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PRZEKàAD JAKO MODEL KOMUNIKACJI LINGWISTYCZNEJ1
Ɂɢɦɨɦɪɹ Ɇ., Ɂɢɦɨɦɪɹ ȱ., Ɂɢɦɨɦɪɹ Ɉ. ɉɟɪɟɤɥɚɞ ɹɤ ɦɨɞɟɥɶ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. ɍ
ɫɬɚɬɬɿ ɡɪɨɛɥɟɧɚ ɫɩɪɨɛɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɳɨ ɥɟɠɚɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ
ɦɨɜɨɸ ɿɧɲɨʀ / ɿɧɚɤɲɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɉɟɪɟɤɥɚɞ ɨɯɨɩɥɸɽ ɫɢɝɧɚɥɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɹɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɟɤɫɬɭ. Ȳʀ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɭɩɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬ ɨɬɪɢɦɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɚɤɬɢɜɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɟɪɟɤɥɚɞ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ, ɤɨɦɿɤɚɬɢɜɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ,
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ, ɪɟɰɟɩɰɿɹ.
Zymomrya M., Zymomrya I., Zymomrya O. Translation as a model of linguistic communication.
The article presents an attempt to de¿ne the basic principles that guide the process of mastering the language of another / different culture. Translation encompasses the signals of the communicative strategy
which includes different stages of text perception as a subjective unity combining informational, critical,
evaluative and interpretive levels. It consists in the fact that interpretation / a translated version makes it
possible for the recipient to establish active communicative connections.
Key words: translation, model of linguistic communication, interpretation, perception.
Ɂɢɦɨɦɪɹ Ɇ., Ɂɢɦɨɦɪɹ ɂ., Ɂɢɦɨɦɪɹ Ɉ. ɉɟɪɟɜɨɞ ɤɚɤ ɦɨɞɟɥɶ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ.
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɫɞɟɥɚɧɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɥɟɠɚɳɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɹɡɵɤɨɦ ɞɪɭɝɨɣ / ɢɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɉɟɪɟɜɨɞ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɫɢɝɧɚɥɵ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɬɟɤɫɬɚ. ȿɟ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɬɨɦ,
ɱɬɨ ɫɤɜɨɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɪɟɰɢɩɢɟɧɬ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɫɜɹɡɢ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɟɪɟɜɨɞ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ, ɢɧɬɟɩɪɟɬɚɰɢɹ, ɪɟɰɟɩɰɢɹ.

OkreĞlenie problemu. Kompetencja táumaczeniowa, bez której nie jest moĪliwe tworzenie wiedzy i umiejĊtnoĞci táumacza, nie staje siĊ ostatecznym celem nauczania. Ona jest
integralną czĊĞcią obcojĊzycznej kompetencji komunikacyjnej. OsobliwoĞü koltrolu poziomu formacji niezbĊdnych umiejĊtnoĞci – monitorowanie i ocena nie obcojĊzycznych, lecz
dwujĊzycznych umiejĊtnoĞci i zdolnoĞci tak w jĊzyku ojczystym, jak i obcym. Z tego punktu
widzenia waĪnym jest ustosunkowanie siĊ do nastĊpujących zagadnieĔ: • badanie dynamiki
rozwoju nowoczesnych studiów táumaczeniowych w drugiej poáowie XX wieku i na początku XXI wieku; • podkreĞlenie jĊzykowych i spoáeczno-kulturowych trudnoĞci w przekáadzie
tekstów z róĪnych dziedzin wiedzy; • okreĞlenie zakresu umiejĊtnoĞci dwujĊzycznych, które
są konieczne i wystarczające dla róĪnych typów táumaczenia tekstów; • opis poziomu kompetencji táumaczeniowej.
Analiza badaĔ. W XXI wieku czyli w dobie globalizacji aktywnie rozwijają siĊ wiĊzi polityczne, gospodarcze i kulturalne miĊdzy narodami, paĔstwami, kontynentami, co znacznie
zwiĊksza zainteresowanie w roli táumaczenia jako mediatora miĊdzykulturowego, a zatem i
jego celami w procesie nauczania jĊzyka obcego. Analizując krytycznie stan badaĔ w dziedzinie
translatologii moĪna dojĞü do wniosku: mimo licznych prac poĞwiĊconych problematyce táumaczeniowej nadal jest aktualne pytanie istoty przekáadu jako modelu komunikacji lingwistycznej.
