir styrkleik sinn 

en hún til yndis og unaðssemdar, 

hæverskra hátta og til hæglætis. 

Guðdóm sjálfur sinn í sér hann bar, 

hún sinn í hönum handa guði. 

(Jón Þorláksson 1976: 176) 

Interesujące jest to, że tekst docelowy jest nieco dłuższy od tekstu źródłowego i to 

zostanie omówione później. 

5.4 Jednoznaczność oraz wieloznaczność  

Jeden z dość dobrze znanych pisarzy oraz tłumaczy islandzkich powiedział: 

„Ja osobiście nie mam żadnego doświadczenia w tłumaczeniu tekstów 

naukowych, jednak wmawia się mi, że jest to łatwiejsze aniżeli 

tłumaczenie tekstów literackich, ponieważ w takim tekście brakuje 

specyficznego klimatu oraz dość skomplikowanych uczuć, atmosfery 

zawiłej tajemniczości nastroju charakterystycznej dla literatury. Wszyscy 

uczeni powinni być zdolni do zrozumienia prac naukowych w ten sam 

sposób, dochodząc do podobnych wniosków, natomiast każdy czytelnik 

literatury rozumie ją na swój własny, wyjątkowy sposób, i często jest 

bardziej niepewny w swojej opinii na temat człowieka i życia po 

przeczytaniu tekstu aniżeli przed.‖ 

(Guðbergur Bergsson 1983:496) 

Guðbergur mówi tutaj o cechach charakterystycznych dla powieści, tłumacząc, że 

często są one wieloznaczne i podlegają różnorakiej interpretacji. Instrukcje na puszce 

farby natomiast powinny być proste. W tym przypadku nic nie może być niezrozumiałe. 

Z drugiej jednak strony, wiersz, mówiący o kolorach egzystencji nie jest tekstem 

użytkowym – instrukcją, a raczej zamierzonym do stworzenia określonego nastroju. 

Dlatego też, taki tekst, jak wspomniał Guðbergur: może być zrozumiany przez każdego 

czytelnika na swój własny sposób. Kolejny podobny przykład tego samego autora: 
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„Słowo ‗kocham cię‘ jest łatwe w rozumieniu. Trudno jest sobie wyobrazić 

prostsze zdane w translacji. Podobne zdanie istnieje we wszystkich 

językach. Nawet, jeśli nikomu nie udało się przetłumaczenie tego, w ten 

sposób by jego znaczenie zostało w pełni zrozumiane. Nadal większość 

ludzi wierzy w to, że owe słowo kryje za sobą perfekcyjne uczucie oraz 

znaczenie. Kto w to wątpi źle odebrał zdanie ‗Kocham cię‘ lub źle je 

zinterpretował? Życie i przyszły związek decyduje o ocenie tłumaczenia.‖  

(Guðbergur Bergsson 1983: 493)  

5.5 Dosłownie oraz zgodnie z treścią 

Tłumacze literatury często walczą o precyzję w translacji. Jednak nie zawsze tak jest. 

Przyjrzyjmy się dwóm przykładom pochodzącym ze Średniowiecza. Pierwszy z 

przykładów jest nieco starszy, bardziej swobodnie traktuje formę oraz stylu oryginału. 

Drugi natomiast jest bardziej precyzyjny lub‖dosłowny‖:  

Munklífi [munkaklaustur] eitt var í fjalli því er Tumba heitir. Þar stóð 

Mikjáls kirkja hjá munklífinu. Í musterinu var Maríu líkneskja og svo ger 

sem drottinn sæti í knjám henni og var silkidúkur breiddur yfir höfuð þeim. 

Þar komu oft reiðar [þrumur] stórar og eldingar og laust eitt sinn svo 

kirkjuna að hún brann öll en líkneskja Maríu var heil og svo stallurinn er 

hún stóð á. Hvergi var á silkidúkinn runnið er á líkneskjunni var. 

[Ortografia przeniesiona do języka współczesnego.]  

(cytat Bekker-Nielsen i inni1965:132)  

[Tłumaczenie dosłowne w jęz. polskim: Był kiedyś klasztor na górze, która 

zwie się Tumba. Kościół Michała stał przy zakonie. W świątyni stał posąg 

Dziewicy Maryi i było to jak gdyby Pan usiadł na jej kolanach a ich głowy 

zdobiła jedwabna chustka. Często gościł tam gniew, a pewnego razu wielkie 

grzmoty i błyskawice uderzyły w kościół, spalając go doszczętnie. Jednak 

posąg Maryi i podstawa, na której był on umieszczony się zachowały. Nie 

było żadnego śladu na jedwabnej chustce zdobiącej posąg.] 

Drugi z przykładów jest taki: 

Í fjalli því er Tumba heitir í sjónum er kirkja hins heilaga Mikaelis engils. Í 

þeim stað er mikill fjöldi munka er þar þjóna guði. Það bar til einn tíma að 

með leyndum guðs dómi sló elding kirkjuna og brenndi hana alla. Þar var 

líkneskja guðs móður Marie ger með tré. Yfir höfðinu líkneskjunni var 

einn silkidúkur. Sem eldurinn kom til þess staðar, er skriftin [myndin] stóð 

í, brenndi hann allt umkringis en sjálfa líkneskjuna tók ekki, sem hann 

óttaðist að koma henni nær, svo að eigi brann það silkitjald sem var yfir 

líkneskjunni og eigi dökknaði það sjálft af reyk eður hita. [Ortografia 

przeniesiona do języka współczesnego.]  

( cytat Bekker-Nielsen i więcej 1965: 133) 
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[Tłumaczenie dosłowne w jęz. polskim: Na górze otoczonej morzem, którą 

zwano Tumba, stał kościół świętego archanioła Michała. Żyło tam wielu 

czcigodnych zakonników, którzy służyli wiernie. Pewnego razu tajemnicza 

ręka Boga zesłała piorunu, który uderzając w klasztor spalił go doszczętnie. 

Był tam drewniany posąg Maryi Matki, której głowę zdobiła jedwabna 

chustka. Kiedy ogień się pojawił, spalił wszystko, poza posagiem, jak gdyby 

bał się do niego podejść tak, że ani nie spaliła się jedwabna chustka, która 

zdobiła posąg ani on sam nie pociemniał od dymu lub żaru.] 

Niewielu miałoby wątpliwości, co do tego, który z tekstów brzmi lepiej w języku 

islandzkim. Nie jest to przykład drugi, ten bardziej precyzyjny, lecz ten pierwszy, – któremu 

choć brakuje kilku drugorzędnych rzeczy, to właściwie zawiera on wszystkie istotne 

informacje. Dlatego też, pierwsze z tłumaczeń możemy nazwać tłumaczeniem zgodnym 

treściowo, a drugie dosłownym. Zajmiemy się teraz dokładniejszym omówieniem tego tematu. 

Czasem można usłyszeć, że tłumacze wykonują swoją pracę czytając najpierw połowę, lub 

nawet całą stronę tekstu źródłowego, zwracając przy tym uwagę na kontekst tekstu. Następnie 

zamykają książkę i piszą ten sam tekst w języku islandzkim. Można stwierdzić, że tacy 

tłumacze uważają, że proces tłumaczenia powinien opierać się na tłumaczeniach tematycznych 

i tylko w taki sposób jest to możliwe. Jeśli literaturę piękną potraktujemy w ten sposób, to 

będzie to oznaczać ewidentny brak szacunku dla autora tekstu oryginalnego, ponieważ nie 

będzie liczył się, przynajmniej szczegółowo, jego dobór słownictwa oraz wybór stylu. Jednak 

często te metody pracy są dość sensowne. Oczywistym jest, że dziennikarze często powtarzają 

teksty wiadomości, zamiast je dosłownie tłumaczyć. W takich przypadkach niektóre 

wiadomości mogą zostać pominięte, w szczególności te, które mają znaczenie jedynie dla 

ludzi, którzy znaleźli się blisko miejsca wydarzeń. Podobnie jest w przypadku niektórych 

instrukcji obsługi. Kontekst jest dużo ważniejszy niż sam styl. Z drugiej jednak strony, bardzo 

ważnym jest to, by żadne zagadnienie nie zostało pominięte w tłumaczeniu. Zgodnie z tym 

wyjaśnieniem jest to prawidłowa‖metoda tłumaczeń‖ niektórych tekstów. 

Kolejna z metod translacji polega na tłumaczeniu dosłownym, bardzo dokładnym oddaniu 

tekstu źródłowego. Zaletą tej metody jest szybkie oraz łatwe zrozumienie tematu. Kolejnym 

krokiem podczas tego procesu jest ubranie tekst tłumaczonego w tak zwany kostium islandzki, 

jego zislandczenie (zob. 4.2). Metoda ta gwarantuje, że żadna z istotnych kwestii nie zostanie 

pominięta, w tym samy czasie kładąc nacisk na bezpretensjonalne oraz naturalne słownictwo. 

Dlatego też, metoda ta jest zazwyczaj bardziej praktyczna w tłumaczeniu instrukcji obsługi 

aniżeli może być. 
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Nawet, jeśli w poprzednich rozdziałach przestrzegano przed opiniami, że translacje 

dosłowne są ‗prawidłowe‘, to nie możemy tutaj zapomnieć o tym, że słownictwo pełni zawsze 

podstawową oraz główną rolę w znaczeniu tekstu oryginalnego. Dlatego też zawsze 

powinniśmy być mu wierni. Nawiązując do tematu kuszące jest tutaj wspomnienie o pewnej 

grupie tłumaczy, z której drwimy częściej, aniżeli powinniśmy. Są to tłumacze pierwszych 

psalmów luterańskich w języku islandzkim. Oczywiście prawdą jest, że pierwsze psalmy były 

koszmarne. Nie było to jednak winą samych tłumaczy, a raczej nauk, jakie im wpajano. 

Uczono ich niezmiernego szacunku do słowa oraz jego znaczenia. Studia teologiczne uczyły 

bardzo dokładnej analizy tekstu oryginalnego w celu jego prawidłowego zrozumienia. Nic 

dziwnego w tym, że tłumacze porywali się na wręcz dosłowne oddanie tekstu oryginalnego. 

Niekiedy tekst oryginalny był fatalną poezją, do tego czasem tłumaczeniem z języka 

niemieckiego na język duński, dlatego też zgodnie z metodą tłumaczenia opisaną powyżej, nie 

możemy spodziewać się niczego dobrego! 

Jeden z przykładów pochodzący z Księgi Psalmów biskupa Gísliego Jónssona (około 

1558) powinien wystarczyć: 

Glaðlega viljum vér allelúja syngja 

með kærlegheitsins begering. 

Vort hop og hjarta til guðs skal lyftast 

með sinni helgri náð og miskunn, 

sem hefur leyst oss frá allri synd, 

til saligheits og alls kyns treyst 

er hann oss öllum upprunninn. 

(zob. Árni Kristjánsson oraz Gísli Jónsson 1966:49-50) 

[Tłumaczenie we współczesnym języku islandzkim:  

Glaðlega viljum við syngja hallelúja 

Með þrá ástarinnar 

Von okkar of hjarta skal lyftast til guðs 

Með sinni helgu náð og miskunn 

Sem hefur leyst okkur frá allri synd 

Með sáluhjálp og allskonar huggun 

Er hann okkur öllum upprunninn. 
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Dosłowne tłumaczenie w języku polskim: 

Z radością chcemy śpiewać Alleluja 

Z pragnieniem oddania miłości. 

Nadzieje nasze i serca wznosimy do Boga  

z ich świętymi łaskami i miłosierdziem, 

że uwolnił nas od wszelkiego grzechu, 

zbawieniem i wszelkiego rodzaju pocieszeniem 

jest dla nas wszystkich.] 

5.6 Substytuty oraz ekwiwalencja  

Oczywistym jest fakt, że tłumaczenie nigdy nie będzie takie same jak tekst oryginalny. 

Może jedynie skłaniać się w tę stronę. Możemy o tym przeczytać w jednym z esejów 

Ástráðura Eysteinssona, na temat tłumaczeń tekstów literackich: 

„Jakimi normami kieruje się tłumacz, jeśli nie jest w stanie powiedzieć 

tego, co autor oryginału? Większość tłumaczy próbuje świadomie, lub 

nieświadomie zbliżyć się do tego, co wcześniej nazwano ekwiwalencją ( 

ang.‖equivalevce‖) i ma zasadnicze znaczenie w dziedzinie tłumaczeń. 

Warto tutaj zaznaczyć, że nie jest to używane w żaden matematyczny 

sposób. W ekwiwalencji chodzi o to, że tłumacz próbuje 

oddać‖wiadomość‖, którą wysyła od siebie, skojarzenie, które odpowiada 

skojarzeniu tej pierwotnej wiadomości; próbuje oddać im podobną albo 

ekwiwalentną funkcję (ang.‖function‖) w‖nowym‖ tekście innego języka. 

( Ástráður Eysteinsson 1984:24) 

Ástráður w swym eseju przedstawia dwa typy ekwiwalencji, które nazywa 

ekwiwalencją formalną [formlegt jafngildi] oraz ekwiwalencją dynamiczną [áhrifa-

jafngildi], opisuje z jednej strony dokładne oraz ortodoksyjne tłumaczenia, a z drugiej 

tłumaczenia swobodne. Czasem wydaje się, że czasownik að snara jest używany w 

języku islandzkim w drugiej z metod. Ástráður prawidłowo stwierdza, że pomysł‖funkcji 

ekwiwalencji‖ stawia pytanie‖ dla kogo ta funkcja tekstu powinna po pierwsze i 

najważniejsze być przeznaczona?‖ Nie ma tylko jednej odpowiedzi na to pytanie, 

powinniśmy oczywiście mieć na uwadze‖przeciętnego czytelnika‖ i zadać pytanie: jaki 

wpływ miał na niego tekst w języku źródłowym?, po czym powinniśmy opracować 

ekwiwalencję na tej podstawie.  

Jednak problem ten nie będzie tutaj dokładniej omawiany. Można na ten temat 

przeczytać w książkach, które znajdują się w bibliografii. Wniosek, jaki się tutaj nasuwa 
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jest taki, że powinniśmy poszukiwać tak zwanego złotego środka. Nie zapominając przy 

tym, że zasady obowiązujące w języku docelowym powinny zostać zastosowane w 

ostatecznej wersji tłumaczenia. Z drugiej jednak strony, każdy szanujący się tłumacz 

powinien respektować tekst oryginalny, jego treść oraz styl, w przeciwnym razie istnieje 

ryzyko popełnienia wielu błędów w tłumaczeniu. W dalszej części zajmiemy się 

rozwinięciem tego tematu, przedstawimy również kilka wskazówek pomocnych w 

znalezieniu złotego środka. 

5.7 Podsumowanie 

Tematy omówione w tym rozdziale możemy zestawić w tych oto punktach: 

1. Tłumacz powinien dokładnie przeanalizować styl oraz formę tekstu, który ma 

zamiar przetłumaczyć. Kiedy analiza zostanie ukończona, pojawi się wiele kwestii 

dyskusyjnych, które powinny zostać rozważone w każdym z przypadków. Chodzi 

tutaj między innymi o umiejętność rozróżnienia tekstów specjalistycznych i 

użytkowych oraz literackich. 

2. Tak jak oczywistym jest to, że słowo nie jest równe słowu, tak również 

oczywistym jest fakt, że podczas translacji forma nie jest automatycznie równa 

formie. Tłumacz powinien zdecydować, kiedy wolno mu odstąpić od formy 

poetyckiej tekstu, a kiedy nie. 

3. Bardzo ważnym jest przeprowadzenie analizy jednoznaczności oraz 

wieloznaczności tekstu. Tłumacz nie ma automatycznie pozwolenia na zmianę 

tekstu dwuznacznego w tekst jednoznaczny, jak również nie wolno mu zmieniać 

tekstu jednoznacznego w dwuznaczny.  

4. Rzeczą istotną jest, by mieć świadomość tego, że nie wszystkie metody translacji 

odnoszą się do niektórych rodzajów tekstów. W niektórych tekstach wystarczy 

jedynie powtórzyć najważniejsze informacje, a w innych należy najpierw 

dokładnie śledzić tekst oryginalny, by następnie przekształcić go w odpowiedni 

tekst w języku islandzkim. Na końcu należy zająć się nastrojem oraz formą tekstu. 

5. Tłumacz często powinien poszukiwać substytutu lub ekwiwalencji. Jest to czasem 

to, co odróżnia przeciętność od wyjątkowości w tłumaczeniach. 
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6 Analiza tekstu 

6.1 Problematyka tego rozdziału 

W poprzednich rozdziałach podkreślono fakt, że tłumacze powinni być w pełni świadomi 

natury tekstów, które tłumaczą. Porady te będą kontynuowane w tym rozdziale. W 6.1 

znajduje się lista czynników, które mogą mieć wpływ na tłumaczenie. Jest ona dokładnie 

objaśniona, a następnie przekształcona w listę pytań, która ułatwi tłumaczowi dokładną analizę 

tekstu. W 6.2 wskazuje się metody wręcz drobiazgowej analizy tekstu. Na koniec 6.3 ukazuje 

kilka ostrzeżeń, by przypomnieć, że tłumaczenia są niezwykle trudnym zadaniem, dlatego nie 

poradzą sobie z nimi roboty. 

6.2 Dziesięć czynników 

W poprzednich rozdziałach wskazywano na kilka czynników mających wpływ na proces 

tłumaczenia. Pomoc zagranicznych naukowców umożliwi nam dokładną analizę czynników, 

które w ten lub inny sposób oddziałują na tłumaczenie lub mają na nie wpływ. Tłumaczenie 

umieściliśmy w środku, a za pomocą strzałek przedstawiliśmy siły, które na nie oddziałują: 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Wymagana jest tutaj dokładniejsza analiza. To, co po pierwsze i najważniejsze się w 

tym zawiera to: 

1. Kiedy i w jakim stopniu powinno się zachować styl autora? Jak go odzwierciedlić? 

Kim była grupa odbiorców autora tekstu, dla kogo pisał? 

2. Jakie są/były ogólne zasady pisowni obowiązujące w języku źródłowym? 

2. zasady pisowni 

języka źródłowego 

3. kultura społeczeństwa 

języka źródłowego 

5. grupa docelowa tłumaczenia 
1.autor tekstu źródłowego 

9. fakty 

6. zasady pisowni 

języka docelowego 
TEKST 

7. kultura społeczeństwa 

języka docelowego 

8. forma tego rodzaju w języku 

docelowym w czasach autora 
4. forma prac tego rodzaju w języku 

źródłowym w czasach autora 
10. tłumacz 
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Czy język pisany jest na przykład bardzo formalny? 

3. Zagadnienia zawarte w tekście mogą zostać wyjaśnione na podstawie informacji o 

kulturze społeczności, dla której tekst oryginalny został napisany. 

