
459

Jerzy Żmudzki (https://orcid.org/0000-0003-3617-5569)
ZakładLingwistykiStosowanejUMCSLublin

Kilka refleksji nad aktualnym stanem nauki o translacji

Zaanonsowany w tytule temat artykułu jak też i jego sformułowanie opierają się na 
przeprowadzonych analizach aktualnego stanu badań dotyczących rzeczywistości 
translacyjnej oraz dydaktyki translacji realizowanej na poziomie uniwersyteckim 
w Polsce w oparciu o istniejące opracowania i badania szczegółowe. Głównym 
celem mojego omówienia jest zdiagnozowanie, zidentyfikowanie i scharakte-
ryzowanie, oczywiście i z konieczności w trybie selekcji, dominujących zjawisk 
w wyznaczonym zakresie i mających charakter określonych tendencji. Zasadniczą 
motywację do podjęcia tego zadania stanowi wcześniejsza moja próba przeprowa-
dzenia pewnego oglądu bilansującego stan translatoryki polskiej jako dyscypliny 
dalej konkurującej z innymi, różnie koncepcyjnie wyprofilowanymi, oznaczanymi 
i nazywanymi, a których wspólny przedmiot badań, jednakże o różnym zakresie 
profilowania paradygmatycznego, stanowi rzeczywistość translacyjna w obszarze 
badań, dydaktyki i praktyki. Efektem tych działań był tekst pt. „Problemy, zadania 
i wyzwania translatoryki”, który ukazał się w roku 2009 w tomie 1. ,LingwistykiSto-
sowanej’. I dlatego też głównym zagadnieniem i zadaniem pozostaje odpowiedź na 
pytanie, w jakim stopniu, na ile i w jakim zakresie rzeczywistość badań nad translacją 
zmieniła się, czy zasygnalizowane przeze mnie problemy w tamtym czasie zostały 
rozwiązane lub też nie, i jaka jest ogólna dynamika zmian w ramach zróżnicowanej, 
co prawda, ale prężnie istniejącej i rozwijającej się dalej nauki o translacji w sensie 
globalnym. Użycie tej nazwy podyktowane jest jedynie potrzebą tego projektu; ma 
ona charakter okazjonalny i zaletę adekwatnej ekstensjonalności, obejmującej cały 
zakres istniejących i możliwych dyscyplin i subdyscyplin naukowych zajmujących 
się badaniem rzeczywistości translacyjnej w jej różnych odmianach. Wówczas jak 
i teraz deklaruję przynależność mojej konfesji naukowej do translatoryki antropo-
centrycznej, wykreowanej i rozwijanej przez prof. prof. F. Gruczę i S. Gruczę oraz 
innych badaczy w oparciu o dla mnie racjonalną argumentację konstrukcji i funkcjo-
nowania podstawowych jej paradygmatów. Z tego względu podjęte zadanie aktualnej 
diagnozy analitycznej będę realizował w pewnym stopniu i zakresie w odniesieniu 
do paradygmatycznej specyfiki translatoryki antropocentrycznej.