Celem opracowania jest okreĞlenie zasad leĪących u podstaw procesu recepcji jĊzyka
innej kultury.
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dla szkolenia fachowców zdolnych do dziaáania w zakresie komunikacji miĊdzykulturowej
i miĊdzyjĊzykowej. JĊzyk obcy jest wiĊc Ğrodkiem tworzenia i rozwijania umiejĊtnoĞci niezbĊdnych w przyszáej pracy zawodowej, a sztuka táumaczenia jako specy¿ka kultury komunikowania jest waĪnym ukáadem akceptowanego spoáecznego organizmu. Jan Amos KomeĔski
(1592 – 1670) twierdziá w 21 rozdziale swojego traktatu pt. Didactica magna, Īe uczymy siĊ
jĊzyków obcych nie po to, by byü wyksztaáconym i mądrym, ale by je traktowaü raczej jako
Ğrodek pomagający nam zaznajomiü siĊ z osiągniĊciami innych oraz jako doskonaáy Ğrodek komunikowania siĊ [1, 53]. Dobre táumaczenie tj. przekáad istoty rzeczy z jednego jĊzyka na drugi
jest aktywną dominantą w systemie wzajemnego informowania siĊ ludzi róĪnych narodowoĞci.
W aspekcie komunikatywno-lingwistycznym przekáad jako model stanowi czĊĞü skáadową dwujĊzycznej komunikacji, której przebieg obejmuje okreĞlony funkcjonalno-stylistyczny
przekaz lub informacje z danego kodu jĊzykowego (jĊzyk oryginaáu – JO) w inny kod jĊzykowy
(jĊzyk docelowy – JD). Pewien stan rzeczy moĪe zostaü oddany czy teĪ zdekodowany poprzez
róĪne jĊzykowe wyraĪenia i zawarte w nich odpowiedniki. Pod pojĊciem funkcjonalnej równowaĪnoĞci rozumie siĊ kaĪdorazowy znak lub system znaków jĊzyka docelowego, który przy
interpretacji tekstu (oczywiste jest tu znaczenie jĊzykowych i stylistycznych kontekstów) moĪe
zostaü zastąpiony poprzez odpowiednie znaki lub system znaków jĊzyka oryginaáu. Chodzi w
tym przypadku o to, by wywoáaü ten sam, czyli peánowartoĞciowy i adekwatny komunikacyjny
efekt (w odniesieniu do treĞci idei, formy, doboru sáów, sposobu mowy oraz odpowiedniej,
pierwotnej lub dowolnej potencjalnej, wymiennej stylistycznej dekodacji), jaki wywoáuje znak
jĊzyka oryginaáu lub system znaków jĊzyka oryginaáu odbiorcy (np. u pisarza dzieáa oryginaáu).
Nie moĪe byü wiĊc wątpliwoĞci co do tego, Īe np. kaĪdy naukowy tekst moĪna przetáumaczyü
na inny jĊzyk zachowując przy tym wymagany stopieĔ dokáadnoĞci.
Teoretycznie za kryterium dla funkcjonalnie uwarunkowanej komunikatywnej równowagi procesu przekáadu moĪe sáuĪyü tak zwana «odwracalnoĞü» (G. Jeger). WystĊpuje ona w
informacji o jĊzyku w postaci: a) przekáadu surowego; b) przekáadu roboczego; c) przekáadu
adekwatnego (tj. wobec uniwersalnej charakterystyki w táumaczeniach peánowartoĞciowych,
realistycznych, dokáadnych i generalnie optymalnych).
Wedáug niemieckiego jĊzykoznawcy Otto Kadego (1927 – 1980) stosunek przekáadu roboczego do oryginaáu ma swoje osobliwoĞci. Obligatoryjnie niezmienne jest znaczenie denotatywne tzn. odniesienie do stanu rzeczy zagwarantowane poprzez opis i charakter związków równowaĪnoĞci kodu jĊzykowego. Mimo to interpretacje wyjaĞniające są dopuszczalne. Táumaczenie
surowe moĪe zawieraü naduĪycia wobec ortogra¿i, morfologii, tworzenia skáadni, frazeologii,
idiomatyki i stylistyki [8, 215–217]. O. Kade wylicza ponadto atrybuty charakterystyczne dla
Ğledzenia innych postaci komunikatywno-odpowiedniej transpozycji: komentujące objaĞnienia
są równieĪ dopuszczalne.