4. Jaki styl lub forma języka jest/był odpowiedni dla tekstu tego typu w języku 

źródłowym? Czy na przykład rzeczą naturalną było wybranie specyficznego 

metrum? 

5. Dla jakiej grupy odbiorców przeznaczono tłumaczenie? Jaki wpływ miała grupa 

odbiorców na tekst (czy zostało ono na przykład napisany dla dzieci?) i jak 

powinniśmy odzwierciedlić ten wpływ? 

6. Jakie zasady pisowni obwiązują/obowiązywały w języku docelowym tłumaczenia? 

Czy natura pisanego języka źródłowego różni się od natury pisanego języka 

docelowego? 

7. Jaki wpływ ma kultura języka docelowego na jego słownictwo oraz styl? 

8. Jaka forma języka jest odpowiednia dla tego rodzaju tekstu? Czy na przykład 

naturalnym jest użycie formy poetyckiej?  

9. Jakie tematy są omawiane w tekście, czy można je omawiać obiektywnie, bez 

wpływu języka źródłowego lub docelowego? 

10. Kiedy istnieje ryzyko, że opinie lub uprzedzenia tłumacza mogą mieć wpływ na 

tłumaczenie? 

Przyjrzyjmy się bliżej tym pytaniom.  

Oczywiście przedstawiona powyżej lista czynników mających wpływ na proces tłumaczenia 

mogłaby być nieco dłuższa. Jednak, jako całość może posłużyć nam, jako klucz do analizy, czy 

też jako lista pytań, którą warto przeczytać zanim przystąpimy do procesu tłumaczenia.  

Zanim przystąpi się do tłumaczenia tekstu należy zadać sobie kilka pytań. Wynikają 

one z zagadnień przedstawionych powyżej. 

1. Jaki to rodzaj tekstu? 

Pytamy tutaj o formę tekstu w szerszym znaczeniu: Czy jest to poezja, fikcja, tekst 

specjalistyczny lub użytkowy, czy też coś zupełnie innego? 

2. Kim był autor tekstu? Czy należy coś o nim wiedzieć? 

Oczywiście to, czy wiedza o autorze pomoże czytelnikowi w zrozumieniu i analizie 

tematu, zależy od formy tekstu. 

3. Jakie są/były formy tekstu źródłowego? 

Kontynuując spekulacje na temat autora, naturalnym jest, by być świadomym formy 

pisowni języka źródłowego. Czy jest to forma literacka, czy też nie. Jaka jest kultura 

społeczeństwa, i w jakim stopniu ma to wpływ na formę pracy?  
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4. Jaki styl wybrał sam autor?  

Czy tekst jest formalny czy swobodny? Jeśli tekst źródłowy pochodzi z wcześniejszego 

okresu należy przeanalizować formę jego języka w danym okresie. Jest to na przykład 

dobrze znany obiekt sporów pomiędzy obcymi tłumaczami Islandzkich Sag 

[Íslendingasögur]. Niektórzy uważają, że zostały one napisane językiem potocznym, 

inni, że przy użyciu języka literackiego. 

5. Dla kogo pisał autor?  

Niezwykle ważnym jest, by wiedzieć czy tekst został napisany dla dzieci, czy też dla 

jakiejś określonej grupy społeczeństwa o specyficznej edukacji i kulturze. 

6. Fakty oraz informacje tekstu.  

Bardzo ważnym jest, by umieć odnaleźć, a następnie dokładnie przeanalizować cenne 

informacje w tekście. Czasem informacje te ukryte są w tekście źródłowym. Jest to na przykład 

wybrane słownictwo, którego znaczenie należy dokładnie sprawdzić, by je poprawnie 

zrozumieć. Wobec tego można zastanowić się nad duński tłumaczeniem islandzkich wyrazów 

takich jak stél oraz dindill? Obydwa z nich w tłumaczeniu duńskim stają się wyrazem hale 

[ogon]. W takim przypadku powinniśmy znaleźć odpowiedni sposób na dokładne zrozumienie 

ich znaczenia, wyjaśniając, że dindill ma owca, a stél ma ptak. 

7. Jakie są cechy charakterystyczne tekstu źródłowego? 

Kiedy już znajdziemy odpowiedź na sześć pierwszych pytań, analiza tekstu jest już 

dogłębna. Kolejnym krokiem jest analiza charakterystyki stylu. Analiza stylu jest często 

jedną z najbardziej skomplikowanych rzeczy. Czasem tłumacz musi poczynić wiele 

starań zanim wybierze satysfakcjonujący styl czy formę języka. Dotyczy to najczęściej 

tekstów literackich, jednak niektóre teksty specjalistyczne czy użytkowe również 

wymagają określonego stylu oraz formy. 

Jeśli już odpowie się dokładnie na wszystkie te pytania, to znaczy,: że tekst źródłowy 

został przeanalizowany, a jego czynniki zostały odzwierciedlone w języku docelowym. 

Teraz można przystąpić do procesu tłumaczenia poprzez wybranie odpowiedniego 

słownictwa i zapisanie tego. 

Proces tłumaczenia działa nieco w drugą stronę, jeśli można tak powiedzieć. 

Zaczynamy od tłumaczenia mniejszych jednostek tekstu źródłowego, komponując go 

pomału w tekst docelowy, który naszym zdaniem odpowiada oryginałowi. Wymagania 

odbiorców tekstu mogą być bardzo różne, dlatego zawsze powinno się spojrzeć na tekst z 
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różnych punktów widzenia i ocenić, czy tłumaczenie jest dobre, czy złe. Czy może 

powinno się spojrzeć na nie z nieco innej strony, a może dobrać nieco inne słownictwo.  

Należy tutaj oczywiście podkreślić, że rożnie podchodzimy do tłumaczenia tekstów 

natury praktycznej oraz literatury pięknej. Tłumacz literatury pięknej musi przejść wiele 

ścieżek, by znaleźć właściwy rytm oraz ton pasujący do tekstu, podczas gdy tłumacz 

artykułów prasowych, czy też instrukcji obsługi, powinien szczególnie zwrócić uwagę na 

zrozumienie oraz precyzję. 

6.3 Jeszcze dokładniejsza analiza 

Należy tutaj zaznaczyć, że analiza tekstu może być dokładniejsza, niż ta przedstawiona 

powyżej. Dlatego poniżej przedstawiono analizę pojedynczych wyrazów w języku angielskim. 

Analiza ta, jak więcej interesujących rzeczy, pochodzi z książki Bassnett-McGuire (1980). 

Ci, którzy zamierzają przetłumaczyć wyraz spirit w tekście, powinni najpierw dowiedzieć 

się, które z tych jedenastu znaczeń jest odpowiednim wyrazem: ári [demon], engill [anioł], guð 

[Bóg], goð [bóstwo], móri [mora], álfur [elf], púki [diabel], þróttur [moc], draugur [duch], 

andi [stan ducha], hugblær [atmosfera], vínandi [alkohol], czy też inne. 

 

 

spirit 

(non-human v. human) 
charakter v. substance 

theological v. non-theological 

inferior v. superior 

evil v. good 

1.demons 

technological v. folk 

human v. non-human 

unseen v. seen 

individual v. group 

(having personality v. not having personality) 

2.angel 3.God gods 4.gremlins 5.fairies sprites 6.part of personality 7.ghost 8. liveliness, 

animation 

9. ethos of 

group 

10. intent, meaning 

as of a document 
11.alcohol 
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Rysunek uwidacznia przykład dokładnej analizy znaczenia wyrazu, problem 

tłumaczenia pojedynczych wyrazów omówiony został w rozdziale 2. Wspomnieliśmy 

również o tym, że tłumacz nie może zapomnieć o brzmieniu wyrazów, musi wziąć 

czasem pod uwagę nawet pojedyncze dźwięki języka tekstu źródłowego, oraz zastanowić 

się nad tym, jak najlepiej odzwierciedlić to w tłumaczeniu. Przede wszystkim chodzi 

tutaj o tłumaczenie poezji (zob. 8.6) oraz tekstów piosenek, ponieważ nie jest obojętnym 

to, na jaką samogłoskę padnie konkretna nuta! 

6.4 Kilka ostrzeżeń  

Nawet jeśli wygląda to tak, że tłumaczenia są poniekąd‖mechaniczne‖, i że można je 

opanować jak każdą inną umiejętność, to jest to oczywiście dalekie od rzeczywistości.  

Po pierwsze niewielu doświadczonych tłumaczy będzie świadomie praktykowało 

metody pracy wcześniej opisanej listy pytań. Z drugiej jednak strony większość rzeczy, 

które zostały tam wspomniane, dzieje się nieświadomie. Tłumacz w pewnym stopniu 

próbuje dokładnie zrozumieć temat i zestawić wszystko jak najlepiej potrafi. Bez 

wątpienia, dla początkujących, rzeczą pomocną w zrozumieniu tematu jest korzystanie z 

tych wskazówek, przynajmniej podczas tłumaczenia niektórych tekstów.  

Po drugie, można stwierdzić, że część tłumaczenia to praca artystyczna, którą jedynie 

nieliczni są w stanie wykonać. Żaden przeciętny człowiek nie może zostać tłumaczem, 

jakim jest Helgi Hálfdanarson, nawet jeśli posiądzie naukową precyzję pracy. 

Tłumaczenia Steingrímura Thorsteinssona, Matthíasa Jochumssona, Magnúsa 

Ásgeirssona, Ingibjörg Haralsdóttir czy Kristjána Árnarsona nie byłyby dziś dziełami 

sztuki jakim są, jeśli tłumacze ci nie mieliby więcej talentu artystycznego aniżeli 

przeciętny człowiek. Niemniej jednak, należy tutaj podkreślić, że większość tłumaczeń, 

w języku islandzkim jest kombinacją zarówno talentu poetyckiego, jaki i precyzyjnej 

metody pracy. 

Po trzecie pomijamy również fakt, że w dużej mierze tłumaczenie przebiega w sposób dość 

naturalny i nie wymaga żadnych wcześniejszych badań tematu, czy skomplikowanych 

przemyśleń. Angielskie powitanie Good morning [Dzień dobry] bez namysłu tłumaczymy na 

język islandzki góðan dag. Nie zastanawiając się nad tym, czy morning [poranek, ranek] w 

języku angielskim jest dokładnie (mierzony na zegarze) tym samy czasem jak dagur [dzień] w 

języku islandzkim (obserwacja pokaże nam, że jest to błąd).  
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Lista pytań umieszczona wcześniej w rozdziale, mogłaby posłużyć w tym przypadku, 

jako lista pomocnicza, wobec tego zarys tłumaczenia może być na przykład również 

czytany z pytaniami w głowie, lub też z pytań można skorzystać na samym początku. 

Dlatego powinniśmy pamiętać o tej liście podczas czytania w następnych rozdziałach na 

temat sposobów przekładu różnych rodzajów tekstów specjalistycznych i użytkowych 

(rozdział 7.) oraz literackich (rozdział 8.).  

6.5 Podsumowanie 

W rozdziale tym omówiona została analiza tekstu, która jest niezbędna w procesie 

tłumaczenia. Główne zagadnienia to: 

1. Niezbędnym jest przyjrzenie się z bliska formie oraz strukturze tekstu, na przykład 

ocena czy jest to tekst literacki lub użytkowy, sprawdzenie celu tekstu, jego wieku 

i tym podobne. 

2. Warto jest sprawdzić skąd pochodzi tekst (autor), i w którą stronę dąży (czytelnik 

lub odbiorca). Czasem musimy wziąć pod uwagę to, że oczekiwania czytelnika 

tłumaczenia mogą różnić się od oczekiwań czytelnika tekstu źródłowego. 

3. Po trzecie, niezbędna jest świadomość formy oraz stylu tekstu oraz zdecydowanie, 

który ton jest najlepszy, by odzwierciedlić go w tłumaczeniu. 
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7 Tłumaczenia tekstów specjalistycznych i użytkowych 

7.1 Problematyka tego rozdziału  

W rozdziałach 5. oraz 6. zwróciliśmy uwagę na to, że wyzwania oraz problemy tłumaczy 

w dużej mierze zależą od natury tekstu, który się tłumaczy. Po pierwsze ważnym jest, 

czy jest to tekst użytkowy czy też literacki. Tłumacz zajmujący się translacją tekstu 

literackiego powinien, na przykład rozważyć bliżej styl oraz formę treści, zwracając przy 

tym szczególną uwagę na brzmienie wyrazów, i tym podobne. W tekście użytkowym 

natomiast rzeczą najważniejszą jest oddanie tematu, w naturalny oraz łatwy w 

zrozumieniu sposób, by tłumaczenie opierało się na temacie.  

W rozdziale tym przyjrzymy się bliżej tłumaczeniom tekstów specjalistycznych i 

użytkowych oraz różnym problemom z nimi związanym, spróbujemy znaleźć odpowiedź 

na to, jak sobie z tymi problemami poradzić i jak sobie radzą z nimi inni tłumacze. W 

podrozdziale 7.1 omawiane są różne rodzaje tekstów fachowych oraz wymagania, jakie 

stawiają tłumaczom. Zwraca się uwagę na to, że podczas tłumaczenia tekstu 

specjalistycznego lub użytkowego należy zastanowić się nad tym, dla kogo jest on 

przeznaczony oraz jaki jest jego charakter, np. czy jest to tekst naukowy czy bardziej 

powszechny. Podrozdział 7.2 zajmuje się tłumaczeniami tekstów powszechnych takich 

jak wiadomości, informacje, instrukcje obsługi i tym podobne. Zwraca się uwagę na to, 

że tłumacz tekstu użytkowego często musi go przeformułować lub nawet uciec się do 

wyjaśnienia (swoimi słowami) tego, o czym się mówi. Jest to wyjaśnione za pomocą 

przykładów, można tam również znaleźć przykładowe teksty dla czytelników, którzy 

chcieliby spróbować swoich sił. Podrozdział 7.3 przedstawia tłumaczenia tekstów 

naukowych oraz problemy z nimi związane. W tym przypadku przeformułowanie tekstu 

oraz objaśnienia są również możliwe, jednak mogą one sprawić większe problemy. W 

związku z tym omówiono użycie neologizmów oraz rolę terminów naukowych w 

tekstach tego typu.  

7.2 Rożne rodzaje tekstów specjalistycznych i użytkowych 

Przyjrzyjmy się najpierw dwóm przykładom, czytelnicy nie powinni się martwić, jeśli 

nie zrozumieją zbyt wiele, szczególnie w drugim przykładzie: 
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Much of what‘s involved in raising good children comes down to 

communication. We show respect for our children by how we talk to them. 

We need to be able to communicate effectively in order to teach them the 

values we cherish, help them learn to reason about right and wrong, and let 

them know we love and appreciate them. We need to communicate in 

order to encourage their independence and provide them with guidance and 

control. (Lickona 1983: 251) 

…Hyams argues that children learning English start with the assumption 

that it is pro-drop language and have to learn that it is not on the basis of 

their exposure to specific evidence. This hypothesis allows her to bring 

together a number of features of „early‖ English: the presence of sentences 

without overt lexical subjects which are nevertheless interpreted as 

containing a definite pronominal subject; the delayed emergence of the 

modals and the contractable be…the uncontractable be, the elements can‘t 

and don‘t and the semi-auxiliaries hafta and gonna. 

(Smith 1988:243) 

Oczywiście, to ile czytelnicy rozumieją z tych przykładów, zależy jedynie od ich 

znajomości języka angielskiego. Ci, którzy przywykli do czytania rożnych tekstów w 

języku angielskim zapewne bez trudu zrozumieją pierwszy z tekstów. Z drugiej jednak 

strony, nie jest prawdopodobnym, by wielu czytelników tej książki zrozumiało dokładnie 

drugi z przykładów. Przyczyna jest prosta, pierwszy z przykładów został wzięty z książki 

przeznaczonej dla przeciętnego odbiorcy, natomiast drugi przykład pochodzi z magazynu 

dla ekspertów. Dlatego też, zawiera on wiele pojęć akademickich, których 

prawdopodobnie poza ekspertami nikt nie zrozumie.  

Ci, którzy zamierzają to przetłumaczyć, będą musieli wziąć po uwagę różnice 

pomiędzy tymi dwoma tekstami. Analiza tekstu wymaga między innymi sprawdzenia 

jego charakteru oraz tego, dla kogo został on przeznaczony, co zostało omówione w 

rozdziale 6. W obydwu przypadkach tekst oczywiście powinien zostać przetłumaczony w 

odpowiednim dla sytuacji języku. Ponieważ pierwszy tekst przeznaczony został dla 

„przeciętnego czytelnika‖, jego tłumaczenie powinno być w języku, który‖każdy 

zrozumie‖. Dlatego też, żadne trudne czy zawiłe słownictwo nie powinno zostać użyte, 

chodzi tutaj na przykład o użycie słów akademickich bez objaśnień. Z drugiej jednak 

strony, drugi z przykładów zawiera pojęcia naukowe, których znaczenie należy wyjaśnić, 

poprzez użycie określonych słów akademickich w języku islandzkim. Taka terminologia 

powinna zostać przedstawiona przez tłumacza. Tę różnicę można dokładniej wyjaśnić w 

tych dwóch przykładach na podstawie pojedynczych słów oraz wyrażeń.  
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Pierwsze zdanie w przedstawionym przykładzie brzmi: Much of what’s involved in 

raising good children comes down to communication. Pojawia się tutaj wyraz 

communication, który w tekście teoretycznym mógłby zostać przetłumaczony za pomocą 

wyrazu boðskipti [komunikacja]. Jednak islandzki wyraz boðskipti w języku potocznym 

z trudem stanowi synonim anielskiego wyrazu communication [porozumienie, rozmowa], 

dlatego też, jest to raczej zbyt specjalistyczne określenie w przypadku, kiedy tłumaczymy 

przystępną książkę dla rodziców (porównaj z wcześniejszą dyskusją na temat podobnych 

elementów w podrozdziale 2.2 w odniesieniu do wyrazów teymi (porównaj do ang. team) 

oraz mengi (porównaj do ang. set)). Nie ma w tym przypadku potrzeby użycia pojęcia 

akademickiego, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest tutaj przeformułowanie tego 

zdania, użycie swobodnej formy tłumaczenia oraz pozbycie się przy okazji rzeczownika 

‗communication‘. Biorąc wszystkie te wskazówki pod uwagę, translacja tego tekstu w 

języku islandzkim mogłaby wyglądać następująco: 

Það fer að verulegu leyti eftir því hvernig rætt er við börnin hvort uppeldi 

tekst vel eða ekki. Virðing okkar fyrir börnunum kemur fram í því hvernig 

við ræðum við þau. Við þurfum að tala við þau og ná góðu sambandi við 

þau til þess að kenna þeim að meta þau gildi sem okkur er annt um, hjálpa 

þeim að greina rétt frá röngu og láta þau finna að okkur þykir vænt um þau 

og að þau eru okkur mikils virði. Við þurfum að ræða við þau á þann hátt 

að sjálfstæði þeirra eflist um leið og við leiðbeinum þeim og stjórnum. 