Podobne zadania charakterystyki stanu badań nad rzeczywistością translacyjną 
podejmowane były też przez innych badaczy we wcześniejszym, w tym samym lub 
w nieco późniejszym okresie jak min. Legeżyńska (2002), Hejwowski, Szczęsny, 
Topczewska (2009), Tryuk (2011), de Bończa Bukowski, Heydel red. (2013), Kuźnik 
(2014), Piotrowska (2016), Skibińska (2015 i 2017) oraz inni badacze w ramach 
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projektu MOaP, realizowanym na UJ. Cechą charakterystyczną projektów i badań 
wymienionych autorów jest opowiadanie się, lub też definiowanie się w ramach 
dyscypliny określanej jako przekładoznawstwo zorientowane na przekład w znacze-
niu proces i produkt lub też produkt wynikający z procesu tłumaczenia (R. Lewicki 
2011). Odpowiada to w pełni określonej linii konserwatywnej zakotwiczonej w tra-
dycji stanowiąc jednocześnie wyraźne ograniczenie przedmiotu badań, ponieważ 
rzeczywistość translacyjną zgodnie z twierdzeniem F. Gruczy (1996: 42) stanowią 
nie tylko procesy interlingwalne a także wszystkie interkodalne, które w pełni inte-
gruje translatoryka antropocentryczna jako dyscyplina wielowymiarowa obejmują-
ca w swym programie definiowany przedmiot badań, w centrum których usytuowa-
ny jest człowiek wraz z jemu właściwą specyfiką kompetencyjną. Główne linie 
podziału wewnątrz grupy dyscyplin, tworzących wspomnianą naukę o translacji, 
czyli przekładoznawstwo i dających się w ten sposób przyporządkować, przebiega-
ją w dalszym ciągu pomiędzy literaturoznawstwem i językoznawstwem. I z tego 
względu wg Tabakowskiej (już w roku 2001) niemożliwa jest tak daleko idąca inte-
gracja dyscyplinowa. „Jeżeli jednak ktoś faktycznie podjąłby się takiego zadania, 
zapewne w miarę upływu czasu coraz jaśniej zdawałby sobie sprawę, że w istocie 
‘całościowe podejście do przekładu, systematyczne i oparte na solidnych podstawach 
teoretycznych’” (Gutt 1991: 1) po prostu nie istnieje (Tabakowska 2001: 8).” Z tego 
też względu D. Urbanek w roku 2004 podjęła próbę poszukiwania ciągłości w teo-
retycznej myśli o przekładzie jako tzw. miejsc wspólnych (2004: 11), gdzie różno-
rodne nurty oraz koncepcje przekładu wchodzą ze sobą w relacje o różnym stopniu 
oddziaływania na siebie i wiązania. A zatem faktyczny stan wewnętrznego zróżni-
cowania trwa nadal, co widoczne jest w nazywaniu dyscyplin lub subdyscyplin 
tworzących naukę o translacji, jednakże nie tylko ze względu na wspomniane wy-
profilowanie tymi dwoma głównymi nurtami i ich podstawami paradygmatycznymi; 
dochodzi do tych przyczyn zróżnicowania charakterystyczne wyprofilowanie neofi-
lologiczne jako zjawisko, które we wspomnianej wcześniejszej mojej pracy określi-
łem mianem grawitacji neofilologicznej, co znalazło potwierdzenie w tekstach 
wielu innych badaczy. Dlatego też w dobie dzisiejszej uprawiane i rozwijane są 
dalej takie dyscypliny, jak przekładoznawstwo, translatologia, traduktologia, studia 
translacyjne (Translation Studies), lingwistyka translacji i najbliższa mi translatory-
ka antropocentryczna z nowymi „rozgałęzieniami” dyscyplinowymi, jak translato-
ryka eksperymentalna, translatoryka eyetrackingowa czy translodydaktyka również 
na bazie eyetrackingowej, rozwijanymi i realizowanymi z powodzeniem i przede 
wszystkim w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej na WLS 
UW. Jednakże podział ten nie oznacza prostego przyporządkowania wymienionych 
dyscyplin do określonych obszarów neofilologicznych, o czym można było mówić 
ok. 10 lat temu. Bowiem w obrębie poszczególnych neofilologii mamy do czynienia 
z dokładnym i częstym wymieszaniem paradygmatyczno-koncepcyjnym, które 
pozwala na identyfikację jeszcze innego rodzaju grawitacji, a mianowicie wewnątrz-
filologicznej grawitacji profilowania paradygmatyczno-koncepcyjnego. Pomimo 
takiego właśnie stanu pewnego integrowania dzięki podejmowaniu zarówno wspól-
nych projektów naukowych a także organizowaniu określonych wydarzeń konferen-
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cyjnych, zwłaszcza pod egidą PTLS, wspomniana grawitacja neofilologiczna choć 
w mniejszym stopniu charakteryzuje nadal badania w ramach nauki o translacji. 
Warto i należy w tym miejscu podkreślić wagę rokrocznych konferencji PTLS, 
które stanowią i tworzą niezwykle ważne forum konfrontacji naukowych różnych 
koncepcji i paradygmatów leżących u podstaw realizowanych projektów badawczych 
m.in. w ramach nauki o translacji. Podobne wysiłki czyni Krakowskie Towarzystwo 
Tertium. Wspomniana grawitacja wynika z różnego zakotwiczenia paradygmatycz-
no-koncepcyjnego realizowanych projektów nie tylko w sensie pewnego szpagatu 
pomiędzy filologią obcą, uprawianą poza krajem etnicznego pochodzenia języka 
a każdą filologią ojczystą, uprawianą w kraju i środowisku swego narodowo-etnicz-
nego pochodzenia, uwarunkowania i istnienia; istotnym elementem w pewnym 
sensie nawet dezintegrującym jest realnie istniejące ciążenie i często jednostronnie 
dominująca orientacja na określone paradygmaty badawcze funkcjonujące w ramach 
filologii danego języka obcego w obszarze zarówno lingwistycznym, językoznaw-
czym a przede wszystkim nauki o translacji, której nazwy wraz ze specyficznym 
pojmowaniem i definiowaniem translacji przejmowane są niekiedy dość mechanicz-
nie i bezrefleksyjnie. A zatem nauka o translacji dla romanistów to nie tylko traduk-
tologia a także przekładoznawstwo. Dość wyraźnie świadczy o tym publikacja T. 