Táumaczenie robocze wedáug, jak twierdzi O. Kade, zawiera wyáącznie normy jĊzykowe
(sáownik, gramatykĊ) jĊzyka docelowego. W związku z tym, jeĞli dla przykáadu stylistycznie
okreĞlona struktura zdania nie zostanie adekwatnie dobrana do interpretacji tekstu, to dalsze
uporządkowanie cząstek jĊzykowych podlega stylistycznemu ograniczeniu wobec ekstra-jĊzykowej specy¿kacji. Idzie tu o takie elementy o charakterze stylistyczno-jĊzykowym jak:
a) páaszczyzna komunikacji (epoka, gatunek, gaáąĨ wiedzy, rodzaj, gatunek, styl w literaturze
piĊknej); b) ĞcieĪka komunikacji (mówiona lub pisana); c) funkcjonalno-stylistyczna tradycja;
d) zadanie komunikatywne (informacja, dowód, polemika); e) krąg czytelników lub sáuchaczy
(specjaliĞci i inni); f) osoba mówcy lub pisarza (np. informacje o przynaleĪnoĞci do pewnej grupy zawodowej i związanej z nią odpowiednim statutem spoáeczno-socjalnym); g) przynaleĪnoĞü
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element w literaturze piĊknej); i) nastawienie autora (mówcy lub pisarza wobec przedmiotów
opisu) obok ogólnie skierowanej informacji o zakresie i rodzaju zjawiska komunikacji w toku
czynnoĞci przekáadu.
Wydaje siĊ wiĊc oczywiste, Īe táumacz przy funkcjonalnym dekodowaniu lub objĊciu tekstu
jĊzyka oryginalnego obok oceny oraz odbioru tekstu oryginalnego winien uwzglĊdniü ocenĊ, co
do zastosowanych przez odbiorcĊ Ğrodków przekazu, jak i co do moĪliwoĞci konkretnej interpretacji, a przez to funkcji wypowiedzi.
ChociaĪ bardzo ogólnikowe badania, co do znaczenia i funkcjonalnej istoty równowaĪnoĞci
są wzglĊdnie upowszechnione, to naleĪy jednak zaobserwowaü brak konkretnych analiz związków równowaĪnoĞci, zachodzących miĊdzy dwoma jĊzykami. RównoznacznoĞü rozumiana jest
tu jako związek miĊdzy znakiem a systemem znaków dwóch jĊzyków, którą badamy za pomocą
róĪnych dyscyplin ogólnej nauki o jĊzyku na przykáad leksykologii, semantyki, stylistyki, czy
symptomatologii. Natomiast pod pojĊciem funkcjonalnej równowaĪnoĞci rozumie siĊ rodzaj
związku, wystĊpującego na páaszczyĨnie wyrazu przy táumaczeniu odpowiednich znaków (jednostek-form kontekstowych).
Mówiąc innymi sáowy: táumaczenie moĪna postrzegaü, jako substytut lub operacjĊ, w której dana konstrukcja znaków jĊzyka oryginalnego moĪe byü zastąpiona za pomocą konstrukcji
znaków jĊzyka docelowego, z tą samą komunikatywnie i jakoĞciowo analogiczną caáoĞcią. W
przekáadzie naleĪy wiĊc w peáni odzwierciedliü caáą strukturĊ bierną róĪnych rodzajów tekstów,
która związana jest zarówno z obiektywnymi, jak i subiektywnymi czynnikami. Pod pojĊciem
czynników subiektywnych rozumie siĊ w pierwszym rzĊdzie indywidualnoĞü osoby oraz miejsce i sposób zakorzenienia pewnych obrazów w ĞwiadomoĞci táumacza [18].
Istota przekáadu powinna przestrzegaü zasadĊ objĊtoĞü treĞci jĊzyka oryginalnego jako wielkoĞci staáej tak, aby odpowiedĨ na pytanie o charakter równoznacznoĞci moĪna byáo sformuáowaü nastĊpująco: interpretacja w táumaczeniu skutkowym ma prawo odgrywaü istotną rolĊ,
podczas gdy zamiana ma prawo wystąpiü szczególnie przy wszystkich rodzajach przekáadu. W
tym przypadku obowiązuje zachowanie niezmiennoĞci treĞci w dziele sztuki literackiej.
PoniewaĪ kaĪdorazowo poprzez jĊzyk oryginaáu i jĊzyk docelowy oddawany jest rzeczywisty stan ĞwiadomoĞci bądĨ konkretna struktura, to obiektywne czynniki, wynikające z ujĊcia
jednostek w kontekĞcie są niezaleĪne od odbiorcy i posiadają w róĪnych jĊzykach odmienną
wieloznacznoĞü.
