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Wprowadzenie w problematykę pracy

Wśród badaczy przekładu utrzymuje się przekonanie, że teksty tłumaczeń 
są bardziej szczegółowe niż teksty oryginałów pod względem treści uwy
puklanej w nich za pomocą języka. Wymienione zjawisko jest powszechnie 
określane mianem eksplicytacji i traktowane jako jedno z postulowanych 
uniwersaliów translatorskich (np. Baker 1993; Blum-Kulka 1986; Laviosa- 
-Braithwaite 2001)'. Efektem eksplicytacji jest, jak się przyjmuje, wydłuża
nie tekstów przekładów (Frankenberg-Garcia 2004). Na podstawie bardziej 
szczegółowych opracowań sporządzono też zestawienia struktur języko
wych, które stanowią jej realizację. Jednak, jak podkreślają translatolodzy, 
zjawisko jest na tyle złożone, że mimo wielu prac ukierunkowanych na jego 
poznanie nie doczekało się jeszcze wyczerpującej charakterystyki i powinno 
być rozpatrywane z różnych perspektyw, na podstawie różnie skonstruowa
nego materiału językowego (Kamenicka 2008: 117). Postulat ten leży u pod
staw niniejszej rozprawy. 

Podjęte tu badania stanowią próbę spojrzenia na eksplicytację z perspek
tywy licznych przekładów tego samego tekstu, które sporządzili początku
jący tłumacze z języka szwedzkiego na język polski. Ponieważ aktualna 
wiedza na temat eksplicytacji zazwyczaj pochodzi z badań korpusowych, 
w których analizuje się profesjonalne i poddane korekcie redaktorskiej jed
nostkowe teksty tłumaczeń (por. Laviosa 2002; Mahadi et al. 2010: 41ff.), 
przedstawioną w pracy analizę tego zjawiska można uznać za alternatywną 
próbę jego poznania. Zostaje w niej wyeksponowany nie tylko tekst wyjścio
wy (TW) i jego wpływ na mechanizmy działające w przekładzie, ale także 
maksymalnie naturalne (tj. niemodyfikowane w procesie korekty redaktor
skiej) reakcje wielu tłumaczy na ten sam. bodziec językowy (poszczególne 
struktury oryginału). Dzięki temu możliwe jest ustosunkowanie się do kwe-

1 Na przestrzeni lat wymienione zjawisko doczekało się także wielu innych określeń ekspo
nujących jego różne aspekty, np. addition, amplification (Nida 1964). Na polskim gruncie wy
korzystuje się natomiast takie terminy, jak: nadtłumaczenie, uzupełnienie, peryfraza, rozbudo
wanie (por. Delisle et al. 2006: 37). Na szczegółowe aspekty zakresu niektórych z tych określeń 
zwraca uwagę Kamenicki (2007).
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stii regularności oraz indywidualizmu w procesie tłumaczenia. Natomiast 
czynnik braku doświadczenia przekładowców pozwala na rozszerzenie na
szej wiedzy na temat procesów poznawczych warunkujących eksplicytację, 
co jest istotne w kontekście hipotezy dotyczącej jej uniwersalności, żywo 
dyskutowanej przez badaczy przekładu. Głównym celem studium jest więc 
dogłębne przyjrzenie się eksplicytacji oraz uchwycenie istoty jej funkcjo
nowania w języku tłumaczeń. Sposób rozpatrywania fenomenu mieści się 
w ramach językoznawstwa kognitywnego (Langacker 1987, 1991), którego 
mocne zakorzenienie w aktualnej wiedzy psychologicznej umożliwia opisa
nie zjawisk przekładowych w odmienny sposób od stosowanego dotychczas 
na gruncie translatologii.

Praca obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Pierwsza pozwala umo
cować analizę empiryczną w szerszym kontekście badawczym oraz uzasad
nić jej relewancję. Druga stanowi prezentację i omówienie poddawanych 
badaniu danych językowych. Pojęcie eksplicytacji zostaje zaprezentowane 
na tle aktualnej wiedzy translatologicznej na temat języka wykształcane
go w sytuacji przekładu, tzw. „trzeciego kodu”, oraz jego cech charaktery
stycznych. Uwzględnione zostają także: związek eksplicytacji z zakładanym 
stopniem kompetencji translatorskiej tłumacza oraz z jego indywidualnym 
stylem, różne koncepcje motywacji leżących u podstaw występowania tego 
fenomenu, jak i wątpliwości dotyczące powszechności eksplicytacji, poja
wiające się w niektórych opracowaniach po pierwszym okresie fascynacji 
translatologów tym zagadnieniem.

W przeprowadzanym w pracy badaniu obszar analizy zjawiska zostaje 
w znacznej mierze ograniczony do wybranych, mniej lub bardziej wyraź
nie implikowanych oraz wyartykułowanych, połączeń między wypowie
dzeniami i ich członami w tekście, które w przekładzie szwedzko-polskim 
mogą być realizowane z dużą dowolnością, zarówno jako eksplikowane 
(werbalizowane), jak i implikowane (niewerbalizowane). Ograniczenie to 
łączy się z faktem rozpatrywania eksplicytacji jako zjawiska skorelowane
go z przeciwną jej implicytacją w ramach jednego tekstu. Z drugiej strony 
zostaje zwrócona uwaga na subiektywne „odautorskie” eksplicytacje/im- 
plicytacje treści w tekstach przekładów, co umożliwia odniesienie omawia
nych zagadnień do pierwiastka kreatywności w procesie translacji. Ponie
waż badania w zakresie eksplicytacji w tłumaczeniach szwedzko-polskich 
są bardzo skąpe (Data-Bukowska 2010-2011), zapis licznych reakcji tłuma
czy na struktury wyjściowe, dokładnie wyselekcjonowane dla celów anali
zy, pozwala też zapoczątkować tworzenie wiarygodnej mapy tego zjawi
ska na gruncie przekładu między wymienionymi językami. Wyniki analiz 
stwarzają zatem podwaliny pod szerzej zakrojone przyszłe badania ekspli
cytacji oraz zjawisk pokrewnych. Mogą ponadto pozwolić translatologom 
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uniknąć niedociągnięć badawczych, które występowały we wczesnych stu
diach poświęconych temu zagadnieniu, zaś dydaktykom przekładu ułatwić 
wypracowanie metod nauczania przekładu uwzględniających czynnik na
turalności poznawczej.

Jak zostanie wykazane w pracy, eksplicytacja jest mocno zakorzenio
na w procesach kognitywnych człowieka i stanowi przejaw przyrodzonej 
jego umysłowi zdolności ciągłego poznawania otaczającej rzeczywistoś
ci na podstawie metaforycznego rzutowania. Jej poznawcze korzenie po- 
zostają jednak w konflikcie z zakodowanym w naszej świadomości kul
turowym wyobrażeniem przekładu jako działania ukierunkowanego na 
dochowanie maksymalnej wierności oryginałowi.





Rozdział 1

JĘZYK W TŁUMACZENIACH

1. 1.  Szczególny kod
Język powstający w sytuacji przekładu (lub język tłumaczeń) określa się jako 
translationese (translatese, translatorese) (np. Aijmer 2001; Gellerstam 1986, 
1996, 2005; Nida 1959; Tirkkonen-Condit 2002; Toury 1980; Venuti 1995), 
„interjęzyk” (interlanguage) (Toury 1979), „trzeci język” (the third language) 
(Duff 1981) lub „trzeci kod” (the third codę) (Frawley 1984). Wymienione 
określenia łączą się z różnymi sposobami jego postrzegania. 

Na istnienie szczególnego języka w tekstach tłumaczeń jako pierw
szy zwrócił uwagę Nida (1959). Terminem translationese określił on szereg 
transpozycji zachodzących między strukturami językowymi w przekładzie, 
które nie wynikają z niewystarczająco wykształconej kompetencji transla- 
torskiej tłumaczy, ale z samego procesu tłumaczenia. W swoim ujęciu ba
dacz wyeksponował jednak przede wszystkim zjawisko transferu struktur 
języka wyjściowego do języka docelowego, co znacząco wpłynęło na spo
sób postrzegania języka tłumaczeń w późniejszych pracach. Przez długi 
czas transfer taki był traktowany jako negatywny (np. Johansson i Holland 
1994: 26; Wilss 1989: 7). Rozpatrywany w kategoriach interferencji, leży on 
u podstaw wprowadzonego przez Duffa (1981: 116) określenia „trzeci ję
zyk” (third language). Stał się także podstawą pojęcia translationese, uży
wanego zazwyczaj w odniesieniu do systemu, który wykazuje cechy nieod- 
powiadające konwencji ustalonej w języku docelowym. Heltai (2004: 59) 
porównuje taki język do żargonu, którego cechą charakterystyczną jest swo
istego rodzaju rutynizacja sposobu wyrażania treści, owocująca problema
mi w jej przyswajaniu przez odbiorcę tekstu. Jest to także język określany 
jako zdeformowany (Berman 2009) i przez to gorszy, mimo podejmowa
nych prób jego rehabilitacji, np. za pomocą konceptu „odcisków palców” 
(fingerprints) pozostawianych przez tłumaczy na sporządzanych przekła
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dach (Gellerstam 2005). Wyraźnie pogardliwą opinię badaczy na jego temat 
odzwierciedlają również takie określenia, jak „język tłumaczeniarski” (Bal- 
cerzan 1968: 78), macaronic language (Lambert 2010: 48) czy pojawiające 
się niekiedy na gruncie szwedzkim översättniska.

Negatywny obraz języka wykształcanego w tłumaczeniach wyłania się 
także z badań nad zjawiskiem hybrydyczności w tekście. Zdaniem Simon 
(2001) tekst hybrydyczny powstaje na podstawie tzw. efektów przekłado
wych (translation effects), do których badaczka zalicza: różnego rodzaju dy
sonanse, interferencję, niestandardowe słownictwo, niekoherentność, nie
konwencjonalną składnię czy, jak sama to ujmuje, „a certain ’weakness’ in 
the mastery of the linguistic codę” (Simon 2001: 217). Zgodnie z takim uję
ciem efektem procesu tłumaczenia jest przemieszanie kodów, przypomina
jące w swojej istocie proces kreolizacji i przejawiające się w wykształceniu 
struktur hybrydycznych, łączących w sobie podstawę konstrukcji utrwa
lonej konwencją i łamiące tę konwencję „naleciałości”. W ramach każdej 
takiej struktury można jednak mówić o różnych proporcjach między tak 
określonymi składowymi1. Schäffner i Adab (2001: 278) zwracają uwagę na 
skalarność zjawiska hybrydyzacji. Ich zdaniem w przypadku tzw. „jawnych 
hybryd” (overt hybrids) uwypukleniu ulegają cechy tekstu wyjściowego, na
tomiast „utajone hybrydy” (covert hybrids) bazują na tłumieniu wpływu 
struktur docelowych. Kluczowe dla powstawania języka w tłumaczeniach są 
jednak cechy charakterystyczne dla każdej hybrydyzacji, a więc zarezerwo
wane dla konkretnej interakcji języków i kultur w umyśle tłumacza (Schäff
ner i Adab 2001: 280).

1 Inny sposób postrzegania zjawiska hybrydyczności w tekście prezentuje Trosborg (1997). 
Zdaniem tej badaczki odmienność struktur językowych wykształcanych w sytuacji przekładu 
nie jest zjawiskiem negatywnym, ponieważ kryją się za nią świadome i przemyślane decyzje 
podejmowane przez tłumaczy w czasie mediacji między dwiema kulturami. Tym samym ukon
stytuowane struktury niejako odbijają konwencje, które są charakterystyczne dla dwóch kultur. 
Nie jest to zatem efekt konfliktu między językami (kulturami), ale zachodzącego między nimi 
kontaktu (Trosborg 1997:146).

Odmienne ujęcie omawianego fenomenu prezentuje Toury (1979), któ
ry odwołując się do badań nad nabywaniem języka obcego, porównuje ję
zyk powstający w tłumaczeniach do „interjęzyka” (interlanguage) (Selinker 
1972) wykształcanego w bilingwalnym umyśle człowieka i podlegającego 
zmianom. Zgodnie ze stanowiskiem Selinkera każdy „interjęzyk” zajmu
je miejsce pośrednie między językiem ojczystym (LI) a nabywanym (L2) 
oraz wykazuje ślady wpływów obydwu zasilających go kodów (Toury 1979: 
223). Zdaniem Touryego fenomen „interjęzyka” powstaje zawsze tam, gdzie 
wchodzą ze sobą w kontakt dwa języki, a więc także w sytuacji przekładu. 1
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Jak sam to ujmuje:

Obviously enough, the distribution of interlanguage forms is of much greater universal
ity: they are likely to occur whenever and wherever one language is used in some con
tact with another - as one of the most possible consequences of this contact (Toury 1979: 
224).

U źródła powstawania cech takiego szczególnego systemu leży właści
we dla sytuacji tłumaczenia napięcie między wymogiem zachowania ade
kwatności (wierności oryginałowi) i akceptowalności przekładu na grun
cie systemu docelowego (Toury 1979: 227). Toury (1979: 226) koncentruje 
się głównie na cechach formalnych „interjęzyka” tłumaczeń. Zwraca on 
jednak uwagę zarówno na struktury nieistniejące w języku docelowym, jak 
i na takie, które można zaklasyfikować w jego ramach jako mniej konwen
cjonalne.

Nawiązanie do idei „interjęzyka” można również odnaleźć w pracy 
Frawleya (1984). W swoim ujęciu języka powstającego w tłumaczeniach 
eksponuje on bowiem interakcję dwóch kodów, owocującą powstaniem 
tzw. trzeciego kodu (the third code). Jak sam to wyraża:

The translation itself, as a matter of fact, is essentially a third code which arises out of the 
bilateral consideration of the matrix and target codes; it is [...] a subcode of each of the 
codes involved [...] it emerges as a code in its own right, setting its own standards and 
structural presuppositions and entailments, though they are necessarily derivative of the 
matrix information and target parameters (Frawley 1984: 168).

W charakterystyce struktur „trzeciego kodu” zakłada się więc uwzględ
nienie oddziaływania nie tylko języka wyjściowego, ale także docelowego. 
Powstawanie takiego szczególnego języka jest jednak nieuniknione, co im
plikuje istnienie pewnych mechanizmów, które są wspólne dla sytuacji tłu
maczenia jako takiej i napędzają jego wykształcenie. Spostrzeżenie to leży 
u podstaw rozpatrywania „trzeciego kodu” nie tylko jako zjawiska zarezer
wowanego dla języków zastosowanych w konkretnym tłumaczeniu, ale tak
że jako systemu unikalnego w swojej istocie i niezwiązanego z wybraną parą 
języków.

Według Frawleya (1984: 169) tak zdefiniowany język jest „zmorą” prze
kładu, ponieważ podlega całemu szeregowi deformacji (deformations). Sta
nowi jednak także „duszę” translacji, gdyż jest podstawą unikalnej semio- 
zy. „Trzeci kod” jest zatem wyjątkowym systemem, dzięki któremu staje się 
możliwe lepsze poznanie działalności translatorskiej człowieka - bilingwal- 
nego użytkownika języka.

Wśród bardziej współczesnych ujęć języka tłumaczeń jako szczególnego 
kodu na uwagę zasługuje stanowisko Balaskó (2008). Powołując się na pra
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cę Hanksa (1996), badaczka eksponuje w nim jedną z podstawowych wła
ściwości języka naturalnego, jaką jest funkcjonowanie w nim utartych sche
matów działania, które jego użytkownicy jedynie odtwarzają w codziennej 
komunikacji. Jeśli taki rodzaj gotowych „prefabrykatów” (prefabs) istnie
je w każdym języku naturalnym, muszą one także występować w języku 
powstającym w tłumaczeniach, ponieważ języki te zostały ukształtowane 
w różnych typach sytuacji. Jak sama to wyraża:

If we accept that the language as a whole is made up in greater part of‘prefabs’ or typical 
patterns, and also the idea that the text is shaped by the aim for which language is used 
and by the context in which it is used, then both non-translated and translated lan
guage must have their own typical patterning which will have to differ in several re
spects (Balaskó 2008: 59, podkreślenie: E.D.-B.).

Dodatkowo, taki system gotowych i charakterystycznych tylko dla języ
ka tłumaczeń struktur musi nosić ślady nie tylko języka wyjściowego i do
celowego, ale także stanowić połączenie cech obydwu kontaktujących się 
systemów:

There is more and more evidence however that the ‘prefabs’ used to formulate translated 
text are different: translations contain patterns of both source and target language (in re
spect of lexis and linguistic structure), as well as patterns which are a result of the com
bination of the two (e.g. differences in frequency) (Balaskó 2008: 59).

Zgodnie z zaprezentowanym tu ujęciem język powstający w tłumacze
niach można zatem rozpatrywać z uwzględnieniem następujących założeń:

- między konkretnym językiem a wytworzonym na jego gruncie języ
kiem tłumaczeń zawsze istnieją różnice;

- język wykształcany w tłumaczeniach zawsze nosi ślady języka wyj
ściowego i docelowego, ponieważ języki te narzucają na niego swoje 
ograniczenia;

- język ten posiada jednak także pewne właściwe tylko dla siebie struk
tury, u których podstaw leży interakcja zachodząca między dwoma 
językami w warunkach sytuacji tłumaczenia.

Odnosząc się do szczególnego języka powstającego w sytuacji przekła
du, w niniejszej pracy będę się posługiwać określeniem „trzeciego kodu”, 
które w kontekście zaprezentowanych tu ujęć wydaje się najbardziej neu
tralne. Łączy się ono także z kompleksowym rozumieniem takiego języka, 
ponieważ w procesie jego powstawania uwzględnia nie tylko rolę struktur 
języka wyjściowego i docelowego, ale także pozwala rozpatrywać go jako 
zjawisko lokalne (ograniczone do dwóch języków) lub bardziej ogólne (cha
rakterystyczne dla przekładu jako takiego). Dodatkowo określenie to nie 
budzi skojarzeń z innymi dziedzinami badań nad językiem, tak jak ma to 



Język w tłumaczeniach 15

np. miejsce w przypadku terminu „interjęzyk”, który jest powszechnie wy
korzystywany na gruncie psycholingwistyki. W pracy przyjmuję, że „trze
ci kod” nie powinien być traktowany jako gorszy, ponieważ jego powsta
wanie jest nieuniknione w procesie przekładu, podobnie jak powstawanie 
„interjęzyka” jest nieuniknione w procesie nabywania każdego języka obce
go. Tworzenie hybrydy, jaką jest „trzeci kod”, jest bez wątpienia zjawiskiem 
uniwersalnym, ponieważ łączy się z funkcjonowaniem języka w wyjątkowej 
sytuacji komunikacyjnej, w której, jak ujmuje to Klaudy (1996: 114), „the 
road conducting from the mind to the linguistic form is not direct but leads 
through another language”.

1.2. Cechy charakterystyczne „trzeciego kodu" 
w badaniach translatologicznych

Zgodnie z zaprezentowanymi powyżej ujęciami „trzeci kod” jest zjawiskiem 
wielowymiarowym i można go charakteryzować z uwzględnieniem cech 
rozpatrywanych w skali mikro i makro. W pierwszym przypadku przed
miotem uwagi badaczy są cechy lokalne, będące wynikiem kontaktu między 
dwoma konkretnymi językami. Zwrócenie uwagi na takie cechy zaowoco
wało tezą dotyczącą istnienia różnych odmian (dialektów) „trzeciego kodu” 
(Koppel i Ordan 2011). W drugim przypadku chodzi natomiast o atrybuty 
języka tłumaczeń jako takiego, których powstanie jest zakorzenione w sa
mym procesie translacji, bez względu na wykorzystywane języki. Takie uję
cie „trzeciego kodu” leży u podstaw tezy dotyczącej uniwersaliów transla- 
torskich (por. Laviosa-Braithwaite 2001: 288). Obydwa typy cech są nadal 
stosunkowo słabo poznane i nie wiadomo, czy na siebie wpływają, a jeśli 
tak, to w jakim stopniu.

We współczesnych badaniach translatologicznych można także zaobser
wować wyraźną dysproporcję w sposobie traktowania języków spotykają
cych się w przekładzie jako źródeł zasilających „trzeci kod”. Badacze od za
wsze interesowali się rolą języka wyjściowego w powstawaniu takiego kodu, 
uznając interferencję (rozumianą jako negatywny transfer) za podstawową 
cechę tłumaczonych tekstów (np. Mauranen 2008: 32, 43; Newmark 1988: 
285; Wilss 1989: 7). Natomiast kwestia oddziaływania języka docelowego 
(czyli zazwyczaj języka ojczystego tłumacza) na wykształcenie cech przy
sługujących „trzeciemu kodowi” nie została jeszcze w pełni zgłębiona (por. 
Mauranen 2004).

Chesterman (2010:40) zwraca natomiast uwagę na dość rutynowe dzia
łania translatologów w kwestii wyłaniania cech języka wykształcanego w sy
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tuacji przekładu. Zauważa on, że opisy „trzeciego kodu” zawsze bazują na 
pojęciu różnicy. Nie eksponuje się w nich natomiast podobieństw między 
językami. Odwzorowywanie struktur w procesie tłumaczenia, zasadzające 
się na przyległości (tj. pozytywnym transferze), jest tymczasem istotnym 
elementem sytuacji przekładowej (Mauranen 2004: 80), uwidoczniającym 
się np. na płaszczyźnie gramatycznej (Eskola 2004; Santos 1995). Z drugiej 
strony to struktury, między którymi w języku wyjściowym i docelowym za
chodzą minimalne różnice, są najbardziej narażone na powstawanie cech 
„trzeciego kodu” (por. Wilss 1989: 12). W takich przypadkach (podobnie 
jak w sytuacji nabywania języka obcego) czujność tłumacza ulega zazwyczaj 
uśpieniu, co może przyczynić się do wykształcenia struktur odznaczają
cych się mniejszą konwencjonalnością na gruncie języka docelowego niż ta, 
której oczekuje przeciętny użytkownik tego języka. Zgodnie z tymi ujęcia
mi charakter języków zastosowanych w przekładzie może mieć znaczenie 
w kształtowaniu cech „trzeciego kodu”, nie tylko na płaszczyźnie lokalnej, 
ale i ogólnej. Czynnik ten uwzględnia się jednak bardzo rzadko w przepro
wadzanych analizach translatologicznych oraz formułowanych na ich pod
stawie wnioskach.

Analizy ukierunkowane na poznanie języka powstającego w tłumacze
niach ograniczają się także do niewielkiej liczby języków. Zdecydowana 
większość opracowań dotyczących cech „trzeciego kodu” koncentruje się 
na języku angielskim w kontakcie z innymi językami, w tym ze szwedzkim 
i polskim (np. Bónnemark 2000; Gellerstam 1986; Górski et al. 2014; Gra
bowski 2011, 2012a, 2012b; Nilsson 2004; Palm 1997; Rybicki 2005, 2009; 
Twardo 2005). Badania dotyczące „trzeciego kodu” na gruncie szwedzko- 
-polskim zintensyfikowano dopiero w ostatnich latach. Dotyczą one jed
nak przede wszystkim języka występującego w publikowanych przekładach 
szwedzkiej literatury dla dzieci i młodzieży na język polski (np. Dymel- 
-Trzebiatowska 2013; Liseling Nilsson 2006, 2012; Teodorowicz-Hellman 
1995a, 1995b, 1996a, 1996b, 2002). Wiedza na temat szwedzko-polskiego 
„trzeciego kodu” jest więc bardzo skąpa i nieusystematyzowana. Tylko spo
radycznie można ją wykorzystać w kontekście dyskusji na temat cech po
wszechnych takiego języka (np. Data-Bukowska 2010-2011,2013a, 2013b).



Rozdział 2

UNIWERSALIA W „TRZECIM KODZIE"

2.1. Przełomowa teza
W swoim artykule „Corpus Linguistics and Translation Studies - Implica
tions and Applications”, opublikowanym w 1993 roku, Baker zwraca uwagę 
na możliwość wykorzystania paralelnych korpusów bilingwalnych do ba
dań nad, jak to ujmuje, „the nature of translated text as a mediated com
municative event” (Baker 1993: 243). Ponieważ teksty tłumaczeń powsta- 
ją na gruncie szczególnych warunków komunikacyjnych, posiadają pewne 
unikalne atrybuty. Atrybuty te konstytuują, zdaniem badaczki, uniwersalia 
translatorskie, których wyłonienie i opisanie pozwala poznać istotę media
cji poprzez translację. Formułując swoją tezę, Baker (1993: 242) odwołu
je się do prac Even-Zohara (1979) oraz Toury’ego (1991), którzy, jak za
znacza, jako pierwsi zwrócili uwagę na istnienie powtarzalnych sposobów 
(patterns') konstruowania treści za pomocą języka w tłumaczeniach. Nie 
bez znaczenia w tym kontekście jest także pionierska praca Vanderauwery 
(1985), w której istnienie takich prawidłowości zostało po raz pierwszy po
twierdzone w szczegółowym badaniu empirycznym, oraz teza o uniwersal
nym charakterze eksplicytacji wyartykułowana przez Blum-Kulkę (1986). 
Postulat Baker zapoczątkował więc na gruncie badań nad przekładem „po
lowanie na regularności” (huntingfor regularities) (Toury 2004a: 28), wśród 
których, będąca tematem tej pracy, eksplicytacja zajmuje niekwestionowa
ne czołowe miejsce.

Baker (1993) umocowuje uniwersalia translatorskie w kategorii teks
tów tłumaczeń, wyraźnie przeciwstawianej tekstom oryginalnym, wytwo
rzonym w wybranym języku docelowym. Istotnym kryterium wyróżniania 
tych cech jest także czynnik uwarunkowania systemowego zjawiska. Uni
wersalia nie mogą bowiem wywodzić się z różnic systemowych zachodzą
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cych między językami wykorzystanymi w tłumaczeniu. Zdaniem badaczki 
cechy uniwersalne w przekładzie to:

[... ] features which typically occur in translated texts rather than original utterances and 
which are not the result of the interference from specific linguistic system (Baker 1993: 
243).

Baker (1993: 246) traktuje uniwersalia translatorskie jako zjawiska po- 
nadkulturowe, które stanowią inherentną cechę przekładu jako takiego. 
Za powszechne uznaje: eksplicytację (explicitation), usuwanie niejasności 
i dwuznaczności, np. na poziomie referencji w tłumaczeniach (disambigu
ation), symplifikację, tj. upraszczanie języka w tekstach tłumaczeń (simpli
fication), konwencjonalizację języka docelowego na płaszczyźnie gramaty- 
kalności (conventional ‘grammaticality’), unikanie w przekładzie powtórzeń 
obecnych w TW (a tendency to avoid repetitions), wyolbrzymianie w tłuma
czeniach cech, które można uznać za typowe dla języka docelowego (ten
dency to exaggerate features of the target language), występowanie w prze
kładach jednostek, które są nietypowe zarówno dla języka wyjściowego, jak 
i docelowego (a specific type of distribution of certain features) (Baker 1993: 
243-245, por. także Vanderauwera 1985: 92-121).

Zaproponowana przez Baker lista potencjalnych uniwersaliów prze
kładowych zostaje z czasem nieznacznie zmodyfikowana i rozszerzona. 
Zmiany dotyczą jednak nierzadko jedynie nazw nadawanych poszczegól
nym zjawiskom. Ich definicje pozostają ciągle w fazie wypracowywania. 
Routledge Encyclopedia of Translation Studies (Baker 2001), do której od
wołuje się zdecydowana większość prac translatologicznych, wymienia 
następujące uniwersalia: upraszczanie języka w tłumaczeniach, unikanie 
w przekładach powtórzeń obecnych w TW, eksplicytację, normalizację, 
transfer oraz dystynktywne rozmieszczanie jednostek tekstu docelowego 
(distinctive distribution of the target-language items) (Laviosa-Braithwaite 
2001: 288-291).

Wyczerpujące omówienie wszystkich wymienionych powyżej cech wy
kracza poza ramy niniejszej pracy. W celu pokazania sposobu myślenia ba
daczy przekładu, kryjącego się za tezą dotyczącą uniwersalności zjawisk 
w „trzecim kodzie”, przyjrzyjmy się bliżej tym spośród postulowanych uni
wersaliów, których przywołanie w dalszej części pracy będzie istotne dla 
charakterystyki zjawisk przekładowych omawianych w jej ramach. Prezen
tacja poniżej bazuje głównie na wymienionej powyżej encyklopedii i ma 
na celu umieszczenie eksplicytacji w szerszym kontekście innych potencjal
nych powszechników.

Eksplicytacja, a więc, jak ujmuje to Baker (1996: 180), „an overall ten
dency to spell things out rather than leave them implicit in translation” - 
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dotyczy zarówno uzupełnień treści na płaszczyźnie spójności tekstu, jak 
i dostarczania potencjalnemu odbiorcy informacji, które pomagają mu zni
welować różnice pojęciowe zachodzące między językami spotykającymi 
się w przekładzie. Zjawisko to, jako główny temat niniejszej pracy, zostanie 
omówione szczegółowo w rozdziale 3.

Pojęcie symplifikacji bazuje na obserwacji, że konkretny język zwykle 
wydaje się bardziej uproszczony w tłumaczeniach niż w tekstach oryginal
nych wytworzonych przy jego pomocy. Uproszczenia leksykalne przeja
wiają się np. w użyciu hiperonimów w sytuacji, gdy w języku docelowym 
nie istnieją wyrażenia hiponimiczne, które można uznać za ekwiwalentne 
w stosunku do wyjściowych. Na poziomie syntaktycznym symplińkacja do
tyczy natomiast np. zastępowania równoważników zdań pełnymi zdania
mi, podziału dłuższych wypowiedzeń na krótsze odcinki, redukcji powtó
rzeń obecnych w TW czy niwelowania kolokacji (Laviosa-Braithwaite 2001: 
288-289). Normalizacja, określona przez Baker (1996: 176—177) jako „the 
tendency to conform to patterns and practices which are typical of the tar
get language, even to the point of exaggerating them”, odnosi się natomiast 
do całego spektrum posunięć translatorskich służących zwiększaniu stop
nia konwencjonalności języka w tłumaczeniach. Posunięcia takie dotyczą 
m.in. stosowania interpunkcji, ujednolicania form czasowych wykorzysty
wanych w przekładach, niwelowania cech kolokwialnych i zastępowania ich 
powszechnie akceptowanym językiem standardowym itp. (Laviosa-Braith
waite 2001: 289). Kolejne uniwersalium dotyczy częstotliwości i sposobu 
użycia w przekładach jednostek charakterystycznych dla języka docelowe
go, których wykorzystanie jest rzadsze niż w tekstach oryginalnych sporzą
dzonych w tym języku (Laviosa-Braithwaite 2001: 291).

W ostatnich latach wśród potencjalnych uniwersaliów pojawiło się kil
ka nowych cech, np. nietypowe kolokacje (untypicall collocations') charak
teryzujące teksty tłumaczeń (Mauranen 2008: 44) oraz cecha określana 
jako leveling out, dotycząca preferowania przez tłumaczy rozwiązań, któ
re można określić jako umiarkowane, tj. zlokalizowane pomiędzy poten
cjalnie istniejącymi skrajnymi punktami rozpatrywanej kategorii. Chodzi 
więc o rozwiązania, które, jak wyraża to Olohan (2004:100), „steer a middle 
course between any two extremes, converging towards the centre”. Kolejna 
postulowana cecha uniwersalna to konwergencja (convergence), odnosząca 
się do upodabniania się do siebie tekstów przekładów. Tłumaczenia wyka
zują bowiem większe podobieństwo i jednolitość cech aniżeli teksty orygi
nalnie sporządzone w wybranym języku (Corpas Pastor et al. 2008).

Nietrudno zatem zauważyć, że scharakteryzowane tu pokrótce zjawiska 
przekładowe częściowo się pokrywają. Przykładowo, wymienione przez Ba
ker (1993) unikanie w tłumaczeniach powtórzeń obecnych w TW może być 
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także traktowane jako rodzaj eksplicytacji, normalizacji lub dążenia tłuma
cza do usuwania dwuznaczności w tekście docelowym (TD). Sytuacja wy
gląda podobnie w przypadku dzielenia wypowiedzeń na krótsze odcinki, 
które w zależności od przyjmowanej perspektywy można rozpatrywać jako 
symplifikację, eksplicytację lub normalizację. Problem nakładania się na 
siebie poszczególnych wymienionych powyżej kategorii omawia wyczerpu
jąco Brzozowski (2011: 63ff).

2.2. Poszukiwanie innej drogi
Kwestia uniwersaliów translatorskich znajduje się także w polu zaintere
sowania przekładoznawstwa opisowego (Descriptive Translation Studies') 
(Holmes 1988; Toury 1995), zgodnie z którym każdy akt tłumaczenia łą
czy się z wpływem różnego rodzaju norm na działania tłumacza. Normy, 
o których mowa, odznaczają się zróżnicowanym stopniem utrwalenia w ra
mach konkretnej wspólnoty kulturowej i podlegają zmianom. Odzwiercie
dlają konwencjonalnie uwarunkowane sposoby działania takiej wspólnoty, 
odnoszące się do tych sfer życia, które traktuje ona jako ważne (Toury 1995: 
55). Jako zjawisko socjokulturowe normy stanowią także kategorię opisową, 
służącą poznaniu zjawisk przekładowych, tj. jak wyraża to Toury (1980:57): 
„a category for descriptive analysis of translation phenomena”.

Ponieważ normy funkcjonują intersubiektywnie, w tłumaczeniach wielu 
tekstów, sporządzonych przez różnych tłumaczy, można zaobserwować cały 
szereg regularności (Schäffner 2010: 238). Przykładem może tu być prawi
dłowość, którą dostrzegła Ben-Ari (1992, podawane za: Schäffner 2010) 
w tłumaczeniach literatury dziecięcej na język hebrajski, w których odnie
sienia do chrześcijaństwa konsekwentnie zastępowano odniesieniami do 
judaizmu, co było podyktowane względami pedagogicznymi, obowiązują
cymi w tworzeniu tego rodzaju literatury w Izraelu. W opisywanym przy
padku utrwalona norma, która oddziaływała na rodzimą literaturę, zasiliła 
przekład w danych warunkach kulturowych i czasowych. Schäffner zwra
ca jednak uwagę na fakt, że stwierdzenie, o jakie normy chodzi, nie zawsze 
jest tak jednoznaczne w przekładzie, ponieważ dotyczą one dwóch spoty
kających się kultur (Schäffner 2010: 239). Z drugiej strony, jak podkreśla ta 
badaczka, w zaproponowanym przez Touryego (1995) studiowaniu norm 
nie chodzi tylko o ich wyłanianie, ale przede wszystkim o ujawnianie regu
larności w decyzjach podejmowanych przez tłumaczy i tym samym rozpa
trywanie przekładu w kategoriach oczekiwań kulturowych (Schäffner 2010: 
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240). W takim kontekście rozpatruje się także kwestię przekładowych po- 
wszechników.

Zdaniem Touryego (2004a: 29) tezę dotyczącą uniwersalnych cech 
„trzeciego kodu” należy traktować jako przełomową na gruncie translatolo- 
gii, ponieważ umożliwia ona wyjście poza ramy tego, co jest w przekładzie 
jedynie jednostkowe. Toury (2004a: 29,2010:161f.) odnosi się jednak scep
tycznie do samego określenia „uniwersalium”, które od momentu ukazania 
się artykułu Baker (1993) stosuje się w wielu pracach.

Badacz zwraca uwagę na trzy główne problemy łączące się z wyłania
niem powszechników w „trzecim kodzie”. Problemy te dotyczą: poziomu, 
na którym należy poszukiwać uniwersaliów, sposobu ich ujmowania oraz 
postępowania badaczy w ustalaniu takich cech (Toury 2004b: 17). Regular
ności nie powinno się szukać ani na zbyt szczegółowym, ani na zbyt ogól
nym poziomie. Za zbyt szczegółowe uznaje on m.in. zjawiska wyróżnione 
przez Baker (1993). Ujmowanie powszechników na zbyt ogólnym poziomie 
sprowadza je natomiast do trywialnych twierdzeń (np. „przekład łączy się 
zawsze z przekształceniami”), które nie wnoszą niczego nowego do naszej 
wiedzy na temat istoty komunikacji poprzez translację (Toury 2004b: 19). 
Poszukiwanie uniwersaliów powinno więc dotyczyć poziomu pomiędzy tak 
wyznaczonymi skrajnymi punktami. Badacz pokazuje także, w jaki sposób 
można określić taki poziom.

Jeśli w tłumaczeniach zaobserwuje się jakąś prawidłowość i szczegółowo 
przeanalizuje warunkujące ją czynniki, możliwe będzie sformułowanie ge- 
neralizacji rządzącej przekładem w danym zakresie. Generalizację taką ba
dacz określa jednak mianem prawa (law). Prawa, o których mówi Toury, są 
zatem formułami mającymi na celu, jak sam to wyraża, „to state the rela
tions between all variables which have been found relevant to a particular 
domain” (Toury 1995: 259). Nie mają też deterministycznego charakteru. 
Wyklucza to bowiem sam akt tłumaczenia, łączący się z mnogością zmien
nych, które oddziałują na tę formę komunikacji międzyludzkiej. Stosowa
ne przez Touryego określenie implikuje zatem istnienie wyjątków w ramach 
opisywanego zjawiska:

[...] unlike universals', this notion has the possibility of exception built into it [...] be
cause it should always be possible to explain away [seeming] exceptions to a law with the 
help of another law, operating of another level (Toury 2004a: 29).

Zdaniem izraelskiego badacza tylko taki probabilistyczny i warunkowy 
rodzaj generalizacji można uznać za powszechny w przekładzie.

Toury (2004b: 23) wskazuje także sposób poszukiwania i wyłaniania 
zmiennych umożliwiających sformułowanie konkretnego prawa. Istot
ne jest tu nie tylko uwzględnienie specyficznych czynników odnoszących 
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się do poszczególnych tłumaczeń, ale przede wszystkim różnego rodzaju 
norm socjokulturowych wpływających na przekład na bardziej ogólnym 
poziomie.

Badacz nie wyznacza sztywnych ram określania norm, które bierze się 
pod uwagę w analizie translatologicznej. Wymienia normy związane z obo
wiązującymi w danej wspólnocie wytycznymi dotyczącymi doboru tekstów 
poddawanych tłumaczeniu czy języków stosowanych w przekładzie. Obok 
nich funkcjonują także normy operacyjne, które dotyczą sposobów języko
wego formułowania myśli w tłumaczeniach itp. (Toury 1995: 58-61). Na 
bardziej ogólnym poziomie można je podzielić na normy tekstowe i poza- 
tekstowe (Toury 1995: 65). Toury odwołuje się także do pracy de Ge- 
esta (1992), w której norma jest rozpatrywana w kategoriach nakazu (ob
ligation), tzn. tego, co powinno być powiedziane, zakazu (prohibition), 
tzn. tego, co nie powinno zostać powiedziane, braku zakazu (non-prohi- 
bition), tzn. tego, co może być powiedziane, oraz braku nakazu (no-obliga- 
tion), tzn. tego, co nie musi zostać powiedziane (Toury 1999, podawane za: 
Schaffner 2010: 237). Badacze mogą jednak również stosować inne podzia
ły. Chesterman (1997) wprowadza bardziej ogólne typy norm. Obok katego
rii norm profesjonalnych (związanych z wymogiem zachowania profesjona
lizmu przez tłumacza) oraz życzeniowych (odnoszących się do oczekiwań 
wspólnoty kulturowej, jeśli chodzi o uformowanie przekładu) wyróżnia do
datkowo np. normy komunikacyjne czy etyczne (Chesterman 1997: 64ff.). 
Jednak, jak wyraźnie podkreśla Toury (1995: 61), to normy zawsze deter
minują zarówno typ, jak i zakres ekwiwalencji, który wykazują sporządzane 
(w danym czasie) tłumaczenia.

Zaproponowany przez Touryego sposób postępowania w badaniach 
translatologicznych można zatem uznać za alternatywną drogę wyłania
nia i charakteryzowania unikalnych cech „trzeciego kodu”1. Niekiedy od
działywanie norm ujawnia się bowiem w przekładzie jako takim. Zdaniem 
Touryego (1995) konstytuują one wtedy powszechne prawa translatorskie, 
do których badacz zalicza prawo interferencji (the law of interférence) oraz 
prawo zwiększającej się standaryzacji języka w tłumaczeniach (the law of 
growing standardization). Zgodnie z pierwszym cechy TW ulegają przenie
sieniu do TD i ujawniają się w nim w postaci negatywnego (związanego 
z łamaniem obowiązujących konwencji) oraz pozytywnego transferu (To
ury 1995: 275). W drugim przypadku chodzi natomiast o modyfikację rela

1 Ujęcie Toury’ego prezentuje się jako alternatywne w kontekście badań korpusowych, które 
nawiązują do prac Baker (1993,1996 itd.) i wyraźnie zdominowały współczesną translatologię, 
zarówno na płaszczyźnie terminologicznej, jak i metodologicznej. Badacze przekładu, a wśród 
nich sama Baker, zaznaczają jednak, że to koncepcja Touryego była pierwszym impulsem do 
poszukiwania przekładowych powszechników (por. np. Mauranen 2008: 32).
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cji charakterystycznych dla TW, ukierunkowaną na zastępowanie ich mak
symalnie konwencjonalnymi sposobami wyrażania treści, które istnieją na 
gruncie języka docelowego (Toury 1995: 268)2. Ponieważ prawidłowość ta 
dotyczy różnych poziomów językowych, w wyniku tłumaczenia powstają 
teksty, które Pym (2008: 315) określa jako bardziej typowe (more habitual).

2 Wprowadzone prze Touryfego pojęcie standaryzacji odpowiada normalizacji w ujęciu 
Baker(1996).

Pym (2008: 318) zauważa także, że lista uniwersaliów translatorskich za
proponowana przez Baker (1993) nie jest kompletna. Wyróżnione przez tę 
badaczkę cechy mieszczą się w ramach prawa standaryzacji Touryego. Żad
ne z nich nie uwzględnia jednak prawa interferencji. Zdaniem hiszpańskie
go badacza uniwersalny charakter obydwu praw posiada tymczasem mocne 
umocowanie w samym akcie tłumaczenia. Obawiając się ryzyka komunika
cyjnego i posądzenia o zniekształcenie treści oryginału w przekładzie, tłu
macz ma bowiem do wyboru albo wyrazić się w sposób, który postrzega się 
jako „normalny” (normal) (standaryzacja), albo zastosować rozwiązanie, 
za które odpowiada ktoś inny (interferencja) (Pym 2008: 324). W obydwu 
przypadkach takie asekuracyjne postępowanie przekładowców przynosi im 
jednak wymierne korzyści, tzn. pozwala zredukować ryzyko, że tłumacze
nie zostanie uznane za nieudane.

Wprowadzone przez Touryego pojęcie prawa nie spotkało się jednak 
z aprobatą wszystkich badaczy. Przykładowo Venuti (1997) zauważa, iż okre
ślenie to zostało zaczerpnięte z nauk ścisłych i może sugerować, że badania 
nad przekładem posiadają podobny profil. Zastrzeżenia budzi też preskryp- 
tywny wydźwięk określenia oraz przekonanie, że możliwe jest obiektywne 
wyłonienie czynników (zmiennych) relewantnych dla uchwycenia danego 
zjawiska przekładowego, co, jak wspomniano powyżej, jest podstawą skon
struowania każdego prawa. Takiego założenia nie można jednak zrealizo
wać w praktyce (Venuti 1997: 361-363).

2.3. Kilka typów uniwersaliów
Dokonując syntezy wiedzy na temat przekładowych powszechników, Che- 
sterman (2004a, 2004b, 2004c) zwraca uwagę na kolejne przysługujące im 
atrybuty. Badacz definiuje uniwersalium jako:

[...Ja feature that is fund (or at least claimed) to characterize all translations: i.e. a feature 
that distinguishes them from texts that are not translations. [...] to qualify as a universal, 
a feature must remain constant when other parameters vary. [...] a universal feature is 
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one that is found in translations regardless of language pairs, different text-types, differ
ent kinds of translators, different historical periods, and so on (Chesterman 2004c: 3).

W tym przypadku wyeksponowany zostaje więc bezwarunkowy i stały 
(tzn. niepodlegający zmianom pod wpływem jakichkolwiek zewnętrznych 
czynników) charakter uniwersalium, które jest cechą przypisywaną wszyst
kim tłumaczeniom, bez względu na typ tekstu czy języki spotykające się 
w przekładzie.

Chesterman umiejscawia też uniwersalia translatorskie w szerszym kon
tekście badawczym. Podkreśla, że dążenie do wyłonienia takich cech ma 
długą tradycję w badaniach nad przekładem. Dlatego biorąc pod uwagę per
spektywę przyjmowaną przez badaczy na przestrzeni lat, wyróżnia on trzy 
typy generalizacji: uniwersalia idealne (idéal universals), negatywne (péjora
tive universals) i opisowe (descriptive universals) (Chesterman 2004a).

Uniwersalia idealne to preskryptywne formuły (Chesterman 2004a: 213) 
dotyczące tego, jak należy tłumaczyć, pojawiające się we wczesnych pracach 
teoretycznych poświęconych przekładowi. Należy do nich np. twierdzenie, 
że tekstów nie powinno się tłumaczyć słowo w słowo. Typowym przejawem 
takiego wyidealizowanego podejścia do tłumaczenia jest również dążenie 
do osiągnięcia pełnej ekwiwalencji między TW a TD, stawiane za podsta
wowy cel tłumaczowi (Chesterman 2004a: 214).

Przekład jest postrzegany inaczej w przypadku kategorii negatywnych 
uniwersaliów translatorskich. U podstaw wyróżniania tego rodzaju cech 
leży bowiem założenie, że tłumaczenia zawsze odznaczają się jakimiś niedo
statkami. Niedoskonałe są zatem także cechy charakteryzujące „trzeci kod” 
(Chesterman 2004a: 215). Przejawem takiego myślenia jest np. twierdzenie, 
że tłumaczenie łączy się z utratą części treści zawartej w TW (Nida 1959). 
Potwierdza je także lista deformacji translatorskich sporządzona przez Ber
mana (2009: 253), który wśród „sił deformujących” tekst tłumaczenia wy
mienia m.in.: stosowanie objaśnień, wydłużanie tekstu oraz jego zubaża
nie jakościowe, niszczenie rytmu i ukrytych w nim połączeń treściowych, 
uszlachetnianie lub wulgaryzację języka, egzotyzację, deformację zwrotów 
i wyrażeń idiomatycznych itd?

Chesterman zwraca jednak uwagę na subiektywne podstawy takich ne
gatywnych w swoim wydźwięku twierdzeń. Bazują one bowiem zwykle je
dynie na różnych preferencjach tłumacza i krytyka oceniającego przekład 
(Chesterman 2004a: 117). Dlatego badacz postuluje zmianę perspektywy 
w sposobie postrzegania uniwersaliów translatorskich i wyraźnie opowia-

3 Porównanie cech języka tłumaczeń wyróżnianych przez Bermana z uniwersaliami zapro
ponowanymi przez Baker można odnaleźć we wspomnianej już wcześniej pracy Brzozowskiego 
(2011).
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da się za rozpatrywaniem ich jako kategorii opisowych, zgodnie z sensem 
nadanym temu pojęciu przez Touryego (Chesterman 2004a: 218). Kluczo
we dla określenia takich cech jest także bardzo wyraźne odwołanie się do 
koncepcji języka powstającego w tłumaczeniach jako „trzeciego kodu”, któ
ry stanowi unikalny system. Chesterman porównuje badania dotyczące tak 
rozumianego kodu do przedmiotu zainteresowań socjolingwistyki lub dia
lektologii, ukierunkowanych na poznanie różnych wariantów konkretnego 
języka:

A language variant is selected, and we examine the conditions of its use. [...], the vari
ant is simple the class of texts we call translations, [...]. We want to know what features 
of the translation variant are; how widely distributed they are, [...]; how they relate to 
the two matrix codes involved; [... ] what the origins of the features are; and so on (Ches
terman 2004a: 218).

Istotne w omówionym tu pokrótce ujęciu jest jednak również zwróce
nie uwagi na relacje łączące tekst tłumaczenia zarówno z językiem wyjścio
wym, jak i docelowym. Stąd dwa podstawowe typy uniwersaliów wyróżnia
ne przez tego badacza: odnoszące się do tekstu wyjściowego (S-universals) 
bądź do tekstu docelowego (T-univer sals). W pierwszym przypadku cho
dzi o twierdzenia dotyczące różnych sposobów przetwarzania struktur TW 
przez tłumaczy. W drugim zaś kładzie się nacisk na użycie struktur języka 
docelowego w przekładzie i różnego rodzaju odstępstwa od obowiązujących 
w tym języku konwencji (Chesterman 2004a: 218, 2004b: 39).