Tomaszkiewicz (2009), w której identyfikacja dyscyplinowa uprawianej dziedziny 
odnoszona była raz do translatoryki, raz do traduktologii, także do translatologii a na 
końcu do przekładoznawstwa. W obszarze anglistycznym dominują studia transla-
cyjne, rzadziej translatoryka, także przekładoznawstwo bazujące częściowo na 
koncepcjach kognitywistycznych, częściowo zaś na literaturoznawczych kategoriach 
interpretacyjnych, co widoczne jest zwłaszcza w używanej nazwie dla uprawianych 
badań, identyfikujące je jako translatologię. W przypadku rusycystów funkcjonują-
cych w instytutach slawistycznych wzgl. rusycystycznych dominuje przekładoznaw-
stwo o nachyleniu literaturoznawczym obok lingwistyki translacji. W ośrodkach 
germanistycznych panuje jeszcze większa różnorodność: od przekładoznawstwa 
wyprofilowanego językoznawczo lub literaturoznawczo poprzez translatologię, 
opartą na kategoriach literaturoznawczych, po translatorykę antropocentryczną w za-
kresie badań oraz dydaktyki translacji lub też translodydaktyki rozwijanej analogicz-
nie do glottodydaktyki na WLS UW i zainicjowanej przez M. Płużyczkę (2015). M. 
Piotrowska (2016) tłumaczy ten stan rzeczy w zakresie nauki o translacji, którą 
preferencyjnie nazywa przekładoznawstwem, w następujący sposób: „…w procesie 
tworzenia autonomicznego bytu przekładoznawstwo przekracza granice dyscypli-
narne, co jest w pewnym sensie wpisane w jego naturę, gdyż sloganowa interdyscy-
plinarność wynika z wielopłaszczyznowej natury samego przekładu. Przekładoznaw-
cze badania naukowe również mają taki charakter, a do niedawna były wręcz 
„rozrzucone” po innych dyscyplinach …”. I dalej puentuje to stwierdzeniem, iż 
„Przekładoznawstwo jest tak wielowątkowe, że korzysta z różnych systemów, stąd 
wywodzi się specyficzna dla niego niejednoznaczność terminologiczna.” Na potwier-
dzenie tych wniosków prezentuje zestawienie 24 dyscyplin pokrewnych (2016: 
18–20), które tworzyły bazę paradygmatyczno-koncepcyjną do badań przekłado-
znawczych. Zestawienie to tworzą: analiza tekstu i dyskursu, antropologia, dydak-
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tyka językoznawcza, filozofia języka, gramatyka generatywna, językoznawstwo 
ogólne i stosowane, językoznawstwo kontrastywne, korpusowe, kognitywizm, kul-
turoznawstwo, leksykologia, literaturoznawstwo komparatywne (chyba komparaty-
styczne), metafizyka, pragmatyka, pragmatyka interkulturowa, pragmatyzm, psy-
cholingwistyka, psychologia, semantyka, semiotyka, socjolingwistyka, stylistyka, 
teoria informacji, teoria literatury. Ich dobór na gruncie polskim zależny jest wg 
mojej opinii w dalszym ciągu od opisanego przeze mnie i dominującego zjawiska 
grawitacji i orientacji neofilologicznej w doborze i ufundowaniu paradygmatów, 
koncepcji i metodologii w celu realizacji określonych projektów badawczych, doty-
czących wybranych zagadnień rzeczywistości translacyjnej. Efektem występowania 
tego zjawiska jest posługiwanie się typowymi pojęciami odnoszącymi się do rzeczy-
wistości translacyjnej w ich definicyjnie różnym a także rozbieżnym rozumieniu. 
A przedwojenna filozoficzna szkoła warszawsko-lwowska jednoznacznie określiła 
zasady prowadzenia dyskursu naukowego, gdzie warunkiem skuteczności porozu-
mienia powinno być jednoznaczne zdefiniowanie używanych pojęć. Dowody tego 
stanu rzezy przynoszą konferencje translatoryczne czy też przekładoznawcze lub 
translatologiczne w różnych ośrodkach uniwersyteckich w Polsce. Stanowią one 
próby tworzenia forum dyskusyjno-porównawczego, gdzie nierzadko w ramach 
dyskusji naukowej ma miejsce przysłowiowe tzw. „wyważanie otwartych drzwi” 
oraz nietrafne identyfikowanie zakresów pojęciowych przypisywanych różnym 
nazwom terminów. Jest to w mojej opinii efekt istniejącego hermetyzmu lub nawet 
izolacjonizmu i trwania w ramach określonej opcji naukowo-badawczej bez odno-
szenia się do innych opcji i w ten sposób tworzenia dla siebie poczucia komfortu, 
jakoby nic innego nie istniało poza realizowaną opcją badawczą. Taka postawa 
charakteryzuje w dużym stopniu badaczy młodych, zafascynowanych odkryciem 
określonych i dominujących koncepcji i paradygmatów zwłaszcza w kraju języka 
obcego zapominając często o dorobku badaczy krajowych i też w podobnym poczu-
ciu, jakoby nie istnieli (np. bezkrytyczne podejście do badań Grupy PACTE) i to 
nierzadko w ramach jednego instytutu. Dlatego w dalszym ciągu postulat tworzenia 
konsensusu definicyjnego podstawowych pojęć, kategoryzujących rzeczywistość 
translacyjną, a także jednoznacznego identyfikowania dyscyplinowo istotnego przed-
miotu badań w oparciu o istniejącą i zinstytucjonalizowaną formę ogólnopolskiej 
komunikacji w zakresie tej dyscypliny, którą stanowi PTLS, w żadnym stopniu nie 
stracił na aktualności. Do tego należy dołączyć czasopisma, które charakteryzują się 
właściwą otwartością na dyskurs translatoryczny np. LingwistykaStosowana,Applied
Linguistics,czy StudiaTranslatorica,Przekład–Język–Kultura (Wydawnictwo 
UMCS), czy też Przekładaniec. O ile 10 lat temu istniało realne zagrożenie ze stro-
ny specyficznej hermetyzacji dyskursu translatorycznego, o tyle w aktualnej sytuacji 
rodzi się nowe zagrożenie dowolnej (swobodnej) kontaminacji paradygmatyczno-
koncepcyjnej jako jednej z wielu atrakcyjności odkryć badawczych w ramach upra-
wiania wspomnianego i celowego izolacjonizmu czy też selekcjonizmu. 