Opis związków równowaĪnoĞci i ich charakter podlega obiektywnie istniejącym prawidáowoĞciom, wynikającym z uwarunkowaĔ systemu jĊzyka oryginalnego wobec systemu jĊzyka
docelowego. Ogólnie mówiąc caáy problem sprowadza siĊ do tego, aby wyjaĞniü, czy poprzez
dany system jĊzykowy moĪna dokonaü zmian wywierających wpáyw na konstrukcjĊ jakoĞciowej caáoĞci. W przypadku táumaczonej interpretacji mówimy zatem o prymacie jakoĞci [2,
14–15; 3, 113; 4, 35].
RóĪnorodna miĊdzyjĊzykowa kody¿kacja konwencjonalnych wyobraĪeĔ prowadzi do tego,
Īe róĪne jĊzykowe podstawienia lub systemy przedstawienia jednej i tej samej treĞci nakáadają czĊĞciowo odmienne Ğrodki lub podobieĔstwa. Wspomnieü tu naleĪy czeskiego badacza
J. Levyego (1927 – 1967), który wobec transformacji stawiaá Īądanie równoznacznego przekodowywania np. przekáadów literackich lub przekáadów interpretacji.
Wychodząc z zaáoĪenia, Īe w kaĪdym jĊzyku wszystko jest wyraĪalne, to usprawiedliwione
wydaje siĊ twierdzenie, Īe równieĪ wszystko jest przetáumaczalne z kaĪdej istniejącej w kaĪdą
potencjalną strukturĊ jĊzyka. Pod tym wzglĊdem nie istnieją Īadne obiektywne przeszkody, bowiem kaĪde táumaczenie jest obiektywnie moĪliwe.
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komponenty. W związku z tym w «duchu jĊzyka» mają zastosowanie takie elementy páaszczyzny wyrazu, jak a) Ğrodki specy¿czne bądĨ b) konkretne Ğrodki specy¿czne. Znamienne w tym
wszystkim są nastĊpujące cechy: obrazowy – nie obrazowy, emocjonalny – nie emocjonalny,
subiektywny – obiektywny, ogólny– konkretny, dynamiczny – statyczny, wolny – o¿cjalny, osobisty – formalny, osobisty – bezosobowy, napiĊty – luĨny.
JeĞli same te Ğrodki lub uĪycie tych Ğrodków jest charakterystyczne dla róĪnych gatunków
tekstów literatury piĊknej (poezja, proza, dramat), to zjawisko to nie jest niczym innym, jak podobne zjawiska, wystĊpujące w tekstach naukowo-technicznych; z tą jednak róĪnicą, iĪ w tekstach literackich forma zewnĊtrzna i caáoĞü jako taka wnosi wkáad w wartoĞü komunikatywną.
Idzie tu o waĪny argument wyboru moĪliwoĞci w stosunku do polifonii uzyskania wartoĞci sztuki literackiej oraz jĊzykowo-stylistycznych kategorii w procesie táumaczenia takich jak: obiektywnoĞü, konkretnoĞü, obrazowoĞü, ekspresyjnoĞü, niezaleĪnoĞü, emocjonalnoĞü, zwiĊzáoĞü,
dynamicznoĞü, napiĊcie, subiektywnoĞü. Problematyka przekáadu nie wynika wiĊc z tego, Īe
danemu oryginaáowi formalnie zostanie przyporządkowany jakiĞ przekáad tj. komunikatywnie
odpowiedni tekst jĊzyka docelowego.
PojĊciowe wyobraĪenie o zjawiskach rzeczywistoĞci nie jest a priori uwarunkowane w
ĞwiadomoĞci jĊzykowo. Podobnie teĪ nie treĞci jĊzykowych wypowiedzi róĪnią siĊ w ĞwiadomoĞci a priori od wycinków obiektywnej rzeczywistoĞci [5, 137; 6, 196; 7, 18; 9, 171; 10,
34; 11, 12–13]. RóĪnice te obok formy wystĊpują teĪ w wartoĞci jakoĞci jĊzykowej jednostek
jĊzykowych za pomocą których zostają przedstawione treĞci jako wyniki procesów myĞlowych.
WartoĞü bowiem znaków jĊzykowych jest nie tylko okreĞlona poprzez konwencjonalne poáączenie pewnego zagadnienia z podobnym znaczeniem, lecz przede wszystkim poprzez miejsce
owej jednostki jĊzykowej w systemie danego jĊzyka, jej stosunek do innych jednostek w obszarze warstwy znaczeniowej dzieáa.