[To, czy wychowanie dzieci nam się powiedzie zależne jest w dużej mierze 

od tego, jak z nimi rozmawiamy. Okazujemy szacunek naszym dzieciom 

przez to, w jaki sposób z nimi rozmawiamy. Musimy umieć skutecznie się 

z nimi porozumiewać, w celu nauczenia ich wartości, które cenimy, 

musimy pomóc im nauczyć się rozróżniać dobro od zła, i niech wiedzą, że 

je kochamy oraz cenimy. Musimy umieć się porozumiewać, w celu 

zachęcenia ich niezależności i by przekazać im niezbędne wskazówki oraz 

kontrolę.] 

Tłumaczenie to bez wątpienia może zostać poddane analizie zarówno pod względem 

precyzji jak i wyrażeń. Rzeczą najważniejszą jest, by być świadomym, że tekst ten 

można przetłumaczyć dość swobodnie, należy jedynie utrzymać jego znaczenie. Nie ma 

tutaj powodu, by podjąć jakąkolwiek próbę zachowania stylu autora, ponieważ nie jest to 

tekst literacki, co więcej prawie nie występują tu żadne pojęcia akademickie, które 

należałoby zachować w tłumaczeniu. Jest to ogólnie dostępny tekst edukacyjny, w 

którym zrozumienie jest rzeczą najważniejszą. Podobnie działoby się w przypadku 
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translacji artykułu wiadomości, wtedy tłumacz, np. dziennikarz, mógłby pozwolić sobie 

na odrobinę więcej swobody, jak zostało wspomniane w rozdziale 5.4 (zob. również 7.2). 

Z drugi przykładem jest nieco inaczej. Ponieważ jest to tekst naukowy lub 

akademicki, pojęcia akademickie nie mogą w tym wypadku zostać zmienione. Innymi 

słowy tłumacz powinien pozostać wierny autorowi tekstu źródłowego, poprzez 

dostarczenie w odpowiedni sposób pojęć akademickich. Można tutaj określić dane 

pojęcia, jako. pro-drop language (język, w którym niektóre klasy zaimków mogą zostać 

pominięte, w określonych strukturach), overt lexical subject ( widoczny podmiot), modal 

(modalny), semi-auxiliary (czasownik posiłkowy) itd. Jednocześnie należy mieć na 

uwadze określonego czytelnika. Tekst ten prawdopodobnie powinien zostać 

przetłumaczony tylko dla tych, którzy są zaznajomieni z lingwistyką, na przykład dla 

uczniów szkoły wyższej lub studentów uniwersytetu, którzy wybrali lingwistykę lub 

język dziecięcy, jako temat nauki, i wtedy słownictwo akademickie, takie jak na przykład 

modalny, mogłyby zostać użyte bez dokładniejszych objaśnień w tłumaczeniu. Tacy 

czytelnicy powinni być zaznajomieni z podobnym słownictwem akademickim oraz z 

teoriami z nimi związanymi. Nie jest jednak pewnym, że wszystkie pojęcia akademickie 

zawarte w tekście byłyby zrozumiałe, nawet, jeśli tłumaczenie było przeznaczone dla 

(przyszłych) specjalistów. Jeśli tłumacz na przykład użyłby neologizmu fornafnsfellimál 

(który jest raczej pogmatwany) zamiast pro-drop lanugage musiałby prawdopodobnie 

wyjaśnić go w tekście, na przykład w nawiasie lub w przypisie. Wówczas tłumaczenie 

mogłoby wyglądać następująco: 

Hyams heldur því fram að börn sem hafa ensku móðurmáli geri í upphafi 

ráð fyrir að hún sé fornafnsfellimál (þ.e. mál sem leyfir frumlagslausar 

setningar þar sem búast mætti við fornafni í frumlagssæti, getur m.ö.o. fellt 

fornöfn niður úr frumlagssæti – aths. þýð.) og þurfi að læra að svo sé ekki 

með því að rekast á gagndæmi… 

[Hyams twierdzi, że dzieci, których językiem ojczystym jest język 

angielski rozpoczynają swoją naukę od założenia, że jest to język bez 

zaimkowy (tj. taki, w którym niektóre klasy zaimków mogą zostać 

pominięte, w określonych strukturach, innymi słowy pominięty może 

zostać zaimek z tematu – uwaga tłumacza) i muszą się nauczyć, że tak nie 

jest, chyba, że jest to wyjątek od reguły…] 

Nie ma potrzeby by tłumaczyć dalszą cześć tekstu, by udowodnić, ze objaśnienia oraz 

komentarze tłumacza są bardzo często potrzebne w tekstach tego typu. Tłumacz tekstów 

specjalistycznych może nawet pozwolić sobie na korektę tekstu, jeśli jest pewien swoich 
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poprawek. Niekiedy teksty tego typu wymagają stworzenia nowych słów akademickich, 

należy przy tym oczywiście pamiętać, by czytelnicy wiedzieli, o co tłumaczowi chodzi. 

Przyjrzymy się temu bliżej w rozdziale 7.3.  

Te dwa przykłady powinny dać nam pewne wyobrażenie na temat głównych 

rodzajów tekstów specjalistycznych i użytkowych, z którymi mogą zmagać się tłumacze, 

tj. z jednej strony ogólnie dostępne, powszechne teksty, a z drugiej teksty akademickie. 

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich. 

7.3 Teksty użytkowe i dobór słownictwa 

Guðbergur Bergsson w jednej ze swoich prac odniósł się do powszechnej opinii, że 

zdecydowanie łatwiej tłumaczy się teksty‖naukowe‖ aniżeli teksty literackie (zob. 5.3). 

Jest to oczywiście prawdziwe, jeśli chodzi o jednoznaczność czy wieloznaczność tekstu, 

która odnosi się do wszystkich rodzajów tekstów specjalistycznych i użytkowych, a nie 

tylko do tekstów naukowych. Z drugiej strony jednak, może być dość trudno znaleźć 

naturalne wyrażenie w tekście specjalistycznym w języku islandzkim.  

To, co tutaj nazwaliśmy powszechnymi tekstami użytkowymi, może dzielić się na wiele 

typów – takich jak różnego rodzaju instrukcje na opakowaniach, przepisy kulinarne, instrukcje 

obsługi maszyn, wiadomości, artykuły, broszury, podręczniki, powszechne prace naukowe. 

Przyjrzyjmy się bliżej kilku przykładom. Pierwszy wygląda następująco: 

Limen påføres den ene klæbeflade i et jævnt lag, og de to flader presses 

mod hinanden. Ved hårde materialer som træ og plastlaminat bør begge 

klæbeflader indsmøres og emnene derpå sættes i pres, indtil limen er tør. 

Sadofoss trälim 1005. 

Jest to instrukcja umieszczona na opakowaniu kleju drzewnego. Jest to zwykły klej, 

którego każdy laik powinien umieć użyć. Jeśli na przykład obcokrajowiec wpadłby na 

pomysł przetłumaczenia owej instrukcji, oczywiście musiałaby użyć powszechnego 

języka oraz prostych sformułowań. Po pierwsze należy pamiętać o prostym oraz 

naturalnym słownictwie. Należy uważać, by obca składnia nie miała wpływu na tekst 

docelowy. I tak na przykład w oryginalnym tekście w języku duńskim zbyt często 

występuje strona bierna (påføres, pressses, indsmøres, sættes). Czasem w języku 

islandzkim odpowiada temu ‗(genus) medium‘
36

, i dlatego też można rozpocząć to w ten 

                                                 
36

 Genus medium: strona.pośednia‘ pomiędzy czynną a bierną, w języku polskim odpowiadająca często 

stronie zwrotnej 
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oto sposób: Límið berist jafnt á annan límflötinn [Klej należy równomiernie 

rozprowadzić po jednej z powierzchni]. Z drugiej strony istnieje ryzyko, że tłumacz 

będzie miał problem ze składnią, ponieważ kolejne wyrazy staną się nieco zagmatwane 

w tej formie (þrýstist, smyrjist, setjist). Dlatego zdecydowanie lepiej jest przeformułować 

to od początku, używając przy tym innej składni. Oto jeden ze sposobów: 

Berið límið jafnt á annan límflötinn og þrýstið límflötunum síðan saman. Ef 

verið er að líma hart efni, t.d. tré eða plastefni, skal bera á báða límfletina og 

setja hlutinn síðan í þvingu eða pressu þar til límið hefur þornað. 

[Nałóż klej równomiernie na jedną z powierzchni, następnie przyciśnij 

sklejone powierzchnie do siebie. Jeśli sklejany jest twardy materiał, np. 

drewno lub plastik, nałóż klej na obie powierzchnie i przyłóż czymś lub 

ściśnij do momentu wyschnięcia kleju.] 

Przepisy z książek kucharskich to kolejny przykład powszechnych tekstów 

użytkowych, których głównym zadaniem jest oddanie znaczenia. Kolejny przykład jest 

tekstem oryginalnym pochodzącym z takiej książki: 

Klar und einprägsam sind die Anweisungen für das Durchführen eines 

zweckmäßigen Arbeitsverfahrens abgefaßt. Dabei werden kraft- und 

zeitsparende Erfindungen weitgehend berücksichtigt: vorbereitete 

Nahrung, mechanisierte Arbeitsgeräte wie Handrührgerät und 

Küchenmaschine sowie moderne Einrichtungen für ein 

nährstoffschonendes Garen der Lebensmittel. 

(Das große Kochbuch unserer Zeit 1970:7) 

Dość ryzykownym byłoby przetłumaczenie tego tekstu dosłownie. Należy tutaj raczej 

przeformułować dość sporą jego cześć, w ten oto sposób: 

Leiðbeiningar um hentug vinnubrögð eru ljósar og skýrar. Tekið er tillit til 

ýmiss konar uppfinninga sem geta sparað tíma og fyrirhöfn. Þar má nefna 

tilbúinn mat eða matreiðsluefni, rafknúin verkfæri eins og þeytara og 

hrærivél og ýmiss konar nútímalegan búnað sem gerir fólki kleift að elda 

matinn án þess að næringarefnin tapist. 

[Instrukcje dla praktycznych metod pracy są jasne i klarowne. Brane są 

pod uwagę różne wynalazki, które są pomocne w zaoszczędzeniu naszego 

czasu oraz wysiłku. Można tutaj wymienić: gotową żywność, sprzęt 

elektryczny taki jak trzepaczka do piany czy mikser elektryczny oraz 

różnego rodzaju nowoczesne sprzęty, które pozwalają nam na gotowanie 

posiłków bez utraty ich wartości odżywczych.]  
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Można tutaj zauważyć, że niemiecki przymiotnik nährstoffschonend jest w 

tłumaczeniu zdaniem podrzędnym, (które pozwalają ludziom na…). Czytelnik może 

spróbować sformułować to żartobliwie i dokładniej, jednak oczywistym jest, że w tym 

przypadku tłumaczenie dosłowne nie jest odpowiednie, musielibyśmy użyć tutaj 

islandzkiego wyrazu næringarefnaþyrmandi, czy czegoś podobnego! 

Nawiązując do tego, można powiedzieć, że w różnych rodzajach instrukcji występują 

słowa, które reprezentują jednostki miar. Odnosi się to, na przykład do angielskich oraz 

amerykańskich książek kucharskich, w przypadku, gdy jednostki miar są różne należy 

wybrać tą, którą zna czytelnik (zob. 2.4). Może okazać się to trudnym zadaniem, jednak 

nieuniknionym. I tak na przykład prawdopodobnym jest, że danie pieczone w piekarniku 

wyglądałoby inaczej w przypadku, gdy przetłumaczony przepis kulinarny zawierałby 

inne miary aniżeli oryginalny. Gdyby tłumacz nie zamienił stopni z Fahrenheita na 

Celsjusza. 

Reklamy, to kolejny przykład tekstu użytkowego, który odnosi się do szerszej rzeszy 

odbiorców. Oto przykład: 

With the Wang LapTop Computer, you won‘t have to compromise 

functionality for probability. Because we‘ve combined the power of PC 

and the glory of a portable and created something better. Portable power. 

Or, more precisely, power to go. (ulotka reklamowa) 

[Z laptopem Wang, poświęcenie funkcjonalności dla mobilności nie jest 

już konieczne. Ponieważ połączyliśmy moc komputerów PC z niezwykłą 

możliwością przenoszenia i stworzyliśmy coś lepszego. Przenośną moc, a 

dokładniej siłę ruchu] 

Możemy tutaj zaobserwować wiele cech charakterystycznych dla reklam 

zagranicznych, jest to m.in. użycie wielkich liter czy interpunkcji, co zostało omówione 

we wcześniejszych rozdziałach, ( zob. 4.3). Oczywiście należy zmienić to w 

tłumaczeniu. Z drugiej jednak strony, chwyt reklamowy powinien zostać zachowany, a 

tłumaczenie wyglądać trochę jak slogan: 

Ef þú færð þér kjöltutölvuna frá Wang þarftu ekki að fórna neinu í 

notagildi til þess að fá meðfærilegan grip. Okkur hefur nefnilega tekist að 

sameina afl einkatölvunnar og þægindi kjöltutölvunnar og útkoman er 

frábær. Þú ert komin(n) með afl í axlatösku og kraft í kjöltu. 
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Tłumacz języka islandzkiego próbuje być sprytny, używając aliteracji na końcu 

reklamy. Forma języka jest również widoczna przez to, że czytelnik zaadresowany jest 

przez ty [þú]. 

Przyjrzyjmy się teraz wstępowi pochodzącemu z podręcznika szybkiego czytania: 

Sie wollen lernen, wie man optimal liest! Sie sind also ein Mensch, dem es 

nicht genügt, stehenzubleiben, der mehr möchte, mehr Wissen, mehr 

Informationen, mehr Zeit – mehr Zeit für viele wichtige Dinge. 

(Ott 1970:5) 

Tekst jest wyraźnie spokrewniony z reklamą. Zwraca się bezpośrednio do czytelnika i 

mu pochlebia. W tłumaczeniu poniżej styl ten został zachowany:  

Svo þú vilt læra að lesa á sem árangursríkastan hátt! Þú ert þá ein(n) þeirra 

sem láta sér ekki nægja að standa í stað heldur vilja meira, meiri þekkingu, 

meiri upplýsingar, meiri tíma – meiri tíma til að sinna fjölmörgum 

hugarefnum. 

[Więc chcesz się nauczyć czytać w efektywny sposób! Należysz zatem do 

tych, którym nie wystarczy stanie w miejscu, a chcą więcej, większej 

wiedzy, więcej informacji, więcej czasu – więcej czasu na liczne 

zainteresowania.] 

Rzeczą naturalną w tym przykładzie jest pozbycie się formy zwrotów 

grzecznościowych, ponieważ w przeciwnym razie tekst stałby się zbyt formalny 

(porównaj z 2.5). Zachowano tutaj natomiast charakterystyczną interpunkcję, jak 

wykrzyknik (!) oraz myślnik (–), ze względu na to, iż te same reguły użycia obydwu 

znaków interpunkcyjnych obowiązują zarówno w języku islandzkim jak i w języku 

niemieckim. W obydwu tłumaczeniach pojawia się ten sam problem, język islandzki 

domaga się określenia płci czytelnika (porównaj komin(n) oraz ein(n)). Problem ten 

można rozwiązać w dość prosty sposób, mianowicie poprzez umieszczenie końcówki 

rodzajnika męskiego w nawiasie. Kolejny przykład jest streszczeniem ogłoszenia, 

zmiany w czcionce zostały zachowane: 

MARRIED. Chris Evert, 33, enduring tennis champion who boasts 18 

Grand Slam singles titles, and Andy Mill, 35, former Olympic downhill 

skier; both for the second time; in Boca Raton, Fla. 

(Time 8. Sierpień 1988) 
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W tradycjach języka islandzkiego nie występuje tak dziwaczna interpunkcja czy też 

styl telegramowy, dlatego też tłumaczenie mogłoby być następujące:  

GIFTING. Hin síunga tennisstjarna Chris Evert giftist nýlega Andy Mill, 

fyrrverandi brunkappa. Hún er 33 ára og hann 35. Evert hefur unnið 18 af 

mikilvægustu titlum í einliðaleik í tennis og Mill hefur keppt á 

Ólympíuleikum. Þetta er annað hjónaband þeirra beggja og giftingin fór 

fram í Boca Raton í Florida. 

[ŚLUB. Gwiazda tenisa, 35 letnia Chris Evert poślubiła niedawno byłego 

narciarza alpejskiego, 33 letniego Andy Mill. Evert jest zdobywczynią 18 

tytułów mistrzowskich w tenisie, Mill brał udział w Olimpiadach. Jest to 

ich drugie małżeństwo, ślub odbył się w Boca Raton na Florydzie.] 

W tym przypadku zarówno konstrukcja zdań, jak również interpunkcja zostały 

zmienione, w tłumaczeniu islandzkim zachowano jedynie wielkie litery. Znaczenie 

powinno być zrozumiałe w głównych punktach, nawet, jeśli zostało to dość swobodnie 

przetłumaczone. I tak na przykład, angielski wyraz enduring nie jest odpowiednikiem 

islandzkiego wyrazu síung [wieczny, wiecznie młody]. Być może wyraz endingargóð 

[trwały] byłby nieco lepszy, niestety nie jest on odpowiedni w tym kontekście! Większy 

problem przysporzyła tłumaczowi translacja tytułu Grand Slam singles titles, dlatego też 

zadecydował on, że wystarczające będzie napisanie o najważniejszych tytułach 

sportowych, bez dokładniejszych objaśnień, czy też tworzenia islandzkiego wyrazu typu: 

‗stóruslemmu‘, do którego nawiązuje tekst źródłowy.
37

 

Najczęściej spotykanymi przykładami tłumaczeń tekstów użytkowych są różnego 

rodzaju wiadomości oraz artykuły informacyjne. Ogromna ilość tego typu materiału jest 

tłumaczona i umieszczana w gazetach oraz różnego rodzaju magazynach. W translacjach 

tego typu zachowanie stylu autora nie jest istotne, ponieważ często autor takiego tekstu 

jest nieznany, lub ukryty pod nazwami agencji, takimi jak Reuter, AP, Tass itd. Tutaj 

liczy się jedynie oddanie najważniejszych informacji w naturalnej formie języka. Wtedy 

jest to w pewnym stopniu zrelacjonowanie treści, a nie tłumaczenie, ponieważ 

dziennikarz powtarza najważniejsze wiadomości artykułu, opuszczając przy tym rzeczy, 

które uważa za nieistotne. Często dodaje informacje własnymi słowy lub też korzysta z 

informacji z innych źródeł. Wszystko to, po to, by upewnić się, że przeciętni czytelnicy 

(lub słuchacze) zrozumieli wiadomość. Warto tutaj również wspomnieć, że tłumacze 

                                                 
37

 W języku polskim natomiast powszechnie używa się określenia typu „turniej wielkoszlemowy‖, dlatego 

bardziej stosownym byłoby użycie tego terminu w polskim tłumaczeniu tekstu angielskiego 
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informacji przeznaczonych dla słuchaczy nie powinni używać formy języka pisanego. 