Dosyć trafnie rzeczywistość nauki o translacji diagnozuje i opisuje E. Skibińska 
(2015, 2017) wykazując z jednej strony bogactwo dyscyplin tworzących ją, z drugiej 
zaś właściwe nieistnienie przekładoznawstwa jako jednej superdyscypliny ze wzglę-
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du na używanie różnych nazw, różne definiowanie się badaczy aktywnych w zakresie 
wspomnianych subdyscyplin, brak ram dla określenia tożsamości naukowej, brak 
zinstytucjonalizowania uniwersyteckiego oraz zasadnicze i częste przypisywanie do 
językoznawstwa lub literaturoznawstwa jako dwóch nurtów bazowych. Charakte-
ryzując zatem współczesne przekładoznawstwo w Polsce Skibińska wykazuje para-
doksalność ontologiczną polegającą na jego istnieniu i nieistnieniu, jako bogactwa 
koncepcji i paradygmatów z jednej strony i niemożliwość stworzenia konsensusu 
i określonego poziomu integracji dyscyplinowej z drugiej strony. Do głównych 
przyczyn takiego stanu rzeczy zalicza przede wszystkim tradycję lokalną oraz mecha-
nizmy tworzące określone struktury administracyjno-instytucjonalne w ramach tejże 
lokalnej specyfiki uniwersyteckiej z jej preferencjami badawczymi i nazewniczymi, 
co przejawia się w nazwach zakładów, instytutów i pracowni w ramach istniejącego 
spektrum dyscyplin uprawianych w danym uniwersytecie czy też szkole wyższej. 
Według mojej oceny można mówić w sposób uprawniony o jeszcze innej przyczy-
nie, a mianowicie o akceptacji i uznaniu lub też nie odkreślonych autorytetów, co 
związane bywa także z konkurowaniem określonych ośrodków akademickich między 
sobą. I dlatego np. w pracy pod red. de Bończy Bukowskiego (i innych 2013) (UJ) 
translatoryka oprócz kilku tekstów F. Gruczy nie została wymieniona jako istniejąca 
tzn. właściwie jako nie istniejąca. Podobną charakterystykę posiadają badania prowa-
dzone przez germanistów z kilku uniwersytetów w Polsce, którzy definiują się jako 
przekładoznawcy uprawiający przekładoznawstwo mieszając różne paradygmaty 
w różnym stopniu ich aplikacji badawczo-praktycznej. W tym kontekście Skibiń-
ska wymienia kolejną przyczynę tego stanu rzeczy, tzn. w jej opinii bywa i tak, że 
sami badacze nie potrafią siebie i tego co robią zdefiniować a tym samym wykazać 
konsekwentnie także w sensie metodologicznym swej tożsamości dyscyplinowej 
oraz koncepcyjno-paradygmatycznej. Stąd też wszelka kontaminacja w powyższym 
zakresie wydaje się tego typu badaczom być o tyle zasadną, o ile służy skutecznemu 
wykonaniu określonego projektu badawczego. Jeżeli chodzi natomiast o postawy 
badaczy translacji w zakresie tworzenia tożsamości dyscyplinowej oraz terminologii 
nadrzędnej, można wyróżnić generalnie dwa rodzaje: a) postawę roszczeniowo-zaw-
łaszczającą i b) postawę integracji holistycznej w oparciu o argumentację pozna-
nia naukowego. Do typowych przedstawicieli grupy pierwszej zaliczam min. M. 
Krysztofiak-Kaszyńską oraz M. Piotrowską. Pierwsza reprezentując deklaratywnie 
translatologię, opartą na kategoriach i paradygmacie literaturoznawczym, twierdziła 
w swej pracy z roku 1996 i 1999, że stanowią one wystarczająca i adekwatną bazę 
do badania także rzeczywistości translacyjnej w zakresie tekstów użytkowych oraz 
takich rodzajów translacji jak tłumaczenie symultaniczne czy też konsekutywne. 
I jak dotąd tego stanowiska nie zmieniła. Natomiast M. Piotrowska (2016: 11–12) 
jako jedna z reprezentantek przekładoznawstwa dokonała tłumaczenia angielskiego 
hasła słownikowego ‘Translation Studies’ w Routledge EncyclopediaofTranslation
Studies (1998: 277) na język polski jako przekładoznawstwo, które ma być „rozumia-
ne [...] jako dyscyplina akademicka zajmująca się tłumaczeniem w ogóle, włącznie 
z przekładem literackim i nieliterackim, różnymi formami przekładu ustnego, w tym 
dubbingiem i napisami filmowymi.” Czyli można wnioskować stąd, że pojęciem 