Interesujące na ten temat są uwagi J. W. Goethego (1749 – 1832): «Istnieją dwie maksymy
przekáadu: jedna z nich wymaga, aby autor pewnej obcej narodowoĞci zostaá przeniesiony do
nas i ukazany w sposób, abyĞmy mogli go postrzegaü za wáasnego; inna natomiast stawia wobec
nas zadanie przeniesienia siĊ daną obcoĞü, gdzie moglibyĞmy odkrywaü jej przymioty, metodĊ
mowy i jej oryginalnoĞü» [12, 7]. W kaĪdym przypadku istnieje ponadto moĪliwoĞü uĪycia
Ğrodków leksykalnych jĊzyka docelowego, których wartoĞü semantyczna w okreĞlonej kombinacji pokrywa siĊ pojĊciowo miĊdzy jĊzykiem oryginaáu a jĊzykiem táumaczenia. W miarĊ
jak ludzie uczą siĊ (od siebie), a zatem doskonalą siĊ w swojej twórczoĞci (produkcji), modele
(pojĊcia i kategorie) w ich wzajemnym komunikowaniu siĊ odgrywają racjonalne znaczenie
szczególnie na poziomie rozumienia i formuáowania modeli interpretacji jĊzykowych (leksykalnych i semantycznych). W táumaczeniu np. tekstu dotyczącego dokumentacji technicznej
czy poezji lub literatury jest nieodzowne, by odzwierciedliü okreĞlony – zakodowany w oryginalnym tekĞcie system wiedzy, umiejĊtnoĞci i wartoĞci innego narodu. Kontekst wydobyty
z tekstu obcojĊzycznego, dziĊki nauce tego jĊzyka, to konsekwencja racjonalnej jego nauki, a
nastĊpnie praktyki w posáugiwaniu siĊ nim, a zatem w prostej linii zmierzającej do osiągniĊcia
okreĞlonego wczeĞniej celu.
Rozpoczynając wiĊc od obcojĊzycznych tekstów, orientujemy siĊ wokóá substytutów i na
koĔcu otrzymujemy táumaczoną transpozycjĊ sáowa [13, 61; 15, 140; 17, 266–267]. JeĞli wewnątrz danego jĊzyka dla tego samego znaczenia zamiast pewnej staáej jednostki kodowej mogą
byü uĪyte inne jednostki kodowe o dowolnej kombinacji, to taka sama zasada obowiązuje wobec
relacji-treĞci-formy w stosunku do dwóch jĊzyków związanych przekáadem. W charakterystyce
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ogólnej wewnątrzliterackiej recepcji generują siĊ dwie linie rozwoju: a) wewnĊtrznojĊzykowe
lub wewnĊtrznoliterackie zaleĪnoĞci i b) literackie táumaczenia. One to wpáywają na przebieg
komunikacji wewnątrz pewnej konkretnej substytucji np. wybór na przekáad okreĞlonych dzieá
oryginalnych odpowiedniej literatury narodowej itp. Zobrazowaü to moĪna licznymi przykáadami z róĪnych obszarów kulturowych.
Przekáad w procesie historycznym jest w pierwszym rzĊdzie Ğwiadomym zamierzeniem táumacza, aktem zaleĪnoĞci miĊdzyjĊzykowej lub miĊdzyliteralnej i trzeba go postrzegaü jako bardzo waĪny czynnik, jako «realizator» (D. Durišin) przewaĪnie funkcjonalnego Ĩródáa (R. Imgarden, W. Koptilow).
Wskutek tego to na planie pierwszym pojawia siĊ skala zaleĪnoĞci w stosunku do jĊzyka
oryginaáu, a z drugiej strony wobec jĊzyka docelowego tj. stosunku zaleĪnoĞci miĊdzy wysyáanymi a odbieranymi zjawiskami systemu przekáadu. «Táumaczenia obcojĊzycznych dzieá czy to
literackich, czy naukowych dają szerokim warstwom spoáecznym moĪliwoĞü zapoznania siĊ z
dzieáami i pracami ludzkiego ducha, które w innych krajach w róĪnych czasach przyczyniają siĊ
do rozwoju ksztaácenia i podniesienia ogólnego poziomu kulturalnego a takĪe stanowią waĪny
czynnik kaĪdego narodu», – jak dowodzi Iwan Franko (1856 – 1916), wielki autorytet w teorii
táumaczenia.