Powinni również próbować kłaść nacisk na krótkie oraz proste konstrukcje zdaniowe, 

ponieważ słuchaczom trudniej aniżeli czytelnikom jest zrozumieć długie oraz 

skomplikowane zdania. 

Na koniec przyjrzyjmy się krótkiemu tekstowi, który pochodzi z jednego z 

podręczników w języku duńskim. Jest on dość akademicki w swojej naturze, ale nie jest 

przeznaczony dla uczonych czy też (przyszłych) specjalistów, dlatego umieszczony 

został w  „ powszechnym tekście‖: 

Lejlighedsvis skelen hos spæde er oftest uden betydning. Børnene lærer 

først at interessere sig for omgivelserne ved 3 måneders alderen, og først 

hvis skelen efter den tid gør sig gældende, bliver undersøgelse og 

forholdsregler aktuelle. Hyppigst begynder skelen i 1-2 års alderen. 

(Politikens lægebog 1958:244) 

Wyobraźmy sobie, że poproszono nas o przetłumaczenie tego tekstu. Zanim 

zaczniemy zastanawiać się nad pojedynczymi wyrazami oraz zdaniami, powinniśmy 

określić rodzaj tego podręcznika, przede wszystkim, dla kogo został przeznaczony 

(porównaj z rozdziałem 6). Politikens lægebog jest podręcznikiem przeznaczonym dla 

ogółu społeczeństwa, co powinno określić dobrane przez nas słownictwo oraz styl. Nasze 

tłumaczenie będzie musiało być powiązane z treścią, jasne oraz czytelne, tak by nie było 

żadnego zagrożenia mylnej interpretacji, czy też, że nie zostanie zrozumiane. Podobne 

tematy omówiliśmy we wcześniejszych rozdziałach.  

Terminem omawianym w tym podręczniku jest‖skelen‖ [zez], rzadko używany w 

formie rzeczownika w mówionym języku islandzkim, w formie przymiotnika natomiast 

jest to bardzo popularne: rangeygur [zezowaty]. Słowniki oraz podręczniki medyczne 

uczą nas, że możemy przetłumaczyć rzeczownik skelen za pomocą rangeygð. W 

przypadku, kiedy tłumaczymy na język islandzki cały podręcznik z materiałem 

medycznym dla ogółu społeczeństwa, moglibyśmy pomyśleć, że jednorazowe użycie 

formy rzeczownika byłoby wystarczające, choć nie byłoby nic złego w jego pominięciu i 

zastąpieniu terminem ogólnym. Naszym celem byłoby znalezienie innych określeń, a 

następnie stworzenie sensownego tekstu.  

Pierwsza wersja translacji wyglądałaby prawdopodobnie tak:  

(1)Tímabundin rangeygð reifabarna er oftast í lagi. (2) Börnin læra fyrst að 

hafa áhuga á kringumstæðum við þriggja mánaða aldurinn og það er fyrst 
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ef rangeygð verður áberandi eftir það sem rannsókn og fyrirbyggjandi 

aðgerðir eru nauðsynlegar. (3) Algengast er að rangeygð byrji á 1-2 ára 

aldrinum. 

[(1)Czasowy zez u noworodków najczęściej nie odgrywa większej roli. (2) 

Dzieci dopiero w trzecim miesiącu życia stają się świadome otoczenia, w 

przypadku, kiedy nieregularne błądzenie oczu utrzymuje się dłużej należy 

skonsultować się z lekarzem okulistą, gdyż wada wymaga leczenia (3) Zez 

powstaje najczęściej między 1-2 rokiem życia.] 

Miejmy nadzieje, że każdy zgodzi się z tym, że powyższe tłumaczenie nie jest 

najlepszym rozwiązaniem, nawet, jeśli nie wszystkie jego elementy są złe. Oczywiście 

można stwierdzić, że islandzkie wyrażenie tímabudnin [czasowy] nieco różni się od 

duńskiego lejlighedsvis, jednak w języku islandzkim nie ma zbyt wielu przymiotników 

określających to wyrażenie. Wyrażenia zostały przetłumaczone zgodnie z najlepszymi 

źródłami, dlatego zapewne większość czytelników zrozumiałaby tekst poprawnie. 

Niestety często mówi się, że coś‖nie brzmi po islandzku‖ i to jest w tym wypadku 

problemem. Dlatego pytanie brzmi, co należy zrobić, by zmienić owe trzy‖nie-

islandzkie‖ zdania, w poprawny tekst islandzki, w jaki sposób możemy‖zislandczyć‖ to 

tymczasowe tłumaczenie (zob. 4.2 oraz 5.4.) 

Trzy poniższe podpunkty są bardzo ważne, dokładniej omówiliśmy je, w poprzednim 

rozdziale tej książki: 

1. Szyk wyrazów jest czasem nienaturalny w porównaniu z powszechnym 

użyciem języka islandzkiego. 

2. Czasem lepiej jest wybrać inne słowo, nawet jeśli dane słowo 

jest‖odpowiednie‖ 

3. Formy wyrazów są czasem nienaturalne. W tym przykładzie użycie rodzajnika 

określonego jest częstsze w języku duńskim aniżeli w języku islandzkim 

Korzystając z powyższych informacji, moglibyśmy udoskonalić tekst w następujący 

sposób: 

Oftast er í lagi þótt rangeygð bregði fyrir hjá reifabörnum. Börn fara ekki 

að sýna umhverfinu áhuga fyrr en um þriggja mana aldur og ekki er ástæða 

til að hefja rannsóknir eða gera aðrar ráðstafanir nema rangeygð verði 

áberandi þá. Venjulega kemur rangeygð fyrst fram á fyrsta eða öðru ári. 

[Często we wczesnym okresie niemowlęcym zez jest zjawiskiem 

normalnym. Dzieci nie okazują zainteresowania otoczeniem przed trzecim 

miesiącem życia, dlatego nie ma powodu, by zacząć badania i podejmować 
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dalsze środki zapobiegawcze, chyba, że zez zaczyna się pogłębiać. Zez 

pojawia się najczęściej między pierwszym a drugim rokiem życia.] 

Miejmy nadzieje, że odbiorcy uznają powyższe rozwiązaniem za lepsze od 

poprzedniego. Można to jednak zrobić nieco lepiej, poprzez pozbycie się konstrukcji 

tekstu oryginalnego i zadanie sobie pytanie: jaki jest najlepszy sposób powiedzenia tego 

w języku islandzkim? Tłumacz prawdopodobnie zakończyłby to następująco: 

Sjaldnast er nokkur ástæða til að hafa áhyggjur af þótt reifabörn séu öðru 

hverju rangeygð. Börn fara ekki að einbeita sér að umhverfi sínu fyrr en 

um þriggja mana aldur. Séu þau áberandi rangeygð eftir það er ástæða til 

að rannsaka málið og e.t.v. að grípa til aðgerða. Algengast er að rangeygð 

komi fram á fyrsta eða öðru aldursári. 

[Rzadko istnieje powód, by martwić się zezem u noworodków, ponieważ 

dzieci nie koncentrują się na swoim otoczeniu przed trzecim miesiącem 

życia. Jeśli w tym czasie nieregularne błądzenie oczu nadal się utrzymuje, 

należy skonsultować się z lekarzem okulistą, w celu podjęcia 

odpowiedniego leczenia. Zjawisko zeza pojawia się najczęściej u dzieci 

między pierwszym a drugim rokiem życia.] 

Należy tutaj zwrócić uwagę na to, że często używanie cyfr zamiast liczebników w tekście 

jest naturalne, ponieważ w ten sposób można zaoszczędzić miejsce. Zaleca się jednak 

pisanie małych liczb pełnymi literami.  

Na zakończenie pozwolimy czytelnikowi potrudzić się z translacją rezolucji Unii 

Europejskiej na temat kampanii walki z rakiem. Rezolucja ukazała się w 1985 roku, 

zaraz po spotkaniu ministrów i głów państw w Milanie. Adresowana została do 

zwykłych ludzi, dlatego też jest ona dobrym przykładem tekstu użytkowego, który każdy 

powinien zrozumieć. Brzmi ona następująco: 

1. Do not smoke. Smokers, stop as quickly as possible and do not smoke in the 

presence of others. 

2. Moderate your consumption of alcoholic drinks, beer, wine or spirits 

3. Avoid excessive exposure to the sun 

4. Follow health and safety instructions, especially in the working environment 

concerning production, handling, or use of any substance which may cause cancer. 

Your general health will benefit from the following two commandments which may 

also reduce the risk of some cancers: 

5. Frequently eat fresh fruits and vegetables and cereals with a high fibre content 
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6. Avoid becoming overweight and limit your intake of fatty foods.  MORE 

CANCERS WILL BE CURED IF DEFECTED EARLY  

7. See a doctor if you notice a lump or observe a change in a mole or abnormal 

bleeding 

8. See a doctor if you have persistent problems such as persistent cough, a 

persistent hoarseness, a change in bowel habits or an unexplained weight loss 

For women: 

9. Have a cervical smear regularly 

10. Check your breasts regularly and, if possible, undergo mammography at 

regular intervals above the age of 50 

Wydaje się, że rozsądniejszym rozwiązaniem od dosłownego tłumaczenia tego tekstu, 

byłoby jego przeformułowanie. Zauważmy jak wiele rzeczowników zostało użytych w tekście 

angielskim i zastanówmy się, czy nie lepszym było powiedzenie tego w języku islandzkim w 

ten oto sposób: Neytið áfengra drykkja í hófi [Używaj napojów alkoholowych z 

umiarkowaniem], zamiast trzymać sie oryginału angielskiego tłumacząc to: Takmarkið neyslu 

ykkar á áfengum drykkjum. [Umiarkuj swoją konsumpcję napojów alkoholowych]. Wnikliwy 

czytelnik powinien zauważyć, że często sugerowaliśmy w tłumaczeniach użycie czasowników 

zamiast rzeczowników. Zbyt częste użycie rzeczowników uważane jest jako charakterystyczne 

dla języka urzędowego, który nie jest prosty w zrozumieniu dla”użytkowników języka 

potocznego” (porównaj Sigurður Líndal 1988). 

7.4 Tłumaczenie tekstów naukowych 

W podrozdziale 7.1. została przedstawiona różnica pomiędzy tekstami naukowymi 

przeznaczonymi dla uczonych oraz studentów, a powszechnymi tekstami użytkowymi. 

Przyjrzyjmy się najpierw tekstom naukowym przeznaczonym, dla studentów, ponieważ 

są one bliższe powszechnym tekstom użytkowym aniżeli teksty specjalistyczne. Poniżej 

przedstawiony został tekst w języku angielskim, sugerujemy, by za pierwszym 

podejściem zająć się jego jak najbardziej dosłowną translacją, po czym zastanowimy się, 

co należy zmienić, by w rezultacie uzyskać naturalny tekst islandzki, tak jak zostało to 

zrobione w ostatnim z przykładów w podrozdziale 7.2 (porównaj również 4.2 oraz 5.4): 

The noble gases were completely unsuspected until about a century ago. 

Then in 1892 it was pointed out that nitrogen from the air appeared to be 

slightly more dense than nitrogen which had been prepared chemically. 

William Ramsay, working at the University College, London, arranged for 

‘pure nitrogen’ from the air to be passed repeatedly over heated 
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magnesium. He knew that magnesium and nitrogen reacted together to 

form a solid compound, so in theory there should have been no gas left at 

the end. In fact about 1% of the so-called ‗nitrogen‘ remained, showing 

that other gases must have been present all the time. These came to be 

known as the noble gases, and today they are very useful. 

(Johnson 1987: 72-3) 

Ten krótki rozdział pochodzi z jednego z podręczników do chemii w języku 

angielskim. Tekst nie jest zbytnio skomplikowany, dlatego jeśli czytelnicy znają język 

angielski, nie powinni mieć trudność w jego zrozumieniu. Problemy mogą jednak 

pojawić się przy jego dokładnym tłumaczeniu. Jak na przykład rozwiązać problem tego, 

że w języku angielskim użycie liczby mnogiej w wyrazie gases [gazy] nie jest 

problemem, co w liczbie mnogiej w tłumaczeniu dosłownym w języku islandzkim 

brzmiałoby gös, i byłoby raczej nowością, dotąd nieznaną użytkownikom języka 

islandzkiego (zobacz jednak Reynir Axelsson 1987). Prostym rozwiązaniem byłoby tutaj 

powiedzenie o rodzajach gazów, z użyciem wyrażenia gastegundir. W tekście pojawia 

się więcej podobnych problemów. 

Z drugiej strony szybko oczywistym staje się, że należy zmienić składnię. Nie jest 

możliwym, na przykład, użycie powiedzenia typu nie było żadnego podejrzenia, co do 

rodzajów gazów szlachetnych [enginn grunur hafi leikið á hinum göfugu gastegundum], 

które występuje w tekście w języku angielskim. Musielibyśmy prawdopodobnie zająć się 

przeformułowaniem tekstu, podchodząc nieco bliżej tematu, na przykład poprzez 

powiedzenie, że ludzie nie spodziewali się tych rodzajów gazów [menn hafi verið 

grunlausir um], lub że nikt nie był świadom ich istnienia [enginn hafi verið búinn að gera 

sér grein fyrir tilvist þeirra] (znajdź więcej sposobów!). Problem pojawia się jednak, w 

przypadku, kiedy chcielibyśmy przetłumaczyć dosłownie zadanie Ramsay arranged for 

‘pure nitrogen’ from the air to be passe repeatedly over heated magnesium. Wydaje się, 

że nie ma możliwości przetłumaczenia tego tak, by brzmiało to naturalnie w języku 

islandzkim, chyba, że odwrócimy wszystko do góry nogami. Jednakże nie chodzi tutaj o 

słownictwo, które nie istnieje w języku islandzkim, ale o to, że w języku angielskim 

użycie strony biernej (be passed) jest naturalne, natomiast w porównywalnym tekście w 

języku islandzkim nie.  

Jak zostało wcześniej powiedziane, tłumacz, który zamierza dosłownie przetłumaczyć 

tekst specjalistyczny, użytkowy lub akademicki, często popada w kłopoty. Użyte 

słownictwo staje się wtedy nienaturalne i zagmatwane. Nikt, kto umie dość dobrze pisać, 
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nie ująłby tego w ten sposób w języku islandzkim, kiedy pisałby oryginalny tekst na ten 

temat. Tekst powinien zostać przeformułowany, a język islandzki dopasowany w 

naturalny sposób, tak jak wspomnieliśmy w notatkach na temat tekstów medycznych w 

języku duńskim w rozdziale 7.2 oraz na temat tekstów chemicznych w języku angielskim 

powyżej. Istnieje tutaj również problem braku wyrażeń w języku islandzkim opisujących 

kwestie, o których mówimy. Innymi słowy, powinno się wziąć pod uwagę to, że materiał 

tekstu, nie jest tak dobrze znany czytelnikom islandzkim, jak tym, dla których został 

przeznaczony tekst oryginalny. Temat ten został omówiony w rozdziale 7.1, jednak teraz 

przyjrzymy się jednemu z podobnych przykładów translacji książki akademickiej: 

Í lesi (lexical entry) kemur fram, hvernig sneiðin er gerð – en lesið er 

lýsing á föstum hljóðeigindum, merkingareigindum og setningareigindum 

þess atriðis, sem um er að ræða. Lesforði (lexicon) máls er mengi slíkra 

lesa, og ef til vill einhvers annars, sem skiptir okkur engu í þessu 

sambandi. Í svipinn varðar okkur aðeins um hljóðeigindir lessins. Les 

einhverrar einingar verður að tilgreina nánara einmitt þær eigindir, sem eru 

sérkennilegar að gerð, þ.e. ekki ákvarðaðar af málvísindalegri reglu. 

(Chomsky 1973: 107-108) 

Tłumaczenie to jest tłumaczeniem dosłownym, o czym przekonamy się w dalszej 

części tego rozdziału, dlatego też nie jest prawdopodobnym, by czytelnicy tego tekstu 

natychmiast zrozumieli jego treść. Jednym z problemów jest tutaj, np. wystąpienie 

nieznanego słownictwa, na przykład wyrażenia les. Zostało ono użyte w nowy, dość 

specjalistyczny sposób, dlatego też tłumacz użył korespondującego wyrazu angielskiego 

w nawiasie. Za swój obowiązek uznał również wytłumaczenie tego w przypisie, a 

wyjaśnienie wygląda tak: 

Les er þýðing á lexical entry (lexical item) og dictionary entry á ensku. 

Ensku orðin merkja í rauninni uppflettiorð í orðabók. Chomsky notar 

lexical entry í víðari merkingu en ýmsir aðrir. …Að hvaða leyti marking 

Chomsky ser víðari, kemur fram í því, sem á eftir fer. – Þýð. (Chomsky 

1973: 107, nm.) 

[Leksem jest tłumaczeniem lexical entry (lexical item) oraz dictionary 

entry w języku angielskim. Obydwa wyrażenia w języku angielskim 

oznaczają właściwie hasła słownikowe. Chomsky używa jednak wyrażenia 

lexical entry w szerszym znaczeniu niż inni… W jakim stopniu znaczenie 

Chomskiego jest szersze, zostaje wyjaśnione później w tekście. – Tłum.] 

Jest to przykład dwóch rodzajów objaśnień, używanych często przez tłumaczy 

tekstów teoretycznych: Po pierwsze należy umieścić tłumaczone wyrażenia w nawiasie, 
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by pokazać skąd pochodzą, po drugie, wyjaśnić znaczenie neologizmu lub trudnego 

wyrażenia w przypisie dolnym(w bibliografii lub w nawiasie kwadratowym). 

Oczywiście, by pisać takie objaśnienia, należy dokładnie zapoznać się z koncepcją 

tekstu. Zanim zajmiemy się problemami związanymi z neologizmami tego tekstu, można 

stwierdzić, że prawdopodobnie lepiej byłoby przetłumaczyć ten tekst bardziej 

swobodnie, niż to zostało zrobione. Dzięki temu tłumaczenie stanie się bardziej czytelne. 

Tekst oryginalny wygląda następująco: 

The segmental constitution of an item will be given by a lexical entry – a 

characterization of the inherent phonetic, semantic, and syntactic properties 

of the items in question. The lexicon of the language is the set of such 

lexical entries, with, perhaps, additional structure that need not concern us 

here. We are concerned now only with the phonetic properties of the 

lexical entry. The lexical entry of an item must specify just those properties 

that are idiosyncratic, that are not determined by linguistic rule. 