ORBIS vol 51.indb   463 2019-03-30   19:59:46



464

JerzyŻmudzki

nadrzędnym jest tłumaczenie a jego warianty realizacyjne w praktyce to wszystko 
przekład oraz inne wymieszania dowolne. W pewnym uproszczeniu zagadnienie to 
przedstawia dalej w sposób następujący, według niej (2016: 9) „Polszczyzna wła-
ściwie nie stawia granicy między przekładem a tłumaczeniem, używając obu nazw 
synonimicznie, aczkolwiek często w rozbieżnej dystrybucji kontekstowej. Na ogół 
pojęciem „przekład” posługujemy się mówiąc bardziej panoramicznie, tzn. kreśląc 
obraz dziedziny, jej historii, poetyki lub w odniesieniu do specyficznych typów, np. 
przekład audiowizualny (jako subdyscyplina przekładoznawstwa). „Tłumaczenie” 
ma zabarwienie bardziej praktyczne; oznacza działania, procedury, zadania.” I gdzie 
tu jest konsekwencja definicyjno-terminologiczna? Co zatem jest dominującym ter-
minem w sensie ekstensjonalno-identyfikującym: przekład czy tłumaczenie, skoro 
to nie to samo. Czy w związku z tym w ramach tych typów przekładu nie występują 
z konieczności proceduralnej działania, operacje, zadania i strategie? A co to znaczy, 
że „Polszczyzna” nie różnicuje tych pojęć, to przecież zawsze są ludzie a konkretnie 
badacze aktywni w ramach określonych subdyscyplin omawianej nauki o translacji, 
którzy w oparciu o wyznawane paradygmaty tworzą interpretacyjny profil termi-
nologiczny badanego zjawiska translacji lub też całego procesu w jego odpoznanej 
tożsamości ontologicznej. Natomiast do drugiej grupy wspomnianych postaw in-
tegracji holistycznej zaliczam translatorykę antropocentryczną F. Gruczy (i całej 
Szkoły Warszawskiej Lingwistyki Stosowanej) opierającej się na kompleksowym 
paradygmacie zdynamizowanego układu translacyjnego jako komunikacyjnego po-
przez i dzięki modelowemu wprowadzeniu go w wymiar strategiczno-komunikacyjny 
adekwatnie do rzeczywistości translacyjnej. Dzięki temu zabiegowi deklarowany 
holizm koncepcji translatoryki antropocentrycznej uzyskuje istotne poszerzenie (F. 
Grucza 1996: 42) „o translację wszystkich możliwych rodzajów ludzkich wyrażeń, 
ale przede wszystkim tzw. para- i ekstrajęzykowych wyrażeń (zaliczanych dotychczas 
przeważnie do zakresu kultury a nie do zakresu mediów komunikacyjnych).” W ten 
sposób formuła holistyczna translatoryki ze względu na określenie jej pojemno-
ści uzyskuje status integracyjnej i umożliwia tym samym włączenie do jej zbioru 
przedmiotowego różnych rodzajów translacji: inter- i intralingwalnej, interlektalnej, 
intersemiotycznej i intermedialnej a dalej zarówno tekstów użytkowych, jak też 
i literackich. Teksty te są interpretowane, przetwarzane translacyjnie i tworzone 
w odpowiedni sposób przez kompetentnych translatorów w zależności od sytuacji 
komunikacyjnej, rodzaju translacji, strategicznie uwarunkowanego trybu trans-
ferowania w obszarze profilowania kognitywnego, który to tryb realizowany jest 
w umyśle translatora, a przede wszystkich zawsze w ramach konkretnego zadania 
translacyjnego jako określonego profilu strategii translacyjnej. Zbiór ten zawiera 
w swej złożonej specyfice i w konsekwencji także różne kategorie translatorów 
istniejące w ścisłej zależności od funkcjonalnie zdeterminowanego zakresu i rodzaju 
kompetencji translatorskiej. Do innych podzbiorów należą dalej różne typy i rodza-
je komunikacji i translacji, różne typy i rodzaje tekstów oraz różne, strategicznie 
uwarunkowane sposoby przetwarzania tekstów wyjściowych na teksty docelowe, 
dzięki czemu uzyskują one funkcjonalną wartość narzędzi skutecznej komunikacji 
z adresatami docelowymi. 
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Kolejnym i dla translatoryki ewolucyjnie istotnym aspektem wspomnianej formuły 
holistycznej jest stały poziom jej wrażliwości recepcyjnej na teoretyczne poszerzanie 
perspektywy badawczej poprzez stosowne implementowanie nowych paradygmatów 
interpretacyjnych z innych dyscyplin przede wszystkim z obszaru językoznawstwa 
szeroko rozumianego, kulturologii oraz lingwistyki dyskursu nie gubiąc po drodze 
swej tożsamości dyscyplinowej. 