W ramach poszczególnych typów uniwersaliów Chesterman (2004a: 
219, 2004b: 40, 2004c: 8) wyróżnia szereg szczegółowych zjawisk Poten
cjalne uniwersalia typu S (S-universals) to: wydłużanie tekstu tłumacze
nia, interferencja, standaryzacja języka, normalizacja cech dialektalnych, 
redukcja głosów w narracji, eksplicytacja, konwencjonalizacja kolokacji, re
dukcja powtórzeń obecnych w TW, subiektywizacja treści. W ramach tej 
grupy zostaje także zlokalizowana cecha ujmowana w postaci tzw. hipote
zy dotyczącej retranslacji (the retranslation hypothesis), odnosząca się do za
obserwowanej w „trzecim kodzie” tendencji coraz większej zbieżności ko
lejnych tłumaczeń z TW. Potencjalne uniwersalia typu T (T-universals) to 
natomiast: upraszczanie języka w tłumaczeniach (np. na płaszczyźnie uroz
maicenia leksykalnego oraz spójności), jego konwencjonalizacja, nietypowe 
kolokacje, zmniejszenie częstotliwości wystąpień jednostek, które uznawa
ne są za typowe dla języka docelowego.

Uniwersalia zaproponowane przez Baker (1993) stanowią więc składo
wą zaprezentowanych tu zestawień i konstytuują obydwa wyróżnione typy. 
Chesterman (2004a: 220) zaznacza jednak, że wyłonienie wymienionych 
powyżej potencjalnych uniwersaliów translatorskich nastąpiło na podsta
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wie badań, w których zastosowano różne tertia comparationis. Uwagę zwra
ca także płynność granic przysługujących tym kategoriom. Przykładowo 
uproszczenia, zlokalizowane w ramach uniwersaliów typu T, mogą dotyczyć 
także drugiej grupy przekładowych powszechników, jeśli uwagę zognisku
je się na urozmaiceniach leksykalnych bądź wykładnikach spójności tekstu. 
Zestawienia pozwalają jednak zapoczątkować bardziej uporządkowane ba
dania, przeprowadzane na materiale tłumaczeniowym zaczerpniętym z róż
nych języków. W przypadku pierwszego typu zjawisk (S-universals) istotne 
jest uwzględnienie zarówno podobieństw, jak i różnic w poddawanych ana
lizie tekstach. W przypadku grupy drugiej (T-universals) w badaniu ekspo
nuje się natomiast przede wszystkim różnice (Chesterman 2004c: 8).

Chesterman odnosi się także do samego określenia uniwersalium. Za
znacza, że może być ono użyteczne jedynie w odniesieniu do cech, które 
traktuje się jako hipotetyczne. Jak wyraża to sam:

I think that the use of the term ‘universal* itself is valid and useful, provided it is kept for 
daims that are actually hypothesized to be universal, not spécifie to some subset of trans
lations (Chesterman 2004b: 43).

Przedstawiony powyżej sposób rozpatrywania przekładowych po
wszechników jako kategorii deskryptywnych, odnoszących się jednak nie 
tylko do tekstów oryginalnych wytworzonych w wybranym języku, ale tak
że uwzględniających tekst wyjściowy, bez wątpienia rozszerza perspektywę 
badawczą. Z drugiej strony nie można oprzeć się wrażeniu, że pod wpły
wem koncepcji Toury’ego (1995) opis takich cech wydaje się łączyć z ograni
czeniem roli tłumacza w ich kształtowaniu. Przekładowca jawi się bowiem 
jako dość pasywny wykonawca dzieła, świadomie lub podświadomie pod
porządkowujący się różnym oczekiwaniom szeroko rozumianego otoczenia 
kulturowego. Chesterman zauważa tę jednostronność podejścia do proble
mu. Podkreśla, że w kreowaniu „trzeciego kodu” równie istotne są np. czyn
niki poznawcze i indywidualne (Chesterman 2006: 16).

2.4. Nie można pomijać człowieka
Także Mauranen (2008) poszukuje innej drogi wyłaniania i opisywania uni
wersaliów w przekładzie. Badaczka określa pojęcie uniwersalium transla- 
torskiego mianem kontrowersyjnego (a controversial concept), podkreśla
jąc, że badania przeprowadzane na podstawie różnych języków pokazują 
odmienny obraz uniwersaliów, niż pierwotnie zakładano (Mauranen 2008: 
34). W przypadku niektórych cech wyniki badań są sprzeczne (Maura- 
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nen 2008: 39), a proponowane powszechniki to raczej, jak określa to ta ba
daczka, „general or law-like tendences, or high probabilities of occurrence” 
(Mauranen 2008: 35). Nieprecyzyjne są też zakresy poszczególnych pojęć, 
co najwyraźniej uwidocznia się na przykładzie interferencji, która z jednej 
strony jest uznawana za sztandarowe uniwersalium, z drugiej zaś za zjawis
ko wykluczające istnienie powszechników. Jak wyraża to sama badaczka:

Interference is thus either seen as contradicting universality, as in Baker's definition, 
or alternatively as basic manifestation of universality, as in Toury’s. This is an intrigu
ing conflict: are we dealing with different senses of‘universal’, different levels or kinds of 
universal, or different understandings of ‘interference’? Or possibly all of these? (Mau
ranen 2004: 66)

Mauranen (2008) wysuwa postulat zastosowania w badaniach nad prze
kładem pojęcia uniwersalium, które od dawna wykorzystuje się w języko
znawstwie. Typologiczne ujęcia językoznawcze, na które powołuje się ba
daczka (por. Greenberg et al. 1996, podawane za: Mauranen 2008: 35), 
zakładają bowiem odróżnienie zjawisk absolutnych, tj. odnoszących się do 
wszystkich języków bez wyjątku (np. wszystkie języki posiadają kategorię 
zaimka), od uniwersalnych tendencji, które można zaobserwować w zde
cydowanej większości języków (Mauranen 2008: 35). Taki niemaksymali- 
styczny sposób rozumienia tego pojęcia stwarza szansę wiarygodnego opisu 
powszechników również na gruncie translatologii.

Istotnym elementem scharakteryzowanego tu podejścia do kwestii uni- 
wersaliów jest ponadto zwrócenie uwagi na przyczyny ich powstawania 
w „trzecim kodzie”. W tym zakresie Mauranen proponuje uwzględnienie 
motywacji poznawczej oraz funkcjonalnej. Badaczka stwierdza:

[...] the study of translation universals could also usefully follow the lead of linguistics 
and distinguish between universals that can be traced back to general human cognitive 
capacities and those that relate linguistic structure to the functional uses of language 
(Mauranen 2008: 35).

W podobny sposób rozpatruje kategorię uniwersalium translatorskiego 
Malmkjaer (2008b: 49), której zdaniem we współczesnych badaniach nad 
przekładem istnieje sprzeczność między pojęciem normy i uniwersalium.

Również ta badaczka przybliża pojęcie normy, odwołując się do prac To- 
ury’ego, eksponując socjokulturowe uwarunkowanie norm oraz fakt, że każ
dy człowiek funkcjonujący w konkretnej wspólnocie może je zaakceptować 
bądź odrzucić (Malmkjaer 2008b: 50). Malmkjaer podkreśla jednak, że nor
my różnią się od innych czynników wpływających na zachowania człowie
ka w procesie komunikacji językowej. Do tych drugich należą m.in. maksy
my konwersacyjne Grice’a (1975), które odwołują się do racjonalności ludzi 
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w warunkach komunikacji językowej (Malmkjaer 2008b: 52). Dążąc do tego, 
aby komunikacja przebiegała płynnie, staramy się ją optymalizować. Jeste
śmy świadomi, że potencjalnie możemy nie zastosować się do wybranej 
maksymy (lub maksym). Wiemy jednak, że decyzja taka zawsze odciśnie 
się wyraźnym piętnem na akcie komunikacji, zmniejszając jego fortunność. 
Można zatem stwierdzić, że normy i maksymy mają różne źródła motywa
cji. Dlatego też dowolność ich stosowania jest różna (Malmkjaer 2008b: 52).

W tak zarysowanym kontekście badaczka umiejscawia pojęcie uniwer- 
salium translatorskiego, które, jak już wspomnieliśmy, może uwidoczniać 
się w języku jako zjawisko absolutne bądź jako uniwersalna tendencja. Uni- 
wersalia absolutne są zdeterminowane kognitywnie, tzn. ich funkcjono
waniem w języku rządzą takie same procesy, jak w przypadku parametrów 
językowych warunkujących istnienie konkretnej cechy językowej, tak jak 
zostało to określone w ramach gramatyki generatywnej (Malmkjaer 2008b: 
54). Człowiek nie może więc w żaden sposób wpływać na takie procesy, po
dobnie jak nie może oddziaływać na parametry językowe.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku uniwersalnych tendencji, ponie
waż ich siłą napędową są mechanizmy związane z funkcjonowaniem ko
munikacji międzyludzkiej. Potencjalnie można więc nie stosować danego 
posunięcia w przekładzie, podobnie jak możliwe jest odrzucenie maksym 
konwersacyjnych. Wiadomo jednak, że postępowanie takie będzie nieopła
calne pod względem efektywności komunikacyjnej. Mimo większego stop
nia dowolności, jaką dysponuje tłumacz w podejmowaniu decyzji w tym 
przypadku, nie można tu jednak mówić o jakimkolwiek oddziaływaniu na 
takie decyzje subiektywnych czynników socjokulturowych, będących pod
stawą funkcjonowania norm. Jak stwierdza norweska badaczka-

Whereas norms are constrained by attitudes which individuals develop in the course of 
social interaction with other individuals, and whereas Principles and Parameters are fea
tures of UG and therefore cognitively determined, nonabsolute universals arguably re
semble the Cooperative Principle in resulting from cognitive constraints on human lin
guistic interaction (Malmkjaer 2008b: 54-55).

Zgodnie z tym ujęciem uniwersalia są zatem owocem tego, co motywo
wane (lub determinowane) poznawczo.

Malmkjaer (2008b) zwraca też uwagę na istotę uniwersaliów wyróżnia
nych przez poszczególnych badaczy. Jej zdaniem tylko nieliczne z nich moż
na określić mianem zdeterminowanych poznawczo. Do takich należy np. 
zjawisko określone powyżej jako redukowanie w tłumaczeniach częstotli
wości wystąpień cech typowych dla języka docelowego, które zostało po
twierdzone w badaniach tłumaczeń na niespokrewnione języki (Malmkjaer 
2008b: 56). W jednym z nich Tirkkonen-Condit (2004) wskazuje na czy
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sto poznawczą motywację tego zjawiska. Jednostki typowe dla języka do
celowego występują w przekładzie na ten język rzadziej, ponieważ w mo
mencie tłumaczenia są mniej wyraziste (underrepresented) w leksykonie 
umysłowym tłumacza. Zdaniem Malmkjaer (2008b: 56) zjawisko transferu, 
z którym mamy tutaj do czynienia, jest kluczowe dla dalszych badań nad 
uniwersaliami w przekładzie. Norweska badaczka podkreśla jednak, że nie 
chodzi tu o wpływ języka wyjściowego na język docelowy, tak jak przyjęło 
się uważać, ale o oddziaływanie języka docelowego na kształt tłumaczenia. 
Jak wyraża to sama:

Tirkkonen-Condit s findings depend crucially on the relationship between the languages 
involved. But what is extremely interesting is that her study suggests that we have been 
looking at the question of influence or interference from the wrong end of the pole. [... ] 
But Tirkkonen-Condit’s study suggests that what determines the outcomes of this in
terference is the target pole, if not alone, then as much as or more than the source pole, 
which we have tended to think of as the major determinant of the shape of the transla
tion (Malmkjaer 2008b: 57).

Spostrzeżenie to można uznać za przełomowe w badaniach nad przekła
dem, ponieważ zmienia sposób postrzegania uniwersaliów translatorskich. 
Unikalne cechy „trzeciego kodu” mogą być uwarunkowane przede wszyst
kim oddziaływaniem struktur języka docelowego, a nie, jak się zazwyczaj 
przyjmuje, języka wyjściowego.

Zdaniem Malmkjaer (2008b: 57) badania nad uniwersaliami translator- 
skimi powinny ograniczyć się do tego rodzaju motywowanych poznawczo 
zjawisk. Tym samym centralnym elementem mechanizmu wyłaniania ta
kich cech staje się sam człowiek, którego działalność umysłowa odbija się 
w języku wytworzonym w tekstach tłumaczeń.

Zaprezentowane przez Malmkjaer (2008b) stanowisko pozwala rów
nież wyznaczyć bardziej precyzyjną granicę między normą a uniwersalium 
w przekładzie. Uniwersalium translatorskie nie może być traktowane jako 
bezwarunkowa norma, ponieważ u podstaw obydwu zjawisk leżą różne mo
tywacje. O ile normy mają swoje korzenie w czynnikach socjokulturowych, 
o tyle cechy uniwersalne w „trzecim kodzie” wywodzą się z czynników ko
gnitywnych, ponieważ tylko takie czynniki umożliwiają spełnienie warun
ku powszechności zaobserwowanego zjawiska. Ustalanie motywacji po
znawczej jako źródła powstawania przekładowych powszechników wydaje 
się więc tym kierunkiem, w którym powinny podążać szczegółowe badania 
empiryczne nad „trzecim kodem”.
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2.5. Uniwersalne mechanizmy komunikacyjne
Swój sceptycyzm w kwestii istnienia uniwersaliów translatorskich w takim 
zakresie, jak zaproponowała to Baker (1993), wyraża także House (2008). 
Zdaniem niemieckiej badaczki w przypadku linii badań nad językiem o pro
filu typologiczno-funkcjonalnym przyjmuje się istnienie powszechników 
a priori (House 2008: 8-9). W opozycji do takich ujęć pozostaje teza doty
cząca kardynalnej cechy języka, jaką jest kreowanie znaczeń, którą wysunął 
w wielu swoich pracach Halliday (np. Halliday 1994). Łączące się z tą cechą 
trzy metafunkcje językowe, tzn. odzwierciedlanie doświadczenia ludzkiego 
(ideational metafunction), podtrzymywanie komunikacji (interpersonal me- 
tafunction) oraz kreowanie dyskursu (textual metafunction), są najlepszymi 
kandydatami na uniwersalia językowe i powinny być za takowe uznawane 
(House 2008:9-11). W tak zarysowanym kontekście uniwersalia wymienia
ne w pracach translatologicznych nie mają racji bytu. Jak wyraża to House:

I want to go on suggesting quite bluntly that the quest for translation universals is in es
sence futile, i.e. that there are no, and there can be no, translation universals (House 
2008: 11).

Zdaniem niemieckiej badaczki stosowane przez translatologów pojęcia, 
np. eksplicytacji, symplifikacji itd., są nieprecyzyjne (House 2008: 11). 
Badania podejmowane nad poszczególnymi uniwersaliami zazwyczaj 
nie bazują na analizach porównawczych języków wykorzystanych 
w przekładach. Dlatego w takich przypadkach badacze nigdy nie mogą być 
pewni, czy zastosowane przez tłumacza rozwiązanie konstytuujące rozpa
trywane zjawisko nie jest wynikiem różnic systemowych zachodzących 
między językami (House 2008: 12). Analizowane uniwersalia nie poddają 
się także zasadzie zwrotności. Zwykle nawet jeśli w tłumaczeniu z języka X 
na język Y można potwierdzić obecność konkretnej cechy, nie oznacza to, 
że zostanie ona stwierdzona w tłumaczeniu z języka Y na X (House 2008: 
12). Istotne jest tu również niejednorodne występowanie danej cechy w róż
nych typach tekstów oraz wpływ czynników zewnętrznych (np. warunków 
społecznych, zmieniających się konwencji dotyczących konstruowania tek
stu itp.) na kształt przekładu (House 2008:12).

Zwrócenie uwagi na wymienione powyżej trzy metafunkcje języka wy
musza inny sposób poszukiwania przekładowych powszechników. Na cha
rakter zjawisk w „trzecim kodzie” wpływa złożoność sytuacji przekładowej, 
na którą składa się wiele zmiennych oddziałujących na posunięcia tłuma
czy. Dlatego o uniwersaliach można mówić na wyższym (bardziej ogólnym) 
poziomie organizacji języka, nie zaś na poziomie szczegółowych zjawisk,
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które tradycyjnie wymienia się wśród potencjalnych powszechników. Klu
czowym argumentem popierającym tę tezę jest fakt, że zjawiska takie bazu
ją w swojej istocie na tych samych mechanizmach, co każdy inny przejaw 
komunikacji językowej. Dlatego jedynie takie mechanizmy można uznać za 
uniwersalne. Zalicza się tu np. stosowanie przez mówiących maksym kon- 
wersacyjnych, pozwalających na balansowanie wypowiedzi w zależności od 
warunków zaistniałych w komunikacji itp. (House 2008:11).

W poszukiwaniu motywacji dla uniwersaliów House oraz podążający 
w jej ślady translatolodzy przenoszą więc punkt ciężkości w badaniach na 
procesy uwarunkowane komunikacyjnie i związane z formowaniem dys
kursu. Takie ujęcie nie wyklucza jednak poznawczych źródeł powstawania 
powszechników.

2.6. Na jakim etapie badań nad uniwersaliami 
translatorskimi jesteśmy obecnie?

Zaprezentowany powyżej przegląd stanowisk szkicuje rozwój myśli doty
czącej uniwersaliów translatorskich na przestrzeni ostatnich dwudziestu 
lat. Uwidocznia, w jaki sposób pojedyncze spostrzeżenia nabierają formy 
i przekształcają się w coraz spójniejszy system wiedzy. W początkowym sta
dium badań powszechniki wyróżniano intuicyjnie i w atmosferze optymi
zmu traktowano jako zjawiska wymagające głębszej analizy (Shuttleworth 
i Cowie 1997: 194). Uwagę zwraca jednak fakt, że przez długi czas stan za
awansowania badań nad tymi cechami „trzeciego kodu” określano jako po
czątkowy (por. Mauranen i Kujamaki 2004:3; Chesterman 2004c: 11,2004b: 
45), co może wskazywać na trudności w sposobie rozpatrywania uniwersa
liów, które dostrzegli badacze. Odmienny sposób postrzegania unikalnych 
cech „trzeciego kodu”, tj. jako zjawisk zanurzonych w szeroko rozumianym 
kontekście socjokulturowym, zaproponowano na gruncie opisowych stu
diów nad przekładem. Badania prowadzone w tym duchu nie zaowocowa
ły jednak szczegółowymi analizami, umożliwiającymi chociażby zweryfiko
wanie tezy dotyczącej dwóch kardynalnych praw translatorskich Touryego. 
Pobudziły jednak dyskusję naukową i z czasem otworzyły miejsce dla bar
dziej antropocentrycznych ujęć problemu (por. Pym et al. 2008).

W jednej ze swoich prac Halverson (2003) zwróciła uwagę na trzypo
ziomowy model opisu generalizacji językowych wypracowany przez Crofta 
(1990), umożliwiający bardziej precyzyjne określenie istoty wyróżnianych 
w danym obszarze powszechników. Pierwszy poziom formułowania gene
ralizacji dotyczy najbardziej podstawowych obserwacji faktów językowych. 



32 Eksplicytacja w nieprofesjonalnym przekładzie szwedzko-polskim...

Poziom drugi odnosi się do tzw. wewnętrznych generalizacji, stwierdzonych 
na gruncie konkretnych języków. Trzeci poziom zewnętrznych generaliza
cji oznacza natomiast interdyscyplinarne podejście do zjawisk językowych, 
łączące się z wykorzystaniem w opisie zaobserwowanych regularności pojęć 
z psychologii, biologii i innych dziedzin badań (Croft 1990: 247). Zdaniem 
norweskiej badaczki dzięki licznym badaniom empirycznym, w których 
zweryfikowano tezy dotyczące wybranych cech uniwersalnych na gruncie 
różnych języków, powszechniki w przekładzie można traktować jako gene- 
ralizacje drugiego stopnia (Halverson 2003:231). Stwierdzenie to, rozpatry
wane z obecnej perspektywy, budzi jednak pewne wątpliwości ze względu 
na pojawiające się w ostatnich latach głosy zwracające uwagę na niedociąg
nięcia i błędy metodologiczne popełnione w licznych pracach empirycz
nych podnoszących kwestię poszczególnych uniwersaliów, co stawia pozy
skaną wiedzę na temat powszechników pod znakiem zapytania. Kwestia ta 
zostanie omówiona szczegółowo w rozdziale 3.8. Wątpliwości niektórych 
badaczy dotyczą jednak także samych podstaw wyróżniania uniwersaliów 
w „trzecim kodzie”. Tymoczko (1998) zwraca uwagę na błędne założenie le
żące u podstaw badań nad takimi cechami, ponieważ, jak zaznacza, przyj
muje się w nich za pewnik, że istnieje jeden koncept tłumaczenia wspólny 
dla wszystkich kultur, co, jak pokazują np. prace Cheung (2005) lub Ches- 
termana (2005), nie jest prawdą. Niektórzy translatolodzy podkreślają więc, 
że wyłonienie uniwersaliów było zbyt pochopne i opierało się na pierw
szym wrażeniu, nie zaś na konkretnych obserwacjach językowych (Toury 
2004b: 17). Niepewność, która wkradła się w szeregi badaczy przekładu, 
uwidocznia się w terminologii stosowanej w poszczególnych pracach. Na
zwane przez Baker (1993) uniwersalnymi, cechy te określa się obecnie coraz 
częściej jako „ogólne lub przypominające prawa tendencje odznaczające się 
wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia” (Mauranen 2008: 35), „róż
nego rodzaju generalizacje” (Chesterman 2010: 45) lub „akceptowane ten
dencje w przekładzie” (Jimenez-Crespo 2011). Niektórzy wskazują nawet na 
ideologiczne podstawy tezy dotyczącej unikalnych cech „trzeciego kodu”. 
Przykładowo Toury (2010: lólff.) zalicza kwestię uniwersaliów do mitów 
translatologicznych, łączących w sobie fakty i fikcję. Mity te mają tę funk
cję, iż pozwalają zdefiniować swoją tożsamość badaczom, którzy starają się 
ustanowić dyscyplinę o nazwie przekładoznawstwo. Przedstawione tu róż
ne głosy w dyskusji pokazują więc, że w obszarze rozważań nad przekłado
wymi uniwersaliami nadszedł czas na uporządkowanie kluczowych kwestii.

W jednej ze swoich prac Malmkjaer (2008a) zauważa, że na gruncie każ
dego obszaru badawczego następuje moment stagnacji, impasu, znużenia 
badaczy oraz, co najważniejsze, „wypalenia się” niektórych pojęć. Jak pisze 
ta badaczka:
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There comes a time in the life of most disciplines when it or some of its notions appear 
to have reached a point of stagnation, impasse or simply general scholarly boredom. 
All that can be said seems to have been said, with relatively little advance or agreement 
(Malmkjaer 2008a: 293).

Przywołany tu opis pasuje pod wieloma względami do aktualnego sta
nu rozwoju myśli dotyczącej uniwersaliów translatorskich, rozpatrywanych 
nie tylko na poziomie ogólnym, ale i poszczególnych cech. W takiej sytu
acji, proponuje Malmkjaer (2008a: 293), wskazane jest sięgnięcie do korze
ni danego obszaru badawczego i prześledzenie, czy może na przestrzeni lat, 
w ferworze naukowej dyskusji, nie pominięto jakichś myśli, których przy
wołanie mogłoby stanowić ożywczy impuls dla nowych ujęć, zarówno teo
retycznych, jak i empirycznych. Spostrzeżenie to stanowiło inspirację dla 
niniejszej pracy.

Chesterman (2010) wskazuje podobną drogę. Badacz podkreśla, że na
wet jeśli teza dotycząca uniwersaliów translatorskich jest chybiona, lata 
badań i mnogość istniejących już prac umożliwiają postawienie szeregu 
innych pytań, których naświetlenie wzbogaci naszą wiedzę na temat komu
nikacji poprzez translację. Dlatego, mimo iż w wielu szczegółowych ana
lizach nie udało się potwierdzić istnienia niektórych postulowanych po- 
wszechników, interesujące jest przyjrzenie się tym obszarom, w których 
cechy te zostały jednak zidentyfikowane, a następnie prześledzenie, dlacze
go poszczególne rozwiązania translatorskie zostały zastosowane przez tłu
macza właśnie w takich, a nie innych przypadkach (Chesterman 2010: 45). 
Zgodnie z tym stanowiskiem kolejne podejmowane badania powinny więc 
w pierwszym rzędzie dotyczyć tych spośród uniwersaliów, które doczeka
ły się licznych opracowań umożliwiających krytyczną analizę dotychczas 
zgromadzonej wiedzy. W takiej sytuacji każde nowe ujęcie problemu może 
wybrzmieć pełniej. Uwzględnienie tej sugestii wpłynęło na wybór eksplicy- 
tacji jako głównego tematu niniejszej pracy. Zjawisko to (obok symplifikacji 
i konwencjonalizacji) należy bowiem do najczęściej rozpatrywanych przez 
badaczy przekładu (Mauranen 2008: 38).

Zaprezentowane powyżej ujęcia przekładowych powszechników pozwa
lają również wysnuć wniosek, że w badaniach nad uniwersaliami transla- 
torskimi nie wykorzystano jeszcze wszystkich możliwości zweryfikowa
nia tezy dotyczącej istnienia tych cech w „trzecim kodzie”. Jej weryfikacja 
łączy się przede wszystkim ze sposobem badania takich zjawisk, ponieważ, 
jak podkreślają Mauranen i Kujamaki (2004: 2), „the quest for translation 
universals is meaningful only if the data and methods we employ are ade
quate for the purpose”. Równie istotna jest jednak także wybrana, spójna, ale 
i szeroka perspektywa badawcza, która umożliwia odmienne (od praktyko
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wanych dotychczas) spojrzenie na wybrane zjawisko (lub zjawiska). Próby 
takie są już podejmowane w badaniach, o czym świadczy jedna z najnow
szych publikacji translatologicznych, rozpatrująca przekład z perspektywy 
psycholingwistycznej (por. Ferreira i Schwieter 2015). Obiecujące w kon
tekście przyszłych badań może więc okazać się szersze spojrzenie na zagad
nienie „trzeciego kodu” jako mediowanego dyskursu (mediated discourse), 
który, jak zauważył przed laty Toury (1979), powstaje nie tylko w przekła
dzie, ale jest także tworzony np. w sytuacji posługiwania się L2 przez osoby 
bilingwalne. Ciekawe wydaje się np. pytanie o to, czy „trzeci kod” posiada 
jakieś wspólne cechy z wybranym L2, którego używają grupy ludzi w róż
nych sytuacjach. Takie spojrzenie na język można odnaleźć w pracy Ulrych 
i Anselmi (2008), które do kategorii mediowanego dyskursu zaliczają wy
brany język używany przez jego nierodzimych użytkowników, np. w kon
tekście zawodowym, stosowany w sytuacji komunikacji jego rodzimych 
użytkowników z obcokrajowcami, jak i język poddany korektom redaktor
skim (Ulrych i Anselmi 2008:259). Przeprowadzone przez badaczki analizy 
języka angielskiego, używanego jako lingua franca w wymienionych typach 
sytuacji, wykazały, że posiada on cechy przypisywane „trzeciemu kodowi”. 
Należą do nich m.in. symplifikacja, eksplicytacja i standaryzacja.

Scharakteryzowany tu pokrótce sposób podejścia do języka jako przed
miotu badań nie tylko skłania do postawienia tezy, że eksplicytacja może 
być szerszym zjawiskiem, aniżeli pierwotnie zakładano, ale również umoż
liwia „nobilitację” mniej prototypowych rodzajów translacji, w tym tłuma
czenia nieprofesjonalnego, jako źródeł informacji o „trzecim kodzie”.

Przedstawiona powyżej prezentacja różnych ujęć translatorskich po- 
wszechników - ujęć, które nie wykluczają się wzajemnie, ale uzupełniają 
- pozwala ponadto wysnuć wniosek, że kluczowym aspektem istnienia ta
kich cech w „trzecim kodzie” wydaje się ich zakorzenienie w procesach po
znawczych człowieka. Jak wyraża to Chesterman (2004c: 10), ,,[t]he imme
diate causes of whatever universals there may be must be sought in human 
cognition - to be precise, in the kind of cognitive processing that produces 
translations”. Stwierdzenie to uzasadnia więc wybór językoznawstwa kogni
tywnego na perspektywę badawczą przyjmowaną w niniejszej pracy. Kogni
tywna koncepcja języka (Langacker 1987,1991,2009; Taylor 2007), u której 
podstaw leży założenie, że język stanowi integralną część ludzkiego pozna
nia, bazująca na konstruktach pojęciowych opartych na dobrze znanych 
i potwierdzonych empirycznie zjawiskach poznawczych, umożliwia taką 
charakterystykę postulowanych uniwersaliów. Jednocześnie pozwala połą
czyć w całość inne zaprezentowane powyżej ujęcia, porządkując naszą wie
dzę na temat powszechników w przekładzie (por. Tabakowska 2001: 100). 
Halverson (2003: 231-232) podkreśla, że zgodnie z przywołaną powyżej 
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taksonomią powszechników Crofta (1990) jedynie twierdzenia formułowa
ne na podstawie czynników kognitywnych można określić mianem genera- 
lizacji najwyższego (trzeciego) stopnia.

Zdaniem Chestermana (2010) równie ważny jest cel dydaktyczny podej
mowanych badań nad uniwersaliami. Badacz twierdzi, że jeśli któreś z uni- 
wersaliów jest postrzegane jako negatywne, poprzez edukowanie tłumaczy 
można zmniejszać nasilenie danej cechy w języku powstającym w tłuma
czeniach i tym samym poprawić ich jakość (Chesterman 2010: 46). Pomi
jając kwestię zasadności tego stwierdzenia, istotne jest zwrócenie uwagi na 
fakt, że w przypadku realizacji każdego celu dydaktycznego wskazane jest 
przede wszystkim pozyskanie wiedzy na temat poznawczych korzeni po
wstawania zjawisk językowych. Tylko wtedy możliwe jest bowiem wypraco
wanie bardziej precyzyjnych metod w zakresie dydaktyki przekładu - me
tod, które odwołują się do poznawczych funkcji ludzkiego umysłu, nie zaś 
pozostają z nimi w sprzeczności. Także to założenie wpłynęło na badania 
podejmowane w tej pracy.





Rozdział 3

EKSPLICYTACJA W PRZEKŁADZIE

3. 1.  Zakres pojęcia
Mimo iż kwestia stosowania eksplicytacji w tekstach przekładów jest bar
dzo często podejmowana we współczesnych badaniach translatologicznych 
(zob. zestawienia w: Becher 2011a: 20ff.; Englund Dimitrova 2005: 35; Konśa- 
lova 2007: 18ff.; Murtisari 2014b: 9ff.; Saldanha 2008: 20 oraz Baumgarten 
et al. 2008; Chen 2004; Dósa 2009; Gumul 2006; Klaudy i Karoly 2005; Olo- 
han 2001; Olohan i Baker 2000; Overas 1998; Papai 2004; Puurtinen 2003a, 
2003b, 2004; Sćguinot 1988; Steiner 2005; Weissbrod 1992 itd. ), zakres jej 
pojęcia ciągle nie został wyznaczony precyzyjnie. Stąd pojawiające się w li
teraturze przedmiotu określenia eksplicytacji jako pojęcia kontrowersyjne
go i trudno uchwytnego (Baumgarten et al. 2008: 177), które w swojej isto
cie stanowi złożoną kategorię, skupiającą ujęcia zarówno bardziej centralne 
(częściej stosowane), jak i peryferyjne. 

Istnieje zgodność co do faktu, że na zjawisko eksplicytacji jako pierw
si zwrócili uwagę Vinay i Darbelnet (1977: 9)1, określając je jako posunięcia 
tłumacza polegające na wprowadzaniu do TD wyjaśnień (szczegółów), któ
re pozostają ukryte w TW, ale wynikają z kontekstu lub sytuacji1 2. Jak zauwa
ża Murtisari (2014b: 5-6), sformułowana przez francuskich badaczy defi
nicja zjawiska, której istotnym elementem było wzbogacanie TD o bardziej 
szczegółowe treści, uległa jednak nieznacznemu przekształceniu w tłuma
czeniu na język angielski, gdzie eksplicytację określono jako stylistyczną 
technikę tłumaczeniową polegającą na „ueksplicytnianiu” (making explicit) 

1 Do badaczy powołujących się na ten fakt należą m.in.: Baumgarten et al. (2008: 181), 
Englund Dimitrova (2005: 33-34), Gumul (2006:173), Klaudy i Kâroly (2005:14), Konśalovi 
(2007:18), Pym (2005: 30), Saldanha (2008: 21) itd.

2 „Procède gui consiste à introduire dans LA des précisions qui restent implicite dans LD, 
mais qui se dégagent du contexte ou de la situation” (Vinay i Darbelnet 1977: 9).
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w języku docelowym treści, która istnieje w tekście wyjściowym implicyt- 
nie, ale której wydedukowanie w danym kontekście lub sytuacji jest oczy
wiste3. Zastosowane tłumaczenie znacząco wpłynęło na sposób rozumienia 
wymienionego zjawiska w późniejszych badaniach, ponieważ angielska de
finicja przyjęła się w wielu pracach, co pokazują wybrane ujęcia eksplicyta- 
cji zamieszczone poniżej4:

5 „A stilistic translation techinque which consists of making explicit in the target language 
what remains implicit in the source language because it is apparent from either the context or 
the situation” (Vinay i Darbelnet 1995: 342).

4 Przegląd definicji zjawiska eksplicytacji można także odnaleźć w pracy Englund Dimitrovej 
(2005: 34).

Explicitation is the technique of making explicit in the target text information that is im
plicit in the source text (Klaudy 2001: 80).

A frequently observed phenomenon in translation is the explicit expression in the tar
get text [... ] of certain elements which are implicit on the linguistic surface of the source 
text [...] (Englund Dimitrova 2003: 21).

[...] explicitation can thus be defined as a process that consists in expressing 
some elements, which are only implicit in the source text (i.e. contained in the deep 
structure of the utterance but not expressed in the surface structure; [...]) explicitly in 
the target text (through linguistic elements in the surface structure) (KonSalovi 2007: 
20).

Zdaniem Murtisari (2014b: 10) w angielskiej wersji tłumaczenia pracy 
Vinaya i Darbelneta zakres zjawiska eksplicytacji został rozszerzony o po
sunięcia translatorskie, które mogły zaowocować wprowadzeniem do TD 
mniej szczegółowej informacji (czyli tzw. generalizacją), co nie jest zgodne 
z ujęciem wyjściowym.

Uwagę zwraca także fakt, że na przestrzeni lat badacze przekładu klasyfi
kowali wymienione zjawisko w różny sposób. Dla niektórych jest to techni
ka (Klaudy 2001), a dla innych strategia (Klaudy i Karoly 2005; Pàpai 2004; 
Weissbrod 1992). Często eksplicytacja jest też określana mianem procesu 
(Baumgarten et al. 2008; Heltai 2005; KonSalovâ 2007) lub automatycznej 
operacji (Klaudy i Kâroly 2005). Zdaniem Steinera (2005: 11) nie może być 
jednak traktowana jako cecha (właściwość) tekstu przekładu.

Wymienione określenia odzwierciedlają sposoby postrzegania omawia
nego zjawiska. O ile rozpatrywanie go jako strategii i techniki uwypukla 
świadome działanie tłumaczy, o tyle ujmowanie eksplicytacji w kategoriach 
procesu lub automatycznej operacji wskazuje na jej podświadome uwarun
kowanie (Klaudy i Karoly 2005:15; Baumgarten et al. 2008:181). Natomiast 
definiowanie eksplicytacji jako cechy wyklucza z pola badawczego TW, co 
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pozostaje w sprzeczności z rzeczywistym obrazem działalności przekłado
wej człowieka.

Kolejny istotny atrybut eksponowany w przypadku tego zjawiska doty
czy jego opcjonalności. Przesunięcia na płaszczyźnie eksplicytności tekstu 
mogą być spowodowane różnicami systemowymi (gramatycznymi) zacho
dzącymi między językami spotykającymi się w przekładzie. Eksplicyta
cja jest w takich przypadkach obowiązkowa, ponieważ niezastosowanie jej 
owocuje niegramatycznością tekstu tłumaczenia (Blum-Kulka 1986: 18-19; 
Klaudy 2001: 83; Klaudy i Karoly 2005: 16). Może być wtedy także rozpa
trywana jako cecha typologiczna (Schmied i Schaffler 1997: 3). Pokrewna 
jest jej eksplicytacja pragmatyczna, w której przypadku chodzi o wyakcen
towanie w TD szeroko rozumianej wiedzy kulturowej, należącej do zaplecza 
pojęciowego użytkowników języka wyjściowego, np. Maros rzeka Ma- 
ros (Klaudy 2001: 83). Należy jednak podkreślić, że konieczność ekspliko- 
wania informacji w przekładzie jest w takich sytuacjach znacznie mniejsza, 
aniżeli ma to miejsce w przypadku obligatoryjnej eksplicytacji systemowej. 
Tłumacz dysponuje tu zdecydowanie większą dowolnością w podejmowa
niu decyzji. Potencjalnie może on bowiem założyć, że odbiorca będzie dys
ponował wiedzą umożliwiającą identyfikację danej jednostki i desygno
wanego przez nią obiektu (np. zidentyfikuje Maros jako rzekę), co skłoni 
przekładowcę do zachowania tej jednostki w formie i zakresie treściowym 
nadanych jej w TW. Nie można wykluczyć, że w takich przypadkach sto
sowanie eksplicytacji jest także w jakimś stopniu uwarunkowane insty
tucjonalnie, tj. stanowi efekt pracy redaktora tekstu, który, jako pierwszy 
odbiorca gotowego przekładu, w procesie wydawniczym decyduje o wpro
wadzeniu uzupełnień treści istotnych ze swojej perspektywy. Uzupełnienia 
takie, jak się przyjmuje, mają ułatwić potencjalnemu odbiorcy lepsze zrozu
mienie treści tłumaczenia (Sćguinot 1988: 107-108, 110).

Za opcjonalne można natomiast uznać ueksplicytnienia bazujące na od
miennych preferencjach stylistycznych i retorycznych. Niewyeksponowanie 
pewnych treści na tych poziomach w przekładzie owocuje tekstem grama
tycznym, ale w jakimś stopniu nienaturalnym lub nieporadnym stylistycz
nie. Wśród zaliczanych tu zjawisk wymienia się przykładowo dodawanie 
spójników (z wyjątkiem tych, których zastosowanie jest wymuszane przez 
różnice systemowe) bądź innych elementów zwiększających spójność tek
stu, stosowanie środków wzmacniających przyjmowaną w tekście perspek
tywę itp. (por. Blum-Kulka 1986: 18-19; Klaudy 2001: 83).

W badaniach nad przekładem przyjęła się również opinia, że źródłem 
eksplicytacji może być sam proces tłumaczenia, który łączy się z przefor- 
mułowywaniem myśli wykreowanych na podstawie TW (Blum-Kulka 
1986: 19). Zachodzące w umyśle tłumacza procesy owocują jego działania
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mi na poziomie eksplicytności wytwarzanego komunikatu językowego, któ
re można uznać za nieuświadomione lub, jak ujmują to Baumgarten et al. 
(2008:198), „beyond the control of the translator”. Jednak, jak zaznacza En
glund Dimitrova (2005: 38), status tego rodzaju eksplicytacji jest nadal nie
jasny. Dlatego w opisie zjawiska szwedzka badaczka przyjmuje za nadrzęd
ne rozróżnienie na eksplicytację obligatoryjną i opcjonalną.

Także zdaniem Seguinot (1988) za przypadki eksplicytacji powinno się 
uznawać jedynie opcjonalne rozwiązania językowe ujawniające się w prze
kładach. Jak sama to wyraża:

[...] to prove that there was explicitation, there must have been the possibility of a cor
rect but less explicit or less precise version (Sćguinot 1988: 108).

Założenie to jest o tyle istotne, że umożliwia szerzej zakrojone badania 
tego zjawiska, zarówno jako cechy „trzeciego kodu” ujawniającej się w kon
takcie między dwoma wybranymi językami, jak i jako jednego z postulowa
nych uniwersaliów translatorskich. W niniejszej pracy jest to podstawowe 
kryterium wyróżniania poddawanych analizie struktur.

3.2. Informacja wyrażona w tekście implicite
i explicite

Relacja między informacją istniejącą w tekście (dyskursie) implicite a wy
rażoną explicite leży u podstaw funkcjonowania języka. Baumgarten et al. 
(2008: 178-179) zaznaczają jednak, że w badaniach nad przekładem opo
zycja ta jest rozumiana inaczej aniżeli w tradycyjnych ujęciach lingwistycz
nych, chociaż i w tym przypadku nie zawsze można mówić o zgodności 
stanowisk (Carston 2009). Zwykle eksplicytność odnosi się do treści leksy
kalnej i gramatycznej werbalizowanej w wypowiedzeniach językowych. Jest 
także pojęciem relacyjnym, ponieważ rozpatruje się ją w odniesieniu do wa
riantów takich wypowiedzeń, w których pominięte zostały pewne elemen
ty struktury językowej (por. także House 2004: 188-189). Dlatego, jak pod
kreślają Baumgarten et al. (2008: 179), „for an expression to be considered 
explicit, there has to be the systemic possibility of an implicit (or less explic
it) variant”. Na podstawie takiego zestawienia struktur wyróżnia się cechy 
charakterystyczne języków, zachowań komunikacyjnych i rejestrów.

W przypadku studiów translatologicznych eksplicytność jest natomiast 
zazwyczaj rozumiana jako efekt eksplicytacji, czyli uwypuklania w tłuma
czeniu informacji, która, jak się zakłada, jest implikowana w TW (Baumgar
ten et al. 2008: 180). Bliższe określenie zakresu i rodzaju implikowanej tre
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ści rzadko znajduje się jednak w polu zainteresowania badaczy przekładu. 
Sporadycznie czynnik ten jest także brany pod uwagę w badaniach nad eks- 
plicytacją.

Charakter takiej informacji nie został uwzględniony w definicji eksplicy- 
tacji proponowanej przez Baker (1996: 180), dla której jest to jedynie infor
macja drugoplanowa (background information). Zdaniem Steinera (2005:11) 
informacja stanowiąca podstawę eksplicytacji w przekładzie powinna być 
implikowana w TW „in some theoretically-motivated sense”. W ujęciu Be- 
chera (201 lb: 26) chodzi o treść, którą odbiorca może wydedukować (might 
be able to infer), np. na podstawie poprzedzającego dyskursu. Natomiast 
zdaniem House (2004) przyjmowane w badaniach nad przekładem ujęcia 
eksplicytacji odpowiadają pojęciu uszczegółowienia (elaborating) w stwo
rzonym przez Hallidaya (1994) trzystopniowym modelu zjawiska eksplicyt- 
ności w dyskursie. Uszczegółowienie takie polega na tym, że:

[... ] one clause expands another by elaborating on it (or some portion of it) via, for in
stance, restating it in other words, specifying it in greater detail, commenting or exmpli- 
fying (House 2004:189).

Wynika z tego zatem, że w przekładzie zakres implikowanej informacji 
może wykraczać poza tę treść, która jest brana pod uwagę jako podstawa 
ustalania eksplicytności komunikatu w ujęciach lingwistycznych. Stanowi
sko to eksponuje Sćguinot (1988), która odchodzi od obrazu eksplicyta
cji jako zjawiska bazującego wyłącznie na treści implikowanej w oryginale. 
Obok przypadków eksplikowania takiej treści oraz nadawania wybranym 
jednostkom TW większej wyrazistości w procesie tłumaczenia (np. przez 
emfazę) w ramy eksplicytacji badaczka ujmuje także językowe uwypuklanie 
treści nieobecnych w oryginale (Seguinot 1988: 108).

Stopień, w jakim informacja jest implikowana w TW, nie jest jednak bez 
znaczenia, ponieważ może wpływać na natężenie eksplicytacji. To potwier
dza w swoim badaniu Whittaker (2004), wykazując, że fenomen ulega nasi
leniu w przypadku struktur odznaczających się w dyskursie większą złożo
nością konceptualną. Na zjawisko to zwraca także uwagę Espunya (2007), 
w której pracy przedmiotem analizy są nieobligatoryjne przypadki uekspli- 
cytnień treści, występujące w tłumaczeniach wybranej konstrukcji angiel
skiej na język kataloński.

Podstawą analizy Espunyi jest potwierdzona we wcześniejszych bada
niach (por. Kortmann 1991, podawane za: Espunya 2007: 69)5 prawidło
wość komunikacyjna głosząca, że stopień eksplicytności danego połącze

5 Espunya (2007:70) podkreśla także, że wymieniona prawidłowość bazuje na pragmatycz
nej zasadzie informatywności sformułowanej przez Levinsona (1983).
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nia w tekście jest związany z wysiłkiem, który zdaniem nadawcy odbiorca 
tego tekstu musi włożyć w interpretację treści takiego połączenia. Ozna
cza to przykładowo, że niewyeksplikowanie danej relacji, a więc zminima
lizowanie jej obecności formalnej w tekście, jest automatycznym sygnałem 
dla odbiorcy, aby zmaksymalizował procesy inferencyjne ukierunkowane 
na jej określenie. Wyeksplikowanie danego połączenia i dostarczenie od
biorcy określonej treści jest natomiast sygnałem przeciwnym. Jednocześnie 
poszczególne rodzaje relacji w dyskursie mogą różnić się pod względem in- 
formatywności, tj. rodzaju dostarczanej w komunikacji treści i siły, z jaką 
wzywają odbiorcę do wysiłku interpretacyjnego. Zgodnie z tym ujęciem do
dawanie informacji bądź specyfikacja poprzez egzemplifikację są traktowa
ne jako najsłabsze pod tym względem. Relacje dotyczące kontrastu bądź 
warunkowości są ich przeciwieństwem (Espunya 2007: 70).

W przeprowadzanym badaniu Espunya koncentruje się na pytaniu, czy 
eksplicytacja w przekładzie łączy się ze scharakteryzowaną tu zasadą komu
nikacyjną, tj. czy ueksplicytnianie danej relacji w tłumaczeniu zależy od ro
dzaju treści implikowanej w TW (por. Espunya 2007:71). Jeśli zasada działa, 
bardziej złożone konceptualnie relacje (koncesywne, kontrastu itp.) powin
ny ulegać ueksplicytnianiu w większym stopniu aniżeli relacje mniej złożo
ne. Jeśli tak nie jest, eksplicytację można uznać za prawidłowość, która nie 
wpisuje się w mechanizmy rządzące komunikacją monolingwalną (Espu
nya 2007: 75).

Badanie Espunyi nie potwierdza eksplicytacji na poziomie ogólnym, po
nieważ zdecydowana większość relacji w ramach analizowanej konstruk
cji nie ulega wyeksplikowaniu w przekładzie. Także w przypadku poszcze
gólnych wyróżnionych relacji nie można mówić o różnicach w sposobie ich 
eksplikowania w tłumaczeniu, chociaż - jak podkreśla badaczka - przyczy
ną takiego stanu rzeczy może być ograniczony zakres materiału poddanego 
analizie (Espunya 2007: 76).

Mimo braku jednoznacznych odpowiedzi na postawione pytania hisz
pańskiej badaczce udaje się zwrócić uwagę na istotną kwestię w badaniu 
eksplicytacji, jaką jest skorelowanie tego zjawiska ze stopniem wyrazistości 
i dostępności informacji w TW. Nie można bowiem wykluczyć, że u pod
staw decyzji tłumacza dotyczącej eksplikowania leży charakter informacji 
dostępnej w warunkach sytuacji przekładowej. Ponieważ treść taka rodzi 
się w jednostkowym umyśle tłumacza, jej źródłem może być zarówno TW, 
jak i inwencja samego przekładowcy uwarunkowana stanem jego umysłu.

Jednak - jak zauważają Baumgarten et al. (2008) - relacja zachodzą
ca między treścią wyrażaną implicite i explicite jest także w pewnym stop
niu zależna od konwencji wytworzonych w ramach danej wspólnoty języ
kowej. W niektórych językach istnieje wymóg wyrażania konkretnej treści 
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pojęciowej za pomocą rozbudowanego materiału językowego, w innych 
preferuje się natomiast bardziej oszczędne formy wyrazu (por. np. Duszak 
1994). W takich przypadkach, jak ujmują to Baumgarten et al. (2008: 178), 
„the degree of ‘explicitness’ of a message is seen as a reflection of differ
ent conventionalized patterns of information processing by language us- 
ers”. Na ten aspekt funkcjonowania eksplicytacji zwraca uwagę w badaniach 
House (2004: 187-188), której zdaniem język niemiecki „wymusza” na tłu
maczach stosowanie bardziej rozbudowanych wyrażeń językowych zawie
rających szczegółowe informacje. Język angielski stanowi jego przeciwień
stwo i dzięki oszczędności na płaszczyźnie środków wyrażania treści, którą 
preferuje się na jego gruncie, pozostawia potencjalnemu odbiorcy większą 
swobodę indywidualnej interpretacji komunikatu.