 (Chomsky 1972:39) 

Ewentualnie można by przetłumaczyć to tak: 

Skipting orðs í sneiðar, þ.e. einstök hljóð, kemur fram í því sem segir um 

orðið í orðasafninu (þ.e. því orðasafni sem við hugsum okkur hér að sé 

hluti af málfræðinni). Þar þurfa sem sé að koma fram upplýsingar um 

hljóðfræðilega, merkingarlega og setningafræðilega eiginleika orðsins. 

Orðasafn málsins er safn slíkra upplýsinga en nánara form þeirra skiptir 

okkur ekki máli á þessu stigi. Við erum hér aðeins að skoða þær 

hljóðfræðilegu upplýsingar sem þurfa að koma fram í orðasafninu. Í 

orðasafninu þarf aðeins að taka fram þau einkenni orðsins sem eru 

óregluleg eða ófyrirsegjanleg, þ.e. þau einkenni sem ekki eru reglubundin.  

[Budowa segmentowa słowa zostanie określona poprzez wpis leksykalny - 

charakterystykę fonetyki, semantyki i właściwości składniowych 

szukanego słowa. Słownictwo języka jest zestawem takich wpisów 

leksykalnych, z, być może, dodatkową strukturą, która nas tutaj nie musi 

dotyczyć. Interesują nas jedynie właściwości fonetyczne wpisu 

leksykalnego. Wpis leksykalny słowa musi określać jedynie 

charakterystyczne właściwości, które nie są definiowane przez zasady 

lingwistyczne.]38 

Tłumaczenie to nieco rożni się od wcześniejszego. Zamiast tworzenia neologizmów 

[nowego słownictwa] dość twardo trzymając się tekstu oryginalnego, w tym przypadku 

oddane zostały główne zagadnienia tekstu, z bardziej zrozumiałym słownictwem. I tak na 

                                                 
38

 Tłumaczenie w języku polskim zgodne treściowo z tekstem źródłowym w języku angielskim 
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przykład wyrażenie safn [kolekcja, zbiór] zostało użyte zamiast wyrażenia mengi 

[zestaw] dla angielskiego wyrażenia set (zob. 2.2). Wyjaśnienia umieszczono w nawiasie 

w celu łatwiejszego zrozumienia tego dość trudnego tematu, przez co tekst stał się 

oczywiście nieco dłuższy. 

Innymi słowy, czasem istnieje możliwość uniknięcia neologizmów poprzez zmianę 

słownictwa tekstu. Przez co staje się on bardziej zrozumiały, gdyż nowe wyrażenia mogą być 

trudne w zrozumieniu. Czasem jednak tworzenie nowych wyrażeń, czy też użycie słów 

akademickich jest nieuniknione, na przykład, kiedy mówimy o nowych, nieznanych rzeczach, 

które nie mają islandzkiego odpowiednika, lub kiedy obce wyrażenie jest częścią systemu 

pojęciowego, dla którego musimy znaleźć‖kostiumu islandzki‖. Oto jeden z przykładów: 

Skinner var den første af de behavioristiske psykologer, der fremkom med 

en omfattende behandling av emnet Det menneskelige sprog. Han 

underkastede det, hvad han kalder en‖funktionel analyse‖, der udelukkende 

beskæftiger sig med forbindelserne mellem iagttagelige og objektivt 

målelige faktorer. Det, der skal undforskes, er forbindelserne mellem de 

påvirkninger, der når individet – kaldet stimuli og forkortet S – og de 

reaktioner, som disse stimuli fremkalder hos individet, f. eks. I form av 

handlinger – reaktionerne kaldes responser, forkortet R. 

(Kunøe 1972:20) 

Tłumaczenie w języku islandzkim wygląda następująco: 

Skinner varð fyrstur atferlissálfræðinga til að fjalla ítarlega um mannlegt 

mál. Hann beitti því sem hann kallar‖virknisgreiningu‖ en þá er aðeins 

fjalla um tengsl milli greinanlegra atriða sem hægt er að mæla hlutlægt. 

Það sem á að rannsaka, er sambandið milli þeirra áhrifa sem 

einstaklingurinn verður fyrir (áreiti, stytt í Á) – og þeirra viðbragða (stytt í 

V) sem þessi áreiti framkalla hjá einstaklingnum, t.d. í hegðun.      

(Kunøe 1980:79-80) 

[Skinner był pierwszym behawiorystą, który szczegółowo zajmował się 

językiem ludzkim. Omówił, co później nazwał‖analizą funkcjonalną‖, 

gdzie jedynie powiązanie pomiędzy rzeczami dostrzeganymi może być 

mierzone obiektywnie. To, co powinno zostać poddane badaniom, to 

powiązania pomiędzy bodźcem, któremu podlega jednostka (bodziec, 

skrócony do ‗B‘) – oraz reakcją (skróconą do ‗R‘), którą bodziec ten 

wywołuje u tej jednostki, na przykład w jej zachowaniu.] 

Użyto tutaj dość dużej ilości słów akademickich, które tłumacz uznał za istotne, 

zachowując je w tłumaczeniu bez dokładniejszego objaśnienia ich znaczenia. Znaczenie 

niektórych z nich zostało jednak wyjaśnione w tekście oryginalnym (áreiti [bodziec], 
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viðbragð [reakcja], oddziaływanie) nie wyjaśniono jednak wyrażenia takiego jak 

atferlissálfræðingur [behawiorysta]. Można stwierdzić, że tekst ten przeznaczony został 

dla tych, którym temat oraz zagadnienia tekstu nie są obce.  

W podsumowaniu tego rozdziału warto przyjrzeć się bliżej neologizmom oraz roli, jaką 

spełniają w tłumaczeniach tekstów naukowych. W różnych stowarzyszeniach zawodowych 

występuje określony zbiór słownictwa i zadaniem jego jest znalezienie wyrażeń w języku 

islandzkim, które będą odpowiednikami owych nowych pojęć naukowych. Jak już wcześniej 

wspomniano, rodzaj tego typu słownictwa często nazywany jest terminologią (zob. również 

Sigurður Jónsson 1987 oraz Jón Hilmar Jónsson 1988). Tym, którzy zajmują się tłumaczeniem 

materiałów naukowych zaleca się systematyczne sprawdzanie, czy inni pracują nad stworzeniem 

nowego słownictwa dla tej dziedziny. Jeśli tak się dzieje, często opublikowany zostaje spis 

określonej terminologii danego tematu. W podręczniku pt. Handbók um ritun og frágang 

napisanym przez Ingibjörg Axelsdóttir oraz Þórunn Blöndal (1988) znaleźć można praktyczną 

listę głównych spisów tego typu, poza tym jest również możliwym uzyskanie informacji na 

temat takich spisów w islandzkim centrum językowym [Íslenskri málstöð] w Reykjavíku. 

7.5 Podsumowanie 

To, co zostało powiedziane w tym rozdziale na temat tłumaczeń tekstów specjalistycz-

nych i użytkowych, można podsumować w kilku w następujących zasadach: 

1. Stawiajcie sobie za cel, by informacja w tekście stała się jasna, sformułowana 

w taki sposób, by czytelnicy nie mieli problemu w jej zrozumieniu. 

2. Pamiętajcie, że celem tłumaczenia jest odpowiednie sformułowanie w języku 

islandzkim tego, co wcześniej zostało powiedziane lub napisane w innym 

języku. Zasady języka docelowego muszą być szanowane. Często prowadzi to 

do tego, że naturalnym staje się przeformułowanie tekstu i postawienie sobie 

pytania: jaki jest najbardziej odpowiedni sposób powiedzenia tego w języku 

islandzkim? 

3. Pamiętajcie, że podczas translacji tekstów specjalistycznych i użytkowych, 

jeśli nie ma innego wyboru, istnieje możliwość umieszczenia objaśnienia. 

Czytelnicy islandzcy czasem mają inne doświadczenia, niż czytelnicy obcy, 

dlatego potrzebują objaśnień, które niekoniecznie zawarte są w tekście 

oryginalnym. Może zaistnieć sytuacja odwrotna. Oczywiście musi być to 

zrobione z umiarem. 

4. Tłumacz tekstów naukowych powinien w szczególności zwracać uwagę na 

terminologię naukową, rozważając dokładnie, czy i kiedy należy użyć 

słownictwa naukowego, powinien również sprawdzić czy opracowana została 

terminologia danego tematu.  
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8 Stanowisko tłumacza — tłumaczenia literackie  

8.1 Problematyka tego rozdziału 

W rozdziale 7. omówiliśmy tłumaczenia tekstów specjalistycznych i użytkowych. Jeśli chodzi 

o tłumaczenia tekstów literackich, jest to nieco bardziej skomplikowane. Mogą tutaj 

występować bardzo odmienne stanowiska tłumaczy oraz rożne metody pracy. W tym rozdziale 

staramy się trochę naświetlić ten temat. W 8.1 omawiane są starożytne zasady dla tłumaczy 

oraz rozważamy ich przydatność. W 8.2 wspomniany jest specyficzny problem, który pojawia 

się wówczas, gdy tekst oryginalny używa aluzji do literatury dawnej. W podrozdziale 8.3 

wspominamy raz jeszcze, że czasem kultura i społeczeństwo tekstu oryginalnego mają znaczny 

wpływ na znaczenie słowa oraz wyrażenia, które w żaden sposób nie mogą być zrozumiane, 

jeśli przełożymy je dosłownie na język islandzki. W 8.4 zwraca się uwagę na trzy drogi w 

czasie dokonywania przekładu, które na pierwszy rzut oka wydają się być łatwe do przejścia, 

jednak to tylko pozory. W 8.5 przedstawione są przykłady tłumaczeń literackich, pisanych 

prozą, zaś w 8.6 przykłady tłumaczeń poezji. 

8.2 Podejście do zadania 

Już w starożytnej Grecji i Rzymie zastanawiano się nad naturą tłumaczeń oraz nad tym, jak 

naturalnie i sensownie tłumacz powinien podejść do swojego zadania. Tłumacz Biblii Hieronim 

(z IV wieku) uważał na przykład, że lepiej tłumaczyć znaczenie do znaczenia aniżeli słowo do 

słowa, twierdząc, że kieruje się tymi samymi zasadami, co Cyceron – drugi z Rzymian, który 

żył w I wieku p.n.e. Jednym z pierwszych, którzy stworzyli zasady dla tłumaczy, był francuski 

humanista Etienne Dolet, który opisał je w XVI wieku, stwierdzając, że : 

1. Tłumacz powinien dokładnie zrozumieć atmosferę oraz znaczenie tekstu 

źródłowego, nawet, jeśli jest mu wolno wyjaśnić niezrozumiałe miejsca. 

2. Tłumacz musi w pełni rozumieć zarówno język źródłowy, jak i docelowy. 

3. Należy unikać tłumaczenia słowo w słowo. 

4. Tłumacz powinien używać formy, która używana jest w języku potocznym 

5. Tłumacz powinien dobierać słownictwo i aranżować je tak, by uzyskać 

odpowiedni styl tekstu.  

(cytat: Bassnett-McGuire 1980:54) 
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Niektóre z zasad Doleta wydają się nie tylko interesujące, ale również warte bliższego 

zapoznania. Właściwie większość z nich została przez nas omówiona w poprzednich 

rozdziałach. Wielokrotnie wyrażaliśmy te same poglądy, które pojawiają się w drugiej oraz 

trzeciej z zasad Doleta. Natomiast czwarta z zasad rzadko kiedy ma takie samo zastosowanie 

jak to sobie założył Dolet. Oczywiście zazwyczaj dobrze jest „używać struktury, która 

używana jest w języku potocznym‖, jednak jeśli tekst źródłowy jest w wysublimowanym lub 

archaicznym języku, czy też w jakiejś innej formie językowej, stanowi to powód do 

zachowania tego w tłumaczeniu, do czego obliguje piąta z zasad. 

Reguła pierwsza warta jest szczególnej uwagi, a opinie na jej temat bez wątpienia się 

zmieniły. Na przykład nie jest dopuszczalnym w dzisiejszych czasach, by, ‖wyjaśniać niejasne 

miejsca‖ tekstu źródłowego, chyba że istnieje ku temu jakaś uzasadniona przyczyna. Inaczej 

jest, jak już widzieliśmy, w przypadku tekstów specjalistycznych i użytkowych oraz 

literackich. Teksty specjalistyczne i użytkowe na ogół powinny być klarowne, a rzeczą 

kluczową jest dostarczenie ich treści do nowych odbiorców. Oczywiście dobrze jest wyjaśnić 

skomplikowane fragmenty tekstu, jeśli tylko tłumacz jest przekonany, co do ich znaczenia, a 

tego musi być pewien! Oryginalny tekst literacki jest z drugiej jednak strony bardzo często 

wieloznaczny, wszakże tajemniczość jest celem poety. Tłumacz, który wyjaśnia tekst 

źródłowy za pomocą swoich słów, dokonuje jedynie interpretacji, a nie tłumaczenia. Można to 

łatwo wyjaśnić na podstawie przykładu.  

W wierszu‖Tíminn og vatnið” [Czas i woda] Steinn Steinarr pisze m.in.: 

Og tíminn er eins og mynd 

sem er máluð af vatninu 

og mér til hálfs 

(Steinn Steinarr 1964:165)  

Islandzkim czytelnikom niezwykle trudno jest znaleźć jedynie jedno znaczenie tego tekstu. 

Zwrot: „mynd sem er máluð af vatninu og mér til hálfs” [obraz, który namalowany jest 

wodą/przez wodę i mną /przeze mnie w połowie] może mieć przynajmniej dwa znaczenia: 

‗obraz, który namalowała woda i ja‘ lub ‗obraz, który został namalowany (przez jakiegoś 

artystę) i przez połowę wody i połowę mnie lub odpowiednio połowę wodą połowę mną!). 

Przyglądając się obcemu tłumaczeniu tego wersu, wyraźnie zauważamy ten problem. 

Tłumaczenie w języku szwedzkim brzmi na przykład: 
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Och tiden år som en bild, 

som till hålften år målad av vattnet 

och till hålften av mig. 

(Steinn Steinarr 1979:52) 

Tłumaczenie to można uznać, jako „poprawne‖, niestety nadal brakuje mu precyzji, w 

której przynajmniej zawierałaby się wieloznaczność tekstu! 

Jednym z istotnych przesłań w zasadach Doleta było to, że: „Tłumacz powinien 

dokładnie zrozumieć atmosferę oraz znaczenie tekstu źródłowego‖. Właściwie oznacza 

to, że możliwym jest dokładne zrozumienie znaczenia oraz atmosfery tekstu. Przychodzą 

nam wtedy na myśl słowa Guðberga Bergssona, którego cytowaliśmy wcześniej: „lecz 

każdy czytelnik rozumie literaturę na swój własny wyjątkowy sposób‖. Interpretacja 

zwrotki z‖Tíminn og vatnið‖ prawdopodobnie nigdy nie będzie doprowadzona do końca, 

a jej translacja przysporzy niejednemu tłumaczowi wielu problemów. Z trudem będzie 

mógł uniknąć wybrania tylko jednej z interpretacji, nawet, jeśli wydaje mu się, że jest to 

jedyna prawidłowa.  

Teksty specjalistyczne lub użytkowe, natomiast, powinny być jednoznaczne i wtedy 

można by przypuszczać, że tłumaczenie nie było trudnym zadaniem, w porównaniu z 

tym, co zostało wcześniej powiedziane. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. 

Językoznawca E. Sapir powiedział: „każdy język jest światem samym w sobie‖, dlatego 

niekwestionowanym jest fakt, że nie tylko pojęcia oraz idee są głęboko zakorzenione w 

kulturze oraz zwyczajach danego języka, ale również dotyczyć to może pojedynczych 

słów (zob. 2.4 oraz 2.6). 

8.3 Metafory oraz porównania 

To, co zostało tutaj powiedziane na temat jednowyrazowych oaz wielowyrazowych 

metafor (2.6 oraz 3.3), odnosi się również do metafor w literaturze pięknej. 

Najważniejszym jest, by być świadomym kreowanego wizerunku, który wliczony jest w 

daną metaforę oraz by sprawdzić jej relacje w języku źródłowym, i następnie 

wywnioskować, czy taki sam zakres skojarzeniowy może być adekwatnie użyty w języku 

islandzkim. 

Jedną z cech charakterystycznych literatury pięknej jest to, iż często odnosi się ona 

bezpośrednio lub pośrednio do wcześniejszych dzieł. Jeden z tego typu przykładów 

zostanie przedstawiony nieco później, kiedy zajmiemy się omawianiem Leik að stráum 
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(8.5). Nie jest prawdopodobnym, by duński czytelnik zrozumiał aluzję do wiersza Jónasa 

Hallgrímssona. Natomiast, kiedy szwedzki czytelnik natknie się we współczesnej 

powieści na zdanie: „Det år synd om människorna‖, to wie, że jest to aluzja do sztuki 

Strindberga. Na rynku dostępny jest islandzki przekład tej sztuki, jednak powyższe 

zdanie nie jest znane dla większości islandzkich czytelników. Nasuwa się pytanie, co w 

takiej sytuacji powinien zrobić tłumacz? Jedną z możliwości byłoby tutaj użycie 

islandzkiego odpowiednika tego zdania, (jeśli nie bezpośredniego tłumaczenia) cytując 

matkę organisty z Atómstöð [Stacji atomowej], która prawie nic nie mówi oprócz: 

„Aumingja blessuð manneskjan‖ [Biedny błogosławiony człowiek]. Istnieje jednak 

ryzyko krytyki ze strony czytelników, którzy mogliby uznać za dość nietypowe to, że 

bohater w szwedzkiej powieści cytuje Halldóra Laxnessa! 

Podobny problem z translacją miałby obcy tłumacz jednej z islandzkich opowieści, a 

zwłaszcza dokonując przekładu następującego zdania: 

Lyktir málsins urðu þær að Pétri voru dæmdar háar bætur fyrir áverkann og 

hugsaði þá margur að dýr myndi Hafliði allur.  

[Sprawa skończyła się tak, że Piotrowi przyznano wysokie odszkodowanie 

za doznane obrażenia i wtedy wielu pomyślało, że martwy Haflið byłby 

strasznie drogi]
 39

 

Kursywa w powyższym przykładzie zawiera aluzję do sagi o Þorgilu oraz Hafliðie i 

nie musi być wyjaśniana islandzkim czytelnikom, pomimo iż dla wielu z nich saga nie 

jest znana. Niestety, na przykład angielskiemu czytelnikowi, niewiele dałoby 

wyjaśnienie, iż wielu myślało that Haflið would be very expensive as a whole (!) [że 

Haflið byłby bardzo drogi w całości(!)], czy coś równie błyskotliwego. 

W historii literatury istnieje wiele przykładów analogizmów i wiele z nich 

przysporzyło tłumaczom niezliczonych kłopotów. Jedynym pocieszeniem jest to, iż 

wielu czytelników tekstu oryginalnego nie rozumie użytych aluzji, dlatego nie są oni w 

lepszej sytuacji od czytelnika przekładu! 