Inny rodzaj konsekwencji definicyjnej, o której już sygnalnie wspominałem, jest 
w związku z tą różnorodnością i różną dominacją paradygmatów interpretacyjnych, 
odmienne pojmowanie istoty translacji jako określonego kompleksu operacji transla-
cyjnych w różnym ich profilowaniu a dalej zamienne wzgl. synonimiczne stosowanie 
dwóch podstawowych pojęć kategoryzujących proces translacji i identyfikujących je 
jako przekład lub tłumaczenie, co przejawia się w ich zamiennym stosowaniu jak: 
przekład pisemny lub przekład ustny a także tłumaczenie pisemne i tłumaczenie 
ustne. 

Pierwsza kwestia dotyczy perspektyw interpretacyjno-definicyjnych ujmujących 
proces translacji w zakresie węższym, szerszym i najszerszym, podobnie jak i rze-
czywistość językową, które to rozróżnienie opisane zostało w antropocentrycznej 
teorii rzeczywistych języków ludzkich F. Gruczy. Zatem w ujęciu węższym można 
rozpatrywać translację porównując teksty na poziomie ich konstrukcji formalno-kon-
ceptualnej jako znaki językowe. W szerszej perspektywie brana będzie pod uwagę ich 
funkcjonalność, natomiast w najszerszym wymiarze teksty, zwłaszcza tekst docelo-
wy, są rozpatrywane analitycznie i interpretacyjnie w ramach dynamiki strategicznej 
chrakteryzującej dany układ translacyjny jako komunikacyjny w wyniku określonej 
aktywności ludzi tworzących tenże układ, co w sensie praktycznym determinuje ja-
kość translacji. Jako dominujący argument uzasadniający tę konstrukcję logiczną bra-
ny jest pod uwagę fakt, iż każdy akt translacji w konceptualno-strategicznym zamyśle 
inicjatora translacji tworzy komunikację, która każdej translacji nadaje określny sens. 
Z tego też względu translacja powinna być analizowana i rozpatrywana interpretacyj-
nie w odniesieniu do kategorii komunikacji, której bezpośrednim narzędziem staje 
się tekst docelowy funkcjonujący w określonym układzie komunikacyjnym, bowiem 
wszędzie tam, gdzie tworzone są teksty, tworzona jest komunikacja międzyludzka 
lub też teksty tworzone są dla realizacji komunikacji w sensie określonej prognozy 
jej skuteczności.