Należy jednak zaznaczyć, że takie podejście do eksplicytacji wyklucza 
(lub co najmniej bardzo wyraźnie hamuje) rozpatrywanie tego zjawiska 
jako uniwersalnej cechy „trzeciego kodu” (House 2004: 193). Ponieważ ba
dania nad „trzecim kodem” na gruncie szwedzko-polskim są bardzo ską
pe i jak do tej pory w żadnej z prac nie pojawiły się dane, które mogłyby 
wskazywać na istnienie tego typu uwarunkowanych konwencjonalnie róż
nic między wymienionymi językami, zagadnieniem tym nie będziemy się 
zajmować bliżej. Jednocześnie nie można wykluczyć, że przyszłe, szerzej za
krojone badania nad eksplicytacją w przekładzie szwedzko-polskim pozwo
lą na ustalenie prawidłowości, o której mówi House, także w odniesieniu do 
tej pary języków.

3.3. Sposoby realizacji eksplicytacji
Badania eksplicytacji są tradycyjnie zawężane do wybranych kategorii zja
wisk językowych, tak jak ma to np. miejsce w pionierskiej pracy Blum- 
-Kulki (1986), poświęconej wykładnikom spójności tekstu w przekładzie. 
W wymienionej pracy badaczka eksponuje kohezję i koherencję jako pozio
my, na których zachodzą istotne przesunięcia treściowe w procesie tłuma
czenia. Ponieważ kohezja dotyczy relacji między poszczególnymi elementa
mi tekstu na jego powierzchni, łatwiej poddaje się obiektywnemu oglądowi 
(Blum-Kulka 1986: 17). W procesie tłumaczenia łączy się m.in. z wykorzy
staniem w TD różnego rodzaju środków kształtujących relacje spójnościo- 
we, istniejące w tekście oryginału jedynie implicytnie. Zjawisko to może 
także przyjąć odwrotną formę. Relacje wyrażone w TW wprost mogą ulec 
„likwidacji” w przekładzie. Obydwa posunięcia prowadzą do wytworze
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nia różnic na płaszczyźnie eksplicytności między TW a TD (Blum-Kulka 
1986: 18).

Repertuar środków językowych, składających się na eksplicytność tek
stu wykształcaną w wyniku eksplicytacji w przekładzie, został jednak z cza
sem rozszerzony. 0veris (1998) wyróżnia wśród wykładników eksplicyta
cji nie tylko dodawanie spójników, ale i specyfikację, tj. uzupełnianie treści 
rzeczowników o zaimkowe wyrażenia atrybutywne, zastępowanie spójni
ków posiadających ogólne znaczenie bardziej informatywnymi, leksykaliza- 
cję proform, uzupełnianie tekstu o spajające go łączniki leksykalne, wzboga
canie treści jednostek m.in. o elementy wartościujące, rozbudowywanie fraz 
werbalnych oraz wyjaśnianie metafor za pomocą porównań.

Papai (2004:150) sporządza obszerne zestawienie typowych środków re
alizacji eksplicytacji, które można obserwować na różnych poziomach or
ganizacji tekstu. Zalicza tu m.in. dodawanie i modyfikowanie znaków inter
punkcyjnych, podział i łączenie zdań, powtórzenia jednostek leksykalnych 
w strukturach paralelnych, wypełnianie wyrażeń eliptycznych i rekonstruk
cję wyrażeń substytucyjnych, wyjaśnienia leksykalne, wprowadzanie jedno
stek organizujących dyskurs i różnego rodzaju uzupełnień sytuacyjnych itd. 
W zestawieniu nie brakuje jednak także uzupełnień tekstu przekładu o do
datkowe połączenia spójnikowe.

Podobne zestawienie wykładników eksplicytacji prezentują także Klau- 
dy i Karoly (2005). Obejmuje ono nie tylko dodawanie treści leksykalnej, ale 
także specyfikację gramatyczną. Badaczki wymieniają m.in. następujące po
sunięcia translatorskie: zastępowanie wyrażeń o bardziej ogólnym znacze
niu jednostkami wyspecyfikowanymi pod względem treści (w tym bardziej 
rozbudowanymi formalnie), dodawanie nowych jednostek znaczących, po
dział wypowiedzeń na krótsze odcinki bądź zastępowanie fraz konstrukcja
mi zdaniowymi w przekładzie (Klaudy i Karoly 2005: 15).

Kategorie wyróżnione przez Papai (2004) oraz Klaudy i Kiroly (2005) 
pokrywają się w znacznym stopniu z zestawieniem Gumul (2006), która do
konując syntezy badań z zakresu eksplicytacji, wymienia dwanaście kate
gorii językowej realizacji tego zjawiska. Badaczka podkreśla także, że wy
różnione typy posunięć powinno się rozpatrywać zarówno na poziomie 
ilościowym (formalnym), jak i jakościowym (wzbogacania treści) (Gumul 
2006: 176):

1) dodawanie spójników;
2) zastępowanie jednostek językowych kształtujących spójność tek

stu innymi, które bardziej precyzyjnie sygnalizują wyrażane relacje 
(np. i zdecydowali się poczekać + więc zdecydowali się poczekać);

3) przejście z kohezji referencjalnej na leksykalną (leksykalizacja pro
form);
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4) zmiana powtórzeń treści kształtowanych za pomocą parafrazy na po
wtórzenia identyczne (bądź częściowo identyczne);

5) wypełnianie konstrukcji eliptycznych;
6) specyfikacja leksykalna (znaczenie ogólne + znaczenie szczegółowe);
7) dodawanie modyfikatorów i kwantyfikatorów;
8) dodawanie nazw własnych do określeń generycznych;
9) realizowanie treści wybranej jednostki TW za pomocą bardziej roz

budowanych konstrukcji;
10) zastępowanie nominalizacji konstrukcjami werbalnymi;
11) wyjaśnianie sensu wyrażeń metaforycznych za pomocą porównań;
12) uzupełnianie treści o dodatkowe wyjaśnienia (Gumul 2006:174).
Zaprezentowane tu zestawienia stanowią cenny wzorzec dla badań pro

wadzonych w zakresie eksplicytacji w przekładzie między różnymi języka
mi. Mimo iż sposób określania poszczególnych kategorii jest daleki od do
skonałego, pozwalają one umieścić analizowane w konkretnym badaniu 
struktury w szerszym kontekście. Z drugiej strony uwidoczniają złożoność 
zjawiska eksplicytacji, co bez wątpienia wpływa na charakter przeprowa
dzanych analiz. Przypomnijmy, że kluczowym czynnikiem w takim przy
padku jest opcjonalność zastosowania ueksplicytnień, co stawia badacza 
przed koniecznością ustalenia, czy w danym momencie działania tłumacza 
nie były ograniczane przez jakieś normy systemowe. Oddziaływanie takich 
norm może np. zaistnieć w sytuacji wypełniania wyrażeń eliptycznych lub 
przejścia z kohezji zaimkowej na leksykalną w tekście. Każdy rodzaj ueks- 
plicytnienia powinien więc być rozpatrywany indywidualnie na gruncie ję
zyków zastosowanych w przekładzie6.

6 Bardziej zaawansowane badania nad eksplicytacją wymagają zazwyczaj opracowania 
szczegółowego zestawienia struktur poddawanych analizie, dopasowanego do charakteru roz
patrywanych języków. Jeden z takich modeli przedstawia House (2004:194ff.) na gruncie tłu
maczeń angielsko-niemieckich.

Zestawienia nie uwzględniają ponadto możliwości zaistnienia w ramach 
tego samego TD zjawiska przeciwnego do wyróżnianego i tym samym od
zwierciedlają najbardziej rozpowszechniony - rzec można - tradycyj
ny sposób podejścia do eksplicytacji (i innych uniwersaliów) w badaniach 
translatologicznych. W przypadku co najmniej kilku wymienionych powy
żej operacji językowych obecność ich przeciwieństw w TD nasuwa się nato
miast niemal automatycznie, o czym, dodajmy, w swoim ujęciu eksplicytacji 
wspomina także Blum-Kulka (1986). Przykładowo powtarzanie jednostek 
leksykalnych czy dodawanie spójników może łączyć się z ich pomijaniem 
w innych miejscach w tekście.
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W tym kontekście uzasadnione wydaj e się więc przywołanie spostrze
żenia Touryego, które na gruncie translatologii uległo marginalizacji. Już 
w pracy doktorskiej izraelski badacz (Toury 1977) zwraca uwagę na fakt, 
że przekształcenia translatorskie w tekście zwykle występują jako przeciw
stawne pary. Przykładowo generalizacja łączy się z konkretyzacją, eksplicy
tacja występuje obok implicytacji itd. (Toury 2004a: 23). Badacz podkre
śla jednak, że w swoich późniejszych pracach skoncentrował się głównie na 
wykorzystaniu pojęcia normy w badaniach nad przekładem, co spowodo
wało, że wymieniona tu obserwacja popadła w zapomnienie. Jej uwzględ
nienie na gruncie poszukiwania przekładowych powszechników mogło jed
nak przyczynić się do ich lepszego poznania (Toury 2004a: 23).

Zdaniem Touryego zaobserwowana przez niego prawidłowość pozwa
la wysunąć hipotezę, że sposoby działania tłumaczy podczas przekładu są 
diametralnie różnie ukierunkowane i dlatego przejawiają się istnieniem 
par komplementarnych zjawisk (pairs of shift of a complementary naturę) 
w „trzecim kodzie” (Toury 2004a: 23). Stanowisko to wydaje się warte po
nownego rozważenia, ponieważ pozwala traktować fenomeny przekłado
we jako skorelowane ze sobą. Wskazuje ono perspektywę badawczą, która 
nakazuje rozpatrywać konkretną cechę nie w izolacji, lecz w relacji do in
nej, stanowiącej nie tylko jej przeciwieństwo, ale i dopełnienie. W praktyce 
oznacza to, że każdy wyróżniony powyżej przejaw eksplicytacji w „trzecim 
kodzie” powinien być analizowany z uwzględnieniem swojego odpowiedni
ka na płaszczyźnie implicytacji, łączącej się, najogólniej rzecz ujmując, z po
mijaniem w TD treści, która została wyraźnie(j) wyartykułowana w TW. 
Tego rodzaju ujęcia ciągle stanowią jednak margines badań nad eksplicy- 
tacją. W literaturze translatologicznej implicytacja jest bowiem traktowana 
jako zjawisko drugorzędne. Wskazuje na to chociażby fakt, że w kanonicz
nych pracach z zakresu przekładu nie uwzględnia się jej niezależnej defi
nicji, a informacje, które występują, odwołują się głównie do wymienio
nej już wcześniej pracy Vinaya i Darbelneta (1977), wspominającej jedynie 
o tym zjawisku w kontekście wyróżniania eksplicytacji (por. Klaudy 2001: 
80). Tym samym szanse implicytacji na uzyskanie statusu kandydata na po- 
wszechnik czy chociażby naturalnego elementu komunikacji poprzez trans
lację zostają automatycznie zredukowane.

Podsumowując, można stwierdzić, że na obecnym etapie rozwoju nauki 
o przekładzie badanie eksplicytacji jest skazane na swoistego rodzaju frag
mentaryczność. Ponieważ przeanalizowanie relatywnie obszernego mate
riału językowego z uwzględnieniem wszystkich wykładników tego zjawiska 
i warunkujących je struktur wyjściowych wydaje się niemożliwe, ważne jest, 
aby te elementy, które podlegają analizie, zostały wyselekcjonowane z mak
symalną pieczołowitością. Poza ustaleniem opcjonalności realizacji kon
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kretnej konstrukcji w tłumaczeniu nie bez znaczenia jest także określenie, 
na ile łączy się ona ze swoim komplementarnym odpowiednikiem na płasz
czyźnie implicytacji, zwłaszcza w ramach tłumaczenia jednego tekstu. Roz
patrywanie implicytacji jako komplementarnej w stosunku do eksplicytacji 
stwarza bowiem szansę na lepsze poznanie „trzeciego kodu”.

3.4. Ekspl¡cytacja jako uniwersalium translatorskie
Badacze przekładu wskazują na uniwersalny charakter eksplicytacji. Tezę tę 
wysunęła jako pierwsza Blum-Kulka (1986), uwzględniając zarówno prze
kład profesjonalny, jak i nieprofesjonalny:

[...], it might be the case that explicitation is a universal strategy inherent in the process 
of language mediation, as predicted by language learners, non-professional translators 
and professional translators alike (Blum-Kulka 1986:21).

Z perspektywy Blum-Kulki ueksplicytnianie TD w sytuacji, gdy nie jest 
to konieczne, tzn. gdy nie wymagają tego różnice systemowe, jawi się jako 
redundancja językowa. Redundancja ta, a więc w swojej istocie zjawisko ne
gatywne, jest jednak zdaniem tej badaczki inherentną cechą translacji. Leży 
też u podstaw sformułowanej przez nią hipotezy dotyczącej ueksplicytnia- 
nia tekstu przekładu (the explicitation hypothesis), rozpatrywanej, jak już 
wspomniano, na płaszczyźnie połączeń spójnościowych w tekście, a następ
nie rozszerzonej o inne zjawiska. Jak wyraża to sama badaczka:

The process of translation, particularly if successful, necessitates a complex text and 
discourse processing. The process of interpretation performed by the translator on the 
source text might lead to a TL text which is more redundant than the source text. This 
redundancy can be expressed by a rise in the level of cohesive explicitness in thé TL text. 
This argument may be stated as ‘the explicitation hypothesis’, which postulates an ob
served cohesive explicitness from SL to TL texts regardless of the increase traceable 
to differences between the two linguistic and textual systems involved. It follows that 
explicitation is viewed here as inherent in the process of translation (Blum-Kulka 1986: 
19, podkreślenie: E.D.-B.).

Wyjściowo eksplicytacja była więc rozpatrywana jako uniwersalium 
typu S, tj. analizowana na linii TW - TD. Z czasem, głównie pod wpływem 
postulatu Baker (1993), traktowano ją wyłącznie jako uniwersalium typu 
T. Współcześnie hipoteza dotycząca uniwersalności ueksplicytniania tekstu 
przekładu odnosi się do obydwu wymienionych typów sytuacji (Pym 2005: 
30). Badania prezentowane w niniejszej pracy bazują na pierwszym z zapre
zentowanych tu sposobów rozumienia tego fenomenu.
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Odmienny sposób weryfikowania tezy dotyczącej powszechności ekspli- 
cytacji zaproponowały Klaudy i Kâroly (2005). Badaczki rozpatrują to zja
wisko w szerszym kontekście i zwracają uwagę na problem asymetrii między 
eksplicytacją a jej przeciwieństwem - implicytacją, która na płaszczyźnie ję
zykowej przejawia się w: zastępowaniu wyjściowych jednostek o szczegó
łowej treści wyrażeniami bardziej ogólnymi, realizowaniu treści wyrażanej 
przez wiele jednostek TW za pomocą jednej w TD, opuszczaniu pełnozna- 
czących wyrażeń TW w tłumaczeniu, łączeniu kilku zdań TW w jedno czy 
oddawaniu zdań obecnych w oryginale za pomocą bardziej skondensowa
nych fraz w tekście tłumaczenia (Klaudy i Kâroly 2005: 15). Na podkreśle
nie zasługuje jednak fakt, że w ujęciu węgierskich badaczek eksplicytacja 
i implicytacja nie są traktowane jako zjawiska komplementarne. Nie rozpa
truje się ich więc tak, jak proponuje to Toury (1977,2004a).

Klaudy i Kâroly (2005: 13, 18) podkreślają, że tłumacze zbyt rzadko wy
korzystują zdolność odbiorców do wydobywania informacji z kontekstu 
i raczej preferują jej uzewnętrznianie za pomocą różnych konstrukcji języ
kowych. Wyeksplikowanie danej treści w tłumaczeniu z jednego języka na 
drugi nie oznacza jednak, że w przekładzie odwrotnym automatycznie zo
stanie zastosowana implicytacja. Zwykle nasilenie eksplicytacji jest wtedy 
większe niż implicytacji, co wskazuje na dominujący i powszechny charak
ter pierwszego zjawiska. Dzieje się tak nawet w przypadkach systemowych 
różnic między językami. Jak wyrażają to same:

Explicitations in the L1->L2 direction are not always counterbalanced by implicitations 
in the L2->L1 direction because translatora - if they hâve a choice - prefer to use ope
rations involving explicitation, and often fail to perform optional implicitation (Klaudy 
i Kâroly 2005:14).

Zaprezentowana tu hipoteza dotycząca zaobserwowanej asymetrii 
(asymmetry hypothesis) (Klaudy i Kâroly 2005: 27) jest przez wielu bada
czy przekładu traktowana jako kluczowa w badaniu eksplicytacji jako ce
chy uniwersalnej „trzeciego kodu” (np. Castagnoli 2006-2008, Becher 
2010, Klaudy 2009, Konsalovâ 2007). Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, 
że w zastosowanym przez Klaudy i Kâroly sposobie badania tego zjawiska 
implicytacja zostaje po raz kolejny sprowadzona do pozycji drugorzędnego 
zjawiska, służącego jedynie potwierdzeniu i nobilitacji eksplicytacji.

Nie wszyscy badacze uznają uniwersalność eksplicytacji, a proponowane 
przez nich ujęcia tego zjawiska nawiązują do głównych nurtów badań nad 
przekładowymi powszechnikami, które zostały przybliżone w poprzednich 
rozdziałach pracy. Zjawisko rozpatruje się więc jako rezultat oddziaływa
nia na przekład norm socjokulturowych, co wyklucza jego powszechność. 
W taki sposób traktuje to zjawisko np. Weissbrod (1992: 153):
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Explicitation in translation is not, as previous research has suggested, solely a universal 
tendency [...]. It is norm-dependent and thus changes with historical circumstances and 
according to the position of translated literature.

Natomiast zdaniem Baumgarten et al. (2008) eksplicytacja nie powinna 
być rozpatrywana w kategoriach uniwersalium, ale jako zjawisko, u którego 
podstaw leżą mechanizmy rządzące komunikacją. Mamy tu bowiem do czy
nienia z rodzajem strategii przezwyciężenia różnic językowych i socjokultu- 
rowych (Baumgarten et al. 2008: 183). Dlatego, jak podkreślają ci badacze, 
eksplicytacja nie jest uniwersalną cechą „trzeciego kodu”, ale raczej cechą 
opcjonalną, która może występować z różnym nasileniem w tłumaczeniu 
w zależności od zaistniałych warunków komunikacyjnych (Baumgarten 
et al. 2008: 198).

Całkowicie uniwersalność eksplicytacji odrzuca natomiast Tymoczko 
(1998), której zdaniem chodzi tu o zjawisko uwarunkowane obowiązują
cym w danym kręgu kulturowym wyobrażeniem przekładu, skłaniającym 
tłumaczy do określonego sposobu postępowania. Świadczą o tym np. zale
cenia dotyczące stosowania ueksplicytnień jako techniki tłumaczeniowej, 
pojawiające się w niektórych pracach translatorskich (Englund Dimitrova 
2005: 39). Zgodnie z takim ujęciem teza dotycząca uniwersalności ekspli
cytacji jest jedynie wytworem naszej kultury, którą my sami postrzegamy 
z bardzo wąskiej perspektywy.

3.5. Motywacje leżące u podstaw stosowania 
eksplicytacji

House (2006:343) zauważa, że tradycyjne ujęcie kontekstu odnoszące się do 
monolingwalnej komunikacji językowej nie jest przydatne z perspektywy 
translacji. Taki kontekst jest tworem dynamicznym. W przekładzie nabiera 
natomiast charakteru statycznego w procesie rekontekstualizacji. Oznacza 
to, że każdy tłumaczony fragment tekstu nie tylko otrzymuje nową postać 
w języku docelowym, ale zostaje także wyrwany z właściwego dla siebie na
turalnego kontekstu oraz przeniesiony na grunt nowego, w którym funkcjo
nują odmienne oczekiwania odbiorców i zaplecze treści pojęciowej łączące 
uczestników komunikacji. Podstawowym zadaniem tłumacza staje się więc 
połączenie przekładanego tekstu zarówno z jego wyjściowym, jak i docelo
wym kontekstem. Operacja ta zasadza się na, jak ujmuje to House (2006: 
343), „hidden interaction between writer and reader in the minds of trans
lators”.
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Scharakteryzowany tu proces rekontekstualizacji ma wyraźny wpływ 
na działania tłumaczy, które na przestrzeni lat doczekały się różnych in
terpretacji w odniesieniu do zjawiska ueksplicytniania tekstów przekładów. 
Schmied i Schäffler (1997) zaznaczają, że eksplikowanie treści ułatwia prze
twarzanie TD. Stanowi więc przejaw troski tłumacza o odbiorcę przekładu. 
Dlatego ueksplicytnienia są niekiedy stosowane jako sposób „ulepszania” 
TD (Schmied i Schäffler 1997: 31). W podobny sposób wyjaśnia istnienie 
ueksplicytnień Konsalovä (2007: 20-21), która podkreśla, że u ich podstaw 
leży dążenie tłumacza do dostosowania tłumaczenia do potencjalnych od
biorców. Natomiast Overäs (1998) zwraca uwagę na kompromis między 
TW a TD, który musi osiągnąć tłumacz, oraz na ekonomiczne uwarunko
wanie posunięć translatorskich. Z perspektywy komunikacji eksplikowanie 
treści jest korzystniejsze aniżeli jej implikowanie, które potencjalnie może 
łączyć się z utratą informacji w tłumaczeniu (Overäs 1998: 19). Jest to więc 
swoistego rodzaju przejaw przezorności przekładowców.

Nie można także wykluczyć bardziej indywidualnych motywacji leżą
cych u podstaw eksplicytacji. Levy (1969: 122) dopatruje się przyczyn (ne
gatywnej w jego ocenie) eksplicytacji w czynnikach psychologicznych. Dla 
tłumaczy priorytetowa jest ponadto ich rola pośredniczenia między kul
turami, a nie dążenie do zachowania wartości estetycznych tekstu. Dlate
go, jak zaznacza ten badacz, tłumaczenia tracą zwykle naturalność i świe
żość stylistyczną charakterystyczną dla tekstów oryginalnych (Levy 1965: 
79). Saldanha (2008) wymienia wśród przyczyn stosowania ueksplicytnień 
zarówno te czynniki, które są zależne od tłumacza w minimalnym stop
niu i wynikają z różnych preferencji stylistycznych utrwalonych w językach, 
jak i jego suwerenne decyzje. Istnienie tych drugich wyjaśnia na podsta
wie motywowanej poznawczo i kontekstowo ekonomii językowej, zgodnie 
z którą kluczowe dla działań tłumacza jest zrekonstruowanie stanu wiedzy 
potencjalnego odbiorcy oraz uwzględnienie jego zdolności odczytania ko
munikatu (Saldanha 2008: 29). Badaczka podkreśla jednak, że istotne jest 
tu także wyobrażenie przekładowcy o roli przysługującej mu w konkretnym 
zadaniu translatorskim, która jest kształtowana subiektywnie i może łączyć 
się zarówno z chęcią przybliżenia potencjalnemu odbiorcy obcej kultury, 
jak i pouczania go (Saldanha 2008: 31).

Natomiast Becher (2010: 18) wyjaśnia funkcjonowanie eksplicyta
cji poprzez odniesienie jej do mechanizmów rządzących komunikacją ję
zykową. Podstawy takiej komunikacji bazują na konstruowaniu wypowie
dzi poprzez intuicyjne odwoływanie się nadawcy i odbiorcy do skali, której 
skrajne punkty są wyznaczane przez maksymy konwersacyjne Q i R (mów 
tyle, ile możesz i nie mów więcej, niż musisz). Pierwsza z maksym dotyczy 
zatem eksplicytności przekazu, druga zaś jego implicytności. W każdym ak
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cie komunikacji nadawca, biorąc pod uwagę stan wiedzy odbiorcy, porusza 
się między tak określonymi skrajnymi punktami, a w zależności od podzie
lanego przez nich kontekstu wypowiedzenie może być bardziej eksplicytne 
bądź implicytne (Becher 2010: 18).

Ponieważ w przekładzie, który jest mediacją między dwiema kultura
mi, zachodzą szczególne warunki komunikacyjne, sporządzane tłumacze
nia w naturalny sposób plasują się bliżej bieguna eksplicytności. Stosu
jąc eksplicytację, tłumacze pokonują zatem konceptualny dystans dzielący 
interlokutorów (Becher 2010:18). Sytuacja nie jest jednak tak jednoznaczna 
w praktyce, ponieważ można sobie wyobrazić przypadki, w których 
tłumacz wykazuje się nadgorliwością w mediacji i nie docenia stanu wiedzy 
potencjalnego odbiorcy TD. Eksplikuje więc więcej, aniżeli jest to konieczne 
i nadużywa strategii (Becher 2010: 19). Tym samym eksplicytacja jest także 
w znacznym stopniu uwarunkowana indywidualnie. Ten rodzaj motywacji 
jest dodatkowo wspomagany charakterem roli, jaka przysługuje tłumaczowi 
w naszym kręgu kulturowym. Jak ujmuje to Becher (2010: 20): ,,[a]uthors 
of non-translated texts are paid for content, whereas translators are paid for 
communication”. Świadomość istnienia takiego oczekiwania odciska swój 
ślad na przekładzie i przejawia się właśnie w powszechnym wzbogacaniu 
TD o różne informacje.

Eksplicytacja może być także postrzegana w sposób mniej przychylny dla 
tłumaczy, jako przejaw ich obawy przed podejmowaniem ryzyka. Zdaniem 
Pyma (2005: 38) tłumacze obawiają się o to, czy obraz wykreowany w umy
śle odbiorcy TD będzie pełny i wystarczający oraz czy tekst tłumaczenia nie 
wywoła niezamierzonego efektu komunikacyjnego. Mechanizm ten Klaudy 
(1993: 71) określa jako „playing it safe”. Z drugiej strony, jak podkreśla Pym 
(2005: 38), ten rodzaj lękliwości ma swoje uzasadnienie w sytuacji zawodo
wej tłumaczy, ich ciągle nieugruntowanej pozycji w społeczeństwie.

Na tle zaprezentowanych tu licznych stanowisk wypada również zazna
czyć, że o ile badacze przekładu często podejmują kwestię motywacji leżącej 
u podstaw eksplicytacji, rozpatrując ją z różnych perspektyw, to przedmio
tem ich uwagi nie były jak do tej pory przyczyny występowania implicyta- 
cji. Informacje pojawiające się o implicytacji stawiają ją raczej w negatyw
nym świetle oraz przedstawiają jako mniej opłacalną komunikacyjnie. Takie 
podejście do wymienionych zagadnień może jednak zastanawiać. Jeśli bo
wiem zjawiska występują obok siebie na gruncie „trzeciego kodu”, powin
ny je łączyć podstawy działań przekładowców. Bliższe poznanie motywacji 
warunkującej występowanie jednego z nich powinno więc rozszerzyć 
naszą wiedzę na temat podstaw istnienia drugiego, zwłaszcza w ramach 
tłumaczenia jednego tekstu.



52 Eksplicytacja w nieprofesjonalnym przekładzie szwedzko-polskim...

3.6. Eksplicytacja a stopień kompetencji 
translatorskiej

Zjawisko eksplicytacji zostało opisane na podstawie licznych badań pro
wadzonych z wykorzystaniem korpusów mono- i bilingwalnych, opartych 
zazwyczaj na przekładach sporządzonych przez profesjonalnych tłumaczy 
i poddanych wydawniczej korekcie redaktorskiej. Jego obraz, wytworzony 
we współczesnej nauce o przekładzie, bazuje więc przede wszystkim na ta
kim rodzaju informacji. Eksplicytacja jest jednak także rozpatrywana przy 
uwzględnieniu czynnika stopnia profesjonalizmu tłumaczy. Vinay i Dar- 
belnet (1977: 185) dopatrują się źródła ueksplicytniania treści w przekła
dzie w niedoświadczeniu tłumaczy. Także zdaniem Blum-Kulki (1986: 21) 
im mniej doświadczony tłumacz, tym bardziej widoczne są ślady jego in
terpretacji TW i tym wyraźniejszy system wykładników eksplicytacji kre
owany w przekładzie. Podobne stanowisko prezentuje Laviosa-Braithwaite 
(1996: 153), która wysuwa hipotezę, że zjawisko eksplicytacji (podobnie jak 
inne postulowane uniwersalia translatorskie) zaznacza się z większym nasi
leniem w tłumaczeniach nieprofesjonalnych niż profesjonalnych.

Englund Dimitrova (2005) wykazuje, że eksplicytacja jest zjawiskiem 
skorelowanym ze stopniem kompetencji tłumacza, przy czym wskazuje na 
tendencję odwrotną aniżeli wymienieni powyżej badacze. Tłumacze pro
fesjonalni stosują eksplicytację (rozpatrywaną na poziomie połączeń reali
zowanych za pomocą spójników w tekście) w największym stopniu i moż
na powiedzieć, że jest to działanie zautomatyzowane. W przypadku grupy 
najmniej profesjonalnej - szwedzkich studentów uczących się języka obce
go - jest to natomiast jedynie wyjątkowa strategia służąca rozwiązywaniu 
konkretnego problemu translatorskiego. Grupa początkujących przekła- 
dowców (studentów przekładu) zajmuje miejsce pośrednie między wymie
nionymi wcześniej. Zgodnie z tym ujęciem eksplicytacja jest uzależniona od 
norm i standardów, które nabywają tłumacze doskonalący swoje umiejętno
ści. Im są one bardziej utrwalone, tym wyraźniej językowe ueksplicytnianie 
treści zaznacza się w przekładach.

Na związek umiejętności tłumaczy z intensywnością eksplikowania treś
ci zwraca także uwagę Denver (2002), która zauważa, że eksplicytacja (na 
poziomie połączeń logicznych) nasila się w przekładach studentów repre
zentujących wyższy poziom kompetencji językowej. Puurtinen (2003b) wy
kazuje natomiast, że nieprofesjonalni (początkujący) tłumacze, podejmując 
decyzje w ramach tłumaczenia konkretnego tekstu, z jednej strony nie sto
sują eksplicytacji, z drugiej zaś chętnie posługują się przeciwną jej implicy- 
tacją. Taki wynik badania może jednak wskazywać na działanie, u którego 
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podstaw leży stosowanie jako wariantu tłumaczeniowego pierwszego roz
wiązania, które przyjdzie na myśl adeptowi przekładu. Jak wyraża to sama 
badaczka:

Since the majority of the student translators were still at the beginning stages of their 
studies, some of their [...] non-systematic application of explicitating and implicitat- 
ing strategies were likely to be caused by insufficient language and/or translation skills. 
A student may simply use the target language structure that comes first to mind and 
seems the easiest to use (Puurtinen 2003b: 60).

Także ta obserwacja pozwala wysnuć wniosek, że ueksplicytnianie 
TD może nasilać się wprost proporcjonalnie do zwiększania kompeten
cji translatorskich. Jednocześnie zjawisko wydaje się być skorelowane z in
nymi posunięciami tłumaczy, które przy bliższym poznaniu mogą okazać 
się bardziej powszechne aniżeli eksplicytacja. Do tego problemu wrócimy 
w rozdziale 4.3.Ó.3.

Przywołane tu przeciwstawne spostrzeżenia dotyczące działania tłuma
czy pokazują jak niewiele w rzeczywistości wiemy na temat eksplicytacji. 
Sygnalizują jednak, że sposób działania tłumaczy profesjonalnych i nowi
cjuszy na płaszczyźnie eksplikowania treści może być różny. To z kolei po
zwala wysnuć wniosek, że w kontekście dyskusji na temat poznania istoty 
omawianego fenomenu ważne jest prowadzenie badań nie tylko ukierunko
wanych na przekład profesjonalny (zazwyczaj uładzony ręką redaktora), ale 
także nieprofesjonalny. Zakres oraz charakter posunięć tłumaczy w przekła
dzie nieprofesjonalnym pozwalają bowiem wnioskować o tym, z jakim ro
dzajem zjawiska mamy do czynienia.

Można założyć, że reakcje początkujących tłumaczy (podobnie jak reak
cje tłumaczy symultanicznych) w największym stopniu bazują na natural
nym czynniku poznawczym, który nie został poddany wpływowi systemu 
norm dotyczących tego, jak w ogólnym przekonaniu należy postępować, 
tłumacząc. Dlatego sporządzone przez nich tłumaczenia można traktować 
jako cenne źródło informacji o procesach poznawczych leżących u podstaw 
przekładu jako takiego7. Jeśli zatem jakieś posunięcie jest regularnie stoso
wane przez zdecydowaną większość adeptów przekładu, poznawcze korze
nie takich decyzji stwarzają solidne podstawy pod sformułowanie hipotez 
dotyczących jego uniwersalności w „trzecim kodzie”. Jeśli natomiast uda się 
wykazać, że dane zjawisko nie jest naturalnym sposobem działania począt
kujących tłumaczy, a wyraźnie zaznacza się w przekładzie profesjonalnym, 
fakt ten będzie można interpretować jako skutek nabywanych przez tłu

7 Zdaniem Englund Dimitrovej (1993:288) jako źródło informacji o takich procesach moż
na także traktować tłumaczenie konsekutywne.
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maczy kompetencji, na które składa się m.in. przyswojenie różnego rodza
ju norm oraz postaw translatorskich obowiązujących w konkretnym kręgu 
kulturowym (por. Shreve 1997:124). Możliwa jest również sytuacja odwrot
na. Jeśli rozpatrywane zjawisko zostanie potwierdzone w obydwu rodza
jach przekładu, będzie je można interpretować jako motywowane poznaw
czo itd.

3.7. Eksplicytacja jako wyznacznik stylu tłumacza
Rozpatrując styl z bardzo szerokiej perspektywy, można zdefiniować go 
jako:

Sposób wysławiania się właściwy: pisarzowi, pojedynczemu tekstowi, epoce czy prądowi 
literackiemu lub związany z określoną sytuacją mówienia, typem odbiorcy; wiążący się 
z przekazem określonych treści i wartości (Zdunkiewicz-Jedynak 2008:11).

Tak rozumiany styl łączy się zawsze z wyborem, którego dokonuje mó
wiący (autor tekstu) spośród dostępnych w danym języku środków - lek
sykalnych, słowotwórczych, fleksyjnych i składniowych a także prozodycz- 
nych. Wybór taki nie jest przypadkowy, ale motywowany całym szeregiem 
czynników, zarówno indywidualnych, jak i narzucanych przez wymogi 
działania językowego, utrwalone konwencją w danym typie sytuacji komu
nikacyjnej. Poprzez styl uzewnętrznia się więc twórcza ekspresja jednostko
wego użytkownika języka (Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 11,14).

Zaprezentowana tu charakterystyka stylu, którą Enkvist (1973: 99) uj
muje schematycznie za pomocą określenia „styl jako wybór” (stil som val), 
należy do najbardziej rozpowszechnionych i wpisuje się w założenie języ
koznawstwa kognitywnego dotyczące możliwości zróżnicowanego języko
wego ujmowania każdej zaistniałej sytuacji przez mówiących8 (Langacker 
1987). Jak zaznacza Enkvist (1973: 100), wybór stylistyczny jest zawsze do
konywany spośród pragmatycznie i gramatycznie równoważnych alterna
tyw, których potencjalne istnienie w danym języku jest kluczowe dla okre
ślenia stylu. Jak wyraża to szwedzki badacz:

’ Szczegółowy opis rozwoju pojęcia stylu na gruncie translatologii można odnaleźć np. 
w pracy Huang i Chu (2014:123-125) oraz Yermeera (2009:1965-1978).

Vi borde med andra ord lara oss att ta reda pá inte bara vad som valdes - och det märks 
ju i texten - utan ocksá vilka andra alternativ en skribent eller talare hade till sitt forfo- 
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gande men inte ville anvànda. Fôrst di skulle vi kunna effektivt utnyttja definitionen av 
stil som val (Enkvist 1973: 100)’.

Interpretując przywołane tu stanowisko, można zatem stwierdzić, że 
podstawą badań nad stylem jest uwzględnienie wielu punktów widzenia za
stosowanych w postrzeganiu wybranej treści pojęciowej i utrwalonych w ję
zykowych konceptualizacjach. Sytuacja taka istnieje potencjalnie w każdym 
języku. W przekładzie może natomiast ulec konkretyzacji dzięki wielu tłu
maczeniom tego samego TW na wybrany język. W takim przypadku uak
tywnia się ten czynnik, który Enkvist (1973) uznaje za kluczowy w kwestii 
mówienia o stylu, a mianowicie porównanie co najmniej dwóch konceptu- 
alizacji językowych. Jak sam to wyraża:

Ett uttryck har inget stilvârde i ett vakuum: stilvàrdet uppkommer som en relation mel
lan detta uttryck och ett innehâll, en kontext, eller ett annat uttryck (Enkvist 1973:104)9 10.

9 Innymi słowy, powinniśmy się nauczyć zwracać uwagę nie tylko na to, co zostało wybra
ne (i jest widoczne w tekście), ale także na inne możliwości, którymi dysponował piszący lub 
mówiący, a których nie wykorzystał. Dopiero wtedy możliwe będzie efektywne wykorzystanie 
definicji stylu bazującej na wyborze (tłumaczenie: E.D.-B.).

10 Wyrażenie nie posiada żadnej wartości stylistycznej w próżni: wartość taka wyłania się 
w relacji tego wyrażenia do jakiejś innej treści, kontekstu czy innego wyrażenia (tłumaczenie:

Kamenická (2008) podkreśla jednak, że kwestia indywidualnego sty
lu tłumacza jest bardzo rzadko podejmowana w badaniach nad eksplicy- 
tacją. Trudno też odnaleźć prace pokazujące, w jaki sposób zjawisko to 
stanowi wyznacznik stylu przekładowcy. Przyczynę takiego stanu rzeczy 
można łączyć z faktem, że ten sam tekst jedynie sporadycznie funkcjonu
je w wielu - dodajmy, zbieżnych czasowo - wariantach przekładowych, 
które umożliwiałyby porównanie rozwiązań zastosowanych przez tłuma
czy. Materiał taki w przypadku przekładu profesjonalnego jest także trudny 
do pozyskania, o czym świadczy chociażby sposób konstruowania korpu
sów językowych. Jeśli zawierają one teksty, dla których sporządzono licz
ne przekłady, to jedynie w symbolicznej liczbie (por. np. Johansson 2004: 
64). W takim kontekście nie tylko uzasadnione, ale i wskazane wydaje się 
więc pozyskiwanie alternatywnych danych translatorskich. Badanie, któ
re przeprowadza Kamenická (2008), dotyczy stylu dwóch tłumaczy, który 
badaczka ustala na podstawie ich przekładów pochodzących z relatywnie 
zbieżnego przedziału czasowego. Jak zaznacza (Kamenická 2008: 120), są 
to także tłumaczenia różnych dzieł autorstwa tych samych (kilku) pisarzy. 
Dzięki takiej konstrukcji materiału badaczka ustala różne profile tłumaczy 
na płaszczyźnie eksplicytacji/implicytacji (explicitation/implicitation profi
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le), tj. określa ich preferencje w zakresie realizacji tych zjawisk w tłumacze
niach.

Istotną rolę w kontekście pozyskiwania materiału badawczego, uwzględ
niającego wiele perspektyw translatorskich, odgrywają jednak również licz
ne przekłady tekstów sporządzone przez studentów (zarówno tradycyjnych 
kierunków filologicznych, jak i tłumaczeniowych), podejmujących swoje 
pierwsze wyzwania translatorskie lub rozwijających kompetencje w obsza
rze przekładu.

Pełny przegląd korpusów bilingwalnych, bazujących na licznych tłuma
czeniach sporządzonych przez adeptów sztuki translatorskiej, można zna
leźć w pracy Castagnoli (2006-2008: 38ff.), która jako pierwsza potwierdza 
hipotezę Klaudy i Karoly (2005) dotyczącą asymetrii zachodzącej między 
eksplicytacją a implicytacją (na poziomie połączeń spójnikowych w tekście) 
w przekładzie nieprofesjonalnym na gruncie języków angielskiego, włoskie
go i francuskiego. Zastanawiający jest jednak fakt, że ten rodzaj materiału 
językowego jest dość rzadko przedmiotem zainteresowania współczesnych 
translatologów (por. Castagnoli 2006-2008: 43-45). Ze względu na niedo
skonałości (powszechnie określane jako błędy translatorskie), które zwykle 
przypisuje się takim przekładom, jest też niekiedy traktowany jako niepełno- 
wartościowy.

Stanowisko to wydaje się jednak nie do końca uzasadnione, zwłaszcza 
jeśli przedmiotem analizy nie jest ekwiwalencja przekładowa, lecz mecha
nizmy leżące u podstaw przekładu. Niedoskonałości, zarówno na pozio
mie adekwatności, jak i akceptowalności tłumaczenia, pojawiają się także 
w przekładach profesjonalnych i wchodzą w ramy konstruowanych kor
pusów. Nie wpływają jednak na wiarygodność wyników analiz. Niektóre 
z nich są podnoszone do rangi typowych zjawisk przekładowych podda
wanych badaniu, tak jak ma to np. miejsce w przypadku nietypowych ko- 
lokacji (Kenny 2000) lub innych niestandardowych sposobów językowego 
ujmowania treści w „trzecim kodzie” (Mauranen 2000). Niedociągnięcia 
w przekładach początkujących tłumaczy nie są zatem czymś szczególnym. 
Mogą odznaczać się jedynie większą częstotliwością wystąpień. Ich istnie
nie w przypadku licznych nieprofesjonalnych tłumaczeń tego samego tekstu 
jest jednak równoważone tym, że taki materiał językowy umożliwia badanie 
reakcji wielu tłumaczy na ten sam bodziec językowy w relatywnie zbieżnych 
warunkach pragmatycznych. Może więc pomóc nam uchwycić stopień na
silenia konkretnego zjawiska, zrozumieć skłonność tłumaczy do określone
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go sposobu działania oraz ustosunkować się do kwestii ich indywidualizmu 
odbijającego się na płaszczyźnie stylu w tłumaczeniach11.

11 Badania nad stylem w przekładzie łączą się także z nurtem psychologicznych analiz trans- 
latologicznych, w których bierze się pod uwagę indywidualne motywacje tłumaczy oraz ich ce
chy charakteru (Reiss 2000; Hubscher-Davidson 2009; Jaaskeliiinen 1999, 2012). Zagadnienia 
tego typu wykraczają jednak poza ramy niniejszej pracy.

Podsumowując, należy zatem stwierdzić, że analiza licznych przekła
dów tego samego tekstu dostarczonych przez adeptów przekładu, przepro
wadzana na płaszczyźnie eksplicytacji i zjawisk pokrewnych, jest przydatna 
nie tylko w ustalaniu bardziej powszechnych mechanizmów napędzają
cych proces tłumaczenia, ale również w określaniu indywidualnych postaw 
translatorskich. Dzięki temu mediacja międzyjęzykowa (międzykulturowa) 
może być postrzegana jako działalność ściśle związana z wykonawcą dzie
ła - tłumaczem.

3.8. Krytyka badań nad eksplicytacją
Wyraźnym rysem współczesnych badań nad eksplicytacją jest pojawienie 
się w ostatnich latach licznych krytycznych głosów dotyczących analiz tego 
zjawiska. Ujęcia takie w pierwszym rzędzie uwypuklają niedociągnięcia 
metodologiczne występujące w niektórych opracowaniach oraz kwestio
nują powszechny charakter ueksplicytnień. Zaprezentowanie ich w kon
tekście niniejszej pracy uzasadnia podjęte w jej ramach badania, jak i ich 
konstrukcję.

W ostatnich latach badania ukierunkowane na wyłonienie wspólnych 
dla przekładów cech zostały zintensyfikowane za sprawą korpusów języ
kowych (por. np. Castagnoli 2006-2008; Kanter et al. 2006; Laviosa 2002, 
2004, 2008: 122ff.; Mahadi et al. 2010: 37-55; Mauranen 2008: 38ff.; Ilisei 
et al. 2010). Niektórzy badacze podkreślają jednak, że metodologia wypra
cowana w tego typu analizach (Baker 1993), powielana następnie w kolej
nych pracach, mogła przyczynić się do wypaczenia obrazu takich zjawisk 
Uwagę zwraca chociażby fakt, że w badaniach korpusowych liczba uniwer- 
saliów z listy Baker (1993) uległa wyraźnej redukcji, co, jak stwierdza Pu- 
urtinen (2003a: 150), może być wynikiem stosowania analiz danych bazu
jących na konkordancji, w których trudno uchwycić konkretne wykładniki 
rozpatrywanego zjawiska.

Malmkjaer (1998) zauważa, że badania korpusowe są perfekcyjnie zreali
zowanymi statystycznymi zestawieniami danych, w których jednak braku- 11 
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je kontekstowej analizy zjawisk oraz uwzględnienia różnorodności zastoso
wanych rozwiązań translatorskich.

Gerzymisch-Arbogast (2007: 2) wskazuje natomiast na wątłe podstawy 
takich badań, ponieważ, jak zaznacza, bazują one na równie powszechnym, 
co błędnym przekonaniu, że dane statystyczne mogą dostarczyć informacji 
na temat jednostkowych bytów (np. konkretnych tłumaczeń). Ponieważ na 
każdy akt przekładu oddziałuje wiele czynników (językowych i pozajęzyko- 
wych), ich uwzględnienie w ramach takich badań nie jest możliwe. Nie dość 
dokładne odniesienie się do tego rodzaju zmiennych w opisie zjawisk prze
kładowych wypacza natomiast ich istotę. Powszechniki wyłaniane z takiego 
materiału nie mają zatem solidnych podstaw.

W odniesieniu do eksplicytacji trudno natomiast zaakceptowć fakt, że 
badania korpusowe nad ueksplicytnianiem tłumaczeń są często prowa
dzone z wykluczeniem TW. Dlatego ich wyniki są przez niektórych bada
czy podawane w wątpliwość (Hansen-Schirra et al. 2006: 1). W takiej sytu
acji zostaje ograniczona nasza wiedza na temat mechanizmów działających 
podczas przekładu i nie można ocenić motywacji leżących u podstaw zasto
sowania eksplicytacji. Trudno też ustalić, czy jej wystąpienie w przekładzie 
łączy się z istnieniem w TW treści implikowanej, czy może stanowi przejaw 
inwencji przekładowcy. W kontekście badań nad uniwersalnością tego zja
wiska niemal niemożliwe jest natomiast wykluczenie z zakresu analizowa
nego materiału przypadków ueksplicytnień systemowych lub uwarunkowa
nych typem tekstu, co w istotny sposób zaburza prawdziwość uzyskanych 
wyników (por. Puurtinen 2003a: 150).

Saldanha (2008: 20) zwraca natomiast uwagę na schematyczność badań 
prowadzonych w zakresie eksplicytacji, które bezrefleksyjnie odwołują się 
do nieprecyzyjnych definicji zjawiska. Badaczka podważa także dwa pod
stawowe założenia leżące u podstaw wyróżniania tego fenomenu w prze
kładzie. Jej zdaniem nieuzasadnione jest twierdzenie, że przejawy ueks- 
plicytniania TD bazują na informacji implikowanej w TW, oraz że takie 
ueksplicytnienia łączą się ze zwiększaniem stopnia informatywności tłu
maczenia, co, jak się przyjmuje, jest istotne z perspektywy komunikacyjnej 
(tj. zrozumienia tekstu przez potencjalnego odbiorcę).

Jako przykład mogą tu posłużyć jednostki językowe charakterystyczne 
dla danej kultury (culture-specific items) (Saldanha 2008: 26). Informacje 
implikowane przez każdą strukturę językową, a zwłaszcza przez wymienio
ny typ jednostek, nigdy nie są precyzyjnie określone i zależą w znacznym 
stopniu od wiedzy encyklopedycznej dostępnej w umyśle każdego odbiorcy 
tekstu. Ich interpretacja może więc być (i zazwyczaj jest) różna także wśród 
rodzimych użytkowników wybranego języka, nawet jeśli założymy, że w ra
mach danej kultury istnieją wspólne dla jej członków prototypowe jądra 
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każdej kategorii poznawczej. Tłumaczenie wymienionych tu jednostek za
wsze wymaga wprowadzenia do TD pewnych informacji, które umożliwią 
identyfikację ujmowanego zjawiska na obcym gruncie. Jednak, jak zauwa
ża Saldanha (2008. 26), eksplikowana informacja nigdy nie stanowi całości 
wiedzy przywoływanej w umysłach rodzimych odbiorców TW, lecz stanowi 
jedynie jej wycinek. W takiej sytuacji trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, 
że TD jest bardziej informatywny niż TW.

Przywołany tu przykład jednostek kulturowych pozwala zwrócić uwa
gę na konieczność odmiennego spojrzenia na zjawisko eksplicytacji w prze
prowadzanych analizach. Eksplikowanie dostarczanej w oryginale treści po
jęciowej w tłumaczeniu jest wpisane w komunikację językową. Interesujące 
jest natomiast, w jakim zakresie prawidłowość ta zachodzi w ramach tekstu 
oraz, co najważniejsze, jakie czynniki decydują o nadaniu danej jednost
ce szczególnej wyrazistości konceptualnej w zaistniałych warunkach. Droga 
poznania wymienionego zjawiska wiedzie więc przez bliższe przyjrzenie się 
czynnikom, które motywują tłumaczy do stosowania ueksplicytnień (Sal
danha 2008: 20). Badania korpusowe nie umożliwiają jednak tego.