8.4 Kultura oraz znaczenie 

Wszystkie teksty, niezależnie od tego, czy są to teksty specjalistyczne lub użytkowe, czy 

literackie, mają swoje korzenie w kulturze, w której żyje ich twórca. Często nasuwa się 

                                                 
39

. Jest to zdanie dobrze znane większości Islandczyków, ponieważ saga ta czytana jest w szkole. Jednak 

dosłowne tłumaczenie tego zdania nie wywiera tego samego wrażenia na obcokrajowcach.  
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pytanie, w jaki sposób tłumacz powinien ustosunkować się do tych związków 

kulturowych. Interesujący przykład można znaleźć w powieści Ólafura Jóhanna 

Sigurðssona pt.Gangvirkið. Jeden z dziennikarzy – Páll Jónsson dostał za zadanie 

przetłumaczenie z języka duńskiego krótkiego opowiadania autorstwa islandzkiego 

pisarza. Opowiadanie nosi tytuł Kærlighed og Smugleri, a akcja wydarzeń rozgrywa się 

na Islandii. Zdaniem Pálla, tekst zawiera wiele zagadnień problematycznych i opowiada 

on o swoich dylematach w ten oto sposób: 

Próbowałem ubrać Kærlinghed oraz Smugleri w lepszy kostium, 

zastanawiałem się głęboko nad każdym zdaniem dręcząc długopis, jednak 

szczerze mówiąc owe „henrivende novelle fra Sagaöen‖ wydawało mi się 

kontrowersyjnym dziełem. Zdecydowałem się zamienić słowika na 

łabędzia, „jordbær med flöde‖ [truskawki z bitą śmietaną] na skyr oraz 

śmietanę, a holenderskie cygaro na tabakę. Chciałem również zredukować 

erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi oraz grad, zmniejszyć kanion, 

zminimalizować wodospad, sprawić, by Kári Skarphéðinssson zamienił 

cielę na dwa byki, i by wyciągnął barana z jamy zamiast klaczy, ale Boże 

mój drogi! Historia wciąż była nieprawdopodobna… 

(Ólafur Jóh. Sigurðsson 1979:85) 

Można powiedzieć, że zdaniem Pálla Islandczyk piszący na obczyźnie dla Duńczyków 

najwidoczniej pozwolił sobie, na to, by stronić od istotnych dla islandzkiej rzeczywistości 

czynników, zapominając, gdzie rozgrywa się akcja jego sagi. Páll próbuje dopasować 

opowiadanie do islandzkiego środowiska kulturowego, nie dostaje jednak za to pochwały, 

gdyż autor w liście do wydawcy „Blysfari‖ (gazety, dla której pracuje Páll) min. pisze:  

Niestety muszę powiedzieć, że jestem niezadowolony potraktowaniem 

„Kærlinghed og Smugleri‖! Wyraźnie pozwoliliście jakiemuś idiocie, który 

nie rozumie duńskiego i nie ma wyczucia artystycznego, na przetłumaczenie 

opowiadania! Zamienił on na przykład truskawki z bitą śmietaną na skyr i 

śmietanę, skowronka w łabędzia i cygaro na tabakę! Opowiadanie straciło 

wdzięk w tłumaczeniu i stało się w pewnym stopniu tandetne!  

(Ólafur Jóh. Sigurðsson 1979:189) 

Oczywiście niektóre ze zmian, jakich dokonał Páll Jónsson w tekście, w związku z 

kulturowymi relacjami, są dyskusyjne. Zazwyczaj uważa się, że tłumacz tekstów literackich 

zobowiązany jest do bycia wiernym oryginałowi. Nie ma pozwolenia na „korektę‖ jakiej 

dokonał Páll, nawet wtedy, gdy wersja ostateczna staje się lepsza w odbiorze dla środowiska 

kulturowego języka docelowego aniżeli oryginał. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku 

przekładów tekstów specjalistycznych lub użytkowych (porównaj 7.1 oraz 7.2). 
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Włoskie masło (zob. 2.4) było jednym z przykładów tego, jak środowisko oraz kultura 

wpływają na dodatkowe znaczenie pojedynczym wyrazów, sprawiając, że „dosłowne‖ 

tłumaczenie staje się niewłaściwe. W takich okolicznościach tłumacz zazwyczaj poszukuje 

odpowiedników, tj. wyrazów lub konceptów, które mogą zostać użyte zamiast obcego słowa, 

nawet, jeśli wiemy, że znaczenie nie jest dokładnie takie samo. 

Wielu tych, którzy wypowiadali się na temat tłumaczeń Biblii (wśród nich jeden z 

bardziej znanych, E. A. Nida), kładło duży nacisk na odpowiedniki w tłumaczeniu. Nida 

np. zwracał uwagę na to, że nie ma potrzeby, by mówić Grenlandczykom na temat bożej 

owieczki, z drugiej jednak strony zaproponował użycie bożej foczki. Dobry pasterz 

prawdopodobnie stałby się dobrym myśliwym! Interesującym byłoby sprawdzenie, czy 

podobna sytuacja miałaby miejsce w islandzkim przekładzie Biblii. Nie musimy zbyt 

daleko szukać, by się przekonać, iż zakłada się, że użytkownicy Biblii islandzkiej 

powinni przypuszczalnie zrozumieć dość obcą mentalność. Powinni np. rozumieć, co 

takiego wyjątkowego jest w miłosiernym Samarytaninie, kiedy Żydzi uważali Samarytan 

za „brudnych‖ i nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. 

W ten sam sposób jesteśmy zobowiązani również właściwie rozumieć metaforę o 

„wielbłądzie i uchu igielnym‖. Staje się to bezsensowne, wręcz groteskowe, kiedy 

próbujemy wyobrazić sobie obraz mężczyzny, który próbuje przewlec wielbłąda przez 

ucho igielne! Jednak nie tędy droga, nie tak to miało być zrozumiane. Ucho igielne, było 

niegdyś nazwą jednej z bram miasta Jeruzalem. Brama ta była bardzo wąska, i stąd ta 

nazwa, a ponieważ była ona wąska, trudno było przeprowadzić przez nią wielbłąda. 

Moglibyśmy znaleźć wiele podobnych przykładów. Możemy jednak również znaleźć 

ich przeciwieństwa. W czternastym rozdziale ewangelii wg św. Marka, tam, gdzie mowa 

jest o ostatniej wieczerzy, napisane jest, że „siedzieli przy stole‖. Scenariusz ten jest dość 

dobrze znany wielu z nas, chociażby ze słynnego obrazu Michała Anioła, czy też z filmu 

Luisa Buňuela (pt. Viridiana). Jednak prawda jest taka, że Chrystus wraz z apostołami 

wcale nie siedzieli przy stole tylko leżeli, jak to był w zwyczaju w tej rzymskiej 

prowincji. Jest to więc przykład zwyczaju, kiedy to język przekładu przejmuje kontrolę. 

Większość prawdopodobnie uważa to za normalny i dość oczywisty odpowiednik, ale 

można oczywiście wtedy zadać pytanie, czy nie było powodu, by szukać dalej. 
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8.5 Trzy rodzaje przekładu 

Niemiecki poeta J. W. Goethe niegdyś napisał: 

„Istnieją dwa kierunki tłumaczenia: Jeden z nich wymaga, by obcy autor 

zbliżył się do nas, w sensie, że możemy na niego patrzeć, jako na naszego 

własnego autora. Inny wymaga, żebyśmy się zbliżyli do obcego autora i 

poczuli się jak w domu, w jego warunkach, języku oraz charakterystyce. 

Zaleta obydwu tych kierunków jest powszechnie znana, z dobrych 

przykładów, wszystkim wykształconym ludziom‖. (cytat Störig 1969:35) 

Pierwsza z metod, o której mówi Goethe nazywa się zaadaptowaniem. Znamy wiele 

jej przykładów pochodzących na przykład ze wspaniałych tłumaczeń Magnúsa 

Ásgeirssona (np. z wiersza „Laugardagskvöld‖ [sobotni wieczór]: „Það var kátt hérna um 

laugardagskvöldi á Gili…‖[ Było wesoło tutaj w sobotni wieczór w Gil] porównaj 8.6, 

czy piosenki Rubena Nilsona o Stefánie Hermannie Stefánssonie: „Hér kemur lítið kvæði 

um snauðan kóngsins lausamann…‖) [Oto krótki wiersz o biednym podanym króla], 

kiedy to obce wiersze przeniesione są do islandzkiego środowiska, a islandzkie imiona i 

nazwy miejsc zastępują obce nazwy (Í Njarðvík, Eyjum, Ölfusinu itd.). Metoda ta często 

używana jest w tłumaczeniach zarówno prozy, jak i poezji. Jej zaletą jest to, że powieści 

stają się bardziej przystępne i łatwiejsze w zrozumieniu. Tłumacz jednak powinien 

zachować umiar oraz spójność w czasie takiej ingerencji w dzieło. Dość zaskakująca jest 

sytuacja, kiedy widzimy nazwy islandzkich drużyn piłkarskich, takich jak Fram oraz Val, 

w napisach dialogowych filmu, którego bohater mówi o amerykańskich drużynach 

baseballowych - Boston Red Sox czy Chicago Cubs. Oto przykład takiej 

„nadgorliwości‖: scena rozgrywa się w amerykańskiej stacji telewizyjnej w Nowym 

Jorku, bohaterką jest kobieta, która stawia swoje pierwsze kroki w świecie 

amerykańskich mas mediów: 

„Ona nie jest jak Bjarni Fel. na ekranie‖ – powiedział jakiś wyższy rangą 

facet w stacji i nawet, że próbowałam przyjąć to, jako komplement, – że 

jestem osobą, wobec której ludzie albo są za, albo przeciwko - to Bjarni 

Fel. niezupełnie jest moim idolem. Chciałam być raczej jak Edda 

Andrésdóttir, albo też Sigrún Stefánsdóttir. W każdym razie, co z tego. Tak 

się złożyło, że mam rozrywkowy głos, który sprawia, że ludzie się śmieją. 

Pasuje on do telewizji nawet, jeśli żaden trener głosu nie może go 

zrozumieć, ponieważ trenerzy głosu powinni sprawić, by wszyscy brzmieli 

jak Pál Magnússon.‖ 

(Ephron 1987:15) 
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ÞT 

Większość z nas prawdopodobnie zgodzi się z tym, że tłumacz posunął się zbyt 

daleko w zaadaptowaniu tekstu, pojawiły się jednak wątpliwości, czy islandzcy odbiorcy 

znaliby gwiazdy telewizyjne, które zostały wymienione w tekście oryginalnym. 

Na temat metody powyższego przykładu zaadaptowania można powiedzieć, że jest 

ona trudna w użyciu. Niektórzy prawdopodobnie pomyślą, że zgubnymi cechami tej 

metody jest to, że nie poszerza ona naszego horyzontu lub świata kultury, nie dodaje 

niczego więcej do naszej wcześniejszej wiedzy. Należy również podkreślić, że nie można 

postępować według niej w sposób bezkrytyczny. W dosłownym zrozumieniu tej metody 

w przekładach na język islandzki, np. jazda pociągiem, przedstawiona w obcych 

powieściach, mogłaby być zastąpiona jazdą samochodem lub koniem, a to nie byłoby 

dobre dla Orient Expressu! 

Kolejna z metod, według radykalnego opisu Goethego, to ta, która nie chce, by pod 

żadnym względem powieść była zaadaptowana do języka docelowego, lub do jego 

otoczenia kulturowego. Wydaje się to nie do pomyślenia, ponieważ taki przekład 

zawierałby zbyt wiele nowych, nieznanych odbiorcy elementów. Jak już zostało 

wcześniej wspomniane, język tłumaczony powiązany jest z aktualną mu kulturą i zawsze 

wymaga, by coś podążało za jej zwyczajami i tradycjami.  

Na podstawie prostego rysunku można przedstawić tę metodę następująco (porównaj 

Heimir Pálsson 1976): 

A. Zaadaptowanie 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienie akronimów: 

FT = frumtexti [tekst oryginalny] 

FM = menningarumhverfi frumtextans [ środowisko kulturowe oryginału] 

ÞT = þýðing, þýddur texi [tłumaczenie, tekst tłumaczony] 

ÞM = menningarumhverfi þýðingarinnar [środowisko kulturowe tłumaczenia] 

  

ÞM 
FM 

FT 
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B. Nowe konstrukcje 

 

 

 

 

 

Ryciny te przedstawiają kontekst „formy‖ tekstu do środowiska, należy tutaj jednak 

zaznaczyć, że wyraz form użyty został w bardzo szerokim znaczeniu. Powszechnym 

postępowaniem w czasie tłumaczenia jest znalezienie „złotego środka‖, czyli drogi, która 

będzie adekwatna do uzyskania jak najlepszego wyniku przekładu. Co przedstawia 

rycina trzecia: 

 

 

 

 

 

 

Możemy z tego wywnioskować, że istnieje możliwość przeniesienia pewnych cechy 

środowiska oryginalnego do nowego języka, jednak w tym samym czasie należy dokonać 

subtelnego zaadaptowania. 

Mówiąc najkrócej, wydaje się, że analiza tłumaczeń tj. analiza krytyczna tłumaczeń 

bierze najczęściej za podstawę jedną z trzech przedstawionych powyżej metod. Jeśli 

użyjemy krytyki wobec tłumacza, za to, że ubiera autora oryginału w swój własny 

garnitur, wówczas uznamy, że zaadaptowanie zostało za daleko posunięte. Z drugiej 

jednak strony, kiedy narzekamy na‖posmak tłumaczenia‖ tego czy innego tekstu, mamy 

na myśli przeciwieństwo: że tłumacz nie dostosował zbytnio pracy oryginalnej do 

wymogów kulturowych (zaliczamy tutaj również zasady gramatyczne) języka 

docelowego. Każda z tych opinii może być uzasadniona, ale każda z nich może być także 

zbyt nieprzychylna. Bardzo interesujący przykład na temat analizy tłumaczenia można 

znaleźć w artykułach Kristinna Jóhannessona (1976), Ástráðura Eysteinssona (1984) oraz 

Helgiego Kress (1985). 

ÞT 

FM 
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T 

FT 
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FM 
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8.6 Tłumaczenia prozy i poezji 

By przyjrzeć się bliżej metodom pracy tłumaczy, nie tylko po to, by się czegoś od nich 

nauczyć, zwrócimy teraz uwagę na kilka przykładów. Najpierw zajmiemy się 

tłumaczeniami prozy, a w kolejnych podrozdziałach przyjrzymy się nieco bliżej 

przekładom poezji. 

Zaczniemy od dokładniej analizy przykładu tłumaczenia, które znajduje się pomiędzy 

tekstem specjalistycznym a literackim: 

The legends of the Heroic Age suggest both the origins and the destinies of 

the Achaeans. We must not ignore these stories; for though a sanguinary 

fancy enlivens them, they may contain more history than we suppose; and 

they are so bound up with Greek poetry, drama, and art that we should be 

at a loss to understand these without them. 

(Durant 1966: 38) 

[Legendy epoki bohaterów sugerują zarówno pochodzenie, jak i losy 

Achajów. Nie możemy ignorować tych opowieści; bo choć krwawa 

wyobraźnia ożywia je, mogą one zawierać więcej historii, niż nam się 

wydaje; są one tak związane z grecką poezją, dramatem oraz sztuką, że 

wielką stratą dla nas jest zrozumienie tego bez nich.] 

Praca historyczna Willa Duranta na temat Greków oraz Rzymian została 

opublikowana w islandzkim tłumaczeniu Jónasa Kristjánssona. Brzmi następująco: 

Sagnir hetjualdar lýsa uppruna og örlögum Akkea. Vér megum ekki ganga 

á snið við þessar frásagnir, því þótt þær séu ýktar og skáldskap blandnar, 

þá kann að vera meira hæft í þeim en haldið er. Og Sagnit þessar eru svo 

Fast bund nar grískum ljóðum, sjónleikjum og listaverkum að vér gætum 

alls ekki skilið þau ef vér hefðum ekki sagnirnar til skýringar. 

(Durant 1967:49) 

Zauważamy wiele interesujących zagadnień w tym tłumaczeniu. Można powiedzieć, 

że tłumacz wybrał raczej wysublimowaną formę języka. Używa na przykład wyrażenia 

vér zamiast við [my], sjónleikur zamiast leikrit [ oba wyrazy oznaczają sztukę teatralną] 

itd. Wydaje się to współgrać ze stylem oraz formą tekstu oryginalnego. Nie ma żadnego 

wahania w dzieleniu zdań kropką, przecinkiem czy średnikiem, co zgodne jest z 

islandzkim zwyczajami. W tłumaczeniach Jónasa często zauważyć można, że sięga on po 

specjalistyczne słownictwo islandzkie, przez co daje czytelnikom wrażenie, że czytają 

oryginalny tekst islandzki. Oto krótki przykład: 
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To the North, in Boeotia, a rival capital had equally Stirring traditions, 

destined to become the very substance of Greek drama in the classic age. 

(Durant 1966:40) 

I tłumaczenie Jónasa Kristjánssona: 

Lengra norður í landi þar sem Böótía heitir var önnur borg sem keppti við 

Aþenu. Þar gengu sagnir sem ekki voru síður áhrifamiklar, enda áttu þær 

fyrir sér að mynda kjarna grískra harmleikja á gullöldinni. 

(Durant 1967:51) 

[Dalej, na północ, w kraju, co się Beocja zwie, było inne miasto, któro 

rywalizowało z Atenami. Opowiadano historie, które nie mniejszy wpływ 

miały, gdyż później stały się istotą greckiej tragedii w dobie złotego wieku.] 

Wyjątkowo interesującym jest dawny zwrot: „þar sem Böótía heitir‖ [co się Beocja 

zwie]. Tłumacz nie waha się również ze wspomnieniem stolicy Aten, nawet, jeśli nie 

zostało to zrobione w tekście oryginalnym. Bez tego, islandzcy czytelnicy nie 

rozumieliby, które miasto było zaangażowane w rywalizację. Nie ma nic złego w tym 

objaśnieniu, ponieważ tekst ten jest tekstem specjalistycznym, co już zostało 

wspomniane. 

Przyjrzyjmy się teraz przykładom tłumaczeń literackich. Powieść biograficzna 

Gunnara Gunnarssona pt. Fjallkirkjan [Kościół w górach] została napisana w języku 

duńskim, a następnie przełożona, na język islandzki. Najpierw przetłumaczył ją Halldór 

Laxness, a później sam autor powieści. Oto pierwsze wersy tomu pierwszego, w 

oryginale w języku duńskim oraz w dwóch tłumaczeniach: 

De Aar, da jeg endnu var ung og uskyldig paa nær Arvesynden – de Aar, 

da mine Oplevelser afsatte Erfaringer unden Bitterhed- de Aar, da min 

Medlidenhed med alt Levende var ukritisk og inderling- de Aar, da Gud 

stod for mig som en gavmild venlig Farfar, Fanden som en lidt farlig og 

luenefuld men inderst inde dum og uskadelig Morfar- de Aar, da Lyset var 

sejrrigt og var Lys, og alt Mørke, al Angst kunde bortmanes med et 

Fadervor eller Korsets Tegn- de Aar, da jeg om Morgenen næppe kunde 

skimte Aftene, og sad tryg i Læ af en grøn Græstørv- Væg og legede med 

Straa-de Aar er svundne og vender aldrig tilbage. 