W efekcie powyższych interpretacji bazujących na przesłankach paradygmatycz-
nych translatoryki antropocentrycznej a w szczególności w odniesieniu do koncepcji 
holizmu funkcjonalnego zasadnym będzie w mojej opinii uznanie konceptualne 
pojęcia i terminu translacja za nadrzędne. Natomiast wedle powyższych paradygma-
tycznych zasad interpretacji jako kryterium definicyjnego rozgraniczenia pomiędzy 
przekładem a tłumaczeniem uznaję docelową funkcjonalność translatu w jego pod-
stawowej roli narzędzia komunikacji docelowej albo ustnej albo pisemnej lub innej 
graficznej także w jej możliwej złożoności multimedialnej a w żadnym przypadku 
nie wyłącznie jako kopii tekstu wyjściowego. W analogiczny sposób dokonano 
rozstrzygnięcia w ramach dyskusji dotyczącej typologicznego przyporządkowania 
i identyfikacji tłumaczenia a vista na gruncie niemieckiej nauki o translacji (Trans-
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lationswissenschaft). Ten specyficzny rodzaj translacji jak też i ogólne rozróżnienie 
identyfikujące przekład i tłumaczenie były odmiennie definiowane w oparciu o różne 
kryteria sygnalizowane transparentnie w funkcjonujących nazwach także jako ich 
semantyczna motywacja słowotwórcza. Za najważniejszy argument typologicznej 
identyfikacji i przyporządkowania danego rodzaju translacji do tłumaczenia F. Pöch-
hacker (1997: 218–219) przyjmuje jednoznacznie kryterium zamierzonej i koniecznej 
ustności tekstu docelowego poparte dodatkowo znanym kryterium sformułowanym 
przez O. Kade (1968), a mianowicie braku możliwości zastosowania korygującej 
modyfikacji tekstu docelowego w procesie translacji. Podobną koncepcję typolo-
gicznej tożsamości zaprezentowała U. Gross-Dinter (2009: 29) uznając funkcjonal-
ne kryterium określonej celowości translatu oraz sytuacji translacyjnej wraz z jej 
uwarunkowaniami realizacyjnymi w formie ustności za argumenty odpowiadające 
rzeczywistemu kontekstowi i uwzględniające w pełni naturalia procesu tłumaczenia 
jako komunikacji ustnej z adresatem translacji. Mam oczywiście pełną świadomość 
rzeczywistości, w której omawiane pojęcia funkcjonują. Zatem o ile moja propozycja 
definicyjnych rozgraniczeń pomiędzy przekładem a tłumaczeniem także w dalszym 
ich rozgraniczeniu typologicznym czy to ze względu na rodzaje tekstów, czy też 
przy uwzględnieniu rodzaju i sposobu realizacji procesu translacji (tłumaczenie 
symultaniczne, konsekutywne, a vista i szeptane) może uzyskać określony stopień 
akceptacji w obszarze naukowym, o tyle rzeczywistość rynku usług translacyjnych 
rządzi się zupełnie innymi autonomicznymi prawami, które powodują, że określony 
poziom poznania naukowego traktowany jest zwłaszcza przez biura tłumaczeniowe 
w sposób co najmniej dość indyferentny otrzymując wyraźne wzmocnienie np. ze 
strony organizacji TEPiS. Problemem tym bardzo skutecznie zajęła się A. Kuźnik 
(2018) realizując projekt badawczy poświęcony analizie używania terminów ‘prze-
kładać, przekład, tłumaczyć, tłumaczenie’ w zakresie funkcjonowania korespondencji 
polskich usługodawców usług tłumaczeniowych (pisemnych i ustnych) z klientami 
i podwykonawcami. Wyniki tych badań zaprezentowane zostały na pierwszej kon-
ferencji Translaton 1 na UWr we wrześniu organizowanej przez IFG UWr i WLS 
UW. Wedle kryterium ilościowego częstotliwość użycia terminów ‘tłumaczyć 
i tłumaczenie’ jest zdecydowanie przeważająca nad stosowaniem konkurencyjnych 
typu ‘przekładać i przekład’. Natomiast uwzględnienie kryterium jakościowego 
wykazało dobitnie, że rozumienie terminu ,tłumaczenie’ posiada szeroką ekstensjo-
nalność i różnorodną intensjonalność w skutek pojawiania się w różnych kontekstach 
i w towarzystwie różnych hiperonimów. Fakt ten potwierdzają we wcześniejszej 
pracy także E. Skibińska i P. Blumczyński (2009) wskazując jednocześnie, iż różne 
konteksty użycia wprowadzają różnice znaczeniowe w zależności od rodzaju tekstów 
czy to literackich, czy też specjalistycznych lub handlowych. 