Krytycznie o badaniach nad eksplicytacją wypowiada się także Becher 
(2010, 201 la, 201 lb)12, który kwestionuje tezę dotyczącą traktowania tego 
zjawiska jako inherentnej cechy przekładu i uniwersalium. Podkreśla on, że 
teza ta bazuje na błędnych pierwotnych założeniach, co stawia pod znakiem 
zapytania również późniejsze badania (Becher 2010:16).

12 Polemiczne ustosunkowanie się do jego stanowiska można odnaleźć w pracy Murtisari 
(2014a).

Becher zauważa, że trzy typy eksplicytacji wyróżnione przez Klau- 
dy (2001) (eksplicytacja systemowa, opcjonalna i pragmatyczna) istnieją 
w przekładzie niezależnie od pary rozpatrywanych języków, ponieważ u ich 
podstaw leżą istotne różnice zachodzące między tymi językami. Nietrudno 
też podać prototypowe przypadki reprezentujące każdy z wymienionych ty
pów eksplicytacji w odniesieniu do różnych par języków. Sytuacja wygląda 
inaczej, jeśli chodzi o eksplicytację, którą określa się mianem inherentnej 
cechy przekładu. Jak podkreśla Becher (2010: 4), „the translation inherent 
type of explicitation is not predicted, but rather postulated to exist”. O po
stulowanym, a nie rzeczywistym charakterze tego rodzaju ueksplicytnień 
świadczy, zdaniem badacza, fakt, że trudno jest przywołać nie tylko ich naj
bardziej prototypowe przypadki, ale także jakiekolwiek konkretne przeja
wy. Jak zauważa Becher (2010:4), przykładów takich brakuje także w zesta
wieniu Klaudy (2001).

Becher krytykuje sformułowaną przez Blum-Kulkę hipotezę i późniejsze 
prace wyrosłe na jej gruncie w następujący sposób:



60 Eksplicytacja w nieprofesjonalnym przekładzie szwedzko-polskim...

[... ] a scientific hypothesis has to be motivated, i.e. its postulation has to be justified, and 
Blum-Kulka’s Explicitation Hypothesis is not motivated. This is of crucial importance, as 
non-motivated hypothèses entail the danger of producing what I like to call pseudo-sig- 
nificant findings, i.e. statistically significant but otherwise meaningless results (Bêch
er 2010: 6).

Wymieniona hipoteza nie ma umocowania w szczegółowych studiach 
podejmujących kwestię zwiększania eksplicytności TD w porównaniu z TW. 
Jednak, jak podkreśla niemiecki badacz, nawet jeśli udałoby się uchwycić 
przyczynę omawianego zjawiska, w rzeczywistości mogłaby się ona oka
zać inna aniżeli wpisane w proces tłumaczenia działania tłumacza bazują
ce na interpretacji TW i pozyskiwaniu dostępnej tam implikowanej infor
macji. Za taką przyczynę ueksplicytniania tekstu tłumaczenia można np. 
uznać dążenie do upraszczania języka w przekładach. Tym sposobem zjawi
sko eksplicytacji zostałoby wyjaśnione za pomocą symplifikacji, dając pod
stawę nowemu rodzajowi hipotezy, tj., jak ujmuje to sam Becher (2010: 7), 
„Explicitation through Simplification Hypothesis”.

Scharakteryzowany tu paradoks jest, zdaniem niemieckiego badacza, 
jedną z cech charakterystycznych korpusowych badań nad przekładem, 
w których analiza tego samego rodzaju struktur językowych może być pod
stawą określania różnych zjawisk tłumaczeniowych (Becher 2010: 7).

Trudno odmówić podstaw przedstawionym tu krytycznym głosom od
noszącym się do badań nad eksplicytacją. Nie można jednak zapominać, że 
dotyczą one nierzadko prac, które można uznać za całkowicie pionierskie, 
zarówno pod względem podejmowanej problematyki, podstawy materia
łowej, jak i samej dziedziny badań. Pytanie o istotę eksplicytacji pozosta- 
je więc nadal aktualne (por. Murtisari 2014a), podobnie jak ma to miej
sce w przypadku innych cech, które pretendują do miana uniwersalnych. 
W kontekście przywoływanych argumentów ważne jest natomiast zwróce
nie uwagi na fakt, że odnoszą się one do badań prowadzonych na korpusach 
ukonstytuowanych na podstawie jednostkowych rozwiązań translatorskich 
(tj. pojedynczych przekładów różnych tekstów na konkretny język). Nie 
można więc wykluczyć, że powszechność pewnych zjawisk tłumaczenio
wych ujawni się w przypadku analizy licznych tłumaczeń tego samego tek
stu (tekstów) wytworzonych w relatywnie zbieżnych warunkach pragma
tycznych. Niezależnie od wyniku poznanie reakcji wielu tłumaczy na dany 
bodziec językowy wydaje się kluczowe w zrozumieniu istoty omawianego tu 
fenomenu i zjawisk pokrewnych.



Rozdział 4

JĘZYK Z PERSPEKTYWY JĘZYKOZNAWSTWA 
KOGNITYWNEGO

Językoznawstwo kognitywne, którego główne podstawy teoretyczne zosta
ły sformułowane już pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku (np. Lakoff 
1987; Lakoff i Johnson 1988; Langacker 1987,1991; Fauconnier 1985; Taimy 
1988)1, dość słabo zaznacza swoją obecność na gruncie translatologii. Pra
ce nawiązujące do tego nurtu badań nad językiem stanowią przede wszyst
kim próbę jego (niekiedy dość pobieżnej) teoretycznej aplikacji w nowym 
obszarze (por. np. Boas 2013; Englund Dimitrova 1993; Halverson 2000, 
2002, 2003, 2007, 2010, 2013; Krüger 2013; Marmaridou 1996). Nie zawsze 
są także uwzględniane w szerszej dyskusji translatologicznej. Jedynie nie
liczne opracowania zawierają praktyczne zastosowania aparatu pojęciowe
go gramatyki kognitywnej w analizach konkretnych danych językowych, 
tj. konceptualizacji wytworzonych w procesie tłumaczenia (np. Data- 
-Bukowska 2007; Samaniego Fernandez 2013; Tabakowska 2001, 2008, 
2013, 2015). Kognitywna koncepcja języka czeka więc ciągle na pełniej
sze wykorzystanie w obszarze badań nad przekładem. Jak podkreślają Rojo 
i Ibarretxe-Antunano (2013), redaktorzy najobszerniejszego jak do tej pory 
tomu poświęconego roli językoznawstwa kognitywnego w translatologii, 
może ono pomóc badaczom przekładu ustosunkować się m.in. do takich 
kwestii, jak ekwiwalencja, proces konstruowania znaczenia w przekładzie 
czy rola, jaką w tym procesie odgrywają kontekst i tło kulturowe, podziela
ne przez uczestników komunikacji poprzez translację. Dzięki zakotwicze
niu w innych dziedzinach badań nad poznaniem kognitywizm dostarcza 

1 Językoznawstwo kognitywne obejmuje swoim zasięgiem cały szereg komplementarnych 
koncepcji rozwijanych na przestrzeni wielu lat przez różnych badaczy, które łączy subiekty- 
wistyczny sposób postrzegania języka ściśle skorelowany z procesami poznawczymi człowie
ka. Dlatego przywołanie ich wszystkich wykracza poza ramy niniejszej pracy. Zostają w niej 
uwzględnione tylko te opracowania - zarówno starsze, jak i nowsze - które pomagają zrozu
mieć i opisać omawiane w pracy zjawiska przekładowe.
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także narzędzi umożliwiających zgłębienie operacji umysłowych leżących 
u podstaw posunięć stosowanych w procesie odwzorowywania treści w tłu
maczeniu, jak i roli bilingwalnej kompetencji tłumaczy w kreowaniu takich 
odwzorowań (Rojo i Ibarretxe-Antunano 2013: 7). Na gruncie polskim cele 
te od lat realizuje Tabakowska (por. Tabakowska 2015), której analizy doty
czą głównie przekładu angielsko-polskiego.

Kolejne rozdziały stanowią prezentację podstawowych założeń kogni
tywnego nurtu językoznawstwa oraz jego aparatu pojęciowego. W tak za
rysowanym kontekście zostają także uwzględnione kognitywistyczne ujęcia 
zjawisk przekładowych łączące się z tematem niniejszej pracy.

4.1. Znaczenie jako konceptualizacja
U podstaw kognitywnego spojrzenia na język leży zainteresowanie znacze
niem, ponieważ, jak wyraża to Langacker (1987: 11), „[mjeaning is what 
language is all about”. Dlatego kognitywizm, lepiej niż inne nurty języko
znawcze, może zasilić badania nad przekładem. Jak trafnie ujmują to Rojo 
i Valenzuela (2013: 284):

The final aim of translation is thus that of recreating the process of meaning construction 
undergone by the audience of the source text, in order to activate a similar process in the 
audience of the translated text. Thus, if any linguistic theory has something to contrib
ute to Translation Studies must be one in which meaning acquires a central role, and one 
in which language is naturally linked to cognitive processes. And this is where CL (Cog
nitive Linguistics, uzupełnienie: E.D.-B.) and translation find a common cause which 
makes their relationship hold great promise.

Kognitywizm utożsamia znaczenie z konceptualizacją, będącą doświad
czeniem umysłowym, ustrukturyzowanym za pomocą dostępnych środków 
językowych, zgodnie z obowiązującą w danym języku konwencją. Obejmu
je ono nie tylko ustabilizowane pojęcia, doświadczenia zmysłowe i emocjo
nalne, ale także zaistniały w danym momencie, szeroko rozumiany kontekst 
(fizyczny, społeczny, językowy itd.) (Langacker 1987: 97).

W ujęciu kognitywnym znaczenie nie istnieje więc obiektywnie, lecz 
jest dynamicznym procesem konstruowania obrazu konkretnej sytuacji 
w zależności od indywidualnych preferencji mówiącego (konceptualizato- 
ra). Składa się na nie nie tylko treść pojęciowa, ale również sposób jej bu
dowania w języku, warunkujący obrazowanie językowe (imagery) (Langa
cker 1987: 110-111). Ta sama treść pojęciowa może być bowiem ujmowana 
w różny sposób w zależności od zastosowanych środków językowych. Jed
nak - jak podkreślają kognitywiści - żaden z wyborów takich środków nie
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jest przypadkowy czy narzucany przez autonomiczne reguły językowe, ale 
posiada swoją motywację (Langacker 2009: 128).

4.2. Rola motywacji poznawczej w języku
Kognitywny nurt badań nad językiem bazuje także na założeniu, że ję
zyk stanowi integralną część ludzkiego poznania, a jego funkcjonowanie 
powinno być wyjaśniane na podstawie dobrze udokumentowanych, bądź 
oczywistych, bądź też przynajmniej wysoce prawdopodobnych faktów na 
temat pozostałych aspektów natury ludzkiego poznania (Taylor 2007: 10). 
Takie podejście umożliwia bardziej dogłębne zrozumienie istoty języka jako 
takiego. Nierzadko zdarza się bowiem, że to, co przy pierwszym oglądzie 
wydaje się w języku sprzeczne, zyskuje sens dzięki odwołaniu się do płasz
czyzny kognitywnej. Dlatego z perspektywy językoznawstwa kognitywnego 
kluczowa jest kwestia motywacji poznawczej zjawisk językowych.

Langacker (2009: 50) zaznacza jednak, że poznanie podlega nie tylko 
procesom percepcji i somatycznemu doświadczeniu, ale także stymulacji 
społecznej. Dlatego w jakimś stopniu łączy się również z realiami socjo- 
kulturowymi, w których żyje człowiek. Tym samym język, jako narzędzie 
komunikacji, jest także wytworem danej kultury i obowiązujących w niej 
norm.

W kwestii istnienia uniwersaliów w języku głos kognitywistów brzmi 
jednak jednoznacznie: wyróżnianie takich cech ma rację bytu tylko wtedy, 
gdy są one zakorzenione w ludzkich procesach poznawczych. Jak stwierdza 
w jednej ze swoich prac Tabakowska:

Początkowe stadia procesu percepcji obejmują postrzeganie zmysłowe, i wobec tego są 
jednakowe dla wszystkich przedstawicieli gatunku ludzkiego. Natomiast psychologicz
ne, socjologiczne i kulturowe aspekty, które pojawiają się na drodze wiodącej od percep
cji do powstawania struktur pojęciowych, oczywiście uniwersalne nie są. [...] Zarówno 
czynniki „uniwersalne", jak i „nieuniwersalne” tworzą ramy, w których przebiega proces 
przetwarzania doświadczeń obiektywnego świata w jego subiektywną interpretację (Ta
bakowska 1995: 40-41).

Należy jednak podkreślić, że celem kognitywistów nie jest formułowanie 
deterministycznych reguł odnoszących się do zaobserwowanych zjawisk, 
ale pokazywanie tendencji, które zachodzą w języku i których uchwycenie 
jest możliwe za pomocą wypracowanego w jego ramach aparatu pojęciowe
go (Langacker 1987: 52; Tabakowska 2001: 34). Kluczowe jest więc dla nich 
poznanie istoty rozpatrywanego fenomenu.
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Kognitywne podejście do cech uniwersalnych wpływa na ich rozumienie 
w ramach badań nad przekładem. Jeśli cechy takie istnieją, to są one prze
jawem procesów poznawczych zachodzących w umyśle tłumacza. Inne wy
łonione podstawy funkcjonowania zaobserwowanych regularności języko
wych nigdy nie zaowocują ich powszechnością.

Główne pytanie, które należy postawić w kontekście niniejszej pracy, do
tyczy więc poznawczych korzeni eksplicytacji, zwłaszcza że kwestia ta nie 
doczekała się jeszcze bardziej szczegółowego opracowania. Niektóre spo
strzeżenia poczynione przez badaczy przekładu pozwalają jednak wysnuć 
wniosek, że przyjrzenie się stosowanym przez tłumaczy ueksplicytnieniom 
z takiej perspektywy może przyczynić się do lepszego poznania tego feno
menu. Na taki kierunek badań nad eksplicytacją zwraca uwagę Saldanha 
(2008: 20):

If we are to fully understand the phenomenon of explicitation in translation, we need to 
go beyond mere descriptions and dig deeper into translators’ motivations for using ex
plicitation as a strategy. Looking at the diversity of approaches taken by translators work- 
ing in similar conditions and with the same languages might enable us to identify morę 
clearly the factors influencing their decisions (Saldanha 2008: 20).

Cennych informacji w tym względzie dostarcza także analiza prze
prowadzona przez Gumul (2006), dotycząca przekładu symultaniczne
go. Uwagę zwraca stwierdzenie badaczki, że wyłonione przez nią rodzaje 
ueksplicytnień, skonfrontowane z komentarzami tłumaczy pochodzącymi 
z protokołów głośnego myślenia, nie są wynikiem stosowanych przez prze- 
kładowców strategii, ale stanowią ich automatyczne, podświadome decyzje 
(Gumul 2006: 187). Tłumacząc symultanicznie, nie dysponuje się bowiem 
wystarczającą ilością czasu, aby takie strategie stosować. Dlatego można tu 
mówić o eksplicytacji jako naturalnej reakcji tłumacza na warunki istnieją
ce w sytuacji mediacji językowej.

Mimo iż w tłumaczeniu symultanicznym system poznawczy tłumacza 
musi funkcjonować w bardzo trudnych warunkach (szybkie tempo prze
twarzania informacji, ograniczenia pamięci krótkotrwałej, oczekiwanie, 
że przekładana treść powinna zostać przyswojona przez odbiorcę od razu, 
w momencie jej wyartykułowania itp. (Gumul 2006: 173)), w produkowa
nych wypowiedzeniach znajduje się miejsce na ueksplicytnienia treści. Sta
nowią one zatem ważny element komunikatu. Wśród różnych rodzajów ję
zykowych wykładników eksplicytacji na pierwszy plan wysuwa się wtedy 
dodawanie spójników (Gumul 2006: 182). Dlatego, jak wyraża to Gumul 
(2006: 179), „explicitation in this mode of interpreting is mainly cohésion 
related”.
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Przeprowadzone przez Gumul (2006) badanie pozwala postawić hipo
tezę, że eksplicytacja nie jest jedynie strategią stosowaną przez tłumaczy, 
ale również działaniem motywowanym poznawczo. Mimo iż tłumaczenie 
symultaniczne różni się od typowego przekładu pisemnego i pewne cechy 
komunikatu językowego powstającego w pierwszym typie sytuacji ulega
ją przerysowaniu, można założyć, że działające podczas tych rodzajów me
diacji językowej procesy poznawcze odznaczają się podobieństwem. Dlate
go nawet jeśli w przekładzie pisemnym następuje osłabienie eksplicytacji 
motywowanej podświadomie, nie oznacza to zapewne jej całkowitej likwi
dacji. Eksplicytacja może więc być także mechanizmem uwarunkowanym 
poznawczo, co z kolei zwiększa jej szanse na powszechność. Z drugiej stro
ny badanie Gumul nie uwzględnia innych posunięć translatorskich, które 
zastosowano w wymienionym typie tłumaczeń. Nie wiadomo zatem, czy 
ueksplicytnienia stanowią ich trzon, czy też może wpisują się w jakiś szerszy 
system automatycznych, podświadomych działań tłumaczy.

4.3. Procesy poznawcze jako podstawa 
obrazowania

Langacker (1987: 99) podkreśla, że doświadczenie umysłowe (konceptu- 
alizacja) jest zakorzenione w procesach poznawczych. Język obfituje więc 
w zjawiska podstawowe w sensie kognitywnym, które można odnaleźć tak
że w innych obszarach ludzkiego poznania. Zastosowany w konceptuali- 
zacji sposób obrazowania językowego może zależeć od odległości, z jakiej 
prowadzimy ogląd, zogniskowania naszej uwagi, charakteru postrzeganych 
obiektów itd. Dlatego na obrazowanie składają się takie wymiary, jak np. 
ogniskowanie i związane z nim: układ figura/tło oraz profilowanie (nałoże
nie profilu na bazę), poziom uszczegółowienia (ziarnistości) konceptualiza- 
cji, perspektywa obejmująca m.in. punkt widzenia itd. (por. np. Langacker 
2009: 85ff.). Przyjrzyjmy się bliżej tym zjawiskom poznawczym, które po
zwolą nam uchwycić omawiane w tej pracy zagadnienia.

4.3.1. Wyobraźnia i realność
Jedną z podstawowych zdolności ludziego umysłu jest tworzenie konceptu
alnych światów (conceptual worlds) (Langacker 1987) lub przestrzeni men
talnych (mental spaces) (Fauconnier 1985) odznaczających się różnym stop
niem złożoności. Należą do nich świat naszych snów, opowiadań, mitologii, 
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matematyki, planów na przyszłość, teorii itp. (Langacker 1987: 113). Jed
nym z nich jest także świat rzeczywisty, który każdy człowiek konstruuje 
stopniowo na podstawie gromadzonych doświadczeń. Nie jest on w żaden 
sposób uprzywilejowany, lecz stanowi całość z innymi światami wytworzo
nymi w konkretnym umyśle, nawet jeśli ludzie zwykle oddzielają rzeczywi
stość od wyobrażeń. Dlatego - jak podkreśla Langacker (1987: 114) - klu
czowe dla funkcjonowania języka jest nasze wyobrażenie rzeczywistości, 
stanowiące złożony system przestrzeni mentalnych (lub domen poznaw
czych, por. Langacker 2009: 79f.). Nietrudno zauważyć, że dzięki tej zdol
ności ludzkiego umysłu możliwe staje się również tworzenie światów rów
noległych w przekładach.

4.3.2. Porównywanie struktur i kojarzenie
Langacker (1987: 101) zaznacza, że percepcja jest aktywnym procesem cią
głego rozwiązywania problemów, z którymi styka się poznający otaczają
cą rzeczywistość człowiek. Centralna jest tu zdolność porównywania bytów 
i określania zachodzących między nimi podobieństw. Psychologowie pod
kreślają, że „porównywanie kształtuje podstawową strukturę umysłu, decy
dującą o ekonomiczności i sprawności tego systemu” (Materska 1997: 243). 
Aktywność poznawcza człowieka zaczyna się bowiem w momencie, gdy jest 
on w stanie stwierdzić równoważność dwóch bytów bazującą właśnie na po
dobieństwie (Materska 1997: 243).

Na każdy akt porównania, który schematycznie można określić jako 
S > T, składają się trzy komponenty: tzw. standard porównania (S), cel po
równania (T) oraz operacja umysłowa (reprezentowana przez symbol >), 
którą określa się mianem skanowania (s caning). Tak rozumiana relacja nie 
jest symetryczna, ponieważ skanowanie określa kierunek operacji umysło
wej, zgodnie z którą to S stanowi punkt odniesienia dla T. Nie jest to tak
że relacja jednostkowa, ale zazwyczaj stanowi sekwencję operacji zachodzą
cych na różnych poziomach organizacji konceptualnej, a więc np. (A > B) > 
(C > D) > (D > E) itd. (Langacker 1987:103).

Skanowanie dotyczy zatem ustanawiania odpowiedniości między po
równywanymi bytami, umożliwia wyłanianie regularności i strukturyzowa- 
nie treści poznawczej. Jak wyraża to Langacker (1987: 104):

We can plausibly suppose that large number of comparisons are continually made, more 
or less at random, but that structured experience starts to emerge only when compari
sons yielding judgments of identity happen to occur.
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Porównywanie bytów nie musi następować w całości, ale może dotyczyć 
jedynie ich wybranych aspektów, a więc odnosić się do niektórych domen 
poznawczych, które są poddawane ewaluacji niezależnie od siebie. Badania 
psychologiczne wskazują jednak na fakt, że nie chodzi tu o ustalanie zbież
ności istniejących między bytami obiektywnie (np. poprzez ustalenie licz
by wspólnych cech), ale o indywidualną ocenę postrzegającego podmiotu. 
Jak podkreśla Materska (1997:244), byty są podobne (lub różne), ponieważ 
„są za takie uznawane przez umysł aktywnie poszukujący równoważności”.

4.3.3. Uwaga
Wśród procesów poznawczych niekwestionowane miejsce zajmuje uwa
ga, która stanowi podstawę przetwarzania informacji. Zgodnie z Kolańczyk 
(1997: 78):

Pojęciem uwagi posługujemy się na ogół wówczas, gdy opisujemy zakres informacji, 
które człowiek selekcjonuje z dostępnej mu puli oddziaływań i zasobów pamięciowych, 
a także wówczas, gdy procesy psychiczne (przetwarzania informacji) zachodzą z dużym 
nakładem energii, wysiłku. Dlatego mówimy o zakresie, selektywności i koncentracji lub 
intensywności uwagi.

Badaczka podkreśla, że uwaga jest uznawana za „proces beztreściowy”, 
tj. „formalną cechę procesów poznawczych”, „selektor” i „intensyfikator” 
przetwarzania treści umysłowej (Kolańczyk 1997: 79). Badania psycholo
gów pozwalają stwierdzić, że są w nią zaangażowane:

- procesy aktywacyjne, dotyczące wzbudzenia ośrodkowego układu 
nerwowego;

- procesy motywacyjne, odnoszące się do doświadczeń, pragnień, 
obaw, oczekiwań człowieka;

- procesy pamięciowe, tj. aktualnie przetwarzana przez umysł treść po
jęciowa;

- aktywność orientacyjna zmysłów danej osoby, zwłaszcza jej oczu 
(Kolańczyk 1997: 79).

Miarą uwagi jest zatem energia, którą człowiek zużywa na wyodrębnie
nie danego bytu. Dlatego łączy się ją z takimi zjawiskami, jak wyrazistość 
(prominence) i waga (salience), które przypisuje się wybranej strukturze 
w języku. Ogniskowanie uwagi jest też kwestią stopnia, co znajduje swoje 
odbicie w konceptualizacjach językowych (Langacker 1987: 115).

Zarówno skanowanie, jak i uwaga są tymi procesami poznawczymi, któ
re umożliwiają ludziom selekcjonowanie treści pojęciowej. Można zatem 
założyć, że wszystkie wymienione tu czynniki warunkujące uwagę człowie
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ka odgrywają także istotną rolę w komunikacji poprzez translację, operując 
w reprezentacji wiedzy osoby bilingwalnej.

4.3.4. Wyróżnianie figury z tła
Badania psychologów wykazały ponadto, że ludzki system wzrokowy jest 
zaprogramowany na wyróżnianie pewnych sensownych całości z otoczenia, 
co następuje dzięki wyodrębnianiu stosunków zachodzących pomiędzy po
szczególnymi elementami danej sytuacji. Jest to mechanizm utrwalony na 
tyle mocno, że uaktywnia się w umysłach ludzi nawet w przypadku układów 
pozornie bezsensownych (Grabowska i Budohoska 1995: 39). Z tego same
go powodu znajduje on swoje potwierdzenie w języku na różnych pozio
mach organizacji konceptualnej.

Figura w gramatyce kognitywnej jest tym elementem zaistniałej sytuacji, 
który jako sensowny gestalt zostaje wyróżniony z otoczenia (tła) (Langacker 
1987: 120; Taylor 2007: llf.). Rozróżnienie postrzeganego obrazu na figurę 
i tło jest natychmiastowe. Może być jednak stymulowane w dwojaki sposób. 
Pewne byty pretendują do roli figur bardziej aniżeli inne, co zawdzięczają 
swoim właściwościom. Zgodnie z prawami zaproponowanymi przez psy
chologów postaci o postrzeganiu bytów jako figur decyduje np. podobień
stwo konstytuujących je elementów, wyraźne odgraniczenie od otoczenia, 
zgrupowanie w przestrzeni itp. (Grabowska i Budohoska 1995: 40). Dlate
go każdy spójny obszar w przestrzeni, który wyraźnie kontrastuje z otocze
niem, jest samoistną figurą, automatycznie przykuwającą uwagę obserwa
tora (Langacker 1987: 120). Z drugiej strony wyodrębnianie figur łączy się 
z selektywnością uwagi człowieka, który może dowolnie ustalić, jakie ele
menty sytuacji uzna za wyraziste i oddzieli od otaczającego je tła (Langacker 
1987: 122). Językową realizacją takiego działania człowieka jest profilowa
nie, tj. uwypuklanie pewnych elementów treści za pomocą wyrażeń języko
wych. Każda wyartykułowana jednostka językowa wyróżnia więc jedynie 
niektóre aspekty treści pojęciowej dostępnej w danym momencie w umyśle 
człowieka, pozostawiając jej resztę w tle, w tzw. bazie konceptualizacji (Lan
gacker 1987:118).

Langacker (2009: 89) zaznacza, że „ [u] kład figura/tło znajduje zasto
sowanie w zasadzie wszędzie tam, gdzie jedna koncepcja poprzedza dru
gą i w jakiś sposób ułatwia jej zaistnienie”. Z perspektywy językoznawstwa 
kognitywnego ueksplicytnianie tekstu tłumaczenia jest więc jednym z prze
jawów tego mechanizmu. Oznacza skanowanie treści pojęciowej, dostępnej 
w umyśle tłumacza i uformowanej pod wpływem TW, a następnie wydo
bywanie i eksponowanie w ramach konceptualizacji jej elementów. Wyeks- 
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plikowanie elementu tak rozumianego tła, a więc jego wyprofilowanie za 
pomocą wyrażeń językowych, powoduje silniejsze (aniżeli w tekście orygi
nału) wyróżnienie takiej informacji przez tłumacza-konceptualizatora. In
formacja ta musi być więc także wyróżniona przez jego umysł, tj. pozosta
wać w centrum jego uwagi. W kontekście niniejszej pracy za szczególnie 
interesujące należy zatem uznać te przypadki ueksplicytnień (tj. koncep
tualnych wyróżnień treści), które pojawiają się w sytuacji reagowania wie
lu tłumaczy na ten sam bodziec językowy (struktury TW). Ustalenie ich 
rodzaju i przyczyny wystąpień może nam pomóc zrozumieć sposób funk
cjonowania tego fenomenu w językowej działalności człowieka. Dowiemy 
się bowiem, jakie figury wyróżnia umysł tłumacza, dokonując porównania 
treści między dwoma systemami pojęciowymi. Jednocześnie można przyj
rzeć się tym treściom, które ulegają przesunięciu do bazy konceptualizacji 
i z pierwszoplanowych stają się elementami tła. Także takie posunięcie musi 
posiadać swoje poznawcze uzasadnienienie.

Mechanizmowi wyróżniania figury z tła poddają się również wiedza en
cyklopedyczna zgromadzona w każdym indywidualnym umyśle, kategory
zacja oraz metafora.

4.3.5. Kategoryzacja
Wśród podstawowych procesów poznawczych należy także wymienić ka
tegoryzację, a więc porządkowanie przez umysł ludzki pozyskiwanej tre
ści poznawczej. Zdaniem kognitywistów tworzone przez ludzi kategorie nie 
posiadają ściśle określonych granic, a elementy włączane w ich ramy podda
ją się sformułowanej przez Wittgensteina zasadzie podobieństwa rodzinne
go (Wittgenstein 2000: 50-51), tj. wykazują różne stopnie podobieństwa do 
siebie (por. Kleiber 2003:51ff.). Tym samym tworzą złożone sieci wzajemnie 
powiązanych ze sobą elementów, określanych mianem węzłów, tj. utrwalo
nych w umysłach ludzkich ścieżek poznawczych stanowiących dostęp do 
kategorii (Langacker 1987: 377ff.). Z perspektywy kognitywnej w taki spo
sób należy także traktować zjawiska określane mianem uniwersaliów trans- 
latorskich, a wśród nich eksplicytację. Zjawiska te nie powinny być zatem 
rozpatrywane w izolacji, ale w relacji do pozostałych.

Zdaniem Langackera (2009: 35) kategoryzacja przebiega zazwyczaj po
przez uszczegółowienie (konkretyzację) bardziej ogólnego (schematyczne
go) elementu sieci. Rozszerzanie kategorii może jednak także następować 
na podstawie podobieństwa danej treści pojęciowej do prototypu, tj. wzor
cowego elementu kategorii, który jest zazwyczaj reprezentowany przez wie
le struktur. Relacja uszczegółowienia nie jest odwracalna. Natomiast rela
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cja rozszerzenia jest bilateralna (Langacker 1987: 379). Aktywacja jednego 
z węzłów tak rozumianej sieci (np. poprzez użycie konkretnej jednostki ję
zykowej) powoduje automatyczne uaktywnienie węzłów sąsiednich, a więc 
przywołanie pokrewnej treści pojęciowej (Langacker 1987: 163).

Scharakteryzowany tu pokrótce poznawczy proces kategoryzacji zo
stał dostrzeżony przez badaczy przekładu. Eksponuje go w swoich pra
cach Halverson (2000, 2003, 2007), która jako pierwsza rozpatruje kwestię 
uniwersaliów translatorskich z perspektywy językoznawstwa kognitywne
go. Głos norweskiej badaczki był jednak przez wiele lat pomijany na grun
cie translatologicznej dyskusji nad przekładowymi powszechnikami, na
wet przez badaczy zorientowanych kognitywnie (zob. np. Malmkjaer 2008b, 
2011, 2012; Mauranen 2008). Został zauważony dopiero w ostatnich latach 
(np. Chesterman 2010:43).

Zdaniem Halverson (2003: 197-198) istnienie cech uniwersalnych 
w „trzecim kodzie” można wyjaśnić, odwołując się do ogólnej charakte
rystyki ludzkiego poznania. Mimo iż w swoim ujęciu badaczka uwzględ
nia tylko wybrane uniwersalia - głównie symplifikację/generalizację, nor
malizację, standaryzację - i nie odnosi się do eksplicytacji, jej obserwacje 
mogą być przydatne w kontekście poznania także tego ostatniego zjawi
ska. Zdaniem Halverson (2003:214) istnienie uniwersaliów translatorskich, 
które należy rozumieć jako utrwalone ścieżki poznawcze, jest zakorzenione 
w asymetriach istniejących w organizacji treści pojęciowej w umyśle czło
wieka, a więc w strukturze kategorii.

Powołując się na badania psychologów, Halverson (2003: 209ff.) stwier
dza, że w przypadku osób bilingwalnych reprezentacja wiedzy wykształco
na w ich umysłach zawiera dodatkowo struktury pochodzące z drugiego 
języka (L2), które częściowo pokrywają się ze strukturami języka ojczyste
go (LI), a częściowo są suwerenne, tak jak ma to np. miejsce w przypadku 
pojęć typowych dla danej kultury. Między kategoriami konstytuującymi 
reprezentację wiedzy osoby bilingwalnej mogą więc występować połączenia 
bilateralne L1«->L2 w obrębie poszczególnych węzłów dostępu do sieci ich 
wiedzy. Pobudzenie tak rozumianej reprezentacji zachodzi w momencie 
aktywacji jednego z węzłów, dzięki użyciu wybranej jednostki językowej 
w określonym kontekście, co może jednak następować zarówno poprzez LI, 
jak i L2. Jednocześnie, zgodnie z poznawczym mechanizmem automatycz
nego rozdzielania treści pojęciowej na figurę i tło, w ramach tak rozumianej 
sieci jedne węzły dostępu (treści pojęciowe) zawsze odznaczają się większą 
wyrazistością poznawczą aniżeli inne.

Langacker (1987, 2009) podkreśla, że w szerszej perspektywie, a więc 
takiej, która umożliwia mówiącym komunikowanie się, o wyrazistości 
poszczególnych treści pojęciowych decyduje kilka czynników. Przestrzeń 
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i postrzeganie wzrokowe (a więc rzeczywiste, rejestrowane za pomocą zmy
słów atrybuty danego bytu) są bardziej wyraziste w porównaniu z innymi 
domenami doświadczeniowymi. Przejawy zróżnicowania na płaszczyźnie 
wyrazistości dotyczą także takich opozycji, jak np. konkretny/abstrakcyj- 
ny, realny/wyobrażeniowy, bezpośredni/pośredni itp. (Langacker 2009: 99). 
Na pierwszy plan wysuwają się dodatkowo konwencjonalność i gatunko- 
wość. Konwencjonalność, która w swojej istocie jest zjawiskiem skalarnym, 
odnosi się do stopnia, w jakim konkretna treść pojęciowa jest podzielana 
przez członków wspólnoty kulturowej, a więc do jej pojęciowego utrwalenia 
(Langacker 1987: 159). Gatunkowość łączy się natomiast z uogólnianiem 
cech przysługujących wielu bytom i przez to zyskuje status figury (Langac
ker 1987: 160).

Halverson (2003: 216) zaznacza, że na takich właśnie wyrazistych tre
ściach pojęciowych bazują: z jednej strony struktury prototypowe, z dru
giej zaś maksymalnie ogólne schematy, wypracowane na podstawie bardziej 
szczegółowych treści i zapewniające integralność każdej kategorii. Łącznie 
stanowią one główne punkty ciężkości w ramach reprezentacji wiedzy czło
wieka, a ich uprzywilejowana pozycja i oddziaływanie w umyśle tłumacza 
stają się podstawą jego decyzji podczas przekładu.

Prototyp posiada zawsze większą wyrazistość niż jego rozszerzenia, 
a kategorie poziomu podstawowego (np. młotek) są postrzegane przez na
sze umysły jako bardziej wyraziste niż kategorie poziomu podrzędnego 
(np. młotek do wyciągania gwoździ) czy nadrzędnego (np. narzędzie) (Langa
cker 2009:99). W praktyce łączy się to np. z faktem, że określenia przedmio
tów konkretnych czy kategorii poziomu podstawowego, które są ponadkul- 
turowo podzielane przez większość ludzi, tłumaczy się szybciej i bardziej 
poprawnie, co potwierdzają eksperymenty psycholingwistów, ograniczone 
jednak do poszczególnych słów (Halverson 2003: 217).

Kolejny istotny czynnik to utrwalenie treści pojęciowej, bazujące na czę
stotliwości jej aktywacji w ramach kategorii oraz umożliwiające wykształ
cenie schematów poznawczych dzięki wzmocnieniu tego elementu, któ
ry jest obecny w charakterystyce wielu grupowanych struktur (Langacker 
2009: 87). Także w tym przypadku Halverson (2002: 217) przywołuje bada
nia psycholingwistyczne. Pokazują one bowiem, że często używane jednost
ki w LI są także wielokrotnie wykorzystywane w L2 i tym samym szybciej 
oraz poprawniej tłumaczone. Dzieje się tak, ponieważ bilateralne połącze
nia między takimi strukturami w reprezentacji wiedzy osób bilingwalnych 
są bardziej utrwalone.

Zdaniem Halverson (2003:218) wyrazistość treści poznawczej w ramach 
kategorii, określana przez badaczkę jako „assymmetrically prominent po
sition” (Halverson 2003: 217), oraz związane z nią oddziaływanie struktur 
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prototypowych i schematycznych znajduje także odbicie w tłumaczeniu tek
stów. Wskazują na to przeprowadzone dotychczas empiryczne badania nad, 
uznawanymi za uniwersalne, symplifikacją i generalizacją oraz innymi po
krewnymi im zjawiskami przekładowymi, tj. normalizacją, konwencjonali- 
zacją czy standaryzacją, dzięki którym o przekładach można powiedzieć, że 
są bardziej normatywne (normative) niż teksty oryginalne na płaszczyźnie 
użycia języka (Englund Dimitrova 1997: 63). Halverson (2003:218) opisuje 
zaobserwowaną przez siebie prawidłowość w następujący sposób:

[... ] in a translation task, a semantic network is activated by lexical and grammatical 
structures in the ST. Within this activated network, which also includes nodes for TL 
words and grammatical structures, highly salient structures will exert a gravitational 
pull, resulting in an overrepresentation in translation of specific TL lexical and gram
matical structures that correspond to those salient nodes and configurations in the sche
matic network.

Oddziaływanie struktur prototypowych i schematycznych na przekład 
odnosi się więc do języka docelowego i przejawia w zaobserwowanej w tek
stach tłumaczeń dominacji jego wzorcowych struktur. Wymienione powy
żej zjawiska przekładowe powstają w „trzecim kodzie”, ponieważ tłumacze, 
zgodnie z ugruntowanymi w ich umysłach strukturami kategorii, intuicyj
nie i automatycznie odwołują się do najbardziej wyrazistych poznawczo ele
mentów swoich reprezentacji wiedzy (Halverson 2003: 219). Można więc 
tu mówić o oddziaływaniu efektów prototypowych w przekładzie (Evans 
2009: 29).

Halverson (2003: 220-221) podkreśla jednak, że sformułowana przez 
nią prawidłowość nie ma deterministycznego charakteru. Może się bo
wiem zdarzyć, że w danym akcie translacji bardziej dominujące okażą się 
inne motywacje leżące u podstaw działania przekładowców (np. łączące się 
z zewnętrznymi czynnikami socjokulturowymi). Wśród różnego rodzaju 
motywacji poznawcze odznaczają się jednak największym potencjałem 
w kształtowaniu zjawisk powszechnych.

Norweska badaczka ustosunkowuje się także do kwestii roli, jaką 
w kształtowaniu „trzeciego kodu” odgrywają struktury, którym w repre
zentacji wiedzy osób bilingwalnych przysługuje minimalna wyrazistość po
znawcza. Struktury takie aktywuje się z trudnością, a ich tłumaczenie w eks
perymentach psycholingwistycznych łączy się z występowaniem licznych 
błędów (Halverson 2003: 222). Także one mogą jednak wpływać na decyzje 
tłumaczy podejmowane w konkretnym zadaniu translatorskim, na co wska
zują m.in. wspomniane już wcześniej badania nad jednostkami unikalnymi 
w danym języku, prowadzone przez Tirkkonen-Condit (2004) i zauważo
ne przez Malmkjaer (2008b). Ponieważ jednostki takie są strukturami po
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chodzącymi tylko z jednego języka (L2) i w reprezentacji wiedzy tłumacza 
nie posiadają punktów zbieżnych z drugim (LI), ich pozycja w ramach sie
ci jest zmarginalizowana. Tym samym w momencie przekładu odznaczają 
się mniejszą wyrazistością i są rzadziej wykorzystywane w tłumaczeniu niż 
w komunikacji monolingwalnej w wybranym języku. Dlatego, jak zauważa 
Halverson (2003: 224), charakter danej kategorii (sieci powiązań treści po
jęciowej) jest istotnym czynnikiem wpływającym na cechy „trzeciego kodu”.

Koncepcja Halverson (2003) modyfikuje sposób patrzenia na uniwer- 
salia. Wysunięta przez badaczkę hipoteza wymaga jednak zweryfikowania 
w odniesieniu do eksplicytacji i innych związanych z nią zjawisk. O tym, że 
nie jest to łatwa kwestia, świadczy inna analiza przeprowadzona przez nor
weską badaczkę, w której rozpatruje ona transformacje translatorskie jako 
zjawiska „fundamentalnie poznawcze” (fundamentally cognitive) oraz sko
relowane z uniwersaliami translatorskimi (Halverson 2007:105). Halverson 
(2007: 114) udaje się powiązać poszczególne transformacje wyróżnione na 
gruncie translatologii z mechanizmami konstruowania sceny w ramach ob
razowania oraz umiejscowić w takim kontekście niektóre z postulowanych 
uniwersaliów translatorskich. Eksplicytacja zostaje uwzględniona w tym ze
stawieniu dwukrotnie, z jednej strony jako związana z modulacją i adapta
cją, z drugiej zaś - z generalizacją i konkretyzacją. Zjawisko łączy się także 
z takimi mechanizmami konstruowania sceny, jak zakres konceptualiza- 
cji oraz jej szczegółowość. Co ciekawe, w obydwu przypadkach wymienio
na przez badaczkę eksplicytacja zostaje opatrzona znakiem zapytania. Fakt 
ten można traktować jako symboliczny, ponieważ ujawnia rzeczywisty stan 
wiedzy translatologów na temat tego zjawiska. Status eksplicytacji jako zja
wiska zakorzenionego w procesach poznawczych oraz określenie jej miejsca 
w „trzecim kodzie” pozostają nadal niejasne. Danych pozwalających usto
sunkować się do tych kwestii nie dostarczają bowiem prace podejmujące 
problem tego zjawiska przekładowego, mimo iż są one bardzo liczne. Na 
obecnym etapie badań trudno zatem powiedzieć, czy eksplicytacja wpisu
je się w koncepcję Halverson, a jeśli tak, to w jakim zakresie, lub formułu
jąc pytanie inaczej, w jaki sposób stanowi węzeł dostępu do sieci przekła
dowych powszechników uwzględnionych przez badaczkę w analizach. Nie 
wiadomo również, czy wymienione tu zjawiska łączą się z implicytacją.

4.3.6. Metafora
Zdaniem kognitywistów czołowe miejsce wśród procesów poznawczych 
odpowiedzialnych za użycie, rozumienie i wyrażanie treści językowych zaj
muje także metafora (określana jako metafora pojęciowa) (Evans 2007). Jest 
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ona bowiem skutecznym sposobem konceptualnego porządkowania otacza
jącej rzeczywistości. Umożliwia człowiekowi zrozumienie jednego rodzaju 
doświadczenia przez pryzmat drugiego, tj. poznanie tego, co nowe, obce 
i trudno uchwytne za pomocą tego, co znane i oswojone. Dlatego w każ
dym języku istnieje wiele przykładów realizacji przeniesień metaforycznych 
(por. Lakoff i Johnson 1988: 77ff.).

Podstawą funkcjonowania metafory jest istnienie dwóch bytów, które 
ulegają konceptualnemu porównaniu ukierunkowanemu na wyłonienie za
chodzących między nimi podobieństw. Badania psychologiczne wskazują 
jednak na fakt, że w przypadku metaforycznego rzutowania (mapowania) 
istotne jest także, co jest porównywane do czego. Można bowiem porównać 
A do B, ale już nie B do A. Dodatkowo, nawet jeśli odwrócenie relacji jest 
możliwe, to zawsze przynosi inny rezultat konceptualny (Nęcka 1997: 191). 
Metafora bazuje więc na odnoszeniu wzorców rozumowania związanych 
z domeną źródłową do domeny docelowej (Evans 2007: 67). Zazwyczaj 
obiekt porównujący jest konkretniejszy i bliższy naszemu doświadczeniu, 
natomiast obiekt porównywany jest bardziej abstrakcyjny (mniej dostęp
ny poznawczo). „Wynika to wprost z »nałożenia« oczywistych i w pełni 
zrozumiałych cech nośnika na mniej zrozumiałe lub maskowane zbędny
mi informacjami cechy tematu (np. problemu)” (Nęcka 1997: 191). Roz
dzielenie treści poznawczej na bardziej konkretną i abstrakcyjną jest jednak 
automatyczne i może dotyczyć różnych domen (Fauconnier 1999: 52-53). 
Langacker (2009) podkreśla, że domena źródłowa jest bardziej pierwotna 
w stosunku do docelowej, o czym decyduje m.in. jej zakorzenienie w do
świadczeniu somatycznym człowieka. Stanowi ona „pojęciowe tło, w kate
goriach którego odbywa się ogląd domeny docelowej i zachodzi proces jej 
rozumienia” (Langacker 2009: 89). Jako bardziej konkretna jest także trak
towana domena doświadczeń socjokulturowych, w których funkcjonuje 
konkretna osoba.

Na gruncie translatologii na poznawczy mechanizm metafory zwróciła 
uwagę grecka kognitywistka Marmaridou (1996), formułując tezę dotyczą
cą zakorzenienia przekładu na język ojczysty tłumacza (LI) w metaforze, 
w przypadku której struktury pojęciowe języka docelowego ulegają nało
żeniu na struktury wyjściowe, co ma swoje źródło w tożsamości przekła- 
dowcy. Także ta teza nie doczekała się jednak rozwinięcia w dyskusji trans- 
latologicznej w ciągu dwudziestu lat, które minęły od jej wyartykułowania 
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Metafora w naturalny sposób wpisuje się w sytuację przekładu, który, na
jogólniej rzecz ujmując, dotyczy przenoszenia treści pojęciowych wyrażo
nych w jednym języku na grunt drugiego języka, poprzez ustalenie zacho
dzących między nimi analogii. Jak wyraża to Marmaridou (1996: 53):
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[...] if metaphorical processes are in general operative in human cognition and affect 
linguistic expression and discourse realization, they possibly also affect the transfer of 
textual meaning from one linguistic medium to another, i.e. translation process.

W takim ujęciu komunikacja poprzez translację może być rozumiana 
jako twórczy transfer, który bazuje na ustalaniu szczegółowych relacji wiążą- 
cych człony porównania (por. Nęcka 1997: 190). Kluczowe w takim działa
niu jest jednak konceptualne nałożenie jednego bytu na drugi, które zacho
dzi w przypadku metaforycznych przeniesień. Jak podkreśla Nęcka (1997: 
190), ,,[d]ostrzeżenie [...] trafnej analogii może nie przynieść żadnych efek
tów, jeśli nie »nałożymy« jednego obiektu na drugi i nie »zobaczymy« np. 
ważnych aspektów związanych z ich funkcjonowaniem i atrybutami”. Dla
tego w nowszych ujęciach metafory językoznawcy kognitywni rozszerzają 
koncepcję metaforycznego rzutowania i posługują się pojęciem przestrzeni 
amalgamatu, która, obok przestrzeni źródłowej i docelowej, stanowi istot
ny element ustalania odpowiedniości między bytami (por. Langacker 2009: 
80f.). Zgodnie z takimi ujęciami „[pjrzestrzeń amalgamatu powstaje na ba
zie dwóch pozostałych w ten sposób, że z powiązanych elementów kreowa
ne są nowe byty hybrydowe, które zachowują niektóre, ale nie wszystkie, 
właściwości elementów wyjściowych” (Langacker 2009:82). Przestrzeń źró
dłowa i docelowa tworzą więc tło służące wyłonieniu figury - amalgama
tu, który „nie tylko dziedziczy wybrane cechy źródła i celu, ale także zostaje 
wysunięty na plan pierwszy w tym sensie, że otrzymuje najbardziej bezpo
średnio wyrażoną szatę językową” (Langacker 2009: 90).

To, co istotne w kontekście przekładu, dotyczy kierunku, w jakim nastę
puje nałożenie na siebie porównywanych elementów, oraz sposobu, w jaki 
ono przebiega. W przekładzie tradycyjnie przyjmuje się, że odwzorowywa
nie treści zachodzi na linii TW - TD, tj. źródło - cel. Chesterman (1997: 8) 
zalicza taki sposób rozumienia procesu tłumaczenia do grupy memów, któ
re przez lata zostały utrwalone nie tylko w powszechnym przekonaniu lu
dzi - użytkowników języka, ale i na gruncie badań translatologicznych. Jego 
najbardziej widocznym przejawem jest podejście translatologów do inter
ferencji, którą postrzega się jako transfer struktur z języka wyjściowego do 
docelowego. Jak wyraża to Mauranen (2008: 42-43), „[ijnterference - or 
transfer from the source language - is one of the most common (and com- 
mon-sensical) assumptions about the linguistic characteristics of transla
tions”. W taki sposób ujmuje to zjawisko także Toury (1995), uznając je za 
powszechne w przekładzie. Ponieważ pojęcie tradycyjnie kojarzy się z nega
tywnym transferem, w swoim ujęciu badacz podejmuje próbę uwypuklenia 
także pozytywnego transferu. Nie zmienia to jednak faktu, że obydwa są au
tomatycznie postrzegane jako zachodzące na linii źródło - cel. Jak zauważa 
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Pym (2008: 316), w naszym kręgu kulturowym tłumaczy się wypowiedze
nie po wypowiedzeniu, akapit po akapicie itd.