Ostatnie twierdzenie odnosi siĊ nie tylko do roli i znaczenia przekáadu w miĊdzynarodowym
procesie komunikacji, ale teĪ do wobec docelowego przedstawienia tak zwanych realiów z zakresu jĊzyka oryginalnego. Gáównie ma ono jednak zastosowanie wobec kaĪdego rozwiązania
nie wprost miĊdzy jĊzykiem oryginalnym a jĊzykiem docelowym. Inną moĪliwoĞü daje rozwiniĊcie znaczenia juĪ istniejących znaków jĊzyka docelowego, przy czym naleĪy tu uwzglĊdniü
metaforyczne uĪycie treĞci. Zastosowanie owych Ğrodków zakáada jednakĪe nowe lub dodatkowe znaczenie, które dostatecznie wyraĨnie wyjawia siĊ z kontekstu, tak dáugo, jak nowe znaczenie staje siĊ staáą czĊĞcią skáadową wartoĞci odpowiedniej formy jĊzykowej w systemie jĊzyka
docelowego [14, 351].
Stąd te liczne moĪliwoĞci przekáadu tekstu wedáug teorii komunikacji jĊzyka obcego.
W aspekcie teoretycznym ów intencjonalny stan rzeczy nie jest bynajmniej áatwy i trudno
go rozwiązaü w zakresie znajomoĞci spraw, o które w tym przypadku chodzi. Problem
odpowiedniego odzwierciedlenia zaáoĪeĔ systemu zabezpieczenia informacyjnego oraz
komunikacyjnego na poziomie táumaczenia w procesie nauczania jĊzyka obcego przedstawia
jego wieloaspektowy charakter, w którym o záoĪonoĞci sztuki wiernego táumaczenia adekwatnej
interpretacji tekstu decyduje wielkoĞü jego dominanty. Z tego punktu widzenia waĪna jest
wiedza o róĪnych osobliwoĞciach oraz moĪliwoĞciach przekáadu tekstu dotyczącego jĊzyka
wyjĞciowego (oryginaáu) i jĊzyka tzw. tranzytowego, czyli jĊzyka docelowego [16, 204].
Zainteresowanie dziaáalnoĞcią translatoryczną jako niezbĊdnego elementu Īycia zawodowego wspóáczesnych specjalistów komunikacji miĊdzykulturowej nadaje znaczenia pytaniu
zmiennoĞci metod nauczania táumaczeniu w szkoáach wyĪszych. Metodyka nauczania táumaczeniu pisemnemu z jĊzyka obcego na jĊzyk ojczysty jest skuteczną, jeĞli wziąü pod uwagĊ:
a) osobliwoĞci bilingwizmu subordynatywnego, b) związki interdyscyplinarne; c) jĊzykowe i
spoáeczno-kulturowe trudnoĞci przekáadu tekstów z jĊzyka obcego na jĊzyk ojczysty.
W praktyce uczenia siĊ jĊzyka obcego wyróĪnia siĊ dwie fazy: a) poszukiwanie informacji
(znaczenia) sáów (wyrazów, zdaĔ, zwrotów) obcojĊzycznych i odkrywania znaczenia
(táumaczenia, interpretacji) znaczeniowo blisko brzmiących jĊzyka celu; b) strategia rozumienia
tekstu i jego docelowego opracowywania (np. referowanie, sporządzanie przeglądów, ocena
tekstu ze wzglĊdu na wartoĞü zawartej w nim informacji). W związku z czym rozróĪnia siĊ
szczególne, róĪnorodne cechy i elementy wzajemnie uzaleĪnione, stymulujące nauczanie
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táumacza – np. ucznia.
Wnioski. Wybór adekwatnych Ğrodków wyraĪania myĞli w jĊzyku docelowym zaleĪy
przede wszystkim od odbiorcy kierującego systemem modelowania sensu czyli znaczenia
treĞci i tekstu tak w jĊzyku oryginaáu, jak i w jĊzyku docelowym. Ma siĊ rozumieü, Īe mowa
tu nie tylko o budowaniu (wedáug okreĞlonych zasad) obcojĊzycznych modeli komunikowania
z pomocą okreĞlonych treĞci, ale równieĪ i o poszukiwaniu znaczenia (semantyki) związków
frazeologiczny chlub okreĞlonego standardu (brzmiącego w jĊzyku obcym) w zaleĪnoĞci od
kontekstu wyraĪanej ustnie lub pisemnie myĞli przynaleĪnej wáaĞciwej dziaáalnoĞci czáowieka.
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