(Gunnar Gunnarsson 1923:7) 

Þau ár, þegar ég enn var ungur og saklaus, að erfðasyndinni undanskilinni; 

þau ár, þegar viðburðir lífsins miðluðu mér reynslu, sem var laus við 

beiskjur, þau ár, þegar vorkunn mín með öllu kviku var ógagnrýn og 

einlæg; þau ár, þegar Guð stóð mér fyrir hugskotssjónum sem örlátur og 
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vingjarnlegur föðurafi, Fjandinn eins og dálítið varasamur og 

duttlungafullur móðurafi, en undir niðri heimskur og meinlaus; þau ár 

þegar ljósið var í senn bæði ljós og allt myrkur og allan ótta mátti særa burt 

með einu faðirvori eða signingu; þau ár, þegar ég grillti ekki í kvöldið á 

morgnana og sat öruggur í skjóli undir grasi grónum moldarvegg og lék 

mér að stráum; þau ár eru liðin og koma aldrei aftur.  

(Halldór Laxness 1951:7)  

[Tamte lata, kiedy byłem jeszcze młody i niewinny, nie licząc grzechu 

pierworodnego; tamte lata, kiedy wydarzenia w moim życiu dawały mi 

doświadczenia, które całkowicie pozbawione były goryczy, tamte lata, 

kiedy moje współczucie dla wszystkiego, co żyje było tak szczere a 

zarazem pozbawione krytyki ; tamte lata, kiedy Bóg stanął przede mną 

jako dziadek hojny i przyjazny, a sam diabeł, jako trochę podstępny oraz 

kapryśny dziadek, jednak w głębi duszy głupi oraz szkodliwy; tamte lata, 

kiedy światło w tym samym czasie było zarówno światłem, jak i światłem 

triumfalnym i wszystkie ciemności i wszystkie obawy mogły zostać 

zaczarowane jedną Modlitwą Ojcze Nasz, lub jednym znakiem krzyża; 

tamte lata, kiedy nie zauważałem nocy nad ranem siadając bezpieczne pod 

porośniętą trawą ścianą ziemi bawiąc się źdźbłami trawy; tamte lata 

zniknęły i już nigdy nie powrócą.] 

Árin, þegar ég var ungur og saklaus af öðru erfðasyndinni; árin, þegar atvik 

líðandi stundar efldu með lífsreynslu lausa við beiskju; árin, þegar vorkunn 

mín með öllu kviku var einlæg og ógagnrýn; árin, þegar Drottinn stóð mér 

fyrir hugskotssjónum sem vænn og virðulegur föðurafi, Kölska hins vegar 

á stundum svipaði til ofurlítið viðsjáls og til alls búins, en samt ekki sérlega 

hættulegs og raunar fremur einfalds móðurafa, árin þegar ljósið var í senn 

ljós og sigursælt ljós og hægurinn hjá að særa burt allan myrkva ótta og 

nætur með einu stöku Faðirvori og signingu; árin, þegar mig að morgni var 

óraði fyrir kvöldinu fram undan, en sat ugglaus undir vallgrónum vegg og 

lék mér að stráum; þau ár eru liðin og eiga ekki afturkvæmt. 

(Gunnar Gunnarsson 1973:7) 

[Lata, kiedy byłem młody i niewinny, oprócz grzechu pierworodnego; lata, 

kiedy wydarzenia bieżącego czasu dawały mi doświadczenia pozbawione 

goryczy; lata, kiedy moje współczucie do wszystkiego, co żyje było 

szczerze i pozbawione krytyki; lata, kiedy Pan stanął przede mną, jako 

życzliwy oraz czcigodny dziadek, Szatan z drugiej jednak strony czasami 

trochę otwarty i gotowy na wszystko, niezbyt szczególnie niebezpieczny, 

lecz całkiem prosty dziadek; lata, kiedy światło było zarówno światłem, 

jak i światłem triumfalnym i łatwo było rzucić zaklęcie na wszystkie lęki 

oraz ciemne noce za pomocą jednej modlitwy: Ojcze Nasz oraz znaku 

krzyża; lata, kiedy z trudnością przychodziło mi do głowy, że nadejdzie 

noc, ale siedziałem pod trawiastą ścianą i bawiąc się źdźbłami trawy; te 

lata minęły i nigdy nie wrócą.] 
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Od razu widać, jak rożne mogą być dwa tłumaczenia tego samego rozdziału, dlatego 

pojawia się wiele pytań.  

Wielu z nas pomyślałoby, że naturalnym jest, by najpierw zapytać: Które z tłumaczeń 

jest lepsze? Jest raczej wątpliwe czy istnieje jednoznaczna odpowiedź na to pytanie. 

Obydwa tłumaczenia są „poprawne‖ w ich znaczeniu, ponieważ ich treść zawiera 

dokładnie to samo, co tekst źródłowy. Z drugiej jednak strony, można stwierdzić, że 

tłumacze wybrali nieco inne drogi, by to przekazać. 

Obydwa przekłady zawierają kilka słów więcej aniżeli tekst oryginalny. Oryginał 

zawiera 113 słów, tłumaczenie Halldóra to 122 wyrazy, a tłumaczenie Gunnara 126. 

Oczywiście jest to niewielka różnica, nadal jednak typowa dla tłumaczenia, co wcześniej 

często podkreślaliśmy. Doświadczeniem każdego tłumacza jest to, że tekst w przełożeniu 

staje się nieco dłuższy od oryginału, co zauważamy na przykładzie tłumaczenia Raju 

utraconego w podrozdziale 5.2. Wytłumaczenie jest takie, że tłumacz prawdopodobnie 

chce być pewien dostarczenia każdego ze znaczeń tekstu źródłowego, co okazuje się 

raczej trudne i w praktyce sięga on do dodatkowych objaśnień. W tym przypadku 

interesującym jest zastanowienie się, nad tym, czy autor (Gunnar Gunnarsson) uważa, że 

ma wolniejsze ręce w tej sprawie aniżeli obiektywny tłumacz (Halldór Laxness). Jak już 

wspomnieliśmy, tekst staje się nieco dłuższy w tłumaczeniu Gunnara. 

Tłumaczenie pojedynczych wyrazów w tym przykładzie może być również bardzo 

frapujące. Zastanówmy się na przykład nad tym, co można powiedzieć na temat tego, że 

Gunnar używa słów, Drottinn [Pan] oraz Kölski [Szatan], w tłumaczeniu wyrazów takich 

jak: Gud [Bóg] oraz Fanden [Diabeł], tam gdzie Halldór tłumaczy je, jako: Guð [Bóg] 

oraz Fjandinn [Diabeł]? Prawdopodobnie oznacza to, że Gunnar uznał, iż słowa, których 

użył w tłumaczeniu lepiej oddają nastrój, którego szukał wcześniej, podczas pisania 

oryginału w języku duńskim. Wyrazy tego typu są trudne w użyciu, dlatego należy, jak 

zostało już wcześniej powiedziane, być ostrożnym w przeświadczeniu, że bluźnierstwa 

mają takie samo znaczenie w obydwu językach, nawet jeśli pochodzą one z tej samej 

rodziny językowej. Doświadczeni tłumacze są świadomi tego, że może być to trudne 

(zob. 2.7). 

Wiele wyrazów z tego krótkiego tekstu jest zastanawiających. Jednak to, co uważamy 

na temat przekładu mine Oplevelser, to raczej kwestia naszej prywatnej opinii, tak jak w 

przypadku następujących tłumaczeń: „viðburðir lífsins‖ [wydarzenia z mojego życia] 

(HL) oraz „atvik líðandi stundar‖ [wydarzenia bieżącego czasu] (GG) ellegar en grøn 
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Græstørv-Væg: „grasi gróinn moldarveggur‖ (HL) [porośnięta trawą ściana z ziemi] oraz 

„vallgróinn veggur‖ [trawiasta ściana] (GG).  

Przyjrzyjmy się bliżej jeszcze kilku zagadnieniom. Interesującą na przykład, w 

tekście Gunnara, jest aluzja do dawnej literatury, co jest zapewne niezrozumiałe dla 

użytkowników języka duńskiego, a powinno być prostą sprawą dla czytelników 

islandzkich. Pochodzi to mniej więcej z islandzkiej powieści pt: Leikur að stráum (Leg 

med. Straa) [Zabawa ze źdźbłem trawy]. Islandzcy fani Jónasa Hallgrímssona z 

pewnością rozpoznają od razu wers z wiersza Grátittlingurinn [Świergotek]: „lék ég mér 

þá að stráum‖ [wtedy bawiłem się źdźbłami trawy], który odnosi się do poety bawiącego 

się w młodości. Innymi słowy, można założyć, że czytelnik tłumaczenia doskonale 

rozumie to, czego nie rozumieją czytelnicy oryginału! Nie chodzi tu jednak o 

wyjaśnienie zawarte w tym tłumaczeniu, a raczej o potwierdzenie tego, że Gunnar 

Gunnarsson był Islandczykiem, i jego pomysły pochodzą z islandzkiej rzeczywistości, 

nawet, jeśli pisał je w języku duńskim. 

Przez dość długi okres, jedną ze zmor tłumaczy były obszerne zdania, z wieloma 

wstawkami tak, jak np. uważano za niezwykły wyczyn, by pisać w języku niemieckim. 

Oto jeden z przykładów skomplikowanego zdania i rozwiązanie tego problemu 

przedstawione przez tłumacza:  

Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe Sonne an der 

Oberfläche der undurchdringlichen Finsternis meines Waldes ruht, und nur 

einzelne Strahlen sich in das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen 

Grase am fallenden Bache liege, und näher an der Erde tausend 

mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden; wenn ich das Wimmeln 

der kleinen Welt zwischen Halmen, die unzähligen, unergründlichen 

Gestalten der Würmchen, der Mückchen näher an meinem Herzen fühle, 

und fühle die Gegenwart des Allmächtigen, der uns nach seinem Bilde 

schuf, das Wehen des Alliebenden, der uns in ewiger Wonne schwebend 

trägt und erhält; mein Freund! wenn‘s dann um meine Augen dämmert, 

und die Welt um mich her und der Himmel ganz in meiner Seele ruhn wie 

die Gestalt einer Geliebten — dann sehne ich mich oft und denke:… 

(Goethe 1978:9) 

[Kiedy z uroczej doliny podnoszą się opary, a słońce patrzy z wysoka na 

nieprzenikniona ciemń lasu, wysyłając jeno małe wiązki promieni w głąb 

tego świętego przybytku, leżę sobie w wysokiej trawie nad brzegiem 

szemrzącego potoku. Przytulony do ziemi, dziwuje się rozlicznym trawkom, 

czuje blisko serca rojowisko mnóstwa małych robaczków i komarów, 

snujących się pośród źdźbeł, i patrzę na ich przedziwne, tajemnicze kształty. 

Wówczas czuje żywo obecność Wszechmocnego, który stworzył nas na 
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swój obraz i podobieństwo, chwytam tchnienie Tego, który wszystko swą 

miłością otacza i utrzymuje świat przy życiu. Przyjacielu, wówczas ćmi mi 

się w oczach, a cała ziemia wokół i niebo spoczywa w mej duszy, jak zjawa 

ukochanej. Tęsknię wówczas i myślę:…]40 

Istnieje ryzyko, że dostaną lekkich dreszczy, nawet ci, którzy rozumieją tylko trochę 

język niemiecki. Słowa tekstu nie są jakoś specjalnie wyszukane, jak to jest natomiast 

możliwe, by przetłumaczyć ten rozwlekły styl na język islandzki? Przyjrzyjmy się temu, 

czego dokonał w islandzkim tłumaczeniu Cierpienia młodego Wertera [Rauna Werthers 

hins unga,] Gísli Ásmundsson: 

Þegar dalalæðan stígur kringum mig í dalnum mínum góða og hásólin hvílir á 

yfirborði órjúfanlegrar dimmu skógarins míns og aðeins stöku geislar smjúga 

inn í helgidóminn [í prentuðum texta stendur: helgidúkinn, sem hlýtur að vera 

ritvilla] og ég hvíli í háu grasinu við niðandi lækinn og undrast, svo nálægur 

jörðinni, ótöluleg grösin í fjölbreytileik sínum, þegar ég finn iðandi grúa 

smádýranna milli stráanna og finn orma og mý í sínum óteljandi og 

órannsakanlegu myndum nær hjarta mér og skynja nálægð almættisins, sem 

skapaði okkur í sinni mynd, andblæ hins algóða, sem ber okkur og annast 

okkur svífandi í eilífri sælu! Góði vinur, þegar mér vöknar þá um augu og 

heimurinn umhverfis mig og himinninn hvíla algerlega í sál minni eins og 

líkami ástmeyjar, þá verð ég oft gripinn þrá og hugsa með mér:... 

(Goethe 1987:9-10) 

Wydaje się to doskonałym rozwiązanie tego niezwykle trudnego zadania. Można 

powiedzieć, że tłumacz zweryfikował możliwość języka źródłowego, odnosząc sukces w 

stworzeniu jednego zdania złożonego z około 120 wyrazów! Co więcej, podąża on za 

tekstem oryginalnym, jak również za kolejnością wyrazów, kiedy tylko jest to możliwe. 

Kontekst tłumaczenia jest zrozumiałym i można stwierdzić, że tekst przekładu jest tak 

samo komfortowy w czytaniu jak oryginał. 

Nadszedł jednak odpowiedni moment, by zająć się kolejnym tematem, przyglądając 

się bliżej tłumaczeniom poezji. 

8.7 Tłumaczenia poezji 

Omawiając szyk wyrazów w tłumaczeniach w języku islandzkim (4.1) okazało się, że 

nawet w przypadku języków w jakimś stopniu ze sobą spokrewnionych, kiedy zmieni się 

kolejność wyrazów w zdaniu, należy wszystko dopasować do zasad języka docelowego. 

Wskazano również, że szyk wyrazów w języku islandzkim jest właściwie wolny, choć 

                                                 
40

 Przekład w języku polskim: Franciszek Mirandola Cierpienia młodego Wertera, str. 34:35 
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obowiązują pewne zasady regulujące w stopniu podstawowym to zagadnienie i są one 

bardzo podobne do tych istniejących w językach pokrewnych. 

Kiedy mówimy o poezji, obowiązują nieco inne zasady. W tradycyjnej poezji 

islandzkiej na przykład, obowiązują nadal zasady, które zostały już dawno odrzucone 

prze inne języki skandynawskie, jest to min. aliteracja zdań. Można powiedzieć, że 

prawie każdy islandzki tłumacz poezji uzna, że należy ujarzmić sztywny obcy wiersz do 

zasad aliteracji oraz jej brzmienia zgodnie z zasadami języka islandzkiego. Jest to 

wielowiekowa metoda, usuwająca wszystkie podejrzenia. Z drugiej jednak strony, 

oczywistym jest, że aliteracja oraz jej brzmienie przysparza tłumaczom poezji islandzkiej 

wiele problemów. Ponieważ jest ona faktorem formy, który nie może zostać pominięty, 

tłumacze często nie tylko muszą przeformułować myśli obcych poetów w nowy sposób, 

zgodnie z zasadami języka docelowego, ale również ugiąć je pod zasadami nowego stylu. 

Później przyjrzymy się kilku takim przykładom, które nie zostały jednak wybrane po to, 

by pokazać brak rymu, czy też nieudolne rozwiązania, a wręcz przeciwnie. 

Pierwszy z przykładów przedstawia dwa tłumaczenia jednego z dzieł szwedzkiego 

poety Carlsa Michaela Bellmana. Jednym z jego słynnych wierszy biblijnych jest bez 

wątpienia piosenka o Noe. Po raz pierwszy została ona przełożona na język islandzki 

przez Eiríkura Björnssona i opublikowana w 1787 (porównaj Pétur Sigurðsson 1967). 

Tłumaczenie to jednak uważa się za bardzo niedokładne i tylko kilka strof z wiersza 

zostało użytych w piosence. Pierwsza zwrotka w języku źródłowym brzmi następująco:  

Gubben Noak, gubben Noak 

var en hedersman. 

När han gick ur arken 

plantera han på marken 

mycket vin, ja mycket vin, ja 

detta gjorde han. 

(Bellman 1966:100) 

Treść zwrotki jest dość prosta:,Mężczyzna o imieniu Noe był dobrym człowiekiem. 

Kiedy opuścił arkę, zasadził wiele wspaniałych winorośli, tak właśnie zrobił on.‗ 

W tłumaczeniu Eiríkura trudno jest powiedzieć, czy zwrotka jest odpowiednikiem 

strof napisanych przez Bellmana, natomiast prawdopodobnym jest, że poniższa zwrotka 

jest tłumaczeniem tej powyższej: 
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Gamli Nói, gamli Nói,   [Stary Noe, stary Noe, 

Guðhræddur og vís.    Pobożny i mądry. 

Mikilsvirtur maður,    Wysoce ceniony człowiek 

Mörgum velviljaður,    Przyjazny dla wielu 

Þótt hann drykki, þótt hann drykki,  Nawet jeśli pił, nawet jeśli pił 

Þá samt bar hann prís.    Wciąż miał godność.]
41

 

(Eiríkur Björnsson 1787) 

Jest to nieprawidłowe tłumaczenie, co więcej, wprowadzające w błąd. Bellman w 

swojej piosence kładzie nacisk na korzyści płynące z czynu Noego, na to, że zasadził 

winną latorośl, Eiríkur natomiast wspomina, że był on pobożny i mądry, lecz za dużo pił. 

Co więcej, należy tutaj wspomnieć, że Eiríkur nie nazwał swojej zwrotki tłumaczeniem, 

jedynie wspomniał, że została ona „napisana przez E.B.”, choć nie ma żadnej 

wątpliwości skąd pochodzi.  

Dużo później znany tłumacz tekstów lirycznych – Sigurður Þórarinsson, 

przetłumaczył wiersz pt. Nóa. Pierwsza zwrotka wygląda następująco: 

Gamli Nói, gamli Nói   [Stary Noe, stary Noe 

gæðamaður var.    sympatycznym człowiekiem był. 

Góðri úr örk þá gekk hann,   Opuscił dobrą arkę 

góða hugmynd fékk hann.    na dobry pomysł wpadł. 