W zakresie określonych tendencji rozwojowych (także w sensie pionierskim) nale-
ży wymienić wspomnianą już translatorykę eksperymentalną i eyetrackingową a dalej 
translodydaktykę (przede wszytkim w IKSiI na WLS UW, IFG UWr, częściowo na 
KUL i w IGiLS UMCS) oprócz istniejącej i uprawianej dydaktyki przekładu i nie 
tylko uniwersyteckiej. Coraz częściej jest ona profilowana strategicznie i w coraz 
większym stopniu uwzględnia wyniki aktualnych badań w tym zakresie dotyczą-
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cych wyróżnienia i zdefiniowania określonych rodzajów kompetencji translatorskiej 
i translacyjnej w ich naturalnym układzie hierarchiczno-stratyfikacyjnym, derywo-
wanym z procesu translacji określonego rodzaju. W tym miejscu rzetelność naukowa 
nakazuje mi wymienić takie monografie jak, A. Małgorzewicz „Die Kompetenzen 
des Translators” (2012), A. Bonek „Eyetracking-Analyse des computergestützten 
�bersetzungsprozesses” (2017), M. Płużyczka „Tłumaczenie a vista” (2015), K. 
Klimkowski „Towards a Shared Curriculum in Translator and Interpreter Education” 
[Koncepcjawspółtworzeniaprogramukształceniatłumaczypisemnychiustnych] 
(2015). Do innych, ważnych tendencji zaliczyć należy kształcenie kompetencji 
translacyjnych w zakresie komunikacji specjalistycznej o różnym wyprofilowaniu 
branżowym w oparciu o teksty specjalistyczne i terminologię. Wartą także odnoto-
wania jest wyraźnie zaznaczająca się tendencja w kształceniu tłumaczy, dotycząca 
wprowadzania do strategii narzędzia portfolio i autonomizacji uczącego się a także 
kształcenia w ramach zespołów projektowych, co jest skutecznie realizowane na 
WLS UW, w IFG UWr, na KUL, także w określonym zakresie w ZLS UMCS oraz 
na UG. Do najbardziej dynamicznych obszarów kształcenia o wybitnie pozytywnych 
walorach/atrybutach prognostycznych należy bez wątpienia wielostronne kształce-
nie tłumaczy komunikatów multimedialnych, czyli wg. T. Tomaszkiewicz (2008) 
przekładu multimedialnego, bowiem zapotrzebowanie rynku usług w tym zakresie 
stale rośnie i rosnąć będzie ze względu na powszechnie odczuwalną ekspansję 
komunikacji multimedialnej dzięki aktywności mediów społecznościowych, które 
w dużym stopniu kształtują naszą rzeczywistość nie tylko komunikacyjną. Dydak-
tyka tego typu usytuowana jest w wielu ośrodkach akademickich w Polsce, ale przy 
tej okazji chciałbym podkreślić fakt kształcenia tego rodzaju w bardzo szerokim 
zakresie w Zakładzie Lingwistki Stosowanej UMCS. Rozwijane są wszechstronne 
umiejętności tłumaczenia filmów, jak dubbing, listy dialogowe, napisy czy też voice- 
-over. Potwierdzenie tych umiejętności, już wykształconych, znajdują nasi studenci 
na różnych festiwalach filmowych otrzymując nagrody, wyróżnienia, podziękowania 
i zaproszenia do kontynuacji tak owocnej współpracy.
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grawitacja neofilologiczna, grawitacja paradygmatyczno-koncepcyjna, 
przekład, tłumaczenie, kryterium definicyjne, wymiar strategiczno-komunika-
cyjny, wymiar kognitywny

Abstract
Several Thoughts About The Current State of Translation Science

This paper is devoted to the analysis and discussion of current problems con-
cerning translation science and its disciplinary, paradigmatic, conceptual and 
definitory diversity. Within translation science there are several disciplines of 
various names which even adopt contradictory definitions of what constitutes 
translation, what types of translation there are, or they use the names of trans-
lation types inconsistently and therefore directly affect the development of 
translation teaching and its application in practice. Neophilological gravitation 
can still be observed and it is gradually changing into a new paradigmatic and 
conceptual gravitation which results in isolation of certain translation research-
ers and lack of acceptance and appreciation of their work by given academic 
circles represented by leading figures in similar fields. Consequently, the ex-
isting and significant scientific outputs of some Polish researchers in the field 
of translation science frequently face competition or disapproval of fellow 
researchers representing opposite views. Such attitudes are to be observed even 
within a particular neophilological institute at the same university. The paper not 
only presents critical remarks on the abovementioned issues but also attempts 
to introduce order into given terminology concerning translation science and 
to put its sub-disciplines in a given hierarchy. Furthermore, the paper aims at 
providing clear boundaries between such notions as translation (pol. translacja), 
translation of written texts (pol. przekład) and interpreting of spoken texts (pol. 
tłumaczenie). The most significant definitory criterion to be adopted is consis-
tent conception of the process of translation in its strategic, communicative and 
cognitive dimension. 

Keywords

neophilological gravitation, paradigmatic and conceptual gravitation, translation 
of written texts (pol. przekład), interpreting of spoken texts (pol. tłumaczenie), 
definitory criterion, strategic, communicative and cognitive dimension
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