Zdaniem Marmaridou (1996: 53) transfer treści pojęciowej w przekła
dzie następuje jednak w odwrotnym kierunku, tj. na linii cel - źródło, co 
wpisane jest w ludzki system kognitywny, „wytrenowany” w stosowaniu 
metafory jako istotnego narzędzia poznawczego. Stwierdzenie to wynika 
z powszechnie akceptowanego faktu dotyczącego rozumienia wypowiedzeń 
językowych jako takich. Rozumienie treści w języku jest bowiem zawsze in
dywidualne i pod wieloma względami specyficzne. Jest ono także w pełni 
możliwe jedynie dla członków konkretnej wspólnoty językowej i kulturo
wej. Sytuacja nie wygląda inaczej w przypadku TW, który swój pełny poten
cjał, ukształtowany za pomocą wyselekcjonowanych środków językowych, 
może rozwinąć jedynie w umysłach rodzimych użytkowników tego języka. 
Dla użytkowników nierodzimych tekst taki może być bądź niezrozumiały 
(bo nie znają języka), bądź zrozumiały w jakimś (większym lub mniejszym) 
stopniu, czego przyczyna tkwi już w fakcie, że są oni członkami innej wspól
noty kulturowej i nabyli inny język jako LI.

Zadaniem tłumacza jest odczytanie treści pojęciowej wyzwalanej za po
mocą TW oraz sprawienie, że konceptualizacja wyjściowa będzie zrozu
miała dla odbiorców docelowych. Jak zaznacza Marmaridou (1996: 53), to 
w tym momencie daje o sobie znać zakorzeniony w naszych umysłach me
chanizm metafory. Wpływa on bowiem na proces rozumienia TW przez 
tłumacza oraz na wykreowaną w jego umyśle konceptualizację, co z kolei, 
w momencie transferu, odciska swój ślad na TD. Dlatego można stwierdzić, 
że nawet jeśli wydaje się nam, że wyjściowo proces rozumienia w przekła
dzie wychodzi od struktur TW, poznawczo proces ten, przynajmniej czę
ściowo, musi wyglądać inaczej, tj. zachodzić w kierunku odwrotnym: od 
struktur docelowych (domena źródłowa) do struktur wyjściowych (dome
na docelowa), na co wyraźnie wskazują psychologiczne badania nad ludz
kim poznaniem.

Za tak określonym kierunkiem rzutowania treści przemawia chociażby 
fakt, że rola umysłu nie ogranicza się tylko do odkrywania rzeczywistości, 
ale także polega na jej interpretowaniu (Materska 1997: 244). Eksperymen
ty psychologów pokazują, że ludzie nie zapamiętują postrzeganych obrazów 
takimi, jakie są obiektywnie, ale takimi, jakimi zostały one zinterpretowa
ne przez ich umysły. Pamiętają więc interpretację i nadany danemu obrazo
wi własny sens. Oznacza to, że w sposobie postrzegania obiektów ludzie nie 
działają jak „aparat fotograficzny”, ale odnoszą nowe informacje, czerpane 
z dostarczonych bodźców, do tego, co już wiedzą (Nowak 1997: 105). Takie 
„oswajanie” tego, co nowe, za pomocą tego, co znane, jest nieuświadomione 
i w pełni zautomatyzowane. Jak zaznacza Nowak (1997: 105):
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Pamiętanie na zasadzie fotografii wszystkiego, co się zobaczyło, byłoby prawdopodobnie 
niemożliwe ze względu na obciążenie pamięci, a już na pewno niefunkcjonalne.

Podobny sposób myślenia o translacji można także odnaleźć u innych 
badaczy przekładu zorientowanych kognitywnie. Zdaniem Gommlicha 
(1997: 58) fenomen konceptualnego przemieszczania się między dwoma 
światami tekstowymi (text worlds) - tj. konwencjonalnym światem jedno
stek języka wyjściowego i docelowego2 w procesie tłumaczenia - w bardzo 
istotny sposób wpływa na stan umysłu tłumacza, jego pracę i, w konsekwen
cji, wytworzony tekst tłumaczenia. Blbl. Jag.

2 Gommlich (1997: 59) definiuje świat tekstowy (a text world) jako „the inventory of con
ventionalized linguistic means a culture uses to communicate meanings in social situations”.

Możliwości pełnego zrozumienia świata TW, nawet przez doświadczo
nego tłumacza, są, zdaniem Gommlicha (1997: 59), wyraźnie przeszacowa
ne. Interpretacja taka wymaga szczególnych zdolności i łączy się z zaawan
sowanymi procesami umysłowymi. Tym samym rozumieniu TW zawsze 
towarzyszą jakieś ograniczenia. Hipotezę tę potwierdzają badania psycho- 
lingwistyczne. Pierwszym etapem tłumaczenia z języka obcego (L2) na ję
zyk ojczysty (LI) jest rozumienie TW, tj. dążenie tłumacza do zidentyfiko
wania wyrażanych w nim treści. Jako bilingwalny użytkownik języka próbę 
taką podejmuje on jednak z perspektywy swojego interjęzyka, który zde
cydowana większość tłumaczy wykształca na podstawie LI, wzbogacanego 
stopniowo o cechy charakterystyczne L2 - języka innej kultury. Tak ukon
stytuowany interjęzyk nie pokrywa się więc w pełni z LI, nawet jeśli obydwa 
są sobie bardzo bliskie. Pod pewnymi względami jest natomiast podobny do 
L2 (Gommlich 1997: 60). Jak wyraża to sam badacz:

This interlanguage, which is not identical to the TL, is the translators linguistic starting 
point for the cognitive process of text comprehension (Gommlich 1997:60).

Z powodu ograniczeń, które zawsze łączą się z funkcjonowaniem in
terjęzyka w bilingwalnym umyśle człowieka, w poznawaniu świata języka 
wyjściowego tłumacz polega na wiedzy czerpanej ze swojego LI, starając 
się w taki sposób zrównoważyć wszystkie potencjalne braki w zrozumieniu 
wyjściowej konceptualizacji, wynikające z faktu, że sygnały językowe TW 
nie są dla niego czytelne w takim samym stopniu jak dla rodzimego użyt
kownika (Gommlich 1997:60). Zdaniem Gommlicha rozumienie świata da
nej kultury jest bowiem zawsze związane z wyborem właściwej dla niej per
spektywy (representationalperspective), a więc powszechnie akceptowanego 
(tj. konwencjonalnego) sposobu postrzegania tego świata i mówienia o nim 
(Gommlich 1997: 62-63). Perspektywa taka jest automatycznie ustalana 
przez rodzimych użytkowników wybranego języka w komunikacji mono- 
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lingwalnej. Jej określenie w przekładzie jest natomiast utrudnione. W sy
tuacji, gdy tłumacz ma problemy ze zidentyfikowaniem wymaganej per
spektywy, wykorzystuje tę, która jest właściwa jego językowi ojczystemu 
(Gommlich 1997: 64). Wynika więc z tego jednoznacznie, że to język do
celowy (język ojczysty tłumacza) jest źródłem poznania świata kultury wyj
ściowej (zwłaszcza jeśli języki spotykające się w przekładzie nie były naby
wane jednocześnie) (por. Gommlich 1997: 69).

Informacje potwierdzające zasadność uwzględnienia w badaniach trans- 
latologicznych oddziaływania mechanizmu metafory można także odnaleźć 
u Neuberta (1997), który podejmuje kwestię cech charakterystycznych pro
cesu tłumaczenia. Jego zdaniem proces ten obejmuje trzy fazy: przyswajanie 
TW, transfer treści do TD, produkcję TD. Badacz zauważa, że faza pierw
sza jest najbardziej zbieżna z tzw. normalną monolingwalną komunikacją, 
ponieważ dotyczy czytania (słuchania) TW. Mimo iż poznano ją stosunko
wo słabo, można stwierdzić, że jest bardzo zindywidualizowana. Badania 
psycholingwistów ujawniły bowiem cały szereg indywidualnych strategii 
czytania (Neubert 1997: 7). W tym aspekcie czytający tłumacz nie różni się 
więc od każdego użytkownika języka, który dzięki swoim zmysłom i do
świadczeniu poznaje otaczającą rzeczywistość, dokonuje jej interpretacji 
i kategoryzacji.

W większym zakresie poznano fazy pozostałe, w których zaobserwo
wano silny wpływ wielu szczególnych czynników wywodzących się z sytu
acji tłumaczenia (cross-language abnormality) na końcowy produkt procesu 
translacji, tj. TD. Do takich Neubert (1997: 7) zalicza nie tylko oddziaływa
nie języka wyjściowego na produkcję tekstu w języku docelowym, ale tak
że wpływ języka docelowego na rozumienie TW i tworzenie jego obrazu 
konceptualnego (ideation) w umyśle tłumacza. Badacz podkreśla, że ana
liza protokołów głośnego myślenia, sporządzonych podczas tłumaczenia 
na język ojczysty tłumacza, pozwoliła stwierdzić występowanie wyraźnych 
wpływów tego języka na wytworzenie docelowego obrazu. Protokoły gło
śnego myślenia umożliwiły także wysnucie wniosku, że tworzenie TD nie 
jest prostą, jednokierunkową relacją, ale ciągłym poruszaniem się na linii 
TW-TD, TD-TW itd. (a constant back andforth between source and target) 
(Neubert 1997:7). Chodzi tu więc o - jak ujmuje to sam Neubert (1997:7) - 
„a painful matching procedurę”, która pozostawia ślady na TD. Na pewno 
nie jest to jednak relacja jednostronna, źródło - cel, tj. TW-TD.

Zwrócenie uwagi na metaforę i kierunek transferu treści pojęciowej na 
linii cel - źródło w procesie translacji wydaje się zatem w pełni uzasad
nione. Dodatkowo, co podkreśla Marmaridou (1996), pozwala wyekspono
wać rolę tożsamości tłumacza w procesie tłumaczenia. Wyzwalaczem po
znawczego mechanizmu metafory jest bowiem to, co w procesie mediacji 
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pochodzi od przekładowcy jako suwerennej jednostki, obdarzonej określo
nym aparatem poznawczym i funkcjonującej w konkretnych warunkach so- 
cjokulturowych. To dzięki swojej wiedzy, „zasiedziałej” w jego umyśle treści 
pojęciowej, jest on w stanie „oswajać” i organizować to, co nowe, bo wyro
słe na gruncie innego systemu pojęciowego.

Opisaną tu prawidłowość można także scharakteryzować, odnosząc się 
do pojęcia amalgamatu. Ponieważ, zgodnie z tym ujęciem, domena źródło
wa i docelowa tworzą tło służące wyłonieniu figury, a ta dziedziczy cechy 
ich obu, każdą konceptualizację w przekładzie można rozpatrywać pod ką
tem tego, na ile nosi ona znamiona każdej z domen.

4.3.6.1. Tożsamość tłumacza jako źródło metafory

Tożsamość3 jest indywidualną wizją własnej osoby, którą posiada każdy 
człowiek. Jest tym, co określa jego unikalność. Odnosi się nie tylko do jego 
wyglądu zewnętrznego i zachowania, ale także do cech psychicznych. Dla
tego w psychologii (por. Gałdowa 2000: 9ff, Krzywicki 2005) rozpatruje się 
ją w kontekście dwóch kardynalnych relacji: stosunku człowieka do samego 
siebie (tożsamość osobista) i stosunku do innych ludzi w grupie (tożsamość 
społeczna). Co istotne, chodzi tu o mniej lub bardziej świadome bądź nie
świadome postawy przyjmowane przez osobę, które formuje ona przez całe 
życie na podstawie pozyskiwanej wiedzy o świecie. Formowanie tożsamości 
jest więc procesem, u którego podstaw leży oddziaływanie szeregu bodźców 
na nasze zmysły oraz nasze współdziałanie z otoczeniem. Jednocześnie toż
samość może ulegać modyfikacji w zależności od tego, z kim przebywa kon
kretna osoba, z jakimi warunkami kulturowymi się styka, jaką odgrywa rolę 
w grupie itd. W domu można więc być np. matką, zaś w pracy tłumaczem, 
ujawniając w swoim działaniu różne postawy. Jak zauważa Gałdowa (2000: 
12), współżycie w grupie często zmusza więc do nakładania masek, które za
pewniają jednostce akceptację. Jednak na masce „prędzej czy później zaczy
nają się pojawiać rysy, gdyż niezgodność między tym, kim się jest - poczu
ciem własnej tożsamości - a charakterem maski zaczyna być zbyt uciążliwa”.

3 Wyczerpująca charakterystyka pojęcia tożsamości wykracza poza ramy niniejszych roz
ważań ze względu na jego złożoność. Dlatego posługuję się najbardziej powszechnym ujęciem 
tego fenomenu.

Wynika więc z tego, że tożsamość może być rozumiana w szerszy i węż
szy sposób. W pierwszym przypadku punktem odniesienia jest grupa i wy
nikające z tego faktu postawy jednostki. W drugim - sam człowiek, pozna
jąca otaczającą rzeczywistość jednostka, obdarzona określonym bagażem 
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indywidualnych doświadczeń. Rozróżnienie to znajduje odbicie w sposobie 
rozpatrywania przekładu przez niektórych translatologów.

Przykładowo Toury (1995) podkreśla, że w tłumaczeniu zachowywane 
zostają te cechy TW, którym przypisuje się ważność z perspektywy odbior
cy tego tekstu, nie zaś te, które są ważne w sensie inherentnym:

[...] features are retained and reconstructed in target language materiał, not because 
they are important in any inhérent sense, but because they are assigned importance, from 
the récipient vantage point (Toury 1995: 12).

Umysł tłumacza, a co za tym idzie - jego indywidualny system pojęcio
wy, odgrywa zatem kluczową rolę w procesie tłumaczenia i kształtowania 
TD. TW wydaje się jedynie dostarczać impulsów mających na celu pobu
dzenie tak rozumianego systemu. Dlatego wielość rozwiązań, które mogą 
być zastosowane w celu rewerbalizacji wyjściowej konceptualizacji, wska
zuje na istnienie licznych indywidualnych punktów widzenia i tym samym 
typów osobowości tłumaczy, ukształtowanych na podstawie ich różnych 
doświadczeń (por. Hubscher-Davidson 2009). Jak wyraża to Shreve (1997: 
128), „[vjariation in the form of translation can be due to variation in the 
kind of expérience and the course of acquisition of that expérience”.

Neubert (1997: 9) wskazuje natomiast na złożoność kwestii tożsamo
ści tłumacza. Badacz zaznacza, że rola przysługująca tłumaczowi różni się 
od roli monolingwalnego użytkownika języka, co wpływa na działalność 
językową przekładowców. Mediator zawsze lokalizuje się w odległości od 
komunikujących się stron - autora i potencjalnego odbiorcy. Ta, jak to 
ujmuje, „communication at a distance” oznacza, że od tłumacza oczekuje 
się, że nie będzie aktywnie włączał się do komunikacji i wzbogacał jej treści. 
Taki status „outsidera” ma bez wątpienia wpływ na procesy psychologiczne 
zachodzące w jego umyśle, których efekty mogą się ujawniać w przekła
dach. Zwróćmy jednak uwagę, że chodzi tu o postawę, która jest wymusza
na kulturowo - to zakorzenione w naszym kręgu kulturowym wyobraże
nie komunikacji poprzez translację nakazuje tłumaczowi przyjmować tak 
zdefiniowaną rolę (maskę). Z drugiej strony przekład nie łączy się z kopio
waniem struktur wyjściowych, ponieważ ze względu na różnice konceptu
alne zachodzące między językami działanie takie jest możliwe tylko w ogra
niczonym zakresie. Dlatego przekładowca musi także przyjmować postawę 
kreatora treści, tak jakby był jej „prawdziwym” autorem. Takie, jak określa 
to Neubert, przeformułowywanie treści na odległość (rephrasing at a distan
ce) oznacza dla tłumacza ciągłe monitorowanie transferu z uwzględnieniem 
TW, oczekiwań odbiorcy, jak i własnego potencjału intelektualnego umoż
liwiającego zrealizowanie zadania (Neubert 1997:9-10). Dlatego - jak pod
kreśla niemiecki badacz:
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[...] translatif) represents a unique mode of language use. [...] Not all humans translate: 
It is not a skill like learning and using one’s native language (Neubert 1997: 23).

Przywołane tu fakty oznaczają, że poza poznawczymi i w pełni indywi
dualnymi cechami, które konstytuują tożsamość tłumacza jako użytkowni
ka języka, przekład łączy się także z istnieniem jego szczególnej tożsamości 
zawodowej (profesjonalnej), ukształtowanej w ramach konkretnego kręgu 
kulturowego, która wpływa na ostateczną wersję TD. Słabym punktem pod
stawy takiego rozróżnienia jest jednak fakt, że na gruncie translatologii jak 
do tej pory nie wypracowano spójnego stanowiska, w jakim zakresie prze- 
kładowca może pozwolić sobie na rolę kreatora. Dominująca wydaje się na
tomiast postawa „zawodowa” zakładająca niewidzialność tłumacza (Venuti 
1995) i jego bezwzględną wierność TW. W powszechnym przekonaniu jego 
działania nie powinny zatem nosić znamion kreatywności, którą prototypo- 
wo utożsamia się z nowatorstwem (por. Data-Bukowska 2011). Jak podkre
śla Kussmaul, opinia ta uwidocznia się już w kluczowych dla nauki o prze
kładzie pojęciach ekwiwalencji i adekwatności, bazujących na założeniu, że 
zadaniem mediatora jest tak wierne, jak to możliwe odtworzenie treści TW 
w tłumaczeniu (Kussmaul 2000: 57). Przyjęło się także uważać, że tłuma
cze nie wytwarzają własnych tekstów, ale jedynie pochodne tekstów orygi
nalnych autorów. Przekonanie to utrwalały formułowane przez lata „zale
cenia” dotyczące tego, jak należy tłumaczyć. Jak wyraża to np. Wilss (1996: 
53), „a translation is always a reaction to a text. The translator cannot act 
autonomously”.

43.6.2. Mechanizm metaforycznego rzutowania w przekładzie

Oddziaływanie metafory w przekładzie polega więc na tym, że tłumacz, wy
posażony w konkretny aparat poznawczy, w naturalny sposób aktywuje ro
dzime struktury pojęciowe i na ich podstawie kategoryzuje dostępne w TW 
treści, na co istotny wpływ ma jego tożsamość. Przyjrzyjmy się bliżej temu 
mechanizmowi.

W przypadku struktur, które są przyległe, trudno stwierdzić kierunek 
konceptualnego rzutowania. Tak zwany pozytywny transfer, utożsamiany 
niekiedy z „dobrym przekładem” (Mauranen 2004: 67), nie jest głównym 
przedmiotem uwagi badaczy przekładu. Bez wątpienia zachodzi jednak 
w każdym akcie translacji i polega na ustalaniu zgodności struktur między 
językami wykorzystywanymi w tłumaczeniu.

If the translators mother tongue shares the same conceptual structures with the target 
language, these structures can be fully and directly activated during the task and freely 
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operate on the conceptual substance of the source text, e.g. reorganize it, elaborate on 
it etc. and make it fit the target language (Marmaridou 1996: 62-63).

Należy jednak zaznaczyć, że scharakteryzowane tu dostrzeganie zgod
ności (podobieństwa) struktur nie może być traktowane jako zjawisko 
obiektywne, ale wyraźnie subiektywne, co ma swoje źródło właśnie w naj
głębszych pokładach złożonej tożsamości przekładowcy. Można założyć, 
że tłumacze wyposażeni w taki sam aparat poznawczy będą skłonni postą
pić w podobny sposób w reakcji na ten sam bodziec (daną strukturę TW), 
a rezultaty ich działania będą się odznaczały pewną regularnością. Jednak 
z drugiej strony w pełni uzasadnione jest także twierdzenie, że tłumacz, z ta
kich czy innych powodów (zgodnie ze stanem swojego umysłu), nie do
strzeże lub nie będzie chciał dostrzec podobieństwa w konkretnym akcie 
odwzorowania, na co wpływają nie tylko jego indywidualne doświadczenia, 
ale także warunki, w których funkcjonuje jako użytkownik języka i wyko
nawca profesji.

Marmaridou (1996: 63) podkreśla, że w sytuacji, gdy zgodność struk
tur między językami spotykającymi się w przekładzie (z jakichś powodów) 
nie zachodzi w umyśle tłumacza, musi on „mentalnie powrócić” do TW. 
Powrót taki odbywa się już jednak zawsze na warunkach języka docelowe
go, ponieważ tylko wtedy możliwe staje się zrealizowanie tłumaczenia, któ
re jest funkcjonalne pod względem komunikacyjnym. Skrajnym przejawem 
takiego mentalnego powrotu na linii cel - źródło jest sytuacja całkowite
go niezrozumienia wyjściowej konceptualizacji przez mediatora, owocująca 
w pełni dowolną konceptualizacją docelową, narzuconą przez jego umysł.

When the two languages involved come into contact, and the target language conceptual 
structures are mapped onto the source text, there is a misfit. This calls for a further seg
mentation of the source text, but this time according to the conceptual structures of the 
target language, so that when the latter are mapped onto the source language text, they 
can render it accessible, and communicatively functional, in the target language (Mar
maridou 1996: 63).

Scharakteryzowana tu prawidłowość bazuje na opisywanym w psycho
logii „argumencie ubóstwa bodźca” (poverty of stimulus argument) (Naj
der 1997: 39). W pewnych sytuacjach dopływające do receptorów bodźce 
są zbyt ubogie, by można było dokonać rozpoznania obiektu. Obiekt ule
ga takiemu rozpoznaniu tylko dlatego, że człowiek się go spodziewa (tj. gdy 
obiekt jest obecny w jego systemie pojęciowym), nie dlatego, że sam z sie
bie posiada cechy umożliwiające takie rozpoznanie. Gdy system poznawczy 
nie otrzymuje wystarczających danych bodźcowych, uzupełnia je własny
mi informacjami, tzw. wartościami domyślnymi (default values). W wyniku 
tego produkt percepcji może być bogatszy od bodźców, które docierają do 
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człowieka. Jednak „im uboższe dane receptoryczne, tym większe prawdo
podobieństwo, że uzupełnienie będzie nieodpowiednie”, a sam obiekt ule
gnie przekształceniu (Najder 1997: 39).

Jeśli zatem bodźce języka wyjściowego są zbyt słabe, ponieważ tłumacz 
z jakichś powodów ich nie odbiera i w związku z tym nie może odnaleźć po
dobieństwa struktur w odwzorowaniu, zostaje on zmuszony do wprowadza
nia takich „wartości domyślnych”. Biorąc pod uwagę wymienione wcześniej 
badania psycholingwistyczne, można nawet powiedzieć, że takie ubóstwo 
bodźców jest wpisane w istotę przekładu na linii L2-L1.

Oddziaływanie struktur docelowych na wyjściowe w procesie tłumacze
nia potwierdzają także niektóre badania translatologiczne. Pewne jednost
ki występujące w „trzecim kodzie” wydają się mieć korzenie w transferze 
struktur z TW do TD (a więc od źródła do celu). Jednak jak zauważa Mau- 
ranen (2004: 68), jest to tylko pozorne wrażenie, ponieważ przy bliższym 
przyjrzeniu się tego rodzaju przypadkom okazuje się, że część z nich nie po
siada w TW odpowiedników, które mogłyby dać początek takiemu odwzo
rowaniu. Mauranen wyjaśnia zaobserwowane zjawisko na podstawie kom
petencji językowej osób bilingwalnych, która łączy się z aktywacją w umyśle 
tłumacza dwóch języków jednocześnie oraz zakłada transfer treści pojęcio
wej między nimi. W przywołanym tu przypadku, gdy źródłem zastosowa
nego rozwiązania nie może być język wyjściowy, transfer musi wywodzić 
się z języka docelowego, co wskazuje na metaforyczne rzutowanie na linii 
cel - źródło.

43.6.3. Metafora a oszczędność poznawcza i percepcja 
wzrokowa

Przywołane tu metaforyczne rzutowanie cel - źródło oraz jego przeciwień
stwo, tj. tradycyjne wyobrażenie transferu jako przebiegającego na linii źró
dło - cel, łączą się z opisywaną przez translatologów opozycją zachodzącą 
między tłumaczeniem ukierunkowanym na treść (tzw. sense-oriented trans
lation) a tłumaczeniem literalnym (dosłownym), które jest zorientowane na 
formę (tzw. sign-oriented translation) (por. Marmaridou 1996: 64ff.). Przy 
pierwszym oglądzie rozróżnienie to wydaje się dość powierzchowne. Roz
patrywane z perspektywy kognitywnej posiada natomiast wyraźne poznaw
cze uzasadnienie.

Przyjmuje się, że przekład literalny bazuje na zachowaniu (pełnej lub 
prawie pełnej) identyczności między TW a TD na poziomie syntagmatycz- 
nym i syntaktycznym (Wilss 1996: 128, podawane za: Englund Dimitro
va 2005: 51). Należy jednak zaznaczyć, że z perspektywy językoznawstwa 



84 Eksplicytacja w nieprofesjonalnym przekładzie szwedzko-polskim...

kognitywnego jest to znaczne uproszczenie tego zjawiska, ponieważ for
malny aspekt każdej konceptualizacji dotyczy szerszego spektrum struk
tur schematycznych, które zostały wypracowane i utrwalone w danym języ
ku, oraz służą tworzeniu nowych konceptualizacji. Jak wyraża to van Hoek 
(1997: 56):

Schemas are essentially templates which speakers extract from exposure to actually-oc
curring expressions, and which are then used to create new expressions (by ‘plugging 
in* words into the slots’ in the templates) and to interpret expressions which the speak
er hears or reads.

Struktury syntagmatyczne i syntaktyczne, charakterystyczne dla wy
branego języka, są więc tylko składową szerszej kategorii właściwych dla 
niego schematów, na podstawie których konstruuje się jednostki językowe 
(Langacker 1987: 135). Można zatem powiedzieć, że tłumaczenie literalne 
dotyczy przenoszenia na grunt języka docelowego różnego rodzaju struk
tur schematycznych, których obecność w ramach konceptualizacji wynika 
ze sposobu językowego obrazowania zastosowanego w TW. Z perspekty
wy kognitywnej każdy formalny aspekt konceptualizacji wnosi jednak swój 
wkład w kształtowany obraz językowy oraz jest traktowany jako znaczący 
(por. Tabakowska 2013). Dlatego jego uwzględnienie w odwzorowaniu jest 
istotnym elementem tłumaczenia i podlega takim samym wymogom ak- 
ceptowalności na gruncie docelowym jak odtwarzanie treści leksykalnej. 
Warunkiem zastosowania dosłowności odwzorowania jest więc nie tylko 
przystawalność struktur, ale także ich pełna akceptacja w systemie konwen
cji docelowych.

Englund Dimitrova (2005: 52) zauważa, że stosowanie literalności od
wzorowań było na przestrzeni lat traktowane w różny sposób w poszczegól
nych kulturach. Na gruncie europejskim najczęściej kojarzy się jednak z in
terferencją i niepożądanym („złym”) przekładem (por. także Gullin 1998: 
22ff.). Kussmaul (1989: 23) wskazuje nawet na rozpowszechnioną wśród 
tłumaczy „fobię interferencyjną” (Interferenzphobie), która skutecznie po
wstrzymuje ich przed stosowaniem dosłowności odwzorowań, nawet jeśli 
ich wystąpienie w zaistniałym kontekście jest możliwe. Ten rodzaj tłuma
czenia rozpatruje się także jako wyznacznik kompetencji translatorskiej, 
a liczne dosłowności odwzorowań w przekładach uznaje się za przejaw nie- 
doświadczenia tłumacza. Jak wyraża to np. Löscher:

[...] it can be assumed that non-professional translators take a mainly sign-oriented and 
professional translators a mainly sense-oriented approach to translation (Löscher 1991: 
276, podawane za: Englund Dimitrova 2005: 56).
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Dla niektórych teoretyków przekładu stosowanie tłumaczenia literalne
go jest jednak w pełni akceptowalne, a nawet rekomendowane, zwłaszcza 
jeśli łączy się z dochowaniem wierności wyjściowej konceptualizacji i jej 
akceptowalnością na gruncie języka docelowego (por. Ingo 1991: 21). Jako 
jeden z możliwych sposobów tłumaczenia może być także wyznacznikiem 
indywidualnego stylu tłumacza (Englund Dimitrova 2005: 52-53). Poza 
tym, jak zauważa Marmaridou (1996: 68), podobnie jak przekłady począt
kujących tłumaczy nie zawierają jedynie odwzorowań literalnych, tak samo 
tłumaczenia profesjonalistów nie są wyłącznie ukierunkowane na treść. 
Dlatego łączenie takiego czy innego sposobu tłumaczenia z określoną gru
pą przekładowców należy traktować z ostrożnością.

Stwierdzenie, w jakim zakresie zorientowane na formę tłumaczenie li
teralne jest stosowane przez tłumaczy i na ile okazuje się skutecznym po
sunięciem w translacji, ciągle pozostaje więc otwartą kwestią. W kontek
ście kognitywnych badań nad przekładem uwagę zwraca natomiast aspekt 
motywacji poznawczej, która leży u podstaw tego rodzaju przekładu. Zapo
mnianym ogniwem we współczesnych badaniach translatologicznych wy- 
daje się bowiem ścisły związek odwzorowań literalnych z oszczędnością po
znawczą (Zipf 1949).

Na oszczędność poznawczą w przekładzie zwrócił jako pierwszy uwa
gę Levy (1967, 2009), który zauważył, że w sytuacji potencjalnego wyboru 
przekładowcy intuicyjnie stosują rozwiązania translatorskie, dzięki którym 
mogą zrealizować odwzorowania przy minimalnym wysiłku umysłowym. 
Zaobserwowaną prawidłowość badacz określił mianem strategii minimax. 
Została ona scharakteryzowana w następujący sposób:

Teoria przekładu ma skłonności normatywne, tendencje do wskazywania tłumaczom 
optymalnego rozwiązania. Właściwa praca przekładowa jest jednak pragmatyczna 
- tłumacz decyduje się na jedno z możliwych rozwiązań, które zapewnia maksymalny 
efekt przy minimalnym wysiłku, innymi słowy, decyduje się intuicyjnie na tzw. strate
gię minimax (Levy 2009: 82).

Jak podkreśla czeski badacz, stosowanie tej strategii w praktyce oznacza 
np., że w tłumaczeniu prozy przekładowcy zadowalają się „znalezieniem dla 
tłumaczonego zdania takiej formy, która mniej więcej oddaje wszystkie po
trzebne znaczenia i wartości stylistyczne, mimo że przypuszczalnie po wie
logodzinnym eksperymentowaniu i przepisywaniu można by znaleźć lepsze 
rozwiązanie” (Levy 2009: 83).

W swoim ujęciu Levy wskazuje więc na związek strategii minimax 
z dosłownością odwzorowań (por. Data-Bukowska 2015). Tłumaczenie 
bazujące na zachowaniu (pełnej lub prawie pełnej) identyczności między 
TW a TD na poziomie syntagmatycznym i syntaktycznym jest mniej eksplo
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atujące poznawczo niż przekład zorientowany na sens, związany z licznymi 
przekształceniami i eksperymentowaniem. Jest ono także ekonomiczne, po
nieważ przy minimalnym wysiłku umysłowym pozwala tłumaczowi osią
gnąć porozumienie komunikacyjne oraz chroni go przed ryzykiem zasto
sowania takiego rozwiązania translatorskiego, które mogłoby zostać uznane 
za nieudane lub wypaczone. Rozpatrywane z takiej perspektywy, tłumacze
nie literalne zyskuje więc status zjawiska motywowanego poznawczo.

Myśl dotycząca naturalnych (bo poznawczych) podstaw tłumaczenia zo
rientowanego na formę pojawia się także u innych badaczy. Zauważa je Ivir 
(1981), który podkreśla, że tłumacze rozpoczynają proces ustalania ekwi
walencji od określenia odpowiedniości formalnych istniejących między ję
zykami i rezygnują z nich tylko wtedy, gdy ich wykorzystanie staje się nie
możliwe. Aspekt formalny wypowiedzeń jest jednak zawsze obecny w ich 
świadomości. Jak sam to wyraża:

The translator begins his search for translation equivalence from formal correspeond- 
ence, and it is only when the identical-meaning formal correspondent is either not avail
able or not able to ensure equivalence that he resorts to formal correspondents with 
not-quite-identical meanings or to structural and semantic shifts which destroy formal 
correspondence altogether. But even in the latter case he makes use of formal corre
spondence as a check on meaning - to know what he is doing, so to speak (Ivir 1981: 58).

W zarysowanym tu kontekście istotne wydaje się także przywołanie 
wspomnianego już wcześniej badania Puurtinen (2003b), w którym nie
obecność eksplicytacji w analizowanych tłumaczeniach nieprofesjonalnych 
zostaje wyjaśniona na podstawie mechanizmu stosowania rozwiązań, któ
re przychodzą tłumaczowi na myśl jako pierwsze, co zazwyczaj traktuje się 
jako nieprofesjonalne i naganne w przekładzie (Wilss 1989: 13). Zdaniem 
Malmkjaer (2011: 92,2012:68) chodzi tu jednak o bardziej powszechne zja
wisko, które badaczka określa mianem „uniwersalium pierwszej reakcji tłu
macza” (the first translational response universal) i utożsamia właśnie z prze
kładem dosłownym. Jak zaznacza Malmkjaer (2011: 92, 2012: 68), reakcja 
tłumacza dotyczy w takich przypadkach treści (first meaning), która jako 
pierwsza dochodzi do głosu w jego umyśle w momencie odwzorowywania 
wyjściowej konceptualizacji. Mimo iż badaczka łączy wymienioną prawi
dłowość z kompetencją translatorską4, nie zaś z bardziej ogólnym mecha

4 Zdaniem Malmkjaer (2011, 2012) kompetencję translatorską można określić poprzez 
skonfrontowanie ze sobą pierwszych reakcji na bodziec wyjściowy dwóch grup użytkowni
ków języka: tłumaczy i osób bilingwalnych niezajmujących się przekładem. Jak można wnio
skować (ponieważ badaczka nie rozwija tej myśli), bilingwalni nie-tłumacze będą skłonni sto
sować pierwsze rozwiązanie przychodzące im na myśl częściej niż nieprofesjonalni tłumacze, 
którzy z kolei będą stosowali takie posunięcie w szerszym zakresie niż tłumacze bardziej profe
sjonalni itd. Kompetencja bilingwalna nie jest bowiem wystarczająca, aby tłumaczyć. Na pod
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nizmem poznawczym, jej teza wydaje się nawiązywać do zaproponowa
nej przez Levyego strategii minimax oraz obserwacji Ivira. Jeśli jakaś treść 
przychodzi na myśl jako pierwsza, musi odznaczać się wyrazistością po
znawczą w umyśle tłumacza, a jej zastosowanie następować przy minimal
nym wysiłku umysłowym. Ponieważ chodzi o przekład dosłowny, wyrazi
stość taką wydaje się posiadać forma wykreowanej konceptualizacji.

Malmkjaer (2011: 92, 2012: 69) zwraca także uwagę na kolejne zjawi
sko w przekładzie, które jest skłonna uznać za powszechne, tj. - jak je nazy
wa - „translation unit segmentation universal”. Badaczka zauważa bowiem, 
że ludzki system poznawczy posiada ograniczenia, jeśli chodzi o ilość tre
ści językowej, którą w danym momencie jest w stanie przetwarzać umysł 
tłumacza. Dlatego wśród przekładowych powszechników powinna zna
leźć się cecha odnosząca się do tego mechanizmu. Na obecnym etapie ba
dań nad przekładem trudno stwierdzić, o jakiej wielkości jednostki chodzi, 
i nie można wykluczyć, że różnią się one w zależności od języków spotyka
jących się w tłumaczeniu. W kontekście niniejszych rozważań istotny jest 
natomiast czysto wizualny aspekt tego fenomenu, który, jak można przy
puszczać, odgrywa istotną rolę w określaniu takich jednostek segmenta
cji tekstu. Potwierdza on bowiem naturalność poznawczą i ekonomiczny 
charakter tłumaczenia ukierunkowanego na zachowanie zgodności między 
TW a TD na poziomie formy.

Zaprezentowane tu zjawiska, tj. tłumaczenie literalne, utożsamiane 
z pierwszą reakcją tłumacza na struktury wyjściowe i segmentacja TW, łą
czą się więc ze sobą. Odnoszą się one do aspektu wizualnego wyjściowej 
konceptualizacji, a podczas ich powstawania w tekstach tłumaczeń uwaga 
tłumacza zostaje skupiona przede wszystkim na aktywności orientacyjnej 
jego zmysłu wzroku. Ich wspólną cechą jest jednak także oszczędność po
znawcza, bazująca na mechanizmie porównywania struktur i leżąca u pod
staw stosowania minimaxu w przekładzie.

W procesie tłumaczenia powstaje jednak także wiele wypowiedzeń, 
w przypadku których dosłowność odwzorowania zawodzi, co zmusza tłu
macza do zwiększonego wysiłku konceptualnego. Zdaniem Kussmaula 
(1989:26) chodzi tu o zdecydowaną większość struktur poddawanych trans
lacji. Wypowiedzenia takie odznaczają się większym lub mniejszym dyso
nansem konceptualizacyjnym, ponieważ nie wpisują się w konwencje ob
razowania języka docelowego. Zniwelowanie takich dysonansów wymaga 

stawie tego założenia można zatem sformułować tezę, że każdy stopień odejścia od dosłowno
ści odwzorowania w sytuacji, gdy jest ono dopuszczalne, jest rezultatem rozwijanej kompetencji 
translatorskiej. Jest jednak także przejawem oddalania się tłumacza od działania bazującego na 
naturalności i oszczędności poznawczej.
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spojrzenia na wyjściową konceptualizację z perspektywy języka docelowe
go, a więc uaktywnienia metaforycznego rzutowania, co tradycyjnie okre
śla się mianem tłumaczenia zorientowanego na sens, kojarzonego ze stoso
waniem różnego rodzaju przekształceń translatorskich. Na prawidłowość tę 
wskazuje w swoim badaniu van den Broeck (1986), zauważając, że styl ję
zyka docelowego zazwyczaj dominuje nad stylem TW, co wynika z faktu, że 
tłumacze dążą do wytworzenia tekstu, który w optymalny sposób spełnia 
wymogi akceptowalności w systemie kultury docelowej (Marmaridou 1996: 
56). Można zauważyć, że działanie to w linii prostej łączy się także z tenden
cją do standaryzacji języka w tłumaczeniu, a więc stosowania najbardziej 
typowych struktur dostępnych na jego gruncie. Ponieważ wyczucie tego, co 
prototypowe (wzorcowe), jest zazwyczaj lepsze na gruncie rodzimej kultu
ry, przekład na język ojczysty tłumacza daje też lepsze rezultaty niż tłuma
czenie na język obcy. Zdaniem Marmaridou (1996: 60-61) to także przejaw 
rzutowania cel - źródło, łączony z tłumaczeniem zorientowanym na sens.

Realizowanie w tłumaczeniu konwencjonalnego sposobu obrazowania 
języka docelowego w odniesieniu do treści wyjściowej ma więc swoje korze
nie w mechanizmie metafory. W kontekście prowadzonych badań nad uni- 
wersaliami translatorskimi, a wśród nich eksplicytacją, kluczowe jest jednak 
odróżnienie przypadków systemowych od takich, które stwarzają tłuma
czowi warunki wyboru konceptualizacyjnego. W pierwszym typie sytuacji 
tłumacz nie ma innego wyjścia i jego umysł niejako „automatycznie” wy
korzystuje metaforyczne rzutowanie, ponieważ jest do niego przyzwyczajo
ny. W sytuacji potencjalnego wyboru to sam przekładowca (mniej lub bar
dziej świadomie) decyduje o nasileniu oddziaływania rodzimych struktur 
pojęciowych na wyjściowe. Odchodząc od literalności odwzorowania (tj. od 
tego aspektu wyjściowego obrazu, jakim jest zastosowany w nim językowy 
sposób obrazowania), tłumacz nie tylko wkracza na grunt standardów do
celowych, ale również na ścieżkę pokusy niczym nieskrępowanego indywi
dualizmu (indywidualnego kształtowania treści pojęciowej dostarczonej za 
pomocą TW). Tu natomiast spektrum wspomnianych powyżej „wartości 
domyślnych”, które mogą zaistnieć w tłumaczeniu na mocy metaforyczne
go rzutowania, staje się bardzo szerokie. Łączy je wszystkie jednak fakt, że 
są projekcją jednostkowego umysłu tłumacza odbijającego jego tożsamość 
osobistą. Hermans (1996: 27) mówi w takich przypadkach o obecności gło
su tłumacza w dyskursie i zaznacza, że głos taki staje się szczególnie intere
sujący, gdy - jak ujmuje to sam badacz - „it breaks through the surface oi 
the text speaking for itself, in its own name” (Hermans 1996: 27). Przegląd 
nurtów badań nad przekładem prowadzonych w ostatnich dwóch dekadach 
umożliwia stwierdzenie, o jakie treści może chodzić.
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Indywidualny głos tłumacza przejawia się na płaszczyźnie szeroko ro
zumianej ideologii, a więc systemu pojęć społecznych, politycznych, reli
gijnych podzielanych przez jakąś grupę ludzi (van Dijk 2000: 5). Zdaniem 
Munday’a (2008) ideologia zawsze ma wpływ na decyzje translatorskie 
podejmowane w procesie mediacji i przenika do konceptualnego obra
zu w przekładzie. Niektórzy badacze mówią nawet o ideologii tłumacze
nia, a więc świadomie wybieranej przez tłumacza perspektywie postrzega
nia treści wyjściowej, realizowanej podczas powstawania TD (Hsieh 2002). 
Dlatego we współczesnych badaniach translatologicznych podnosi się kwe
stię etnocentryczności tłumaczeń, ich uwarunkowań historycznych, domi
nacji (władzy), manipulacji, ironii, feminizmu itp., „zapisanych” ręką tłu
macza w konceptualizacji w TD (np. Gruszczyńska 2011, 2012; Leonardi 
2007; Mason 1994; Modrea 2005; Munday 2008; Newmark 1997; O’Sullivan 
2003; Simon 1996; Valerio 2013).

Głos tłumacza rozpatruje się także w kategoriach jego stylu. Tego ro
dzaju „odciski palców” pozostawione przez tłumaczy na tekstach przekła
dów stanowią o unikalności wykreowanej w TD konceptualizacji (np. Baker 
2000; Wang i Li 2011). Zdaniem Boase-Beier (2006: 1, podawane za: Wang 
i Li 2011: 1) na styl wpływają jednak nie tylko dokonane przez przekła- 
dowcę wybory na poziomie zastosowanych środków językowych, ale tak
że jego indywidualny sposób językowej ekspresji myśli obecny w TD. Wang 
i Li (2011: 9) wykazują, że charakterystyczny dla tłumacza sposób wyra
żania się w komunikacji monolingwalnej zaznacza się także w jego prze
kładach. W zarysowanym tu kontekście na uwzględnienie zasługuje także 
aspekt psychologiczny tworzonej konceptualizacji, związany z sygnalizo
waniem w TD emocji, które stanowią nierozerwalny element tożsamości 
tłumacza i także przenikają do „trzeciego kodu” na mocy metaforycznego 
rzutowania (Furmanek 2006). Trudne jest bowiem stworzenie wypowiedze
nia językowego w bezosobowy sposób. W ramach tego nurtu badań miesz
czą się studia poświęcone modalności, która jest traktowana jako językowy 
sposób wyrażania indywidualnego, subiektywnego i nacechowanego emo
cjonalnie punktu widzenia tłumacza (np. Badran 2001). Scharakteryzowa
ne tu pokrótce zjawisko obecności indywidualnego głosu tłumacza w prze
kładach, którego źródłem jest jego tożsamość, sugestywnie przedstawia też 
w jednej ze swoich prac Tabakowska (2008) i zostanie ono omówione w roz
dziale 4.3.7.2.

Podsumowując niniejsze rozważania, można stwierdzić, że podstawą 
tradycyjnego rozróżnienia na tłumaczenie literalne (zorientowane na for
mę) i nieliteralne (zorientowane na sens) jest przede wszystkim napięcie 
między tym, co bazuje na bodźcach zewnętrznych, pierwszym wrażeniu 
i obiektywnym oglądzie, a tym, co przetworzone na płaszczyźnie pojęciowej 
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w umyśle tłumacza. Prawidłowość tę można także opisać za pomocą wspo
mnianych już wcześniej opozycji dotyczących wyrazistości poznawczej by
tów, o których mówi Langacker (2009: 99). Obiekt postrzegany wzrokowo 
jest bardziej wyrazisty niż jego przeciwieństwo, obiekt konceptualny. Do
datkowe opozycje, które mają tu zastosowanie, to: konkretny/abstrakcyjny, 
realny/wyobrażeniowy, bezpośredni/pośredni itp. Odwołanie się do tych 
atrybutów, opisujących wymienione przeciwstawne sposoby tłumaczenia, 
pozwala wyeksponować percepcję wzrokową oraz oszczędność poznawczą, 
które, obok metaforycznego rzutowania, odgrywają istotną rolę w kształto
waniu zjawisk w „trzecim kodzie”.

4.3.7. Punkt widzenia i układ oglądu
Zgodnie z kognitywną koncepcją języka konceptualizacje odzwierciedlają 
również zmienność układu oglądu, której doświadczają ludzie w kontakcie 
z otaczającą rzeczywistością. Langacker (2009:109) zaznacza, że układ oglą
du dotyczy relacji między „oglądającymi” i „oglądaną” sytuacją, a w swo
im najbardziej prototypowym (powszechnym) wariancie zakłada istnienie 
osoby (lub osób) zlokalizowanej w jednym miejscu w przestrzeni fizycznej 
i obserwującej zdarzenia znajdujące się w jej polu widzenia. Posiada on też 
wiele cech charakterystycznych, zdeterminowanych budową ludzkiego apa
ratu wzrokowego. Lokalizacja w przestrzeni i kierunek patrzenia determi
nują zakres pola widzenia obserwatorów. Chęć optymalnego poznania po
strzeganego obiektu wymusza na obserwujących odpowiednią odległość od 
obiektu. Nie mogą się oni bowiem znajdować ani zbyt blisko, ani zbyt dale
ko od niego. Jak zaznacza Langacker (2009: 109), „z powodu swojego stan
dardowego charakteru układ taki na ogół uchodzi naszej uwadze”, ale „sta
je się bardziej zauważalny, kiedy się zwróci uwagę na różnorakie odstępstwa 
od niego”, zarówno w codziennych sytuacjach życiowych, jak i w konceptu- 
alizacjach językowych.

4.3.7.1. Odległość od postrzeganego obiektu

Kognitywiści podkreślają, że każda sytuacja może być postrzegana z róż
nej odległości, co łączy się z przyjmowanym przez człowieka punktem ob
serwacji (vantage point) w przestrzeni (Langacker 1987: 122). To doświad
czenie poznawcze znacząco wpływa na sposób konstruowania językowych 
obrazów i przejawia się w wolności konceptualizacyjnej mówiących. Umiej
scawiając się bliżej obiektu, konceptualizator może dostrzec konstytuujące 
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go szczegóły. Oddalając się, będzie postrzegał taki obiekt bardziej homoge- 
nicznie i schematycznie. Dlatego w języku istnieje wiele struktur ukształto
wanych na podstawie tego procesu percepcyjnego. Jednostki takie przywo
łują tę samą treść pojęciową, ale eksponują w jej ramach figury odznaczające 
się różnym stopniem szczegółowości lub schematyczności, np. pudel > pies 
> ssak > zwierzę > istota (Langacker 1987: 134-135). Trzeba jednak dodać, 
że poziom szczegółowości obrazu nie dotyczy tylko prostych jednostek lek
sykalnych. Różnym stopniom uszczegółowienia (schematyczności) podle
gają wszystkie byty (wyrażenia) językowe, w tym teksty.

Różnice konceptualizacyjne wynikające z odległości, w jakiej umiej
scawia się konceptualizator, dostrzegli niektórzy badacze przekładu. Na 
ten rodzaj poznawczych podstaw funkcjonowania eksplicytacji i implicy- 
tacji zwraca uwagę Kriiger (2013), który sprowadza wymienione zjawiska 
do różnych poziomów uszczegółowienia konceptualizacji w TW i TD. 
Eksplicytacja łączy się ze szczegółowością obrazu (tzw. drobnym ziarnem), 
implicytacja zaś z jego schematycznością (grubszym ziarnem). Jak ujmuje 
to sam badacz:

Within this framework, explicitation would occur when a given situation construed 
schematically in the source text is construed more specifically in the target text. In con
trast, implicitation occurs when a situation described specifically in the source text is 
rendered more schematically in the target text. Explicitation and implicitation thus arise 
from a difference between the construal of a given source text and the construal of the 
corresponding target text and can therefore be characterized as cross-linguistic constru
al operations (Kriiger 2013: 297).