Gnægðir víns, já gnægðir víns Mnóstwo winnej latorośli, 

winnej latorośli, o tak 

hann gróðursetti þar.   zasadził tam] 42 

(Sigurður Þórarinsson 1983:42) 

Jest to zdecydowanie dokładniejsze tłumaczenie od poprzedniego. Chociaż Sigurður 

miał problem z aliteracją. Kiedy zdecydował się na zachowanie przymiotnika gamall 

[stary], jako cechę charakterystyczną Noego, został tym samym zmuszony do znalezienia 

innego przymiotnika, który zaczyna się na g i dlatego też użył wyrazu gæðamaður 

[dobry, sympatyczny]. Bardziej dokładnym jednak byłoby prawdopodobnie użycie 

wyrazu sómamaður [czcigodny człowiek] lub heiðursmaður [dżentelmen]. W zwrotce 

                                                 
41 Tłmaczenie dosłowne w języku polskim 
42 Tłumaczenie dosłowne w języku polskim 
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Bellmana wszystko jest proste i płynne, natomiast w przełożeniu w języku islandzkim 

aliteracja wydaje się zmuszać tłumacza do dodania przymiotnika określającego pomysł 

Noego. Możemy również dodać, że błędnym jest użycie wyrazu vín [ wino] w znaczeniu 

vínviður [winorośl, winna latorośl]. Jest to poprawne w języku szwedzkim, natomiast nie 

w języku islandzkim. Dokonując surowej analizy, możemy nie zgodzić się również z 

tym, że wyraz örkinni [arka] nie został tak mocno zaakcentowany w tłumaczeniu, jak w 

oryginale. 

Poza tym, tłumaczenie Sigurðura posiada dużo zalet. Jest tekstem płynnym, który 

wpada w ucho i łatwo się go recytuje lub śpiewa oraz, co równie ważnym jest, zawiera 

na końcu zwrotki dowcipny element. Co więcej, nastój tekstu oryginalnego został 

oddany, dlatego islandzcy miłośnicy poezji mogą być zadowoleni. 

Wspomnieliśmy wcześniej, że tłumacze czasem dokonują zaadaptowania tekstów, tj. 

wprowadzają elementy środowiska kulturowego tekstu docelowego, zamiast zachowania 

obcego środowiska, sprawiając wrażenie, że wydarzenie, o którym jest mowa, rozgrywa 

się na terytorium specyficznym dla odbiorcy itd. Możemy znaleźć wiele dobrych tego 

przykładów w islandzkich tłumaczeniach poezji. Tutaj przyjrzymy się jedynie jednemu z 

nich. 

Szwedzki poeta Gustaf Fröding napisał kiedyś wiersz o dansingu, którego akcja, jak 

sobie wyobraził, rozgrywa się w dzielnicy jego zamieszkania w Vermaland, w Szwecji. 

Pierwsza zwrotka w języku źródłowym brzmi następująco: 

Det var dans bort i vägen på lördagsnatten, 

över nejden gick låten av spelet och skratten, 

det var tjoh! det var hopp! det var hej! 

Nils Utterman, token och spelmansfanten, 

han satt med sitt bälgspel vid landsvägskanten, 

för dudeli! dudeli! dej! 

(cytat: Kristinn Jóhannesson 1976:64) 

Choć dansing pod gołym niebem nie jest popularną rzeczą na Islandii, to Magnúsowi 

Ásgeirssonowi udało się zaadaptować ten wiersz wręcz idealnie. Pierwsza zwrotka brzmi 

następująco: 
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Það var kátt hérna um laugardagskvöldið á Gili, [Było fajnie w ostatnią 

sobotę w Gil,  

Það kvað við öll sveitin af dansi og spili,  w całej okolicy brzmiała 

muzyka, 

Það var hó! Það var hopp! Það var hæ!  Było ho! było hop! Było 

haj! 

Hann Hofs-Láki, æringi austan af landi  błazen ze wschodu  

Þar úti í túnfæti dragspilið þandi, tam na łące grał na 

harmonii 

Hæ dúdelí! Dúdelí! Dæ!  Haj dudidej! Dudidaj! 

Daj!]43 

(cytat: Kristinn Jóhannesson 1976: 65) 

W pierwszym wersie zwrotki natychmiast zauważamy zaadaptowanie, poprzez 

użycie nazwy islandzkiego regionu. Zamiast „bort i vägen‖ tłumacz użył wyrazu Gil, a 

miejsce to, tak jak pozostałe użyte w tłumaczeniu, jest tak znajome, że większość 

islandzkich czytelników może zlokalizować dansing w ich własnym regionie! To samo 

dzieje się w przypadku wyrażenia Nils Utterman, które staje się Hofs-Láki. Co więcej, 

zamiast wyrażenia „token och spelmansfanten‖, zostaje dodane wyrażenie „æringi austan 

af landi‖ [błazen ze wschodu], (æringi jest dobrym tłumaczeniem wyrażenia tok, z 

drugiej jednak strony spelmansfant byłoby lepiej przetłumaczone jako flakkarinn með 

nikkuna [wędrowiec z akordeonem], czy tym podobne). Kristinn Jóhannesson w jednym 

ze swoich artykułów zatytułowanym „Frå Värmland til Borgarfjörðu‖ pisze, że zmiany, 

których dokonał Magnús, współgrają ze zwrotkami, podsumowuje to stwierdzając, że 

tłumacz odniósł sukces w przekonaniu czytelników, że „att dikten inte är en översättning 

utan ett isländskt original‖ [nie jest to przekład, a wręcz oryginalny tekst islandzki] 

(Kristinn Jóhannesson 1976: 68). Magnús często bawił się tłumaczeniami z podobnym 

rezultatem. 

Wersy, które zostały tutaj omówione, nie były w zbyt skomplikowanym tonie czy 

stylu dla tłumaczy. Inna sytuacja zachodzi w ostatnim przykładzie tej pracy, w wierszu 

„The Raven‖ [Kruk] Edgara Allana Poe (1809-1849). Autor był jednym z najbardziej 

znanych poetów oraz powieściopisarzy amerykańskich, a utwór ten należy do jednego z 
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jego najsłynniejszych dzieł. Porównanie tłumaczeń pozostawimy czytelnikom, natomiast 

komentarze oczywiście zostaną dodane.  

Należymy do grona szczęśliwców posiadających tłumaczenia „The Raven‖ [Kruka] 

wykonane przez trzech znakomitych pisarzy, Matthíasa Jochumssona, Einara 

Benediktssona oraz Þorsteina z Hamar. Ze względu na długość wiersza nie możemy 

przedstawić całego tekstu, jednak tak, jak poprzednio, przyjrzymy się jednej ze zwrotek 

oryginału, a następnie jej tłumaczeniom: 

Pierwsza strofa oryginału brzmi następująco: 

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak  

 and weary, 

Over many a quaint and curious volume of forgotten lore, 

 While I nodded, nearly napping, suddenly there came 

 a tapping, 

as of some one gently rapping, rapping at my chamber door. 

'Tis some visitor, I muttered, tapping at my chamber door- 

 Only this, and nothing more. 

(Poe 1943:101) 

[Raz – posępna północ była – gdym, znużony i bez siły 

Nad dziwnością obyczajów dumał, tych sprzed lat tysięcy, 

Kiedym drzemał (spać się chciało), nagle coś w drzwi zastukało, 

Jakby pukał ktoś nieśmiało, delikatne czyjeś ręce. 

„To gość jakiś snadź – mruknąłem – puka, czy mu czas poświęcę? 

Tylko tyle i nic więcej.‖]
44

 

W tym przykładzie tłumacz musi pamiętać o wielu istotnych rzeczach (a problemów 

przybywa w dalszej części wiersza). Jednym z tych problemów jest specyficzne metrum 

z długimi zdaniami oraz rymem wewnętrznym. Każdy z wymienionych powyżej 

tłumaczy islandzkich rozwiązał problem w podobny sposób. Einar sugeruje użycie 

długich zdań, nadal jednak dzieli wersy rymem. Następny problem stanowi „aliteracja 

zdań‖ zastosowana przez poetę. Nie jest ona zgodna z tradycyjnym metrum w języku 

islandzkim, dlatego nie jest konieczna w przekładzie, z drugiej jednak strony jest bardzo 
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wyraźna dla użytkowników języka angielskiego (weak and weary; quaint and curious 

itd.). Trzecią rzeczą jest idealny rym oraz harmonia, powtórzenia tego samego dźwięku 

(napping: tapping, rapping, rapping: tapping). Wszystko to, stanowi jedynie dodatek do 

naturalnego znaczenia wyrazów. Poza tym bardzo interesującym jest obserwowanie 

pracy tłumaczy nad rozwiązywaniem tego typu problemów. Należy wspomnieć, że 

wyraz more w wyrażeniu‖nothing more”, właściwie odnosi się do krakania kruka, co 

tłumaczy użycie dziwnego słownictwa w zwrotce Matthíasa Jochumssona (inne zmiany 

w wierszu oryginalnym to evermore oraz nevermore). Jest to dobry przykład problemu, 

który może się pojawić, kiedy tłumaczymy onomatopeje, tj. kiedy poszukujemy 

wyrazów dźwiękonaśladowczych, które odpowiadają temu samemu dźwiękowi użytemu 

w tekście oryginalnym. Wiele takich przykładów, na przykład w zdaniach: Ich Liebe dich 

(niem.), Je t’aime (fr.), I love you (ang.), Jeg elsker dig (duń.) oraz Ég elska þig (isl.) 

można po prostu uznać za odpowiadające sobie, chociaż brzmią tak różnie! Interesująca 

refleksja na ten temat widnieje w artykule Helgiego Hálfdanarsona (1987), który podaje 

przykłady wyrazów, które brzmią zbyt odmiennie, by zachować to, że oznaczają to samo, 

lub że ich ekspresja staje się taka sama w różnych językach. 

Tłumaczenie Matthíasa Jochumssona pierwszej zwrotki Kruka [tytuł islandzki 

Hrafnsins] brzmi następująco: 

Gamla‘ ársnóttu napurkalda 

nam ég letur fræði-spjalda; 

flövar myndir fyrri Alda 

fylltu brjóstið leiðslu-ró; 

vart þó blund ég festi, fyrr en 

felmt mér varð við högg á dyrin- 

―einhver kom og drap á dyrin! 

Dumpið glöggt ég heyrði þó!‖ 

Upp ég hrökk af illum draumi, 

um mig kynja-hrollur fló: 

Hver er úti? - ―Enginn-kró!” 

(Matthías Jochumsson 1958:550) 

Jeśli porównamy tłumaczenie z oryginałem, to zauważymy kilka błędów. Pierwszy 

wyraz jest oczywiście nieodpowiedni. W drugiej zwrotce oryginału napisane jest, że 
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dzieje się to „in the bleak December‖ [w ponury grudzień], a nie w nowy rok [nýársnótt] 

(czy też noc sylwestrową [gamla ársnótt]). Czytanie kart naukowych [lestur fræði 

spjalda] jest równie wątpliwym tłumaczeniem słów: volume of forgotten lore i tak dalej. 

Szczególnie zawstydzający jest rym: fyrr en: dyrin, gdzie tłumacz używa prawie 

niespotykanej już formy wyrazu, (choć rodzaj nijaki wyrazu dyr można znaleźć w starym 

języku). Najciekawsze jest to, że najgorszą rzeczą jest użycie wyrażenia Enginn-kró! 

zamiast normalnego wyrażenia nothing more. Z drugiej jednak strony rym tekstu jest 

dość złowieszczy i w ten sposób zgodny z oryginałem.  

Einar Benediktsson po raz pierwszy opublikował swoje tłumaczenie w 1892 roku. 

Pierwsza zwrotka brzmi następująco: 

Yfir mold sig miðnótt breiddi, 

 mæddur, krankur huga‘ eg leiddi 

fyrri manna forn og kynleg 

 fræði ýms, er ræktu þeir. 

Höfgi mér á hvarma þægt sé; 

 heyrist mér þá líkt og vægt sé 

drepið högg á dyrnar, - hægt sé 

 drepið léttum fingri.‖Heyr. 

Það er gestur‖, þuldi‘ eg lágt, 

„við þrepskjöld dyr að knýja, heyr; 

aðkomandi, ekki meir‘.‖ 

(Einar Benediktsson 1964: 58) 

Nie ma wątpliwości, że tłumaczenie to jest dużo bardziej precyzyjne od tłumaczenia 

Matthíasa. Czytelnik może jednak uznać za zbytnio wyszukane to, że poeta cytuje 

samego siebie przez wyrażenie „Heyr‖. Pretensjonalna forma wyrazu þrepskjöld  jest 

również wątpliwa, tak jak wyrażenie nie więcej [ekki meir], które brzmi trochę dziwnie. 

Czytelnik mógłby właściwie zapytać samego siebie, czemu nie nic więcej [ekkert meir] 

(porównaj nothing more)? 

Trzecie tłumaczenie tego wiersza – Þorsteina z Hamri zostało opublikowane w 1985 

roku w Ný ljóð wraz z innymi tłumaczeniami prac Poe'a. Tłumaczenie to zdecydowanie 

różni się od pozostałych, być może, dlatego że poeta należy do innego pokolenia niż 
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poprzedni tłumacze. Forma poezji została zachowana, a pierwsza strofa brzmi 

następująco: 

Nóttu eina auðnarlega 

er ég þreytti á marga vega 

glímu við hin fornu fræði, 

fyrrum skráð á sagnablað, 

valid svefnsins verjast reyndi- 

var þá líkt sem högg ég greindi, 

einsog hönd því höggi beindi 

hússins luktu dyrum að. 

„Gestur,‖ helzt sú hugsun greip mig, 

„húsum mínum kemur að – 

einhver gestur – aðeins það.‖ 

(Þorsteinn z Hamri 1985:61) 

Interesującym jest to, że Þorsteinn ignoruje odbicie refleksji krakania kruka (również 

później), dlatego też można pomyśleć, że brakuje czegoś w tłumaczeniu.  

Wszystkie te tłumaczenia przedstawiają różne rozwiązania tłumaczy. Wszystkie są 

również dowodem na to, że poeci pragną islandzkim czytelnikom przybliżyć literaturę 

obcą na tyle, by uczynić ją częścią islandzkiej kultury. Jedną z przyczyn napisania tej 

książki jest szacunek kulturze. 

8.8 Podsumowanie 

Porady dla tłumaczy literatury będą podobne do instrukcji podanych w poprzednich 

rozdziałach. Można je podsumować następująco: 

Tłumacz musi zacząć od analizy tekstu, by być zdolnym do wybrania 

odpowiedniego kostiumu (porównaj rozdział 6). 

Tłumacz musi zdecydować, do jakiego zakresu chce śledzić określony tok 

tłumaczeniowy. Kiedy należy zaadaptować, a kiedy powinno się podjąć 

próbę tego, by czytelnik wyczuł odmienność kultury reprezentowanej 

przez autora tekstu źródłowego? 



145 

9 „Przykazania” dla tłumaczy 

Poprzednie rozdziały kończyły się zwykle poradami dla tłumaczy. W zakończeniu tej 

pracy należy wyselekcjonować najważniejsze z nich, tworząc swoiste‖przykazania‖ 

tłumaczy. W książce przeszliśmy od spraw najbardziej ogólnych do porad dotyczących 

spraw szczegółowych, jednak tłumacz podąża zazwyczaj w przeciwnym kierunku. 

Dlatego też przyjmiemy ten kierunek postępowania:  

1. Tłumacz powinien zacząć od analizy tekstu i zaznajomienia się z jego 

charakterem, po to, by dobrać mu odpowiednią oprawę. 

2. Tłumacz powinien włożyć dużo pracy w analizę stylu oraz formy tekstu, którym 

będzie się zajmował. Kiedy to zostanie ukończone, w każdym z przypadków 

pojawi się wiele różnych kwestii do rozwiązania. Umożliwi to zauważenie różnicy 

pomiędzy tekstami specjalistycznym i użytkowymi a tekstami literackimi. 

3. Oczywiście jasne musi być, że te same metody tłumaczeń nie pasują do wszystkich 

rodzajów tekstów. W niektórych przypadkach wystarczy jedynie powtórzyć 

główne zagadnienia tekstu, a w innych lepiej jest śledzić tekst oryginalny 

dokładnie, tak, by za pierwszym razem wyjaśnić znaczenie tekstu, a następnie 

stworzyć tekst islandzki. Na końcu powinny być wzięte pod uwagę charakter oraz 

forma tekstu. 

4. Tłumacz powinien zdecydować, w jaki sposób podejdzie do każdego z 

określonych rodzajów tłumaczenia. Kiedy należy tekst zaadaptować, a kiedy 

sprawić, by czytelnik poczuł się jak w domu z autorem teksu oryginalnego? 

5. Celem dobrego tłumacza powinna być umiejętność formułowania w języku 

islandzkim tego, co zostało wcześniej powiedziane lub napisane w języku obcym. 

Zasady języka ojczystego muszą być szanowane. Często prowadzi to do sytuacji, 

że przekształcony tekst skłania do zapytania:‖Jaki jest najnaturalniejszy sposób 

powiedzenia w języku islandzkim tego, co jest omawiane?‖ 

6. Tłumacz tekstu naukowego powinien zwracać szczególną uwagę na koncepty 

teoretyczne. Musi on wziąć pod uwagę to, czy i kiedy wymagane jest użycie słów 

akademickich i musi dowiedzieć się, czy w tekście artykułu występuje jakaś 

terminologia. 

7. Tłumaczowi tekstu specjalistycznego lub użytkowego zezwala się na użycie 

objaśnień, jeśli nie ma on innego wyboru. Czasem czytelnicy islandzcy mają inne 

doświadczenia niż czytelnicy zagraniczni, dlatego też potrzebują oni objaśnień, 

jeśli nie są one zawarte w tekście oryginalnym. Oczywiście może zdarzyć się 

sytuacja odwrotna, ponieważ niektóre elementy tekstu nie muszą być objaśnione. 

Niewątpliwie musi być to zrobione z umiarem. 
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8. To oczywiste, że tak nie jest, że słowo jest równe słowu, jest również jasne, że 

forma nie jest koniecznie równa formie, kiedy zostaje przeniesiona z języka 

obcego. Tłumacz musi ocenić, kiedy wolno mu odstąpić np. od formy poetyckiej 

tekstu, a kiedy nie. 

9. Bardzo ważnym jest, by zrozumieć jednoznaczność i wieloznaczność tekstu. 

Tłumacz nie ma automatycznego zezwolenia na to, by tekst wieloznaczny 

zamienić w jednoznaczny i nie może również pozwolić sobie na przetłumaczenie 

tego, co jednoznaczne w dwuznaczny sposób. 

10. Najbardziej powszechne błędy w tłumaczeniach biorą się stąd, że tłumacz w danej 

chwili ma wrażenie, że dokładnie zrozumiał to, czego właściwie nie zrozumiał 

poprawnie. Dlatego też, ostatnim przykazaniem tłumaczy może być: 

Nie spiesz się, upewnij się, że poprawnie zrozumiałeś tekst źródłowy! 
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