Oznacza to zatem, że w pierwszym przypadku tłumacz z jakichś powo
dów staje bliżej dostępnej treści pojęciowej niż autor tekstu, w drugim zaś 
oddala się od niej. Zdaniem badacza przyczyna istnienia obydwu zjawisk 
w języku kryje się więc w różnych sposobach konstruowania wybranej sy
tuacji. Zastanawia jednak fakt, dlaczego w jednym przypadku tłumacz przy
bliża się, a w innym oddala, zwłaszcza gdy zjawiska dotyczą tego samego 
tekstu. Kriiger (2013) nie ustosunkowuje się do tej kwestii.

Na podobny sposób postrzegania eksplicytacji wskazuje Pym (2005:36- 
37). Badacz zauważa, że stosowanie ueksplicytnień może odzwierciedlać 
szczególny charakter pracy tłumacza, który jako pośrednik jest ukierunko
wany na swoistego rodzaju „dzielenie włosa na czworo”, tak aby tworzo
na w przekładzie konceptualizacja w jak największym stopniu odpowiadała 
oryginałowi i została właściwie odebrana na gruncie docelowym. Ponieważ 
proces tłumaczenia powinien łączyć się z wnikliwym rozumieniem tekstu 
i ponadprzeciętnym zwracaniem uwagi na zawarte w nim szczegóły, przy
czyną ueksplicytniania tłumaczeń może być już samo zogniskowanie uwa
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gi tłumacza na TW i łącząca się z tym kumulacja myśli i szczegółów w jego 
umyśle - a więc konceptualne zbliżenie się do postrzeganego za pomocą 
TW obrazu, które owocuje zwiększeniem jego poziomu szczegółowości 
w tłumaczeniu.

W zarysowanym tu kontekście interesujące wydaje się także bliższe 
przyjrzenie się motywacji, która może łączyć się z zastosowaniem implicy- 
tacji. Zmniejszanie szczegółowości obrazu w wyniku jej zastosowania jest 
bowiem sprzeczne ze wspomnianym powyżej (rzec można - typowym dla 
sytuacji przekładu) zbliżeniem się do konceptualizacji oryginału przez po
strzegający podmiot. Jeśli tłumacz aż tak bardzo koncentruje się na szczegó
łach TW, dlaczego niektóre z nich pomija? Zgłębienie tej kwestii ciągle po- 
zostaje wyzwaniem dla badań translatologicznych.

43.7.2. Subiektyfikacja i obiektyfikacja w tłumaczeniu

Do układu oglądu nawiązuje także w swoich badaniach nad przekła
dem Tabakowska (2008). Badaczka ujawnia procesy poznawcze działające 
w przekładzie, odwołując się do dwóch skorelowanych ze sobą pojęć za
czerpniętych z gramatyki Langackera (1987), które odzwierciedlają jedną 
z podstawowych zasad funkcjonowania języka naturalnego. Są to subiekty
fikacja (subjectivity) oraz obiektyfikacja (objectivity)5.

5 Zjawiska są niekiedy także określane jako subiektywność i obiektywność (Langacker 2009: 
113).

Subiektyfikacja odnosi się do standardowego układu oglądu i łączy się 
z sytuacją, w której sam konceptualizator i jego bezpośrednie otoczenie 
deiktyczne (lokalizacja tu i teraz) pozostają jedynie punktem odniesienia 
dla treści konceptualizowanej za pomocą języka. Stanowią wtedy element 
tła służącego wyróżnieniu wybranej figury (wyprofilowanej treści). Obiek
tyfikacja zakłada zmianę tej naturalnej relacji między podmiotem a obiek
tem konceptualizacji. Oznacza bowiem, że konceptualizator oraz jego bez
pośrednie otoczenie zaznaczają się explicite w ramach tworzonego obrazu 
językowego. Konceptualizator wchodzi więc na scenę i (w większym lub 
mniejszym stopniu) staje się figurą. W najbardziej wyrazistych przypadkach 
oznacza to językowe odwołanie się do tych atrybutów, które przysługują 
jemu samemu, a więc wyartykułowanie jego roli (ja), miejsca (tu) i czasu 
(teraz) w wypowiedzeniu. Komunikat Ja jestem tu teraz stanowi więc bardzo 
wyraźny (maksymalny) przejaw obiektyfikacji w języku. W wypowiedze
niach Jestem tu teraz, Jestem tu, Jestem obecność ta ulega niwelacji, zbliżając 
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się do poziomu subiektyfikacji (por. Langacker 1987: 128-132; Tabakowska 
2008: 506). Jak ujmuje to w jednej ze swoich prac Langacker:

Obrazowanie subiektywne jest charakterystyczne dla doświadczenia zlokalizowanego 
poza sceną, czyli dla podmiotu dokonującego oglądu sceny bez świadomości postrzega
nia samego siebie. W obrazowaniu obiektywnym natomiast mamy uwagę zogniskowaną 
na przedmiocie znajdującym się na scenie, który (o ile pozostaje w roli przedmiotu ob
serwacji) nie bierze udziału w postrzeganiu (Langacker 2009:113).

Ślady obiektyfikacji roli konceptualizatora mogą być jednak bardziej 
subtelne i, jak wpomniano powyżej, zwykle dotyczą wyrażania w TD ideo
logii, emocji, treści modalnych, stylu itp. (rozdział 4.3.6.3J. Sam fakt istnie
nia opozycji subiektywny/obiektywny w języku pokazuje jednak charakter 
ludzkiego poznania. Ponieważ umysł człowieka nie działa jak aparat foto
graficzny, ale poddaje postrzegane treści własnej ocenie, można stwierdzić, 
że obrazowanie subiektywne jest w zasadzie ograniczone do najbardziej 
prototypowych, bazujących na zmyśle wzroku sytuacji, w których obiekt 
percepcji jest samoistną figurą. Ustanowienie takiego punktu odniesienia 
jest jednak potrzebne, aby zaznaczyć, że chodzi tu o stopniowalność zjawi
ska obecności treści „odautorskich”, zarówno w kategoryzowaniu otaczają
cego świata, jak i konceptualizowaniu treści pojęciowej. Jak zaznacza Ta
bakowska (2008: 506), ,,[w] kontekście przekładu subiektyfikacja to układ, 
w którym tłumacz występuje jako »czysta szyba«; obiektyfikacja natomiast 
to wyraźna ingerencja tłumacza w tekst, w którym pojawia się on jako peł
noprawny uczestnik sceny, na przykład w postaci przypisu od tłumacza”.

W przeprowadzonej analizie Tabakowska (2008: 507) pokazuje, w jaki 
sposób obiektyfikacja w przekładzie dotyczy poziomu gramatycznego 
i przyjmuje kształt „pozornie nic nie znaczących gramatycznych drobia
zgów”. Jednak w sytuacji, kiedy nie były konieczne, nawet takie ślady pozo
stawione przez tłumacza są zniekształceniem wyjściowej konceptualizacji 
autora tekstu. Jak wyraża to sama badaczka, stanowią „zadeptywanie - lub 
przynajmniej zacieranie - śladów, które w materii oryginalnej odcisnął ory
ginalny autor” (Tabakowska 2008: 505). W zestawionych przez Tabakow- 
ską dwóch tłumaczeniach tego samego tekstu jeden z tłumaczy przyjmuje 
postawę obserwatora, eksponując wyjściowy obraz. Drugi zaś epatuje wła
snym, bardzo indywidualnym oglądem sytuacji przedstawionej w TW.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w swojej koncepcji przekładu Taba
kowska (2008: 513) bardzo wyraźnie opowiada się za, jak to określa, „strate
gią przezroczystej szyby”, a więc za dochowaniem wierności TW w stopniu 
maksymalnym. Z perspektywy kognitywnej wierność ta, jak ujmuje to Fa
uconnier (1999: 55), polega na „niemal całkowitej rekonstrukcji konfigura
cji kognitywnych wyzwolonych przez jeden język oraz określeni[u], w jaki 
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sposób drugi język może odtworzyć podobne konfiguracje za pomocą rady
kalnie odmiennego systemu wskazówek i inaczej ustrukturyzowanego za
plecza” pojęciowego. Tabakowska dostrzega jednak przyrodzoną umysłowi 
tłumacza skłonność do interpretowania otaczającej go rzeczywistości, któ
ra niejako hamuje osiągnięcie tak określonego ideału. Mimo iż nie jest to ła
twe zadanie, ponieważ języki skonwencjonalizowały różne sposoby koncep- 
tualizowania treści, tj., używając słów Fauconniera (1999: 55), „wykształciły 
odmienne sposoby wyzwalania odpowiednich konstrukcji kognitywnych”, 
tekst tłumaczenia powinien pokazywać, że w sytuacji wyboru przekładowca 
nie uległ pokusie obiektyfikacji. Ważne jest zatem, aby z podmiotu koncep- 
tualizacji nie stał się jej przedmiotem (Tabakowska 2008: 513). Przywołaj
my w tym kontekście słowa polskiej kognitywistki, które oddają najbardziej 
prototypową zasadę (rzec można - normę) leżącą u podstaw sztuki transla- 
torskiej w naszym, europejskim, kręgu kulturowym, w bardzo wyraźny spo
sób kształtującą tożsamość profesjonalną przekładowców:

Bo, aby dobrze spełniać swoją misję, tłumacz musi darzyć uczuciem nie samego siebie, 
lecz swojego autora. Nie musi to być płomienna miłość, powinna natomiast być sympa
tia i szacunek, które będą mogły posłużyć jako podstawa nieodzownej w tym fachu lojal
ności. Biada tłumaczowi, który spojrzawszy w zwierciadło cudzego tekstu, dojrzy w nim 
własne odbicie i się w nim zakocha, tracąc z oczu - i z myśli, i z serca - oryginalny ob
raz (Tabakowska 2008: 503).

Podsumowując niniejsze rozważania, można stwierdzić, że wspólnym 
mianownikiem kognitywnego podejścia do „trzeciego kodu” jest przede 
wszystkim ujawnianie procesów poznawczych w kształtowaniu zjawisk 
przekładowych. W praktyce oznacza to również wyraźniejsze, aniżeli ma 
to miejsce w ujęciach tradycyjnych, eksponowanie roli tłumacza oraz jego 
języka ojczystego (docelowego) w procesie kształtowania „trzeciego kodu” 
i charakteryzujących go atrybutów. Dzięki temu staje się możliwe zreali
zowanie jednego z kluczowych celów współczesnych badań nad przekła
dem, a więc nie tylko potwierdzenie istnienia konkretnego zjawiska, ale tak
że wskazanie wiarygodnych przyczyn jego powstawania (Chesterman 2010: 
42). Pod tym względem kognitywne podejście do języka tłumaczeń zasłu
guje na miano nowatorskiego, zwłaszcza że wiele poruszonych przez ko- 
gnitywistów kwestii kieruje badania nad przekładem na odmienne tory od 
tych, którymi od lat podążają translatolodzy. Z drugiej strony można rów
nież zauważyć, że w swoich ujęciach problemów przekładowych kognitywi- 
ści nawiązują także do tradycyjnego, najbardziej powszechnego, a dla nie
których i dość rygorystycznego wyobrażenia translacji, zgodnie z którym 
wierność TW na płaszczyźnie obrazowania wysuwa się na pierwszy plan. To 
ona stanowi podstawę ekwiwalencji, zarówno na poziomie treści, jak i jej ję-
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zykowego ujmowania. Dążenie do osiągnięcia tego rodzaju zgodności nie
mal automatycznie kieruje uwagę badaczy przekładu na podobieństwa ist
niejące między językami wykorzystywanymi w konkretnym tłumaczeniu, 
ponieważ tylko ich uwzględnienie pozwala na tak wierne, jak to tylko moż
liwe odwzorowywanie struktur wyjściowych w tłumaczeniu, co także wy
różnia ujęcia kognitywne. Wybór takiej drogi wpływa natomiast znacząco 
na sposób postrzegania „trzeciego kodu” i przypisywanych mu cech uni
wersalnych. Konkretne realizacje zjawisk językowych uznawanych za po
wszechne mogą być bowiem uwarunkowane bardziej lokalnie (tj. zależeć 
od konkretnych języków zastosowanych w przekładzie), zaś istnienie po- 
wszechników dotyczyć oddziaływania bardziej ogólnych mechanizmów.





Rozdział 5

EKSPLICYTACJA W NIEPROFESJONALNYM 
PRZEKŁADZIE SZWEDZKO-POLSKIM

5.1. Materiał językowy i uwagi metodologiczne
Ponieważ badania nad eksplicytacją były prowadzone bez jej wcześniejsze
go rozpoznania w węższych, ale bardziej wnikliwych studiach porównaw
czych, podejmowanych na gruncie różnych języków, można powiedzieć, 
że nie przyjrzano się temu zjawisku, zanim przystąpiono do jego badania 
na szeroko zakrojonym materiale językowym, którego relatywnie szybkie 
zgromadzenie stało się możliwe dzięki rozwojowi komputeryzacji (por. Be
cher 2011a: 14). Była to swoistego rodzaju droga na skróty do poznania za
obserwowanego fenomenu. Dodajmy, że droga ta różniła się także od tej, 
którą przez lata rozwoju badań nad językiem naturalnym podążali języko
znawcy, z pieczołowitością obserwujący języki na różnych poziomach ich 
organizacji konceptualnej, także w węższych, ale skrupulatnych analizach. 
Doskonałym przykładem są tu stosunkowo młode badania psycholingwi- 
styczne, zwłaszcza z zakresu nabywania języka obcego (por. np. Abrahams- 
son 2009).

W kontekście translatologii za nieuzasadnione należy zatem uznać 
twierdzenie, że porównawcze analizy przeprowadzane na mniejszym mate
riale nie wnoszą wiele do wiedzy na temat eksplicytacji (czy innych zjawisk 
przekładowych). Wręcz przeciwnie, pozwalają one na szczegółowe przyj
rzenie się temu zjawisku, zarówno w relacji do TW, osoby tłumacza, jak i ję
zyków spotykających się w przekładzie. Dlatego w przeprowadzanym w ra
mach tej pracy badaniu przychylam się do stanowiska Baumgarten et al. 
(2008), zgodnie z którym każda szczegółowa analiza na poziomie mikro po
zwala uniknąć nieuzasadnionych generalizacji w całościowym opisie pod
dawanego badaniu zjawiska. Jak wyrażają to sami badacze:



98 Eksplicytacja w nieprofesjonalnym przekładzie szwedzko-polskim...

Detailed micro-analyses of explicitations and their linguistic context are needed in order 
to avoid prématuré generalizations on the nature and background of these phenomena 
(Baumgarten et al. 2008:184-185).

Dobitnym dowodem na zasadność takiego podejścia w poznaniu wy
mienionego fenomenu translatorskiego jest fakt, że na obecnym etapie roz
woju nauki o przekładzie nadal nie wiadomo, dlaczego, mimo sprzecznych 
wyników badań, wśród tak licznego grona przekładoznawców utrzymuje 
się wyraźne przekonanie, że teksty tłumaczeń odznaczają się większą eks- 
plicytnością aniżeli teksty oryginałów. Trudno zatem jednoznacznie stwier
dzić, czy chodzi tu o tak powszechne wrażenie, czy może równie powszech
ne zjawisko przekładowe.

Eksplicytację w przekładzie powinno się zatem badać szczegółowo na 
podstawie bardzo dokładnie skonstruowanego materiału językowego. Tyl
ko takie podejście umożliwia bowiem pozyskanie pełniejszej wiedzy na 
temat motywacji tłumaczy leżących u podstaw stosowania eksplicytacji 
i poznawczych korzeni tego zjawiska. Dlatego ważnym elementem analizy 
przeprowadzanej w niniejszej pracy było precyzyjne określenie zmiennych, 
które mogą warunkować wystąpienie fenomenu i stanowią punkt odniesie
nia w procesie formułowania wniosków. Należą do nich takie czynniki jak: 
zbieżny czas powstania tłumaczeń i przyświecający im cel, który determi
nuje potencjalnego odbiorcę, oraz niedoświadczenie tłumaczy pozwalające 
ustosunkować się do rdzennie poznawczych korzeni translacji. Istotny był 
także wybór poziomu, na którym zjawisko jest analizowane, oraz umiejsco
wienie poddawanych badaniu jednostek w ramach jednego TW. W prak
tyce oznaczało to m.in. ustosunkowanie się do kwestii zjawiska przeciwne
go w stosunku do eksplicytacji, ale stanowiącego jej dopełnienie w ramach 
tekstu, tj. implicytacji, oraz określenie statusu konkretnej, analizowanej jed
nostki wśród struktur sąsiednich. Konieczne było ponadto stwierdzenie 
opcjonalności realizacji takich jednostek w tłumaczeniu, co z kolei łączyło 
się z ustaleniem, na ile eksplikowana w tłumaczeniach informacja jest im
plikowana w TW. Za brakujące ogniwo można natomiast uznać pozyskanie 
wiedzy na temat motywów działania tłumaczy oraz ich wyobrażeń o przy
sługującej im roli w procesie mediacji przekładowej.

W pracy przyjmuje się, że eksplicytacja jest potencjalnym uniwersalium 
translatorskim, które ujawnia się w „trzecim kodzie” nie jako zjawisko abso
lutne, ale jako uniwersalna tendencja wskazująca jednak na ogólny, wyide
alizowany potencjał tego języka, a więc, jak wyraża to Comrie (2003: 195), 
„the way human languages hâve to be”1. Zjawisko jest wyjściowo rozumia

1 Comrie (2003) ujmuje uniwersalia językowe jako „those properties that are necessarily 
common to all human languages”, ale jednocześnie podkreśla, że uwzględnienie wszystkich ję-
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ne w maksymalnie ogólny sposób, jako wyraźniejsze, aniżeli ma to miejsce 
w TW, uwypuklanie treści w TD (por. Palumbo 2009: 47). Zakłada się jed
nak, że treść taka może być w jakimś stopniu implikowana przez TW lub 
w skrajnym przypadku być efektem inwencji tłumacza. W wyniku eksplicy- 
tacji ulega ona natomiast werbalizacji w formie konkretnych wyrażeń języ
kowych. Implicytacja jest traktowana jako zjawisko przeciwne w stosunku 
do eksplicytacji, tj. jako niewerbalizowanie w TD treści, która została wy
raźnie wyartykułowana w TW. Ponieważ implicytacja łączy się z umieszcza
niem treści pojęciowej w bazie konceptualizacji (Langacker 1987), trudniej 
poddaje się oglądowi. Dlatego w badaniu przyjmuje się, że rekonstrukcja 
takiej treści przez potencjalnego odbiorcę przekładu jest w jednych przy
padkach możliwa, w innych natomiast nie, co łączy implicytację z katego
rią opuszczeń treści. Obydwa zjawiska są więc uznawane za skalarne, kom
plementarne i stanowiące część szerszej kategorii posunięć translatorskich 
konstytuujących istotę „trzeciego kodu”.

Na językowy materiał badawczy w pracy składają się 34 tłumaczenia 
na język polski szwedzkiego opowiadania Angelagenheten (L), autorstwa 
współczesnego szwedzkiego pisarza Fredrika Lindstróma, sporządzone 
przez adeptów sztuki translatorskiej. Tłumaczenia te zostały nadesłane na 
ogólnopolski konkurs translatorski zorganizowany dla początkujących tłu
maczy literatury szwedzkiej przez Zakład Filologii Szwedzkiej Uniwersyte
tu Jagiellońskiego w Krakowie w 2009 roku* 2. Teksty powstały więc w natu
ralnych warunkach przekładowych, przy wykorzystaniu wszelkich źródeł 
informacji dostępnych dla tłumaczy, nie zaś, jak to ma zazwyczaj miejsce, 
podczas egzaminu czy skonstruowanego eksperymentu (por. Castagnoli 
2006-2008). Tłumaczenie następowało z języka obcego (szwedzki) na ję
zyk ojczysty tłumaczy (polski), a jego celem było przybliżenie wybranego 
dzieła literatury szwedzkiej polskiemu odbiorcy. Zgromadzone teksty prze
kładów nie były poddawane korekcie redaktorskiej. W doborze TW zwró
cono uwagę na stopień jego trudności (złożoności konceptualnej) w relacji 
do zakładanego wykonawcy dzieła tłumaczenia. Tekst dotyczy problemów 
życia codziennego, których zrozumienie z perspektywy kultury polskiej nie 
jest trudne. Jest on także napisany zrozumiałą, klarowną szwedczyzną. Nie 
występują w nim żadne struktury, których realizacja w przekładzie mogła

zyków nigdy nie jest możliwe w badaniach. Dlatego w wyróżnianiu takich cech chodzi raczej 
o, jak to określa, „the human language potential: [...] the way human languages have to be” 
(Comrie 2003: 195). Taki sposób rozumienia pojęcia uniwersalium wpisuje się w kognitywną 
koncepcję języka, zgodnie z którą poznawcze podstawy fenomenów językowych potencjalnie 
mogą zaowocować ich powszechnością. Pełna realizacja, jak i przewidywalność zjawisk są jed
nak nieosiągalne (Langacker 1987: 52).

2 Składam serdeczne podziękowania tłumaczom, którzy udostępnili przekłady dla celów 
analizy prezentowanej w pracy.
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by przysporzyć szczególnych trudności tłumaczowi podejmującemu pierw
sze wyzwanie translatorskie. W nadesłanych na konkurs pracach zaobser
wowano zaledwie kilka miejsc, które jednoznacznie wskazują na trudności 
tłumaczy w zrozumieniu oryginału. W takich przypadkach materiał języko
wy był wykluczany z badania. Ponieważ w badaniach ukierunkowanych na 
liczne tłumaczenia tego samego tekstu bierze się zazwyczaj pod uwagę za
ledwie kilka tłumaczeń (np. Englund Dimitrova 2005; Puurtinen 2003b), 
zgromadzenie znacznej liczby przekładów jest ważnym aspektem analizy 
i pozwala stwierdzić, czy zaobserwowane w „trzecim kodzie” zjawiska są 
przejawem szerszej tendencji, czy może jednostkowej decyzji.

W idealnym przypadku analizie powinno się poddawać pełne spektrum 
struktur językowych łączonych z eksplicytacją w ramach jednego TW. Speł
nienie tego warunku jest jednak bardzo trudne. Dlatego dobór jednostek 
stanowiących podstawę analizy jest zawsze wyważeniem korzyści i strat. 
Pewne ograniczenia nakłada tu już TW, ponieważ zazwyczaj nie wszystkie 
typy „potencjalnych wyzwalaczy” eksplicytacji są w nim obecne (por. roz
dział 3.3). Przeprowadzenie tak kompleksowej analizy w ramach jednego 
opracowania jest także ograniczone pod względem technicznym. Dlatego 
w pracy została ona ograniczona do wyselekcjonowanych fragmentów TW, 
które stanowią 20% tekstu opowiadania.

Analizie poddano dziewięć wybranych jednostek TW (określanych jako 
A, B, C itd.), których ośrodek stanowią:

1) bezspójnikowe uszeregowania współrzędne, które potencjalnie mogą 
zostać wypełnione przez najbardziej powszechne spójniki (przede 
wszystkim kopulatywne och ‘i’),

2) uszeregowania zawierające takie spójniki (przede wszystkim kopula
tywne och ‘i’), które potencjalnie można pominąć w konceptualizacji 
językowej.

W ramach każdej analizowanej jednostki TW wyznaczone zostały punk
ty (oznaczane jako (a), (b), (c), (d) itd.), które potencjalnie mogą ulec ueks- 
plicytnieniu/implicytacji. Każdy z takich punktów został także w miarę 
możliwości scharakteryzowany pod względem rodzaju informacji, która 
może ulec uwypukleniu lub umieszczeniu w bazie konceptualizacji (tj. po
minięciu na płaszczyźnie językowej ekspresji). Analiza tak określonych 
punktów stanowi zatem centrum badania i dotyczy w pierwszym rzędzie 
relacji spójnościowych w tekście. W tym aspekcie praca wpisuje się w trady
cyjne i najbardziej rozpowszechnione badania nad eksplicytacją, które za
początkowała Blum-Kulka (1986) (por. Murtisari 2014b: 13f.).

Jednostki TW zostały wyselekcjonowane z uwzględnieniem kilku wa
runków. Istotne było, aby każda z nich stanowiła pewną, zamkniętą w ra
mach tekstu całość. W analizie przeprowadzonej przez Englund Dimitrovą 
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(2005) na gruncie szwedzko-rosyjskim, do której nawiązują prezentowa
ne tu badania, brana jest także pod uwagę symetria połączeń analizowa
nych w ramach konkretnej jednostki. Oznacza to, że istotnym czynnikiem 
w doborze takiego połączenia jest to, że konstytuujące go elementy skła
dowe reprezentują tę samą kategorię, tzn. są to np. uszeregowane frazy no
minalne, zdania itp. W analizie prezentowanej w niniejszej pracy za klu
czowe przyjęto natomiast zachowanie naturalności jednostek tekstu. Stąd, 
obok fragmentów TW, w których symetria członów w przeważającej mie
rze zostaje zachowana, w badanych sekwencjach występują również połą
czenia różnych członów, np. fraza imienna obok równoważnika zdania itp. 
Czynnik zmiany formy członu w uszeregowaniu w TW był brany pod uwa
gę w analizie, podobnie jak inne szczegóły dotyczące cech charakterystycz
nych poszczególnych punktów, wyznaczonych w ramach każdej jednost
ki. Do takich należy m.in. eliptyczny charakter danego wyrażenia, zjawisko 
nieczystej deiktyczności w tekście, obecność temporalnego przysłówka se- 
dan następnie w inicjalnej części wypowiedzenia itp.

W tym kontekście istotne było także ustosunkowanie się do kwestii im- 
plicytności informacji w TW. Dla potrzeb badania przeprowadzonego w ra
mach pracy przyjęte zostało ujęcie treści wyrażonej implicite i explicite, za
proponowane przez Sperbera i Wilson (1995: 182, podawane za: Carston 
2009: 47) na gruncie teorii relewancji. Zgodnie z tym ujęciem ukonstytu
owane za pomocą konkretnego materiału językowego wypowiedzenie sta
nowi jedynie schemat (lub wzorzec), na podstawie którego w warunkach 
komunikacji następuje rozwinięcie bogatszego sensu pragmatycznego. Jak 
ujmuje to Carston (2009: 48): „decoded linguistic content provides a cru
cial foundation and frame for the building of the asserted content”. Zgod
nie z tym ujęciem jednostki językowe funkcjonują jako środki ukierun
kowujące procesy inferencyjne odbiorcy. Jeśli więc w danych warunkach 
w wypowiedzeniu istnieją sygnały ukierunkowania takich procesów, moż
na założyć, że implikowana treść potencjalnie zostanie wyrażona explici
te w przekładzie (Carston 2009: 55). Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie 
chodzi tu o precyzyjne i jednoznaczne określenie zakresu takiej treści, po
nieważ w gruncie rzeczy nie można przewidzieć w pełni, jakie skojarzenia 
dana struktura tekstu wywoła w umyśle jego odbiorcy (tłumacza). Ponie
waż mamy tu do czynienia ze zjawiskiem skalarnym, a dokładne oddziele
nie jednego typu informacji od drugiego nie zawsze jest możliwe (por. Tay
lor 2007: 515; Murtisari 2014b: 13), zakres implikowanej w poszczególnych 
punktach treści został scharakteryzowany bardzo ogólnie. Uwzględniono 
jednak, czy w zaistniałych warunkach wypowiedzenia jest ona implikowana 
wyraźnie, słabo, czy wcale. Takie (techniczne, bo bazujące jedynie na intro- 
spekcji i odbiorze konceptualizacji przez autorkę pracy) podejście pozwa
la przede wszystkim na odróżnienie przypadków eksplikowania informa- 
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cji w jakimś stopniu „zawartej” w tekście od dowolnego wzbogacania TD 
przez tłumacza.

Ponieważ eksplicytacja jest pojęciem relacyjnym, tj. zakładającym po
równanie co najmniej dwóch wariantów konceptualizacyjnych (Steiner 
2005: 12), w badaniu zwrócono szczególną uwagę na opcjonalność wybo
ru translatorskiego, który przysługiwał tłumaczowi w konkretnych warun
kach. Sprawdzono więc, czy analizowane jednostki TW dopuszczają wielość 
rozwiązań translatorskich, które są akceptowane na gruncie języka docelo
wego. Na inicjalnym etapie analizy prześledzono więc, czy szwedzkie i pol
skie reguły stylistyczne nie wprowadzają w tym względzie jakichś wyraź
nych ograniczeń.

Poradniki stylistyczne oraz prace konfrontatywne dostarczają jedynie 
wyrywkowych informacji na temat sposobu i dopuszczalności konstruowa
nia połączeń spójnikowych i bezspójnikowych między zdaniami i ich czło
nami. Dlatego należy założyć, że ich realizacja w tekście w znacznym za
kresie zależy od intuicji i wyczucia stylistycznego tłumacza - rodzimego 
użytkownika języka. Zawarte w takich źródłach informacje pomagają jed
nak ustalić, czy między językami spotykającymi się w przekładzie nie ist
nieją jakieś wyraźne różnice systemowe zachodzące na poziomie tego ro
dzaju połączeń.

Powszechnie uznaje się, że jedną z cech bardziej potocznej odmiany ję
zyka szwedzkiego (wykorzystywanej w opowiadaniu i relacjonowaniu fak
tów) jest tworzenie długich ciągów zdań współrzędnych, które łączy się za 
pomocą spójnika och. Spójnik ten może zostać pominięty, co jednak wywo
ła efekt większej dobitności narracji i zwiększy jej tempo. Dlatego zgodnie 
z informacją podawaną przez Telemana et al. (1999: 888) asyndetyczna ko- 
pulatywna koordynacja zdań jest traktowana jako stosunkowo rzadkie zja
wisko w stylu neutralnym języka szwedzkiego. Wprowadzenie asyndetycz- 
nych połączeń między zdaniami łączy się więc z wywołaniem określonego 
efektu stylistycznego.

W języku polskim daje się zaobserwować podobną prawidłowość. Rów
nież i tu możliwe jest tworzenie takich ciągów, zarówno przy użyciu spójni
ków, jak i bezspójnikowo. Istnieje jednak dość powszechne przekonanie, że 
wypowiedzenia zbudowane na podstawie współrzędnej koordynacji spójni
kowej mogą być dłuższe w języku szwedzkim niż polskim.

Wierzbicka i Wierzbicki (1968: 147) podkreślają natomiast, że o po
prawności bezspójnikowego łączenia kilku zdań pojedynczych w polszczyź- 
nie decyduje symetria wypowiedzenia. Jak ujmują to ci badacze: „zdania 
pojedyncze wolno nam połączyć bez spójnika - w jedno zdanie złożone, je
śli budowa ich jest symetryczna. Wspólny element znaczeniowy [...] powi
nien zajmować to samo miejsce w strukturze treściowej owych zdań [...].
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W przeciwnym razie między zdaniami należy postawić kropkę”. Sytuację 
taką ilustruje poniższy przykład:

Zimno mi, boli mnie głowa, nie mam apetytu (Wierzbicka i Wierzbicki 1968: 147).

Wierzbicka i Wierzbicki (1968: 148) dodają również, że „[jjeśli dwa (lub 
więcej) zdania pojedyncze spełniają warunki konieczne, aby zdania te wol
no było połączyć spójnikiem »i« - to wolno również połączyć te zdania bez- 
spójnikowo (»przecinkiem«)”. Podobnie jak w szwedczyźnie, wykreuje się 
w ten sposób efekt większej dobitności i żywotności języka, charaktery
styczny dla jego bardziej potocznych odmian.

Zdaniem Englund Dimitrovej (2005: 163) również uszeregowanie jed
nostek mniejszych niż zdanie jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim w neu
tralnym stylu języka szwedzkiego. Zestawienia takie, zawierające np. frazy 
nominalne, są w stylistyce szwedzkiej określane jako hopning ‘akumula
cja, nagromadzenie’ i łączą się z efektem kondensacji myśli (Cassirer 1979). 
Zjawisko to występuje także w innych językach (por. niemieckie Häufung), 
w tym w języku polskim. Można zatem założyć, że efekt stylistyczny, wy
kreowany w oryginale na podstawie takiego rodzaju uszeregowania, będzie 
mógł ulec odtworzeniu w polskim tekście tłumaczenia również w tym 
przypadku.

W kontekście przeprowadzanego badania należy także uwzględnić je
dyne studium konfrontatywne szwedzko-polskie, w którym podejmuje się 
kwestię przystawalności wymienionych języków na poziomie uszerego- 
wań współrzędnych (por. Maciejewski 1983). Maciejewski (1983:152-154) 
zwraca uwagę na wrażliwość spójników parataktycznych na związki typu 
ontologicznego, np. dotyczące identyczności cech, ciągłości referowanych 
zdarzeń itp. Kopulatywne i (określane jako konektor addytywny, którego 
głównym wykładnikiem jest szwedzkie och) charakteryzuje się niewyspecy- 
fikowanym znaczeniem „p posiada związek z q”. Dzięki spójnikowi orzeka 
się, że treść kilku zdań jest w jakiś sposób ze sobą powiązana, przy jedno
czesnym zastrzeżeniu, że bliższe określenie rodzaju takiego powiązania nie 
jest możliwe. Jednak, jak podkreśla ten badacz, użycie spójnika i łączy się 
z wymogiem zachowania pewnej jednorodności stanów rzeczy, o których 
mowa. Elementarnym przejawem takiej jednorodności jest przynależność 
obiektów do tego samego subtekstu, tj. pewnej całości treściowej, która 
bazuje na koherencji i koreferencji, np. Jan dużo pracował i dużo pił ‘Jan ar- 
betade mycket och drack mycket’ (por. Maciejewski 1983: 33, 152). Nato
miast jednorodność na poziomie hipotaksy oznacza, że zdania podlegają
ce uszeregowaniu funkcjonują jako argumenty zdania nadrzędnego, tak jak 
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ma to miejsce w konceptualizacji poniżej, która bazuje na zdarzeniach wy
mienionych wcześniej w tekście (Maciejewski 1983: 153).

Słychać było radio. Sąsiedzi się kłócili. Dzieci krzyczały. Wschodnie mocarstwo chciało 
wkroczyć. Wszystko to mi przeszkadzało.
Radion var pi. Grannarna gralade. Barnen skrek. En ôstlig stormakt ville angripa. Alit 
detta storde mig.

Przeszkodziło mi to, że było słychać radio i że...
Det storde mig det att radion var pi och att...

W wymienionych tu przypadkach struktury obydwu języków wykazują 
się zatem przystawalnością.

Maciejewski (1983) zaznacza także, że szwedzki spójnik och oraz pol
ski i nie pokrywają się w pewnych kontekstach. W takich przypadkach od
powiednikiem szwedzkiej jednostki jest zazwyczaj konektor a, który ba
dacz uznaje za „wyznacznik kontynuacji subtekstu” (Maciejewski 1983: 
153). Funkcja ta jest charakterystyczna dla języka polskiego, tak jak widać 
to w przykładach poniżej:

Jan czytał książkę i robił notatki.
Jan laste en bok och gjorde anteckningar.
‘Jan czytał książkę i Piotr robił notatki.
Jan laste en bok och Peter gjorde anteckningar (Maciejewski 1983: 153).

Można zatem stwierdzić, że szwedzkie och odznacza się szerszym zakre
sem treściowym, który w języku polskim, w zależności od warunków kon
tekstowych, może być uszczegóławiany za pomocą wielu struktur, nie tylko 
i lub a, ale także oraz, więc, i wtedy, i ponieważ itp. (Maciejewski 1983:154).

Mimo iż opisanie pełnej przystawalności języka polskiego i szwedzkiego 
na płaszczyźnie uszeregowań współrzędnych realizowanych w szwedczyź- 
nie za pomocą och lub bezspójnikowo wymaga dodatkowych badań porów
nawczych, zaprezentowane tu informacje pozwoliły wstępnie stwierdzić, że 
przekład szwedzko-polski nie łączy się z wyraźnymi ograniczeniami syste
mowymi, które istnieją między wymienionymi językami na tym poziomie. 
Definitywne wykluczenie przypadków takich ograniczeń wymaga jednak 
sprawdzenia pod tym kątem każdej poddawanej analizie jednostki. Waru
nek ten uwzględniono w badaniu.

Już na etapie doboru jednostek TW ustalono, czy w ich przypadku jest 
potencjalnie możliwe zastosowanie literalnego (tj. w maksymalnym stop
niu odwzorowującego szwedzkie połączenia na poziomie syntagmatycz- 
nym i syntaktycznym) tłumaczenia na język polski oraz czy tłumaczenie ta
kie nie owocuje niegramatycznym wypowiedzeniem w tym języku. Dlatego 
każde prezentowane poniżej szczegółowe omówienie materiału językowe
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go rozpoczyna się od tłumaczenia konkretnej szwedzkiej jednostki na język 
polski, które bazuje na maksymalnie dosłownym odwzorowaniu analizowa
nych połączeń. Zabieg taki pozwolił wykluczyć te przypadki ewentualnych 
ueksplicytnień lub implicytacji, które są wymuszane przez różnice syste
mowe zachodzące między omawianymi językami. Jeśli zastosowany w ory
ginale sposób łączenia członów w ramach jednostki może zostać w pełni 
odwzorowany w języku polskim i odwzorowanie takie nie łączy się z wy
kreowaniem w tym języku niegramatycznej konstrukcji, wszystkie zmiany 
w ramach połączeń prowadzące do ich ueksplicytnienia/likwidacji na płasz
czyźnie werbalizacji mogą być traktowane jako opcjonalne.

Kolejną kwestią było ustalenie, w jakim zakresie połączenia występu
jące w ramach tej samej jednostki TW mogą zostać uszczegółowione lub 
umieszczone w bazie konceptualizacji przez jednego tłumacza. Przyjęto za
sadę, że takie ueksplicytnienia/implicytacje mogą dotyczyć każdego z punk
tów w stopniu maksymalnym. Uwzględnienie tego czynnika umożliwiło 
ustalenie punktu odniesienia dla określenia stopnia natężenia eksplicytacji/ 
implicyacji w analizowanym materiale.

Można założyć, że wykorzystanie połączeń spójnościowych w tekstach 
tłumaczeń jest opcjonalne i zależy od preferencji tłumacza. Zastosowanie 
tego samego typu lub różnych połączeń z dużą częstotliwością w ramach 
wybranego wycinka tekstu może jednak kreować szczególny efekt stylistycz
ny. Prześledźmy to na przykładzie jednej z jednostek omawianych w części 
analitycznej pracy (jednostka A). Wszystkie zastosowane w niej połączenia 
asyndetyczne zostały w polskim przekładzie ueksplicytnione, co przyczyni
ło się do wykreowania efektu intensyfikacji zdarzeń („wszystkiego” zrobiło 
się naprawdę dużo):

Hon har ett fantastiskt rikt liv; (a) hon alskar sin sjâlvstandighet, (b) sin frihet, (c) sina 
frukostar pâ balkongen, (d) resor och tjejemiddagar, (e) promènera ensam genom ett 
regn, (f) hóstarna, (g) tystnaden, (h) helgerna pâ landet. Alit (L: 22, zmiany: E.D.-B.).

Ma fantastycznie bogate życie; (a) kocha swoją niezależność (b) i wolność (c) i śniadania 
na balkonie (d) i podróże i spotkania z przyjaciółkami (e) i samotne spacery w deszczu 
(f) i jesień (g) i ciszę (h) i święta na wsi. Wszystko (E.D.-B.).

Efekt taki zostałby jednak także wykreowany w przypadku zastosowa
nia ueksplicytnień w miejsce każdego połączenia asyndetycznego w języ
ku szwedzkim, np.:

Hon har ett fantastiskt rikt liv; (a) hon alskar sin sjâlvstandighet (b) och sin frihet 
(c) och sina frukostar pâ balkongen (d) och resor och tjejemiddagar (e) och promène
ra ensam genom ett regn (f) och hóstarna (g) och tystnaden (h) och helgerna pâ landet. 
Alit (L: 22, zmiany: E.D.-B.).
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Należy zatem założyć, że prawdopodobieństwo zastosowania ueksplicyt- 
nień we wszystkich poddawanych analizie punktach w ramach jednostki 
jest potencjalnie możliwe w przypadku każdego tłumacza.

Zestawienie poniżej pokazuje liczbę poddawanych analizie potencjal
nych ueksplicytnień w poszczególnych jednostkach TW.

Tabela 1. Liczba potencjalnie możliwych ueksplicytnień w tłumaczeniach jednostek TW3

EKSPLICYTACJA A B C D E F G H I

Liczba poddawanych analizie 
punktów (a), (b), (c) itd. 
w jednostce TW

8 3 8 2 - 1 2 1 1

Łączna liczba potencjalnie 
możliwych wystąpień zjawiska 
w jednostce

272 102 272 68 - 34 68 34 34

W przypadku punktów obecnych w TW, które stanowią podstawę ba
dania implicytacji, przyjęto taką samą zasadę, co ilustruje przykład poni
żej, gdzie szwedzkie wyrażenia w (a), (b) i (c) nie znalazły odpowiedników 
w tłumaczeniu (#).

(a) Sedan gär det ett tag (b) och han hörs inte av (c) och hon tänker att det mäste vara 
nät fei (L: 26, zmiany: E.D.-B.).

(a) # Mija trochę czasu, (b) # on nie daje znaku życia, (c) # wydaje się, że coś jest nie tak 
(E.D.-B.).

Tabela 2. Liczba potencjalnie możliwych implicytacji w tłumaczeniach jednostek TW

IMPLICYTACJA A B C D E F G H I

Liczba poddawanych analizie 
punktów (a), (b), (c) itd. 
w jednostce TW

1 - - 4 3 3 - 5 -

Łączna liczba potencjalnie 
możliwych wystąpień zjawiska 
w jednostce

34 - - 136 102 102 - 170 -

Poza wyznaczonymi dla celów analizy punktami w badaniu zwróco
no także uwagę na ueksplicytnienia, które zostały zaklasyfikowane jako 
dodatkowe. Za takie uznano uzupełnienia treści pojawiające się w innych 
miejscach aniżeli te, które zostały wyznaczone w ramach danej jednostki

3 Źródłem wszystkich tabel w niniejszej monografii są opracowania własne. 
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A-I i określone jako (a), (b), (c) itd. Dodatkowo dotyczyły one wyłącznie 
przypadków definitywnego odejścia od tekstu oryginału, które można zaob
serwować w tłumaczeniu. Takie czysto „odautorskie” (tj. stanowiące prze
jaw inwencji tłumacza) ueksplicytnienia bazują na informacji, której istnie
nie można potwierdzić w TW w stopniu zerowym (lub znikomym) i która 
jest traktowana jako skrajny punkt kontinuum implikowanej treści napę
dzającej eksplicytację. W podobny sposób rozpatrywano informację eks- 
plikowaną w TW, która ulega przesunięciu do bazy konceptualizacji w TD. 
W przypadku implicytacji analizie poddawane były jedynie jednoznaczne 
pominięcia treści, która została wyartykułowana w TW za pomocą konkret
nych wyrażeń językowych. Należy jednak zaznaczyć, że o ile na płaszczyź
nie połączeń spójnikowych, których nie wyartykułowano w TD, można mó
wić o wysokim prawdopodobieństwie wydedukowania implikowanej treści 
przez potencjalnego odbiorcę, to tzw. dodatkowe implicytacje (które z per
spektywy krytyki przekładu stanowią opuszczenia treści obecnej w orygina
le) nie spełniają tego warunku (lub spełniają go w stopniu minimalnym). Są 
jednak traktowane jako skrajny przejaw implicytacji. Podobne ujęcie oby
dwu zjawisk można odnaleźć w pracy Englund Dimitrovej (1993).

Uwzględnienie takich dodatkowych przejawów werbalizacji/braku wer
balizacji treści TW w tłumaczeniu jest istotne w kontekście bliższego po
znania omawianych zjawisk. Pozwala na uchwycenie i porównanie skraj
nie różnych rodzajów ueksplicytnień/implicytacji: a) odnoszących się do 
kształtowania spójności tekstu pod wpływem impulsów TW bądź b) ba
zujących na inwencji przekładowcy. Tym samym przyjęto, że zarówno eks
plicytacja, jak i implicytacja stanowią złożone kategorie prototypowe, któ
re na płaszczyźnie implikowanej/eksplikowanej treści zawierają przypadki 
bardziej centralne i peryferyjne (por. Kamenicka 2007: 55).

W analizie materiału zastosowano perspektywę opisową (w odróżnie
niu od preskryptywnej). Oznacza to, że w centrum zainteresowania Znajdo
wał się sposób postępowania tłumacza jako taki, a nie problem ekwiwalen
cji. Ponieważ badanie miało służyć potwierdzeniu bądź sfalsyfikowaniu tezy 
dotyczącej powszechności określonego zjawiska przekładowego, nie było 
potrzeby ustosunkowywania się do kwestii, czy i w jakim stopniu rozpatry
wane tłumaczenie (na poziomie jednostki tłumaczeniowej) jest konceptu
alnie ekwiwalentne względem oryginału. Przypomnijmy, że ekwiwalencja 
nie jest także sprawdzana w materiale konstytuującym korpusy bilingwalne. 
W analizie były brane pod uwagę zarówno bardziej, jak i mniej udane roz
wiązania translatorskie zastosowane w ramach konkretnej jednostki tekstu. 
Należy jednak zaznaczyć, że nie chodzi tu o tłumaczenia całkowicie błędne, 
tj. wynikające z niezrozumienia TW przez tłumacza (wykluczane z analizy). 
Badaniu były zatem poddawane przede wszystkim reakcje wielu tłumaczy 



108 Eksplicytacja w nieprofesjonalnym przekładzie szwedzko-polskim...

na ten sam bodziec językowy (daną strukturę TW) w kontekście wyznaczo
nych jednostek TW. Podejmowane przez tłumaczy działania i leżące u ich 
podstaw motywacje były rozpatrywane z perspektywy językoznawstwa ko
gnitywnego.

5.2. Cele badawcze
Nadrzędnym celem analizy było poznanie istoty funkcjonowania ekspli- 
cytacji w „trzecim kodzie”. Założono, że jeśli eksplicytacja jest uniwersa- 
lium translatorskim, powinna być przejawem właściwości umysłu ludz
kiego, a więc naturalnym działaniem tłumacza w warunkach określonych 
w sytuacji tłumaczenia. Dlatego jej występowanie powinno się potwierdzić 
w większości przypadków, tj. w ponad 50% potencjalnie możliwych wystą
pień tego zabiegu w zgromadzonych tłumaczeniach. Punktem odniesienia 
dla niej powinna być implicytacja, której powszechność ustalono według ta
kich samych założeń.

W pracy postawiono następujące szczegółowe pytania badawcze:
1. Czy dążenie do eksplikowania treści na poziomie wyróżnionych jed

nostek TW jest posunięciem powszechnie stosowanym przez tłuma
czy, czy może jedynie efektem działania niektórych z nich?

2. Jeśli ueksplicytnienia takie istnieją w przypadku określonych w bada
niu punktów implikujących jakąś treść w oryginale, to jaki jest ich ro
dzaj i czy można wyróżnić struktury, które w większym stopniu ani
żeli inne wyzwalają takie działanie tłumaczy?

3. Czy obok punktów wyznaczonych dla celów badania w przekładach 
analizowanych jednostek TW występują dodatkowe ueksplicytnie
nia?

4. W jakim stopniu tłumacze wykazują zbieżne reakcje na płaszczyźnie 
implicytacji w określonych w badaniu punktach?

5. Czy tłumacze stosują dodatkowe implicytacje?
6. W jakim stopniu eksplicytacja łączy się (współgra) z implicytacją 

w ramach danej jednostki?
7. W jakim zakresie eksplicytacja/implicytacja wpisuje się w strategię 

przyjmowaną przez tłumacza?
8. Jakie motywacje poznawcze mogą się kryć za działaniami tłumaczy 

w zakresie stosowania omawianych zjawisk przekładowych?
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5.3. Analiza materiału

5.3.1. Kierunek: implicytność eksplicytność
Każda wybrana dla celów analizy jednostka TW została oznaczona za po
mocą symboli. Zatem przykładowo (Aa) oznacza, że analizie poddaje się 
połączenie (a) w ramach jednostki (A) itd. Poszczególnym tłumaczeniom 
tych jednostek zostały nadane kolejne numery 1-34. (A23) informuje nas 
zatem, że tłumaczenie połączenia dotyczy jednostki (A) pochodzącej z tek
stu tłumaczenia nr 23 ze zgromadzonego materiału. Określone w badaniu 
jednostki stanowią tertium comparationis w niniejszej analizie.

W jednostce (A) zastosowano połączenia bezspójnikowe zarówno mię
dzy zdaniami, (Aa), jak i między poszczególnymi członami w zdaniu, (Ab) 
- (Ah). W tym drugim przypadku na uwagę zasługuje rodzaj członów, któ
re ulegają uszeregowaniu. Są to w większości frazy nominalne, które łączy 
wyraźna relacja koniunkcji. W punkcie (Ae) następuje jednak zmiana for
my członu, ponieważ wykorzystany zostaje czasownik promènera ‘spacero
wać’ wprowadzający równoważnik zdania. W przypadku jednego połącze
nia zastosowano w oryginale spójnik kopulatywny och ‘i’, którego realizacja 
także jest brana pod uwagę w analizie. Jednostka odznacza się jednolito
ścią pod względem treści implikowanej w obrębie poszczególnych punktów.

(A) Hon har ett fantastiskt rikt liv; (a) hon alskar sin sjâlvstândighet, (b) sin frihet, (c) 
sina frukostar pi balkongen, (d) resor och tjejemiddagar, (e) promènera ensam genom 
ett regn, (f) hostarna, (g) tystnaden, (h) helgerna pi landet. Alit (L: 22, zmiany: E.D.-B.).

(AA) Ma fantastycznie bogate życie; (a) kocha swoją niezależność, (b) swoją wolność, (c) 
swoje śniadania na balkonie, (d) podróże i spotkania z przyjaciółkami, (e) samotne spa
cery w deszczu, (f) jesienie, (g) ciszę, (h) święta na wsi. Wszystko (21, zmiany: E.D.-B.).

Sposób realizacji poszczególnych punktów w ramach jednostki (A) ilu
struje tabela 3.

Tabela 3. Realizacja połączeń między członami w ramach jednostki A

(Aa) (Ab) (Ac) (Ad) och (Ae) (Af) (Ag) (Ah)

Ueksplicytnianie 1 1 1 fi 22 5 3 1 fi
Brak ueksplicytniania 33 31 33 34 12 29 31 33 34

Powyższe zestawienie pokazuje, że eksplicytacje zostają zastosowane 
w zgromadzonych przekładach w większości analizowanych asyndetycz- 
nych połączeń wyjściowych. Są jednak bardzo rzadkie. Wyraźnie plasują się 
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poniżej 50% zgromadzonych tekstów tłumaczeń. Za dominującą tendencję 
można więc uznać tłumaczenie bazujące na literalnym odwzorowaniu wyj
ściowych struktur w poddawanych analizie punktach.

Przyjrzyjmy się bliżej wykładnikom eksplicytacji. W przypadku połącze
nia (Aa) dodano spójnik a zaledwie w jednym tłumaczeniu:

(1)
Ono [życie] jest naprawdę fantastyczne. A ona kocha swoją samodzielność, [...] (A4).

W (Ab) w dwóch przypadkach zastosowano spójnik i, a w jednym po
wtórzenie treści:

(2)
[...] uwielbia swoją wolność i niezależność, [...] (A10).
[... ] uwielbia bycie niezależną, uwielbia swoją wolność, [... ] (A29).

Powtórzenie zastosował również jeden tłumacz w (Ac), mimo iż wydaje 
się ono całkowicie zbędne. Tym samym stało się środkiem emfazy:

(3)
Angela kocha swoją samodzielność i wolność, kocha swoje śniadania na balkonie, (...] 
(A31).

Spójnik i wykorzystano natomiast w (Ag):

(4)
[...], samotne spacery w deszczu, jesień i ciszę, weekendy na wsi. Wszystko (A17).

W żadnym przypadku nie wyprofilowano połączenia (Ad) i (Ah). Brak eks
plicytacji w (Ah) może wydawać się zaskakujący, ponieważ jest to ostatnie po
łączenie w dłuższej sekwencji członów i w naturalny sposób mogłoby podlegać 
uwypukleniu. Brak ueksplicytnienia w punkcie (Ad) wydaje się natomiast mo
tywowany kontekstowo. Ponieważ spójnik och ‘i’ został wykorzystany w TW 
w punkcie następującym zaraz za (Ad), dodawanie kolejnego spójnika w bez
pośrednim otoczeniu mogło wydawać się tłumaczom nienaturalne.

W przypadku punktu (Ae) w czterech przypadkach eksplicytacja bazu
je na powtórzeniu treści, tak jak w przykładzie (5) poniżej. Jeden z tłuma
czy zastosował natomiast wyrażenie a nawet, które jest nacechowane mo- 
dalnie - (6).

(5)
[...] uwielbia swoją wolność i niezależność, śniadania na balkonie, podróże, babskie 
wieczory, uwielbia spacerować sama na deszczu, jesień [...] (A 10).
(6)
[...] swoje śniadania na balkonie, podróże i spotkania z kumpelami, a nawet samotne 
spacery w deszczu, jesienną słotę, [...] (A28).
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Jednocześnie należy podkreślić, że (Ae) jest najczęściej wypełnianym po
łączeniem w analizowanej jednostce. Przyczyny takiego stanu rzeczy można 
się dopatrywać w tym, że w szwedzkim oryginale zostaje zmieniona forma 
wyrażenia w sekwencji. Za serią fraz nominalnych następuje równoważnik 
zdania. Może to więc być jedno z takich miejsc, które wymagają od tłumacza 
większego wysiłku konceptualnego łączącego się z reorganizacją treści i wpi
saniem wyrażenia w kontekst wypowiedzi. Spostrzeżenie to wydaje się za
tem potwierdzać tezę, że ueksplicytnianie może być skorelowane z przysta- 
walnością struktur między językiem wyjściowym a docelowym. Jeśli pojawia 
się jakaś trudność na płaszczyźnie środków wyrażania treści, tłumacz wybiera 
drogę większej eksplicytności, aby odbiór komunikatu na gruncie języka do
celowego nie został zakłócony. Natężenie tego zjawiska, plasujące się jednak 
na poziomie 14,7% jego potencjalnie możliwych zastosowań w danym punk
cie i nie pozwala traktować ueksplicytnień jako powszechnych.

Powtórzenie jako środek ueksplicytniania TD występuje również 
w punkcie (Af). W niektórych przekładach ulega zmodyfikowaniu poprzez 
użycie wyrażenia bliskoznacznego, co ilustrują konceptualizacje w przed
stawionej poniżej pozycji (7).

(7)
kocha swoją niezależność, wolność, swoje śniadania na balkonie, podróże i babskie 

obiady. Kocha samotnie spacerować w deszczu, kocha jesienie, ciszę, [... ] (Ali).
[...] uwielbia swoją samodzielność, swoją wolność, swoje śniadania na balkonie, wy
cieczki i babskie wieczory, uwielbia spacerować samotnie w deszczu, lubi jesień, ciszę, 
weekendy na wsi. Wszystko (Al2).

Zgromadzony materiał językowy pozwala również zaobserwować ten
dencję przeciwną do ueksplicytniania TD, tj. implicytację. Dość liczną ka
tegorię stanowią przypadki, w których tłumacze nie tylko nie stosują żad
nych ueksplicytnień w wyznaczonych punktach (Aa), (Ab) itd., ale również 
likwidują połączenie, które jako jedyne zostało uwypuklone w TW. Pomi
nięcie spójnika och ‘i/a’ w 12 tłumaczeniach, rozpatrywane czysto nominal
nie, tj. bez uwzględniania sąsiednich struktur, jawi się w zaistniałym kon
tekście jako dość wyraźna tendencja. Tekst tłumaczenia wygląda wtedy tak, 
jak w przykładzie (8), gdzie implicytację zaznaczono za pomocą symbolu #.

(8)
Ma fantastycznie bogate życie, kocha swoją samodzielność, wolność, swoje śniadania na 
balkonie, podróże, # kolacje z dziewczynami, samotne spacery w deszczu, jesienie, ciszę, 
weekendy na wsi. Wszystko (A 15).

Analiza wykazała, że w ramach jednostki (A) tłumacze stosują uekspli- 
cytnienia również poza wyznaczonymi punktami. Dodają informację o za
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barwieniu modalnym, której istnienie trudno potwierdzić w oryginale, tak 
jak w konceptualizacjach przedstawionych w pozycji (9).

(9)
Angela prowadzi niesamowicie bogate życie. Uwielbia swoją niezależność, swoją wol
ność, swoje śniadania na balkonie, [...]. Wszystko to naprawdę kocha (A30). 
Naprawdę wszystko (A31).
Jej życie jest naprawdę bardzo bogate (A27).

W analizowanym fragmencie potwierdzono łącznie pięć tego rodzaju, 
dodatkowych, subiektywnych ueksplicytnień.

Pierwsze spojrzenie na zjawisko eksplicytacji, które w ramach (A) po
twierdzono w zaledwie 19 przypadkach, w niektórych tylko tekstach tłu
maczeń, nie pozwala stwierdzić jej powszechności. Jednocześnie umożliwia 
zwrócenie uwagi na implicytację, którą zastosowała dość znaczna liczba tłu
maczy, 35% z nich. W przypadku (A) nie stwierdzono natomiast dodatko
wych implicytacji.

Przyjrzyjmy się teraz kolejnej jednostce TW.

(B) Nár en sydamerikan var en minad pi hennes jobb bórjade hon gi igenom hur det 
skulle vara att bórja ett helt nytt liv i Brasilien, (a) lara sig ett nytt sprik, (b) slappa alit 
gammalt. (c) De hade aldrig ens pratat med varann, men hans blick var si behaglig (L: 
23, zmiany: E.D.-B.).

(BB) Kiedy pewien Latynos był przez miesiąc u niej w pracy, zaczęła rozpatrywać, jak by 
to było rozpocząć całkiem nowe życie w Brazylii, (a) uczyć się nowego języka, (b) porzu
cić wszystko, co dawne, (c) Nigdy nawet ze sobą nie rozmawiali, ale jego spojrzenie było 
tak czarujące (26, zmiany: E.D.-B.).

W poddawanej analizie jednostce (B) oraz w zamieszczonym powyżej jej 
maksymalnie wiernym tłumaczeniu (BB) jako (Ba) i (Bb) zostały oznaczone 
połączenia między kolejnymi równoważnikami zdania. Wyraźnie implikują 
one relację koniunkcji. Natomiast w punkcie (Bc) trudno sprecyzować ro
dzaj implikowanej treści. Założono więc, że zaznacza się ona w stopniu mi
nimalnym. Prześledźmy zatem, czy wyraźnie i słabo implikowane relacje są 
przez tłumaczy traktowane w różny sposób. Sposób realizacji poszczegól
nych połączeń ilustruje tabela 4.

Tabela 4. Realizacja połączeń między członami w ramach jednostki (B)

(Ba) (Bb) (Bc)

Ueksplicytnianie Q 4 6

Brak ueksplicytniania 34 30 28
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Przeprowadzona analiza wariantów tłumaczeniowych (B) kolejny raz po
zwala zauważyć, że zjawisko eksplicytacji może wykazywać związek z przy- 
stawalnością struktur języków wyjściowego i docelowego. Jeśli dokładne od
wzorowanie konceptualizacji oryginału jest możliwe (ponieważ sprzyjają 
temu struktury języka docelowego), ueksplicytnianie wydaje się być stoso
wane w minimalnym zakresie. Potwierdzają to także wyniki analizy wcze
śniejszych punktów (Aa, Ad, Ae itd.) oraz punktu (Ba). Tu żaden z tłumaczy 
nie uszczegółowił połączenia między odcinkami tekstu, chociaż wykorzysta
nie spójnika i było potencjalnie możliwe. W (Bb) werbalizację treści zreali
zowano natomiast zaledwie czterokrotnie, co ilustruje przykład (10).

(10)
[... ] zaczęła rozmyślać, jak by to było zacząć zupełnie nowe życie w Brazylii, nauczyć się 
nowego języka i porzucić wszystko, co stare (B23).

Wymieniona powyżej konceptualizacja pozwala także zwrócić uwagę 
na sposób konceptualizowania treści, który wydaje się naturalny na grun
cie polszczyzny. W sytuacji współrzędnego połączenia członów odznacza
jących się symetrią (np. kilku fraz nominalnych, równoważników zdań), 
których zachowanie jest możliwe w tekście polskiego tłumaczenia, uekspli- 
cytnieniu ulega połączenie między dwoma ostatnimi z nich. Można więc 
przypuszczać, że mamy tu do czynienia z oddziaływaniem na przekład swo
istego rodzaju normy języka docelowego. Norma ta nie zadziałała jednak 
w analogicznej sytuacji w przypadku połączenia (Ah). Podobne warunki 
kontekstowe mogą więc wywołać różne działania tłumaczy.

Co ciekawe, w mniej wyraźnie implikowanym połączeniu (Bc) zasto
sowano największą ilość ueksplicytnień (chociaż było ich zaledwie sześć). 
Wszystkie wydają się potwierdzać dążenie tłumaczy do wyrażania się w spo
sób, który może być odbierany jako uładzony stylistycznie, tak jak w przy
kładach w pozycji (11) poniżej. Uwypuklona treść przypomina więc subiek
tywną „odautorską” informację, na którą zwrócono uwagę np. we wcześniej 
przywołanym przykładzie (9).

(11)
Wprawdzie nigdy nawet ze sobą nie rozmawiali, jednak jego spojrzenie było tak niesa
mowite... (B32).
Co prawda nigdy nie było okazji, by mogli ze sobą chociaż porozmawiać, ale [... ] (B8). 
Szkopuł w tym, że nigdy nawet nie rozmawiała z uroczym cudzoziemcem (B30).

Także w ramach jednostki (B) tłumacze wzbogacali tekst o własne infor
macje, tworząc niekiedy serie takich uzupełnień, co ilustrują konceptualiza- 
cje w pozycji (12). Ueksplicytnienia traktowane jako dodatkowe zaznaczo
no podkreśleniem. Łącznie zastosowano ich 10.
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(12)
[...], ale jego spojrzenie było przecież takie przyjemne (BI8).
[...] natychmiast zaczęła wyobrażać sobie jak by to było rozpocząć zupełnie nowe ży
cie w Brazylii, [...] (B32).
[...], zaczęła się zastanawiać, jak by to było, zacząć całkiem nowe życie w Brazylii, [...]. 
Co prawda nigdy nie było okazji, by mogli ze sobą chociaż porozmawiać, ale jego spoj
rzenie było przyjemne (B8).
[... ] Od razu zaczęła wyobrażać sobie, jak to by było zacząć zupełnie nowe życie w Bra
zylii, [...]. Szkopuł w tym, że nigdy nawet nie rozmawiała z uroczym cudzoziemcem. 
Ale to jego spojrzenie - było takie ujmujące... (B30)

Także w przypadku jednostki (B) eksplicytacja jest zjawiskiem marginal
nym, zarezerwowanym dla niektórych przekładów. W żadnym z punktów 
nie przekroczyła 50% jej potencjalnie możliwych zastosowań. W nielicz
nych przypadkach wydaje się być preferowanym sposobem postępowania 
tłumaczy, także na płaszczyźnie dodatkowych ueksplicytnień, dzięki któ
rym najwyraźniej demonstrują oni swoją niezależność i preferencje styli
styczne. Podobnie jak w przypadku fragmentu (A), także tu za dominującą 
tendencję należy uznać wierność tłumaczy strukturom wyjściowym, które 
podlegają dosłownemu odwzorowywaniu.

Przejdźmy teraz do kolejnej jednostki tekstu wyjściowego - (C), w przy
padku której wyznaczone dla celów analizy punkty odznaczają się najwięk
szym urozmaiceniem. Ze względu na ten czynnik jednostkę można uznać 
za najbardziej złożoną konceptualnie.

(C) For det andra kommer han inte att vilja ha henne om han marker att hon âr angelâgen. 
Killar âr sidana. (a) Det ar konstigt, (b) det borde vara tvârtom. (c) Att de ville ânnu mer 
nâr de kânde hur mycket man âlskade dem, (d) hur gàrna man ville ha dem. Men sà âr 
det inte; (e) killar âr precis tvârtom. (f) Det har hon fàtt sig ihamrat frân mamma, syst- 
rar, kompisar, (g) tidningar. (h) Aidrig visa att man âr angelâgen (L: 21, zmiany: E.D.-B.).

(CC) Po drugie, on nie będzie chciał, gdy zauważy, jaka jest zdesperowana. Tacy są face
ci. (a) To dziwne, (b) powinno być na odwrót, (c) Że będą chcieć bardziej, gdy zauważą, 
jak bardzo się ich kocha, (d) jak bardzo chce się z nimi być. Ale tak nie jest, (e) faceci są 
zupełnie inni, (f ) Wbijała jej to do głowy mama, siostry, koleżanki, (g) gazety, (h) Nigdy 
nie okazuj, jak bardzo ci zależy (7, zmiany: E.D.-B.).

W obrębie jednostki przeanalizowano osiem punktów, które potencjalnie 
mogą ulec ueksplicytnieniu. Różnią się one jednak rodzajem i stopniem impli
kowania treści. (Cd) i (Cg) wyraźnie implikują relację koniunkcji, którą moż
na zrealizować za pomocą spójnika och ‘i’. Natomiast (Cb) i (Ce) sygnalizu
ją relację konsekutywną. Pierwszy punkt implikuje ją jednak wyraźniej aniżeli 
drugi. Na uwagę zasługuje punkt (Cc), zawierający elipsę, którą na podstawie 
poprzedniego wypowiedzenia można sparafrazować jako det borde vara sà... 
powinno być tak...’ Punkt (Cf) symbolizuje natomiast przypadek tzw. rozsze
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rzonej referencji (nieczystej deiktyczności w tekście), realizowanej za pomo
cą det, które anaforycznie odnosi się do złożonego obszaru treści konceptual
nej, wykreowanego w kontekście poprzedzającym zaimek W punktach (Ca) 
i (Ch) trudno jednoznacznie określić, jaki rodzaj relacji może zostać uaktyw
niony w umyśle tłumacza. W obydwu przypadkach chodzi o jakiś rodzaj na
wiązania do uprzedniego dyskursu. Połączenie wyartykułowane w TW za po
mocą spójnika adwersatywnego men ‘ale’ nie było brane pod uwagę w analizie. 
Sposób realizacji poszczególnych połączeń ilustruje tabela 5.

Tabela 5. Realizacja połączeń między członami w ramach jednostki (C)

(Ca) (Cb) (Cc) (Cd) (Ce) (CD (Cg) (Ch)

Ueksplicytnianie 3 16 23 4 3 Z s 3

Brak ueksplicytniania 31 18 11 30 31 27 26 31

Także analiza jednostki (C) wykazała, że tłumacze w przeważającej więk
szości przypadków odwzorowywali tekst oryginału na poziomie syntagma- 
tycznym, nie stosując ueksplicytnień w przekładach, tak jak ma to miej
sce w (CC) powyżej. Zastosowane eksplicytacje odznaczają się natomiast 
dużym zróżnicowaniem w poszczególnych punktach. Przyjrzyjmy się naj
pierw wyraźnie implikowanym relacjom.

W przypadku punktu (Cd) bardzo jednoznacznie implikowana relacja 
logiczna nie zaowocowała nasileniem eksplicytacji, którą zastosowało zale
dwie czterech tłumaczy. Repertuar wykorzystanych środków ograniczał się 
do spójnika i, tak jak w poniższym przykładzie (13).

(13)
[... ] jak mocno się ich kocha i jak bardzo się chce z nimi być! (C25)

Nasilenie eksplicytacji było znacznie większe w punkcie (Cg) i plaso
wało się na poziomie ośmiu tekstów (23,52%), co mogło być spowodowa
ne faktem, że jest to ostatnie z połączeń członów w wypowiedzeniu. W zde
cydowanej większości przypadków zostało zrealizowane za pomocą i. Tylko 
jeden z tłumaczy wykorzystał spójnik oraz. Wymienione przykłady umiesz
czono poniżej, w pozycji (14).

(14)
Mama, siostry, koleżanki i gazety wbiły jej to do głowy (C34).
Wbiła to sobie do głowy słuchając matki, sióstr, przyjaciółek oraz gazet (C2).

Dwukrotnie uszczegółowienie obrazu bazowało natomiast na warto
ściujących wyrażeniach o zabarwieniu modalnym nawet i a nawet, tak jak 
w (15) poniżej:
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(15)
Tę dewizę wpajały jej od zawsze mama, siostry, koleżanki, nawet czasopisma (C18).
[...] tę formułkę Angela wbiła sobie do głowy czytając gazety, słuchając znajomych, 
sióstr a nawet mamy (C28).

W obrębie konsekutywnego połączenia (Cb) ueksplicytnianie polskiego 
tekstu zastosowano 16 razy, tj. w 47% tłumaczeń. Ośmiokrotnie wykorzy
stano konsekutywny spójnik bo, niekiedy wzmacniany dodatkowym wyra
żeniem modalnym przecież-.

(16)
To dziwne, bo powinno być na odwrót (C6).
Dziwne, bo przecież powinno być na odwrót (C34).

Pozostałe jednostki ueksplicytniające polski tekst to: konsekutywny 
spójnik ponieważ (należący do wyższego rejestru językowego niż bo), ko- 
pulatywne i, wskazujące na luźniejszą interpretację TW dlaczego, oraz róż
nego rodzaju wyrażenia o zabarwieniu modalnym - tak naprawdę, prze
cież, chyba:

(17)
To jest dziwne, ponieważ powinno być raczej odwrotnie. [...] (C29).
Jest to dziwne i powinno być na odwrót. [...] (C25).
To dziwne, przecież powinno być dokładnie na odwrót. [...] (C16).
To dziwne, chyba powinno być na odwrót; [...] (C17).

Jest to zatem pierwszy zaobserwowany przypadek nasilonej eksplicyta- 
cji w zgromadzonym materiale. Ponadprzeciętne wykorzystanie ueksplicyt- 
nień w wymienionym punkcie może wskazywać na związek omawianego 
zjawiska ze złożonością konceptualną implikowanej w TW relacji. Spo
strzeżenia tego nie potwierdza jednak kolejny, zaklasyfikowany jako kon
sekutywny, punkt - (Ce), który obok (Ch) jest jednym z najrzadziej ueks- 
plicytnianych połączeń w ramach omawianej jednostki. Kolejny raz za 
uzasadnione należy przyjąć stwierdzenie, że ten sam rodzaj implikowanej 
informacji może wywołać skrajnie różne reakcje przekładowców.

W (Ce) zaledwie trzech adeptów zdecydowało się na bardziej eksplicyt- 
ne wyrażenie treści - dodajmy - realizowane za pomocą środków, które 
muszą być uznane za mniej prototypowe. Są to dwukropek, myślnik oraz 
całkowite przekształcenie wyjściowej konceptualizacji - przykłady umiesz
czono poniżej, w pozycji (18).

(18)
Lecz tak nie jest: z facetami jest dokładnie odwrotnie (C33).
Ale cóż, oni zachowują się zupełnie inaczej (C2).
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Ten rodzaj ueksplicytnień występuje także w (Ch), obok spójnika aby - (19):

(19)
Tego dowiedziała się od mamy, sióstr, kolegów i z gazet. Aby nigdy nie pokazywać swo
ich pragnień (C4).
Mama, siostra, koleżanki i gazety wbijały jej do głowy: nigdy nie pokazuj, jak bardzo ci 
zależy (C12).

Dwukropek, myślnik, wykrzyknik itp. należą do kategorii niestandar
dowych środków ueksplicytniania wypowiedzeń w przekładzie. Nawet je
śli ich użycie nie zawsze jest w pełni zgodne z obowiązującymi w polszczyź- 
nie konwencjami, w kontekście niniejszych badań musi być traktowane jako 
przejaw dążenia tłumacza do wyraźniejszego artykułowania informacji po
dawanej odbiorcy TD. Świadczy ono także o indywidualizmie tłumacza.

Na wysokim poziomie, tj. 23 razy, co stanowi 67,64% zgromadzo
nych tekstów tłumaczeń, eksplicytację zastosowano w charakteryzującym 
się eliptycznością punkcie (Cc). Tu najbardziej powszechnym środkiem 
(20 przekładów) było powtórzenie wiadomości wyrażonej już wcześniej 
w TD, tak jak w (20) poniżej.

(20)
To dziwne, powinno być wręcz przeciwnie. Powinni chcieć jeszcze bardziej, wiedząc 
[...] (C26).
Choć to dziwne, bo przecież powinno być odwrotnie. Powinni chcieć bardziej, gdy tyl
ko poczują [...] (C32).

Wymienione przykłady ueksplicytnień wydają się potwierdzać tezę, że 
im bardziej konceptualnie złożona implikowana informacja, tym wyraź
niejsze ślady eksplicytacji. Sytuacja nie jest jednak tak jednoznaczna, jak 
można by przypuszczać. Bliższe przyjrzenie się omawianej konceptualiza- 
cji pozwala zauważyć, że w niektórych warunkach kontekstowych omawia
ną strukturę trudno zrealizować na gruncie języka polskiego w formie in
nej aniżeli zawierającej powtórzenie. Trudność konceptualną potęgują więc 
także w pewnym stopniu ograniczenia narzucane przez konwencjonalny 
sposób wyrażania myśli, zastosowany przez tłumacza w uprzednim dys
kursie w języku docelowym. Tego rodzaju przypadki graniczne, tj. w mi
nimalnym stopniu spełniające wymóg opcjonalności wyboru konceptuali- 
zacyjnego, zasługują na szczególną uwagę, ponieważ nasilają wystąpienie 
zjawiska. Jest to, jak do tej pory, pierwszy przypadek powszechnego zasto
sowania eksplicytacji w analizowanym materiale.

Z drugiej strony trudność na płaszczyźnie konceptualizacyjnej, na którą 
natrafiają tłumacze, skłania do przeformułowywania treści i kreowania bar
dziej indywidualnego oglądu sytuacji, co ilustrują przykłady przedstawione 
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w (21) poniżej, gdzie za pomocą jednostek ach gdyby, żeby oraz żeby tak wy
rażone zostaje życzenie.

(21)
Jest to dziwne i powinno być na odwrót. Ach, gdyby oni chcieli jeszcze bardziej, (...) (C25). 
I to jest dziwne, powinno być na odwrót. Żeby chcieli jeszcze więcej kiedy czują (...) (C24). 
To jest dziwne, bo powinno być na odwrót. Żeby tak chcieli jeszcze więcej, gdy (...) (C10).

W interesujący sposób przedstawia się także sposób ueksplicytniania 
(Cf). Szwedzkie wypowiedzenie rozpoczyna się od anaforycznego zaimka 
det, odnoszącego się do treści wyprofilowywanej przez wcześniejsze wypo
wiedzenia. Jest to więc informacja tematyczna stanowiąca punkt wyjściowy 
dla dalszych zdarzeń, co może skłaniać tłumacza do jej uwypuklenia w celu 
ułatwienia potencjalnemu odbiorcy odbioru komunikatu. Eksplicytację za
stosowało tu jednak jedynie siedmiu tłumaczy. Maksymalnie schematycz
ne det było realizowane jako bogatsza pod względem treści fraza nominalna 
(lub inna), tak jak poniżej, w (22).

(22)
Ale tak nie jest, z facetami jest dokładnie na odwrót. Tę dewizę wpajały jej od zawsze 
mama, siostry, (...) (C18).
Takie też informacje otrzymywała od mamy, sióstr, (...) (C13).

W tym przypadku ueksplicytnienie szło też w parze z wyraźną reorgani
zacją treści wyjściowej w TD, tak jak w pozycji (23).

(23)
(...) Niestety, świat urządzony jest inaczej; mężczyźni są zupełnie inni. Nigdy nie zdra
dzać swojej gotowości - tę formułkę Angela wbiła sobie do głowy czytając gazety, słu
chając znajomych, sióstr, a nawet mamy (C28).
[...]; faceci są zupełnie inni. Angela została utwierdzona w takim przekonaniu przez 
mamę, siostry, (...) (C26).

Punkt (Ca) został zaklasyfikowany jako mniej wyrazisty pod względem 
implikowanej informacji wyjściowej. Mimo to w nielicznych przypadkach 
także ulegał uszczegółowieniu. Relację zwerbalizowano za pomocą takich 
jednostek językowych, jak anaforyczny zaimek co, spójnik i oraz choć w za
ledwie trzech przekładach - (24):

(24)
(...) Tacy są faceci. I to jest dziwne, powinno być na odwrót. (...) (C24).
(...) Faceci już tacy są. Choć to dziwne, bo przecież powinno być odwrotnie. (...) (C32).

Omawiana jednostka TW została ponadto przeanalizowana pod kątem 
dodatkowych ueksplicytnień. W przykładach poniżej podkreślono te wy
rażenia, które tłumacz dodał w punktach innych aniżeli analizowane. Łącz
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nie zidentyfikowano 16 takich ueksplicytnień, które jednak ograniczały się 
do kilku tekstów tłumaczeń. Uzupełnienia pojawiały się niekiedy obok wyło
nionych przez nas połączeń (a), (b), (c) itd. (zaznaczonych jedynie pogrubie
niem) i łączyły się w niektórych przypadkach z wyraźnymi przekształceniami 
wyjściowych konstrukcji - przykłady umieszczono poniżej, w pozycji (25).

(25)
Tuż dawno wbiły jej to do głowy mama, siostry, [...] (C31).
To dziwne, ponieważ powinno być raczej odwrotnie (C29).
Byłoby dziwne, gdyby stało się odwrotnie - gdyby faceci chcieli czegoś więcej po tym 
jak [...] (CU).
Po drugie, on na pewno nie będzie chciał być z nią, jeśli zauważy, jak bardzo jej zależy. 
Tak to już jest z facetami. To dziwne, powinno przecież być na odwrót. To, że czują, jak 
bardzo są kochani, jak bardzo nam na nich zależy powinno być dla nich jedynie dodat
kowa zachęta. Ale tak nie jest, z facetami jest dokładnie na odwrót. Tę dewizę wpajały 
jej od zawsze mama, siostry, koleżanki, nawet czasopisma. [...] (C18).
Po drugie: on nie będzie chciał z nią być, jeśli zorientuje się, jak bardzo jej zależy. Face
ci już tacy są. To dziwne, powinno być na odwrót: gdy facet zauważy, jak bardzo kobie
ta go kocha, jak bardzo go pragnie, on powinien pragnąć jej jeszcze bardziej. Ale tak się 
nie dzieje. Przeciwnie: facet się wycofuje, ucieka. Tego nauczyła ją mama, siostry, ko
leżanki, kolorowe czasopisma. Raz na zawsze wbiła to sobie do głowy: nigdy nie poka
zuj, że ci zależy (C30).

Podsumowując, można stwierdzić, że w przypadku jednostki (C) trud
no o wskazanie wyraźnych tendencji w sposobie postępowania tłumaczy na 
płaszczyźnie eksplicytacji. Zidentyfikowano dwa punkty, które wyzwalały 
nasiloną eksplicytację, co potwierdza tezę, że rodzaj implikowanej w tekście 
treści może mieć wpływ na wystąpienie tego zjawiska. Nie chodzi jednak 
wyłącznie o dany typ treści, ale również o jej wyrazistość i uwarunkowanie 
kontekstowe. Ten sam typ relacji mógł bowiem także wyzwalać skrajnie róż
ne reakcje przekładowców. Kontekst wypowiedzenia wydawał się natomiast 
wpływać na stosowany sposób ujmowania danej sytuacji. Łącznie werba
lizację treści na poziomie połączeń spójnościowych zastosowano 57 razy, 
co może stwarzać wrażenie powszechności zjawiska. Suma ta stanowi jed
nak 20,95% wszystkich ueksplicytnień, które potencjalnie mogli zastoso
wać tłumacze w ramach punktów wyznaczonych w jednostce. W przypadku 
(C) wyraźnie zaznaczają się natomiast indywidualne upodobania przekła
dowców do stosowania określonego sposobu tłumaczenia, co uwidocznia 
się w dodatkowych ueksplicytnieniach TD.

Za jedyną dominującą tendencję w przypadku (C) należy uznać dokład
ne odwzorowywanie struktur wyjściowych na poziomie syntagmatycznym 
i syntaktycznym. Forma wypowiedzenia, jako maksymalnie wyrazista po
znawczo, wydaje się więc brać górę nad innymi czynnikami.
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Zestawienie wyników badań w odniesieniu do jednostek (A), (B), (C) 
ilustruje tabela 6, w której uwzględniono łączną liczbę potencjalnie moż
liwych ueksplicytnień w przypadku poddawanych analizie punktów oraz 
łączną liczbę zaistniałych eksplicytacji, w tym dodatkowych.

Tabela 6. Eksplicytacja (i implicytacja) w tłumaczeniach jednostek (A), (B) i (C)

(A) (B) (C)
Liczba potencjalnie 
możliwych eksplicytacji 
w wyznaczonych punktach

272 100% 102 100% 272 100%

Liczba zastosowanych 
eksplicytacji 
w wyznaczonych punktach

14 5,14% 10 9,80% 57 20,95%

Liczba dodatkowych 
eksplicytacji

5 10 16

Łączna liczba eksplicytacji 
w jednostkach 19 20 73

Łączna liczba eksplicytacji 112
Liczba potencjalnie 
możliwych implicytacji 
w wyznaczonych punktach

34 100% - -

Liczba zastosowanych 
implicytacji w wyznaczo
nych punktach

12 35,29% - -

Liczba dodatkowych 
implicytacji

0 - -

Łączna liczba implicytacji 
w jednostkach

12 - -

Łączna liczba implicytacji 12

Analiza tłumaczeń fragmentów TW (A), (B) i (C) nie dostarcza dowo
dów na powszechność eksplicytacji w przekładzie. Zakres stosowania tego 
posunięcia plasuje się na niskim poziomie 5,14%, 9,80% oraz 20,95%. We 
wszystkich przypadkach jest on zatem znacznie niższy niż poziom impli- 
cytacji, którą zastosowano w ponad 35% jej potencjalnie możliwych wystą
pień. Wyraźna różnica między fragmentami (A) a (C), w których przeana
lizowano taką samą liczbę punktów, pozwala jednak wysnuć wniosek, że 
poszczególne fragmenty TW stwarzają różne warunki dla zaistnienia uwy
pukleń treści w procesie tłumaczenia. Jednostka (C), zaklasyfikowana jako 
najbardziej złożona pod względem konceptualnym, wyzwala je w najwięk
szym stopniu.
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Trudność lub złożoność konceptualna wydają się także przyczyną licz
nego zastosowania ueksplicytnień w (Cc) i (Cb). Miejsca te zwróciły uwagę 
tłumaczy, ponieważ dostarczały wyraźnych bodźców. W (Cb) relacja kon- 
sekutywna zaznaczała się bardzo wyraźnie w zaistniałym kontekście. Nato
miast w (Cc) wystąpił problem na płaszczyźnie rewerbalizacji treści, które
go przyczyny łączyły się z oddziaływaniem konwencji języka docelowego na 
decyzje tłumacza.

Z drugiej strony zsumowanie wszystkich ueksplicytnień obecnych 
w (A)-(C) na poziomie połączeń spójnościowych przynosi łącznie 81 po
twierdzeń omawianego zjawiska. Ich obecność w materiale może więc stwa
rzać wrażenie, że jest ono częste. Efekt ten potęgują dodatkowe, zazwyczaj 
subiektywnie uwypuklane przez tłumaczy informacje, które łącznie wystą
piły 31 razy4. Zaobserwowane 112 ueksplicytnień jest jednak zarezerwo
wane jedynie dla wybranych tłumaczeń. Obraz eksplicytacji kreowany bez 
uwzględnienia czynnika potencjalnie możliwych zastosowań danego posu
nięcia jest więc wyraźnie zniekształcony.

4 Należy także dodać, że realnie liczba tych ostatnich jest jeszcze większa, ponieważ kate
gorię wzmacniają subiektywne uzupełnienia treści występujące w kilku przypadkach obok po
łączeń, które uwypuklono w wyznaczonych w analizie punktach, tak jak np. w (16).

5.3.2. Kierunek: eksplicytność + implicytność
Analiza zgromadzonego materiału językowego obejmuje także sposób po
stępowania tłumaczy w przypadkach połączeń, które zostały zwerbalizowa
ne przez samego autora tekstu. Prześledziliśmy to zjawisko na podstawie 
podobnych do omówionych wcześniej relacji zachodzących między człona
mi w wypowiedzeniach zaczerpniętych z TW. Na jedno z takich połączeń 
została już zwrócona uwaga w kontekście jednostki (A), a jego realizacja 
wskazuje na znaczną frekwencję implicytacji w zgromadzonych tłumacze
niach (35%).

W przypadku jednostki (D) przedstawionej poniżej wyróżnia się inicjal
nie wykorzystane och ‘i/a’, łączące analizowany fragment z poprzedzającym 
kontekstem - (Da). Pozostałe punkty (Db) - (Df) bazują na eliptycznym 
opuszczeniu podmiotu hon ona w następujących po sobie zdaniach. Punkt 
(De) może być natomiast interpretowany jako rodzaj konstrukcji określanej 
w gramatykach szwedzkich jako pseudosatnordning i służącej wyrażaniu du- 
ratywności (Teleman et al. 1999: 904). Czasownik sitta siedzieć’ zachowuje 
tu jednak dużą samodzielność znaczeniową.
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(D) (a) Och hon har det mycket bra; (b) gàr pâ gymmet (c) och pâ bio ensam, (d) sit- 
ter pâ kafé (e) och laser en bok av Simone de Beauvoir, (f) och känner sig intressant 
(L: 23, zmiany: E.D.-B.).

(DD) (a) I ma się dobrze; (b) chodzi sama na siłownię (c) i do kina, (d) siedzi w kafejce 
(e) i czyta książkę Simone de Beauvoir, (f) i czuje się interesująca (23, zmiany: E.D.-B.).

Poniższe zestawienie pokazuje sposób realizacji poszczególnych punk
tów wyznaczonych dla celów analizy.

Tabela 7. Realizacja połączeń między członami w ramach jednostki (D)

(Da) Och (Db) (Dc) och (Dd) (De) och (Df) och
Ueksplicytnianie 20 Z. 28 4 27 28
Brak 
ueksplicytniania 14. 27 6 30 Z 6

Dokładne odwzorowanie struktury TW na poziomie syntagmatycz- 
nym występuje w 20 tłumaczeniach (58,8%). Tłumacze stosują jednak róż
ne środki realizacji szwedzkiego och. Jeden z wariantów został przedstawio
ny w przykładzie (26). Tłumacz wykorzystał zarówno polskie adwersatywne 
a, kopulatywne i, jak również oraz.

(26)
(a) A ona ma się bardzo dobrze; (b) chodzi samotnie do salonu odnowy (c) oraz do 
kina, (d) siedzi w kawiarni (e) i czyta książkę Simony de Beauvoir, (f) i czuje się wspa
niale (D3, zmiany: E.D.-B.).

Przyjrzyjmy się teraz sposobom postępowania tłumaczy w przypadku 
poszczególnych punktów. Inicjalne och zachowano w 20 wariantach tłu
maczeniowych (58,8% z nich). Jest ono w przeważającej mierze oddawa
ne jako i (16 razy), niekiedy wzbogacane o dodatkowe wyrażenie o zabar
wieniu modalnym - naprawdę, faktycznie, tak (4 przypadki), które można 
uznać za przejaw eksplicytacji, oraz jako spójnik a - tak jak w przykładach 
w pozycji (27).

(27)
I naprawdę dobrze się z tym czuje; chodzi sama na siłownię i do kina, pije kawę czytając 
książkę Simone de Beauvoir (D7).
I faktycznie, wiedzie się jej bardzo dobrze; Angela chodzi sama na siłownię i do kina 
[•••] (D18).
I tak ma się dobrze; chodzi sama na siłownię i do kina, siedzi w kawiarni i czyta książkę 
Simone de Beauvoir, i uważa się za interesującą (D24).
A ona ma się bardzo dobrze; [...] (D3).
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Punkty (Dc) i (Df) zachowano w ponad 82%, natomiast punkt (De) 
w 79% przekładów. Były one głównie realizowane za pomocą spójnika i (zob. 
przykłady w pozycji (27) powyżej). Sytuacja wygląda podobnie w punktach 
(Db) i (Dd), gdzie zdecydowana większość tłumaczy zdecydowała się za
chować połączenie w formie niewyeksplikowanej, czyli stosując dokładne 
odwzorowanie struktur wyjściowych. Dane te potwierdzają więc powszech
ność tego bazującego na oszczędności poznawczej posunięcia w sytuacji, 
gdy dopuszcza to język docelowy.

W kontekście naszej analizy szczególnie interesujące są natomiast te 
przypadki, w których tłumacze zastosowali rozwiązanie przeciwne do ory
ginału, tj., gdy w miejsce szwedzkiego połączenia spójnikowego (Da, Dc, De, 
Df) zastosowali połączenia asyndetyczne, natomiast w przypadku połącze
nia bezspójnikowego (Db, Dd) dodali informację w przekładzie. W pierw
szym przypadku można mówić o zmniejszaniu stopnia eksplicytności TD, 
w drugim zaś o jego zwiększaniu.

Zwiększenie stopnia eksplicytności w (Db) i (Dd) plasuje się odpowied
nio na poziomie 20,58% i 11,76% tłumaczeń. W (Db) uszczegółowienia są 
mniej typowe. Tu tłumacze pięciokrotnie zastosowali dwukropek jako śro
dek łączenia członów, tak jak w przykładzie (28) poniżej.

(28)
Jest jej dobrze: chodzi na aerobik i samotnie do kina, [...] (Dl).

W punkcie (Db) w polskim przekładzie wykorzystany zostaje także śred
nik, którego interpretacja w rozpatrywanym kontekście jest utrudniona, 
oraz autosemantyczne najpierw - przykłady umieszczono w pozycji (29) 
poniżej.

(29)
I naprawdę dobrze się z tym czuje; chodzi sama na siłownię i do kina [...] (D7).
I od razu czuje się dużo lepiej. Najpierw idzie na siłownię, później [...] (D32).

W przypadku (Dd) tłumacze zastosowali spójniki a oraz i, jak również 
powtórzenie treści - (30).

(30)
Najpierw idzie na siłownię, później samotnie odwiedza kino, a w kawiarni czyta jedną 
z książek Simone de Beauvoir (D32).

Eksplicytacja plasuje się więc wyraźnie na poziomie poniżej 50% jej po
tencjalnie możliwych zastosowań w każdym punkcie w jednostce i nie może 
być uznana za powszechną.

W analizie omawianej jednostki można także zaobserwować tendencję 
przeciwną do eksplicytacji. Zwróćmy uwagę, w ilu przypadkach polskie tłu
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maczenia zostały pozbawione odpowiednika treści, którą wyartykułowano 
wTW.

W 14 przypadkach wyrażone explicite zespolenie członów jest pomija
ne w miejscu inicjalnego och w (Da). Sytuację taką ilustruje przykład (31), 
w którym brak ueksplicytnienia tekstu został zaznaczony za pomocą sym
bolu #5.

5 W dwóch przypadkach pojawia się jednak strategia kompensacyjna na poziomie odniesień 
referencyjnych. Użycie przydającego dodatkowego znaczenia imienia własnego, Angela, które 
pomaga w wydobywaniu informacji z kontekstu, uspójnia tekst i ułatwia jego odbiór. Sytuację 
taką ilustruje poniższy przykład.

# Angela ma się bardzo dobrze; chodzi na siłownię i do kina sama, [... ] (D22).
Tę samą strategię zastosowano również w jednym z tłumaczeń w punkcie (Db):
I faktycznie, wiedzie się jej bardzo dobrze; Angela chodzi sama na siłownię i do kina, [... ] 

(D18).
Przywołane tu przypadki można uznać za przejaw eksplicytacji, ponieważ u ich podsta

wy leży dowolność wyboru tłumacza. Należy jednak podkreślić, że uzupełnienia takie są tak
że często wymuszane systemowo (por. dodatkowo przykłady w pozycjach (40), (41) i (42)).

6 Tli zaliczane są także przypadki całkowitego opuszczenia analizowanego fragmentu tek
stu, które miały miejsce dwukrotnie, w punkcie (De) i (Df).

(31)
# Żyje jej się dobrze; chodzi sama na zajęcia z gimnastyki i do kina, [...] (D6).

W materiale sześciokrotnie pomijane są także spójniki w punkcie (Dc), 
siedmiokrotnie w (De) oraz sześciokrotnie w przypadku (Df)6. Sytuacje ta
kie ilustrują konceptualizacje w punkcie (32).

(32)
[...], chodzi sama na siłownię, # do kina, przesiaduje w kawiarni [...] (D17).
Siedzi w kawiarni, # czyta książkę Simone de Beauvoir i czuje się atrakcyjnie (D29). 
[...] przesiaduje w kawiarni, # czytając Simone de Beauvoir, # czuje, że jest interesują
ca (D5).

Zaprezentowana wcześniej tabela 7 pokazuje ponadto, że w przypad
ku jednostki (D) łączna liczba połączeń pomijanych w tekstach przekła
dów (a zwerbalizowanych w oryginale) przewyższa liczbę zastosowanych 
ueksplicytnień. Implicytacja jest więc silniejsza niż eksplicytacja. Pierwsze 
zjawisko plasuje się na poziomie 24,26% jego potencjalnie możliwych za
stosowań w jednostce. Drugie zaś stanowi 14,70% takich użyć. Globalnie uj
mowane dane nie pozwalają jednak dostrzec, że zaobserwowane tendencje 
powstają w wyniku działania tylko niektórych tłumaczy.

Na pełny obraz poziomu eksplicytności/implicytności TW i TD składa 
się jeszcze jeden czynnik. Podobnie jak w przypadku jednostek TW oma
wianych wcześniej, także tu można odnaleźć ślady dodatkowych, bardziej 



Eksplicytacja w nieprofesjonalnym przekładzie szwedzko-polskim 125

dowolnych ueksplicytnień, które są jednak nieliczne (osiem wystąpień), tak 
jak ma to miejsce w przykładach przedstawionych w pozycji (33)7.

7 W dwóch pierwszych konceptualizacjach można mówić o eksplicytacji sensu stricto, po
nieważ uwypukleniu ulega treść, której istnienie udaje się (z dużym stopniem pewności) ziden
tyfikować w bazie konceptualizacji TW. W pozostałych przypadkach chodzi o wyraźnie „odau
torskie” wzbogacanie treści tłumaczenia, bazujące na inwencji przekładowców.

(33)
[...] i czuje się interesującą kobietą (D25).
I z tym postanowieniem bardzo miło spędza czas: [...] (D30).
[...], siedzi w kawiarni i czyta wciągającą książkę Simone de Beauvoir (D4).
Siedzi w kawiarni i czyta ciekawą książkę Simony de Beauvoir (Dli).
[...] piie kawę czytając książkę Simone de Beauvoir (D7).

W analizie zwrócono także uwagę na dodatkowe implicytacje. W nie
których przypadkach sposób ich identyfikacji okazał się jednak utrudniony, 
co było spowodowane charakterystycznym dla procesu tłumaczenia prze- 
formułowywaniem myśli i nierzadko oddalaniem się tłumacza od koncep
cji oryginału. Przykładowo trudno było ocenić, czy realizację szwedzkiego 
wypowiedzenia Och hon har det mycket bra ‘I wiedzie się jej bardzo do
brze’ za pomocą polskiej konstrukcji ‘Czuje się świetnie’ (D34) należy uznać 
za przejaw implicytacji. W celu uniknięcia problemów interpretacyjnych 
do kategorii włączono jedynie przypadki definitywnego pomijania treści 
wyartykułowanej w oryginale, której realizacja była możliwa w tłumacze
niu na poziomie werbalizacji (odwzorowania) konkretnej jednostki. Łącz
nie zidentyfikowano 12 takich konceptualizacji, które przytoczono w po
zycji (34). Dotyczą one przede wszystkim pomijania przysłówka mycket 
‘bardzo’, sygnalizującego gradację cechy wyprofilowywanej przez przysłó
wek bra ‘dobrze’, oraz opuszczeń (niekiedy obszernych) fragmentów wypo
wiedzeń. Zgodnie z przyjętą metodologią opuszczenia tego typu są trakto
wane jako skrajny punkt na skali implicytacji.

(34)
I czuje się z tym # dobrze, [...] (D17).
Jest jej z tym # dobrze, [...] (D33).
I ma się # dobrze, [...] (D23).
Siedzi w kawiarni i czyta ciekawą książkę Simony de Beauvoir. # (Dl 1).
[...] sama chodzi na siłownię i do kina, # czyta w kawiarni książkę Simone de Beauvo
ir [...] (D26).

Na kolejny etap analizy został wybrany fragment, w którym obok dwóch 
połączeń spójnikowych, realizowanych w TW za pomocą och, wykorzy
stano także przysłówek sedan ‘później’, bardzo wyraźnie łączący wypowie
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dzenie z poprzedzającym je kontekstem. Ze względu na inicjalną pozycję 
w zdaniu realizację przysłówka uwzględniono w analizie.

(E) (a) Sedan gár det ett tag (b) och han hórs inte av (c) och hon tánker att det miste 
vara nit fel (L: 26, zmiany: E.D.-B.).

(EE) (a) Potem mija jakiś czas, (b) a Martin nie daje znaku życia (c) i ona czuje, że mu
síalo stać się coś złego (31, zmiany: E.D.-B.).

Sposób realizacji poszczególnych punktów ilustruje tabela 8.

Tabela 8. Realizacja połączeń między członami w ramach jednostki (E)

(Ea) Sedan (Eb) och (Ec) och
Ueksplicytnianie 21 17 23
Brak ueksplicytniania 12 IZ 11

Również w przypadku jednostki (E) większość wyartykułowanych połą
czeń zostaje zachowana w przekładzie. Uwagę zwraca jednak fakt, że w dość 
znacznej części polskich konceptualizacji miejsce połączenia spójnikowe
go nie ulega wyprofilowaniu. W (Eb) liczba połączeń wyrażonych implici
te jest równa zachowanym. Stosunkowo często pomijany jest przysłówek se- 
dan, który mimo swojej wyrazistości semantycznej nie został zrealizowany 
w konceptualizacji w 13 tekstach tłumaczeń (38% z nich).

Stopień eksplicytności oryginału zachowuje połowa (tj. 17) wariantów 
tłumaczeniowych w materiale. W tych przypadkach tłumacze zrealizowali 
wszystkie połączenia za pomocą jednostek wyrażonych explicite, tak jak to 
ma miejsce w przykładach w pozycji (35).

(35)
Potem mija jakiś czas i on nie daje znaku życia i ona myśli, że coś musi być nie tak (E23). 
Potem przychodzi chwila, gdy on nie daje znaku życia o sobie a ona myśli, że coś musi 
być nie tak (E3).

Przyjrzyjmy się teraz przykładom, w których poziom eksplicytności TD 
został w różnym stopniu zmniejszony i zaowocował implicytacją. Stanowią 
one połowę zgromadzonych tekstów przekładów.

Zepchnięcie do bazy konceptualizacji połączenia między członami 
w wypowiedzeniu następuje najczęściej w (Eb), a więc w punkcie środko
wym. Dlatego 17 konceptualizacji jednostki (E) w zgromadzonym materia
le językowym przypomina pod względem struktury przykład (36), przed
stawiony poniżej.
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(36)
Później mija trochę czasu, # on się nie odzywa, a ona myśli, że coś musi być nie tak (El).

Rozwiązanie takie wydaje się odzwierciedlać swoistego rodzaju kom
promis, nie tylko poznawczy, ale i stylistyczny na gruncie polszczyzny. Za
stosowanie implicytacji w przypadku jednego połączenia między zdania
mi w uszeregowaniu pozwala na stylistyczną neutralizację wypowiedzenia.

W 12 tłumaczeniach zachowano jedno połączenie, przy czym najczęściej 
(7 razy) jest to (Ec), które czterokrotnie zrealizowano za pomocą spójnika a, 
tak jak w poniższym przykładzie (37). Jest to także dość typowy sposób łą
czenia członów w języku polskim (por. punkt (Bb) powyżej).

(37)
# Czas mija, # on się nie odzywa, a ona czuje, że coś musi być nie tak (E16).

W pozostałych przypadkach (Ec) uszczegóławia więc oraz i (dwa razy).

(38)
# Mija czas jakiś, # on przestaje się odzywać, więc ona zaczyna podejrzewać, że coś jest 
nie tak (E5).

Likwidacja wyrażonych explicite elementów spajających tekst w tłuma
czeniach łączy się w niektórych konceptualizacjach z reorganizacją tre
ści i kondensacją zastosowanych konstrukcji językowych. Przyjrzyjmy się 
przykładowi (39) poniżej.

(39)
# Po jakimś czasie # on się nie odzywa i ona od razu podejrzewa, że coś musi być nie 
tak (Eli).

Obecna w oryginale relacja temporalna Sedan gâr det ett tag ‘Później 
mija jakiś czas’ zostaje zredukowana do frazy przyimkowej Po jakimś cza
sie i włączona do kolejnego wypowiedzenia. Kondensacja struktur napędza 
więc implicytację. Jej zaistnienie ułatwia system języka docelowego.

Uwagę zwraca także fakt, że jednostkowe (w skali wypowiedzenia) 
uszczegółowienia zostają w trzech tłumaczeniach zachowane w (Eb), a więc 
w tym punkcie, w przypadku którego wyartykułowany spójnik był najczę
ściej likwidowany w przekładzie. Obserwacja ta wskazuje z jednej strony na 
dowolność postępowania tłumaczy, z drugiej zaś na współdziałanie ekspli- 
cytacji i implicytacji w ramach wypowiedzenia. Sytuację taką ilustrują przy
kłady w pozycji (40).

(40)
Potem mija trochę czasu, a on się nie odzywa. # Ona zaczyna podejrzewać, że [... ] (El 8).
# Mija chwila i on przestaje się odzywać. # Angela myśli, że musiała popełnić jakiś błąd 
(E13).
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Punkt (Ea) jest natomiast najrzadziej zachowywany w tłumaczeniach 
jako jedyny element wyeksplikowany w konceptualizacji i spajający czło
ny w tekście. Sytuację taką można odnaleźć w dwóch wariantach tłumacze
niowych:

(41)
Jednak po jakimś czasie # Martin przestaje się odzywać. # Coś musi być nie tak (E2). 
Potem mija nieco czasu, # on nie daje o sobie znać, # Angela stwierdza, że to musi być 
jakaś pomyłka (E12).

Całkowite pominięcie elementów spajających człony wypowiedzenia 
w (E) ilustruje przykład (42).

(42)
# Po upływie pewnego czasu # Martin przestaje się odzywać. # Angela uważa, że coś jest 
nie tak (E28).

Jednocześnie można zauważyć, że pomijanie wyjściowego spójnika 
w tłumaczeniach łączy się w szeregu przykładów z podziałem wypowiedze
nia na krótsze odcinki. Ponieważ zabieg taki jest uznawany za przejaw eks- 
plicytacji, obydwa zjawiska wydają się łączyć ze sobą. Do tego zagadnienia 
wrócimy jeszcze w dalszej części analizy.

Również w przypadku tej jednostki można odnaleźć nieliczne śla
dy ueksplicytniania TD, polegające na dodawaniu informacji nieobecnej 
w oryginale (łącznie dwa przykłady). Sytuację taką ilustruje konceptuali- 
zacja w (43). Także tu ueksplicytnianie idzie jednak w parze ze zmniejsza
niem poziomu eksplicytności właściwej oryginałowi (#) w innym miejscu 
wypowiedzenia.

(43)
Po jakimś czasie # on się nie odzywa i ona od razu podejrzewa, że coś musi być nie tak 
(Eli).

W jednostce (E) można zatem potwierdzić implicytację na poziomie po
łączeń spójnościowych w przedziale 32-50% jej potencjalnie możliwych za
stosowań. W przypadku tej jednostki nie stwierdzono natomiast żadnych 
dodatkowych implicytacji.

Kolejna poddawana analizie jednostka - (F) - pokazuje jak ważną rolę 
w badaniu eksplicytacji odgrywa systemowa przystawalność języków. Zja
wisko to wysuwa się na pierwszy plan w przypadku tłumaczenia fragmen
tów (A) - (E); w tym miejscu przyjrzymy się mu bliżej.

Częstotliwość użycia spójnika och w (F) wskazuje na stylizację języka 
w kierunku potoczności. Zachowanie połączeń w polskim tłumaczeniu 
stawia tłumacza przed trudną decyzją, ponieważ dokładne odwzorowanie 
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może łączyć się z naruszeniem norm stylistycznych standardowej polszczy
zny i wykreowaniem szczególnego efektu stylistycznego. Przykład (FF) po
niżej potwierdza jednak, że nie jest wykluczone.

(F) Det kan vara en kille som heter Martin, (a) som hon tráffade pá en fest i fredags 
(b) och som vill gi ut med henne (c) och som ska ringa vilken dag som helst (d) och góra 
upp om nár de kan ata middag (L: 19, zmiany: E.D.-B.).

(FF) Może to chłopak o imieniu Martin, (a) którego spotkała na imprezie w zeszły pią
tek, (b) a który chce się z nią umówić (c) i ma zadzwonić któregoś dnia (d) żeby ustalić, 
kiedy mogą zjeść kolację (15, zmiany: E.D.-B.).

To mógł być pewien chłopak, o imieniu Martin, którego spotkała w piątek na imprezie, 
a który chciał się z nią umówić i miał zadzwonić później, by ustalić kiedy mogą skoczyć 
razem na obiad (21).

Sposób realizacji poszczególnych połączeń ilustruje tabela 9.

Tabela 9. Realizacja połączeń między członami w ramach jednostki (F)

(Fa) (Fb) och (Fc)och (Fd) och
Ueksplicytnianie 1 19 22 34
Brak ueksplicytniania 33 15 12 Q

Jak pokazuje powyższe zestawienie, także i tu tłumacze w przeważającej 
większości przypadków zastosowali dokładne odwzorowanie struktur wyj
ściowych, chociaż nie zawsze było ono pełne. Zachowanie właściwego dla 
oryginału sposobu łączenia członów wypowiedzenia występuje w 12 prze
kładach. W dwóch tłumaczeniach ueksplicytnienia zostały nawet wzmoc
nione za sprawą dodatkowej informacji, której wystąpienie można uznać za 
systemowe, ponieważ zostało spowodowane podziałem długiego szwedz
kiego wypowiedzenia na krótsze odcinki w TD. Przekłady te przedstawio
no poniżej - (44)’.

(44)
To może być Martin, chłopak, którego spotkała na piątkowej imprezie. Chłopak, który 
zechce wyjść z nią, i który zadzwoni w dowolny dzień, aby umówić się na kolację (F10). 
W tej chwili może to być Martin - facet, którego spotkała na imprezie w zeszły piątek. 
Ów Martin zaproponował jej wyjście w bliżej nieokreślonej przyszłości, ale zadzwoni, 
tak zadzwoni na pewno, żeby ustalić dokładną datę wspólnego obiadu (F30).

• Podobny rodzaj mechanizmu zaobserwowano już np. w pozycji (41), gdzie podział wy
powiedzenia „wymusza” ueksplicytnienie treści za pomocą jednostki Angela: Potem mija nie
co czasu, # on nie daje o sobie znać, # Angela stwierdza, że to musi być jakaś pomyłka (E12).
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We wszystkich tłumaczeniach zachowano połączenie (Fd), które impli
kuje cel. Dlatego realizowano je m.in. za pomocą takich jednostek, jak: żeby, 
by, aby.

Także tu szczególną uwagę zwracają działania tłumaczy przeciwne do 
zastosowanych w oryginale. W (Fa) ueksplicytnienie wystąpiło zaledwie je
den raz, co trudno uznać za przejaw nasilonej eksplicytacji. Znacznie wy
raźniej zaznaczają się natomiast implicytacje połączeń wyartykułowanych 
w TW. W (Fb) zastosowano je piętnastokrotnie, natomiast w (Fc) dwuna- 
stokrotnie, a więc w mniej niż 50% tekstów. Są to jednak dość znaczne war
tości. Należy zaznaczyć, że poza prototypowym pomijaniem treści (#), tak 
jak np. w pozycji (45) poniżej, w wielu konceptualizacjach implicytacja łą
czyła się ze wspomnianym już wcześniej podziałem długiego szwedzkiego 
wypowiedzenia na krótsze odcinki w tłumaczeniu, tak jak w przykładzie 
(46):

(45)
Może za chłopakiem o imieniu Marcin, którego spotkała na piątkowej imprezie i który 
chce się z nią umówić, # ma zadzwonić któregoś dnia i uzgodnić termin wspólnej kola
cji (FI).
(46)
Tym mężczyzną może być Martin. # Spotkała go na piątkowej imprezie. # Chciał umó
wić się z nią. # Powiedział, że zadzwoni któregoś dnia i umówią się kiedy mogą wspól
nie zjeść obiad (F29).
Możliwe, że chodzi o pewnego chłopaka o imieniu Martin, którego spotkała na przyję
ciu w zeszły piątek. # On chce się z nią znów spotkać. # Ma zadzwonić do niej lada dzień 
i wtedy umówią się na wspólną kolację (F18).

Wymienione przykłady ujawniają trudność, która może pojawić się na 
płaszczyźnie badania omawianych zjawisk Papai (2004) klasyfikuje podział 
zdań na krótsze jako rodzaj eksplicytacji. Natomiast w naszym badaniu wy
raźnie łączy się on z implicytacją. Dodajmy, że w tradycyjnych badaniach 
korpusowych wymieniony rodzaj konceptualizacji zostałby zaklasyfikowa
ny w podobny sposób. Fakt ten powinien być uwzględniany w przyszłych 
analizach, zwłaszcza że podział wypowiedzenia powoduje także niekiedy 
dodawanie treści, tak jak w przykładach w pozycji (47) poniżej. Interesują
ce byłoby więc przeanalizowanie scharakteryzowanego tu zjawiska pod ką
tem kompensacji.

(47)
Możliwe, że jest to chłopak o imieniu Martin, którego poznała na piątkowej imprezie. 
# Chłopak, który chce się z nią spotkać, # ma zadzwonić, kiedy będzie chciał i zapropo
nować termin wspólnego obiadu (F16).
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To może być na przykład chłopak o imieniu Martin, którego poznała na imprezie w ze
szły piątek. # Martin chciałby się z nią umówić, # ma zadzwonić któregoś dnia i mają 
ustalić, kiedy pójdą razem na obiad (F27).

Zabieg dzielenia wypowiedzenia na krótsze odcinki został zastosowany 
z różnym nasileniem łącznie w 15 przypadkach.

Także i tę jednostkę przeanalizowano pod kątem dodatkowych uekspli- 
cytnień. Te nie były jednak częste. Wystąpiły łącznie sześciokrotnie, co ilu
strują przykłady w pozycji (48).

(48)
[...] i który może zadzwoni do niej pewnego dnia i odłoży słuchawkę dopiero wtedy, 
gdy ona zgodzi się zjeść z nim obiad (F8).
[...] Wziął numer telefonu. # pewnie zadzwoni na dniach, żeby umówić się na kino czy 
kolację (F31).
[...] Powiedział, że zadzwoni któregoś dnia [...] (F29).
[...], ale zadzwoni, tak zadzwoni na pewno, żeby ustalić dokładną datę wspólnego 
obiadu (F30).

W dziewięciu tekstach zastosowano także implicytacje, które można 
uznać za prototypowe. Dotyczą one tej samej wyeksplikowanej w TW in
formacji, która zostaje zepchnięta do bazy konceptualizacji w TD. Przykła
dy w (49) poniżej ilustrują ten rodzaj sytuacji:

(49)
[...] to może być ten chłopak, # Martin. Spotkała go na imprezie w zeszły piątek [...] 
(F17).
Może za tym chłopakiem, # Martinem, którego spotkała na imprezie [...] (F8).

W powyższych konceptualizacjach wyartykułowana w TW informacja 
som heter Martin ‘który ma na imię/o imieniu Martin zostaje pominięta, 
chociaż jej uwzględnienie było potencjalnie możliwe, tak jak ma to miejsce 
w przykładzie (50). Jest ona jednak automatycznie dedukowana z kontekstu 
wypowiedzenia w TD.

(50)
To może być na przykład chłopak o imieniu Martin, którego poznała na imprezie w ze
szły piątek (F27).

Przedstawiona poniżej tabela 10 prezentuje częstotliwość wystąpień po
szczególnych posunięć translatorskich w ramach omówionych jednostek 
(D), (E), (F).
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Tabela 10. Implicytacja oraz eksplicytacja w tłumaczeniach jednostek (D), (E), (F)

(D) i (E) (F)
Liczba potencjalnie możliwych 
implicytacji w wyznaczonych 
punktach

136 100% 102 100% 102 100%

Liczba zastosowanych 
implicytacji w wyznaczonych 
punktach

33 24,26% 41 40,19% 27 26,47%

Liczba dodatkowych implicytacji 12 0 9
Łączna liczba implicytacji 
w jednostkach 35 41 36

Łączna liczba implicytacji 122
Liczba potencjalnie możliwych 
eksplicytacji w wyznaczonych 
punktach

68 100% - - 34 100%

Liczba zastosowanych 
eksplicytacji w wyznaczonych 
punktach

11 16,17% - - 1 2,94%

Liczba dodatkowych 
eksplicytacji

8 2 6

Łączna liczba eksplicytacji 
w jednostkach 19 2 7

Łączna liczba eksplicytacji 28

Także analiza tłumaczeń fragmentów TW (D), (E) i (F) nie dostarcza 
dowodów na powszechność eksplicytacji w przekładzie. Zakres stosowania 
tego posunięcia plasuje się na poziomie 16,17% oraz 2,94% możliwych za
stosowań. Uwagę zwraca liczba dodatkowych „odautorskich” eksplicytacji, 
która jest nieznacznie wyższa niż liczba ueksplicytnień na poziomie kształ
towania spójności wypowiedzeń. Tę grupę ueksplicytnień wzmacniają po
nadto sporadyczne wzbogacenia treści występujące w przypadku realizowa
nia treści maksymalnie schematycznego och w polskich tłumaczeniach, tak 
jak w przykładach w punkcie (27).

Zakres realizacji implicytacji w dwóch jednostkach (D) i (F) utrzymuje 
się na zbliżonym poziomie 24% i 26%. W (E) jest natomiast zdecydowanie 
wyższy, ponieważ umieszczenie treści wyartykułowanej w TW w bazie kon- 
ceptualizacji zastosowano w więcej niż 40% potencjalnie możliwych przy
padków. Można zatem mówić o fragmentach tekstu, które sprzyjają powsta
niu implicytacji w większym stopniu niż inne. Nie udało się jednak ustalić, 
dlaczego tak się dzieje. Uwagę zwraca także liczba „odautorskich” implicy
tacji, która przewyższa liczbę dodatkowych eksplicytacji (21/16). Indywi
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dualizm początkujących tłumaczy przejawia się więc raczej w redukowaniu 
szczegółowości wyjściowej konceptualizacji niż w jej zwiększaniu.

5.3.3. Inherentna cecha przekładu
Ostatnim elementem analizy jest próba uchwycenia zjawiska eksplicytacji 
na poziomie, który badacze przekładu określają mianem inherentnej cechy 
przekładu, a więc posunięć związanych z reorganizacją treści konceptualnej 
w procesie tłumaczenia. W tym celu analizie poddane zostały trzy losowo 
wybrane fragmenty TW, na podstawie których prześledzono, w jakim za
kresie tłumacze stosują w nich eksplikowanie/implikowanie treści. Pierw
szy fragment rozpoczyna TW, drugi jest jego zakończeniem, trzeci pocho
dzi natomiast z jego środkowej części.

(G) Angelas liv kommer att bli helt underbart. (a) Fórst ska hon bara trafia nágon som 
álskar henne for den hon verkligen ár. (b) Det kan inte vara alldeles omójligt om man ar 
28 ár och har ett ganska fórdelaktigt yttre (L: 19, zmiany: E.D.-B.).

(GG) Życie Angeli będzie cudowne, (a) Najpierw musi tylko spotkać kogoś, kto będzie ją 
kochał za to, kim jest naprawdę, (b) Nie jest to zupełnie niemożliwe, kiedy ma się dwa
dzieścia osiem lat i całkiem korzystną aparycję (1, zmiany: E.D.-B.).

We fragmencie (G) wyznaczono dwa punkty, które potencjalnie mogą 
ulec uszczegółowieniu na poziomie kształtowania relacji spójnościowych, 
ponieważ znajdują się na styku wypowiedzeń. Nie implikują one jednak 
żadnej wyraźnej relacji. Liczbę zastosowanych ueksplicytnień ilustruje ta
bela 11.

Tabela 11. Realizacja połączeń między członami w ramach jednostki (G)

(Ga) (Gb)
Ueksplicytnianie 1 2
Brak ueksplicytniania 33 25

W punkcie (Ga) relację wyeksponowano wyraźniej w jednym przypadku 
(za pomocą myślnika), przedstawionym w pozycji (51), natomiast w (Gb) 
dziewięciokrotnie, co ilustrują przykłady w pozycji (52).

(51)
Życie Angeli będzie wspaniałe - musi tylko najpierw spotkać kogoś, kto pokocha ją taką, 
jaką naprawdę jest (G6).
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(52)
Przede wszystkim spotka kogoś, kto pokocha ją taką jaką jest - to przecież nie takie 
trudne, kiedy ma się 28 lat [... ] (G17).
Najpierw tylko musi poznać kogoś, kto będzie ją kochał, taką jaką jest, co też wcale nie 
jest wykluczone, gdy ma się 28 lat [... ] (G27).
Najpierw musi tylko spotkać kogoś, kto pokocha ją za to, jaka jest naprawdę. A to nie 
może być całkiem niemożliwe [...] (G12).
Rzecz to zupełnie prawdopodobna, jeśli wziąć pod uwagę wiek dwudziestu ośmiu lat 
[••■] (G5).

Ueksplicytnienia nie mogą być zatem uznane za powszechne, ponieważ 
utrzymują się na wyraźnie niższym poziomie aniżeli 50% ich potencjalnie 
możliwych zastosowań w każdym z punktów w jednostce. Występują je
dynie w wybranych, nielicznych tekstach tłumaczeń. Uwagę zwraca jednak 
fakt, że zostały zastosowane w punktach, które nie implikują żadnej wyraź
nej relacji między wypowiedzeniami w tekście.

Jednostkę (G) przeanalizowano także pod kątem dodatkowych uekspli- 
cytnień, których zidentyfikowano 11. Ilustrują je przykłady w pozycji (53). 
Składają się na nie przede wszystkim wartościujące opinie tłumaczy.

(53)
To nie może być przecież tak całkiem niemożliwe, [... ] (G32).
Najpierw po prostu spotka kogoś, kto będzie ją kochał taką, jaka jest (G30).
Życie Angeli już wkrótce może stać się niezwykle cudowne. [...] Nie powinno być to 
aż takie trudne, biorąc pod uwagę to, że jest się dwudziestoośmiolatką o miłej apary
cji (G16).
To nie może być zupełnie niemożliwe, zważywszy na to. że ma się 28 lat [...] (G22).
Rzecz to zupełnie prawdopodobna, jeśli wziąć pod uwagę wiek dwudziestu ośmiu lat 
[-] (G5).

Eksplicytacja została zastosowana ze szczególnym nasileniem w dwóch 
poniższych tekstach:

(54)
Życie Angeli będzie wkrótce w pełni udane. [... ] A to przecież nie jest niemożliwe, kie
dy ma się 28 lat [...] (G8).
Życie Angeli będzie kiedyś wspaniałe. [... ] A to przecież nie może być tak zupełnie nie
możliwe, kiedy [...] (G33).

Liczbę zastosowanych dodatkowych eksplicytacji (łącznie 22) nieznacz
nie przewyższa liczba dodatkowych implicytacji, których łącznie zidenty
fikowano 26. Zaledwie jeden przekład można uznać za całkowicie pozba
wiony eksplicytacji i implicytacji. W ośmiu tekstach pojawia się jedynie 
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eksplicytacja9. Implicytacje zastosowano więc z różnym nasileniem w zde
cydowanej większości zgromadzonych tekstów tłumaczeń, tj. w 24 z nich. 
Co ciekawe, dotyczą one zazwyczaj tej samej informacji, którą wyrażono 
w TW wprost.

’ Jeden tekst został wyłączony z analizy. Niezrozumienie przez tłumacza wyjściowej kon- 
ceptualizacji uniemożliwiało analizę.

W 12 tekstach tłumacze zastosowali jedynie implicytacje (maksymalnie 
2). W przykładzie (55) tłumacz pominął treść wyrażoną za pomocą przy
słówka ganska ‘dość’. W pozycji (56) nie wyartykułowano treści symbolizo
wanej przez przysłówki helt całkiem’ i verkligen naprawdę’.

(55)
[...] to przecież nie takie trudne, kiedy ma się 28 lat i # atrakcyjny wygląd (G17).
(56)
Życie Angeli będzie # wspaniałe. Najpierw musi tylko spotkać kogoś, kto pokocha ją 
taką, jaka # jest (G7).

W 13 tłumaczeniach dodatkowa implicytacja przeplata się z eksplicy- 
tacją. Wyróżnić można jednak różne proporcje między tymi zjawiskami. 
Przykładowo, poniżej pojawia się jedna implicytacja i jedna eksplicytacja:

(57)
Życie Angeli będzie # wspaniałe. Tylko najpierw musi spotkać kogoś, kto pokocha ją 
taką, jaka jest naprawdę. To nie może być przecież tak całkiem niemożliwe, gdy ma się 
28 lat i całkiem niezły wygląd (G32).

Jedna implicytacja i trzy (różne pod względem charakteru) eksplicytacje 
znalazły się w przykładzie (58).

(58)
Życie Angeli będzie wkrótce w pełni udane. [...] A to przecież nie jest # niemożliwe, 
kiedy ma się 28 lat i całkiem atrakcyjnie wygląda (G8).

Trzy implicytacje i zaledwie jedną eksplicytację prezentuje przykład (59).

(59)
Życie Angeli ułoży się # znakomicie. Przede wszystkim # spotka kogoś, kto pokocha ją 
taką jaka # jest. To nie może być przecież aż takie nierealne, jeśli ma się 28 lat i wygląda 
całkiem nieźle (G18).

Przywołane przykłady uwidoczniają różne typy przekładowców. Wydaje 
się jednak, że o danym typie decyduje stopień odczytania wyjściowej kon
cepcji przez tłumacza, co może zależeć zarówno od jego wnikliwości, jak 
i znajomości języka obcego. Zestawienie jednostek podlegających implicy- 
tacji w zgromadzonym materiale wskazuje na pierwszą przyczynę, ponie
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waż implicytacja w (G) dotyczy w pierwszym rzędzie wyrażeń służących 
modyfikowaniu treści innych. Są to: przysłówki helt całkiem’ (dziesięć tek
stów przekładów), alldeles ‘całkowicie’ (trzy przekłady), ganska ‘dość’ (czte
ry przekłady), verkligen ‘naprawdę’ (sześć przekładów), liczebnik fórst ‘naj
pierw’ (trzy przekłady). Nie są to treści pierwszoplanowe. Chodzi więc raczej 
o niuanse i szczegółowość konceptualizacji, które nie zostają uwzględnione 
w TD. Dodajmy, że prawidłowość tę zaobserwowano już wcześniej w przy
padku analizy jednostki (D), gdzie implicytacja dotyczyła jednostki mycket 
‘bardzo’, konsekwentnie pomijanej w zgromadzonych tłumaczeniach (por. 
przykłady w pozycji (34) powyżej). Obserwacja ta pozwala zatem zasuge
rować kierunek dalszych badań nad eksplicytacją. Interesujące wydaje się 
prześledzenie, czy w sytuacji wyboru konceptualizacyjnego eksplikacji nie 
podlegają przede wszystkim treści subiektywne, tj. „odautorskie”, a implicy- 
tacji - treści drugoplanowe, wyprofilowane w wypowiedzeniu w TW.

Przeanalizujmy kolejną jednostkę TW.

(H) (a) Si hon liter boken bara ligga dar (b) och hon sneglar lite pi den ibland (c) och 
tanker att om det stir i den dar att det ar helt kort, (d) att hon ar ett hopplóst fali, di vet 
hon i alla fali inte om det (e) och kan alltid hoppas (f) och fórsóka ett tag till (L: 27-28, 
zmiany: E.D.-B.).

(HH) (a) Więc książka leży (b) a ona zerka trochę na nią czasem (c) i myśli, że jeśli tam 
jest napisane, że to jest całkiem stracone, (d) że ona jest beznadziejnym przypadkiem, 
to przynajmniej o tym nie wie (e) i mając nadzieję może (f) # próbować jeszcze chwi
lę (23, zmiany: E.D.-B.).

Analiza materiału wykazała, że żaden z tłumaczy nie zastosował maksy
malnie wiernego odwzorowania struktur TW, chociaż było to potencjalnie 
możliwe, na co wskazuje tłumaczenie zamieszczone poniżej, sporządzone 
na podstawie tekstu (23):

(HH’) (a) Więc książka leży (b), a ona zerka na nią czasem ukradkiem (c) i myśli, że je
śli jest tam napisane, że wszystko już całkiem stracone, (d) że jest beznadziejnym przy
padkiem, to przynajmniej o tym nie wie (e) i może ciągle mieć nadzieję (f), i próbować 
kolejny raz (E.D.-B.).

Sposób realizacji poszczególnych, wyznaczonych w ramach jednostki, 
połączeń ilustruje tabela 12.

Tabela 12. Realizacja połączeń między członami w ramach jednostki (H)

(Ha) Si (Hb) och (Hc) och (Hd) (He) och (Hf) och
Ueksplicytnianie 31 20 24 & 24 27
Brak 
ueksplicytniania 3 14 10 16 1Q 7
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Także tu zdecydowana większość tłumaczy dąży do zachowania wierno
ści strukturom wyjściowym na poziomie kształtowania spójności w wyzna
czonych punktach (Ha) - (Hf). Przysłówek sä był najczęściej oddawany za 
pomocą polskiej jednostki więc, natomiast och jako i.

W kontekście eksplicytacji istotne jest uwzględnienie realizacji punktu 
(Hd), który uległ uszczegółowieniu w ośmiu przekładach (23,52%), tak jak 
w przykładzie (60) poniżej:

(60)
[... ] że jeżeli wynika z niej, że już nic nie można zrobić i że jest przypadkiem beznadziej
nym [...] (H34).

Eksplicytacja utrzymująca się na takim poziomie musi być jednak trak
towana jako zjawisko marginalne.

Jednostkę (H) przeanalizowano także pod kątem dodatkowych uekspli- 
cytnień, co pozwoliło na uchwycenie kilku trudności w badaniu tego zjawi
ska, których udało się uniknąć w przypadku bardziej świadomie (a nie loso
wo) wybieranych jednostek (A)-(F).

W zdecydowanej większości zgromadzonych tłumaczeń występują kon
strukcje, u których podstaw leży przekształcenie treści wyjściowej przez tłu
maczy. Przykładem jest wypowiedzenie Sä hon läter boken bara ligga dar 
‘dosł. Więc ona pozwala książce tylko leżeć tam’, w przypadku którego od
wzorowanie konstrukcji läter boken... ligga na gruncie języka polskiego jest 
niemożliwe, ponieważ owocuje wyraźną interferencją10.

10 Ośmiu tłumaczy zastosowało jednak właśnie takie rozwiązanie.

Odejście od dosłownego odwzorowania konstrukcji łączy się z posunię
ciami, które można traktować jako przejaw eksplicytacji. Jest to jednak po
zorna eksplicytacja, ponieważ jej podstawy są uwarunkowane systemowo. 
Przyjrzyjmy się przykładom w pozycji (61) poniżej:

(61)
Książka leży więc nietknięta [...] (H28).
Książka leży tam, gdzie Angela ją położyła (H17).
Angela pozostawia więc książkę na półce [... ] (H32).

Jednak o ile konceptualizacje w przykładzie (62) można zaklasyfikować 
jako ueksplicytnienia uwarunkowane przetwarzaniem treści konceptualnej, 
to określenie nieszczęsna w konceptualizacji (63) nie spełnia już tego wa
runku. Granica między jednym a drugim rodzajem werbalizacji treści jest 
jednak bardzo płynna.

(62)
Angela pozostawia więc książkę na półce [...] (H32).
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(63)
Tak oto nieszczęsna książka leży na półce. [...] (H30).

Zastosowane rozwiązania mogą być jeszcze bardziej złożone konceptu
alnie, tak jak w pozycji (64):

(64)
Tak więc książka, którą otrzymała leży tam, gdzie została porzucona (HI3). 
Zostawiła więc książkę nie czytając jej (H2).
Więc pozwala książce pokryć się kurzem [... ] (H11).
W taki sposób książka tylko leży i się kurzy, [... ] (H6).

Zastanawia więc fakt, w jaki sposób należy klasyfikować te struktury, 
i jak zostałyby one zinterpretowane w tradycyjnym badaniu korpusowym. 
Można jednak wnioskować, że to właśnie obecność takiego rodzaju prze
kształceń skłoniła badaczy do mówienia o eksplicytacji jako inherentnej 
cesze przekładu. Uwidocznia ją także tłumaczenie przedstawione poniżej, 
w którym tekst nie tylko ulega wydłużeniu, ale i przekształceniom treścio
wym, mogącym stwarzać wrażenie, że jest on bardziej eksplicytny aniże
li oryginał:

(65)
Książka leży więc nietknięta, a Angela tylko rzadko rzuca na nią okiem i zastanawia 
się, czy jej treść potwierdza beznadzieję jej przypadku. Nieświadomość daje nadzieję, 
a dzięki temu może spróbuje jeszcze raz (H28).

Ze względu na uwarunkowania systemowe omówione tu przypadki nie 
były brane pod uwagę i klasyfikowane jako przejawy eksplicytacji.

W analizowanym fragmencie zidentyfikowano łącznie 12 dodatkowych 
(będących inwencją tłumacza) werbalizacji treści (zaznaczonych w przyta
czanych przykładach podkreśleniem)11.

11 Pod uwagę nie brano jednak trzech rozwiązań, które definitywnie łączyły się z niezro
zumieniem treści wyjściowej przez tłumacza.

Wyraźne ueksplicytnienia, które można uznać za przejaw inwencji tłu
macza, zastosowano w przedstawionym poniżej przykładzie (66). W TW 
nie ma mowy o ewentualnym powodzeniu działań bohaterki. W TD infor
macja ta zostaje natomiast uwypuklona. Subiektywna ocena tłumacza ule
ga werbalizacji także za pomocą przysłówka zwyczajnie. Jednak pozostała 
część tłumaczenia bardzo wiernie trzyma się oryginału, zwłaszcza na po
ziomie wykładników spójności realizowanych przez szwedzkie och ‘i’. Kon
trast między dominującą literalnością odwzorowań a dowolnością uekspli- 
cytnień uwidocznia się tu więc bardzo wyraźnie. 11
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(66)
Książka zwyczajnie zalega na półce, a ona tylko od czasu do czasu na nią zerka i myśli, 
że jeśli jest w niej napisane, że wszystko już stracone, że ona jest beznadziejnym przy
padkiem, to przynajmniej ona sama jeszcze o tym nie wie i może ciągle próbować i mieć

IŚ razem się uda... (H18)nadzieję, że za

Niektóre zaklasyfikowane w taki sposób przypadki można także odna
leźć w pozycji (67):

(67)
[...], to ona przynajmniej o tym nie wie i jeszcze może mieć nadzieję i jeszcze, choć 
przez jakiś czas może próbować (H34).
Czasem gdy zerknie na nią i pomyśli jak prawdopodobnie beznadziejnym jest według 
niej przypadkiem [...] (H2).
Angela czasami myśli o tym, co jest w niej napisane, ale tylko przez moment (H13). 
Wtedy zastanawia się, czy według tego, co jest tam napisane, rzeczywiście jest bezna
dziejnym przypadkiem (H30).
[...] to przynajmniej wcale o tym nie wie (H7).
Tego jednak nie wie i dlatego może z nadzieją spróbować jeszcze raz (H4).

Jako przejawy eksplicytacji w (H) należy również zaklasyfikować posu
nięcia dotyczące podziału szwedzkiego wypowiedzenia na krótsze odcin
ki w TD. Łącznie rozwiązanie takie zastosowano 30 razy, chociaż z różnym 
nasileniem w poszczególnych przekładach, co pokazują konceptualizacje 
przedstawione w pozycji (68). Posunięcie zaobserwowano łącznie w 20 tek
stach (a więc w ponad połowie). Jest to zatem bardzo powszechnie repre
zentowany sposób działania tłumaczy.

(68)
Pozwala więc książce leżeć. Zerka na nią od czasu do czasu (...) (H5).
I tak książka ta leży nietknięta. Czasami Andżelika rzuci na nią wzrokiem [...]. Nadal 
może mieć nadzieję (...) (H27).
Więc pozwala książce tylko tam leżeć, czasami zerka na nią (...). Również o tym, że jest 
to zupełnie niemożliwe [...]. Wówczas w żadnym wypadku (...) (H3).

Ten sposób organizacji treści różni się jednak bardo wyraźnie od ueks- 
plicytnień uspójniających tekst i leksykalnych. Należy także rozważyć, czy 
zastosowane posunięcie translatorskie, które jest wymieniane wśród wy
kładników eksplicytacji, nie łączy się raczej z symplifikacją. Przemawia za 
tym fakt, że jest ono wyraźnie skorelowane z implicytacją na poziomie po
łączeń spójnościowych. Trudno więc uzasadnić, dlaczego tak liczne grono 
tłumaczy, stosując implicytację, dokonuje eksplicytacji. Rozdzielenie wy
powiedzeń nie służy wyeksplikowaniu jakiejkolwiek treści, ale jest jedynie 
sposobem upraszczania jej przekazu.
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Przejdźmy teraz do omówienia implicytacji. Zestawienie zaprezentowa
ne w tabeli 12 pokazuje, że na poziomie połączeń między członami wypo
wiedzenia implicytację zaobserwowano łącznie w 44 przypadkach w pod
danych analizie punktach (Ha)-(Hf).

W trzech przekładach pominięto kształtujący spójność przysłówek sd 
‘tak więc’ w (Ha), co ilustruje przykład (69):

(69)
# Książka leży sobie, a Angela od czasu do czasu rzuca na nią okiem [...] (H34).

Pomijany jest też spójnik och ‘i/a’: w (Hb) czternastokrotnie, w (Hc) 
i (Hd) dziesięciokrotnie, w (Hf) siedmiokrotnie, tak jak w konceptualiza- 
cji przedstawionej w (70).

(70)
A więc pozwala tylko leżeć tam książce, # czasem na nią zerka, i myśli, że jeśli jest tam 
napisane, że to zupełnie szalone, że jest beznadziejnym przypadkiem, to przynajmniej 
ona tego nie wie, i zawsze może, pełna nadziei, # spróbować jeszcze raz (H33).

Często pomijanie spójnika łączy się jednak ze wspomnianym już po
wyżej podziałem wypowiedzenia na krótsze odcinki, tak jak w przykładzie 
(71).

(71)
Pozwala więc książce leżeć i czasami zerka na nią, # myśląc przy tym, że jeśli mogłaby się 
z niej dowiedzieć, że wszystko jest zupełnie stracone i jest beznadziejnym przypadkiem, 
wtedy w każdym bądź razie nie jest tego świadoma. # Może ciągle mieć nadzieję i pró
bować od początku (H10).

Jeśli chodzi o dodatkowe implicytację, analiza wykazała, że treść wypro- 
filowywana w (H) przez szwedzkie przysłówki bara ‘tylko’ czy dar ‘tam’ nie 
znajduje odpowiedników w żadnym z przytoczonych powyżej przykładów. 
Dodatkowo w 12 przypadkach pominięcia dotyczą treści wyprofilowywanej 
przez szwedzkie lite ‘trochę’, w wypowiedzeniu och hon sneglar lite pi den ib- 
land ‘dosł. i ona zerka trochę na nią czasami’. Za przyczynę zjawiska można 
tu jednak uznać pewne trudności w realizacji tego elementu konceptuali- 
zacji w języku polskim. Przykłady w pozycji (72) ilustrują takie przypadki.

(72)
Dziewczyna zerka na nią czasem #[...] (H17).
[...] i czasem na nią zerka # [...] (H24).

WIO przekładach dodatkowe implicytację sprowadzają się natomiast do 
opuszczeń treści, która została wyartykułowana w TW za pomocą frazy att 
det dr helt kort ‘że jest już po sprawie’, co ilustruje przykład (73). Z perspek
tywy krytyki przekładu są to typowe opuszczenia treści.
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(73)
Zostawiła więc książkę nie czytając jej. Czasem gdy zerknie na nią i pomyśli # jak praw
dopodobnie beznadziejnym jest według niej przypadkiem, [...] (H2).

Na ostatnią jednostkę analizy - (I) - została wybrana konceptualizacja, 
na którą składa się jedno wypowiedzenie, funkcjonujące jednak jako od
dzielny akapit w TW. Można więc założyć, że jego związek z uprzednim 
kontekstem jest dość luźny. Dodatkowo zawiera ono tylko jedno miejsce, 
które potencjalnie może ulec ueksplicytnieniu na podstawie implikowanej 
relacji koniunkcji - (a).

(I) Hon kan bli si trótt pi sig sjalv, (a) pi den har angelagenheten, att bara vilja bort frin 
detta liv (L: 22, zmiany: E.D.-B.).

(II) Potrafi tak się zmęczyć samą sobą, (a) tą swoją niecierpliwością, że odechciewa jej 
się żyć (1, zmiany: E.D.-B.).

Sposób realizacji wyznaczonego w ramach jednostki połączenia ilustru
je tabela 1312.

12 Ze względu na fakt, że zdecydowana większość tłumaczy zastosowała niewłaściwe (wska
zujące na wyraźne niezrozumienie treści) rozwiązania translatorskie dla konceptualizacji att 
bara vilja bortfr&n detta liv, ta część wypowiedzenia nie była brana pod uwagę w analizie.

Tabela 13. Realizacja połączeń między członami w ramach jednostki (I)

da)
Ueksplicytnianie 8

Brak ueksplicytniania 26

Ponieważ aż w 26 przekładach zastosowano w (la) połączenia asyn- 
detyczne, kolejny raz można stwierdzić, że na poziomie kształtowania spój
ności w tekście zdecydowana większość tłumaczy dąży do zachowania 
wierności strukturom wyjściowym. Eksplicytację, realizowaną wyłącznie 
za pomocą spójnika i, zastosowało tu ośmiu tłumaczy (tj. 23,52%), tak jak 
w przykładach poniżej:

(74)
Czasami ma już tak dość siebie i tego pragnienia, że chciałaby uciec od takiego życia 
(117).
Czasem jest tak zmęczona sobą, i takim swoim postępowaniem, że ma ochotę tylko 
umrzeć (111).

Jednostkę przeanalizowano również pod kątem dodatkowych uekspli- 
cytnień, których łącznie zidentyfikowano osiem. Składała się na nie in
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formacja o wartościującym charakterze: sygnalizujące intensywność przy
słówki bardzo (wykorzystany czterokrotnie), naprawdę, cały oraz bardziej 
złożone konstrukcje wyrażające ocenę postawy postaci:

(75)
Czasem bywa już tak bardzo zmęczona samą sobą [...] (132).
Czasami jest już tak zmęczona sobą, całym tym angażowaniem się, że [...] (116).
Czasami jest tak zmęczona sobą, tym swoim zgubnym w skutkach pośpiechem, że [... ] 
(118).
Ma świadomość, że sama może się tym zaangażowaniem zmęczyć, tak, że [...] (12). 
Angela obawia się, że pewnego dnia może być tak zmęczona sobą, [... ] (130).

Analiza ujawniła kilka trudności związanych z badaniem omawiane
go zjawiska. Zaobserwowano, że każde odejście tłumacza od wyjściowej 
konceptualizacji, gdy konieczna była reorganizacja treści na linii TW-TD, 
a przekładowca natrafił na trudności w odnalezieniu odpowiedniego ekwi
walentu, owocowało posunięciami, które jesteśmy skłonni postrzegać jako 
eksplicytację. Widać to w przypadku wypowiedzenia Hon kan bli s& trótt pd 
sig sjalv ‘Potrafi tak się zmęczyć samą sobąi którego realizacja na polskim 
gruncie okazała się dla adeptów przekładu dość problematyczna. Stąd poja
wiające się w szeregu konceptualizacji sformułowania, które można zakla
syfikować jako dodatkowe ueksplicytnienia, tak jak w przykładach w (76) 
poniżej:

(76)
Czasem bywa już tak bardzo zmęczona [...] (132).
Czasami ma już dosyć siebie [...] (125).
Angela ma prawo być zmęczona samą sobą [... ] (17).

Łącznie zidentyfikowano 12 tego rodzaju dodatkowych ueksplicytnień, 
które zostały uwzględnione w analizie.

Także ta jednostka zawierała dodatkowe implicytacje. Odnoszą się one 
do przysłówka s& ‘tak’, który pominięto w 10 tłumaczeniach, co ilustruje 
przykład (77).

(77)
Potrafi być # zmęczona sobą, tym, że jej tak zależy, [...] (15).

W niektórych konceptualizacjach posunięcia, które jesteśmy skłonni 
uznać za ueksplicytnienia, występowały obok skrajnych przejawów impli- 
cytacji, wynikających z opuszczenia treści, tak jak w przykładzie (78):

(78)
Angela obawia sie. że pewnego dnia może być tak zmęczona sobą, # że nie będzie mia
ła siły do dalszego życia (130).
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Zestawienie wyników badań w odniesieniu do jednostek (G), (H) i (I) 
ilustruje tabela 14, w której uwzględniono zarówno eksplicytację, jak i im- 
plicytację.

Tabela 14. Implicytacja oraz eksplicytacja w tłumaczeniach jednostek (G), (H), (I)

(G) (H) (I)
Liczba potencjalnie możliwych 
eksplicytacji w wyznaczonych 
punktach

68 100% 34 100% 34 100%

Liczba zastosowanych 
eksplicytacji w wyznaczonych 
punktach

10 14,70% 8 23,52% 8 23,52%

Liczba dodatkowych 
eksplicytacji

11 12 20

Łączna liczba eksplicytacji 
w jednostkach

21 20 28

Łączna liczba eksplicytacji 61
Liczba potencjalnie możliwych 
implicytacji w wyznaczonych 
punktach

- - 170 100% - -

Liczba zastosowanych 
implicytacji w wyznaczonych 
punktach

- - 44 25,88% - -

Liczba dodatkowych 
implicytacji

26 34 13

Łączna liczba implicytacji 
w jednostkach

26 78 13

Łączna liczba implicytacji 117

Analiza tłumaczeń fragmentów TW (G), (H) i (I) nie dostarcza dowo
dów na powszechność eksplicytacji w przekładzie. Zakres stosowania tego 
posunięcia plasuje się na poziomie 14,70% i 23,52% jego potencjalnie moż
liwych zastosowań w jednostkach. Także w tłumaczeniach tych jednostek 
uwagę zwraca liczba dodatkowych „odautorskich” eksplicytacji, których 
stwierdzono 43, a więc zdecydowanie więcej aniżeli przejawów eksplicyta
cji na poziomie kształtowania spójności w punktach wyznaczonych dla ce
lów analizy.

Podobnie jak w przypadku innych poddawanych badaniu jednostek, za
kres realizacji implicytacji utrzymuje się na wyższym poziomie niż ekspli
cytacji, ponieważ przesunięcie treści do bazy konceptualizacji zastosowano 
w 25,88% potencjalnie możliwych przypadków. Uwagę zwraca jednak bar
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dzo wysoka liczba dodatkowych „odautorskich” implicytacji, które w (G), 
(H) i (I) występują 73 razy. Można zatem stwierdzić, że początkujący tłuma
cze chętniej stosują dodatkową implicytację niż eksplicytację.

Globalne spojrzenie na eksplicytację pozwala więc na potwierdzenie jej 
istnienia w analizowanych przekładach. Szukając śladów jej realizacji, moż
na stwierdzić, że istnieją na różnych poziomach organizacji konceptualnej 
w tekście. Dane takie bez odniesienia ich do czynnika reakcji wielu tłuma
czy na ten sam bodziec językowy, rozpatrywane bez uwzględnienia czynni
ka systemowych różnic zachodzących między językami, stwarzają jednak 
jedynie złudne wrażenie powszechności tego zjawiska. Na wrażenie to skła
dają się przede wszystkim pozorne w swoje istocie ueksplicytnienia, będące 
wynikiem różnic systemowych zachodzących między językami szwedzkim 
i polskim na płaszczyźnie rewerbalizacji treści, oraz w znacznym stopniu 
dowolne „odautorskie” uzupełnienia treści. Za przejawy eksplicytacji je
steśmy także skłonni uznawać przekształcenia na płaszczyźnie językowych 
środków realizacji treści, wynikające z bardziej dowolnego (mniej wierne
go) podejścia do odwzorowania wyjściowej konceptualizacji w tłumacze
niu. Co ciekawe, implicytację, u których podstaw leży taki sam rodzaj po
dejścia do odwzorowywania treści w tłumaczeniu, uznaje się za przejaw 
nierzetelności.

5.3.4. Elementy stylu początkujących tłumaczy
Przeprowadzone analizy fragmentów szwedzkiego TW pozwoliły wysnuć 
wniosek, że eksplicytacja i przeciwna jej implicytacja stanowią składowe in
dywidualnego stylu tłumacza. Zaprezentowane rozwiązania służące uszcze- 
góławianiu tekstu kumulują się w niektórych przekładach. Umieszczona 
poniżej tabela 15 przedstawia liczbę eksplicytacji/implicytacji występują
cych w wybranych tekstach tłumaczeń, w trzech poddawanych analizie ka
tegoriach zjawisk:

1) w wyznaczonych dla celów analizy punktach odnoszących się do po
ziomu kształtowania spójności tekstu poprzez eksplicytację;

2) na płaszczyźnie dodatkowych eksplicytacji, bazujących głównie na su
biektywnej „odautorskiej” treści;

3) na płaszczyźnie implicytacji (zachodzących zarówno w wyznaczo
nych punktach, jak i zastosowanych dodatkowo).
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Tabela 15. Eksplicytacja i implicytacja w indywidualnych przekładach

(1) (2) (3)
Tekst 1 (tłumaczenie 1) 1 0 6

Tekst 2 (tłumaczenie 7) 1 7 10

Tekst 3 (tłumaczenie 34) 7 5 2

Tekst 4 (tłumaczenie 4) 7 6 9

Tekst 5 (tłumaczenie 32) 8 15 3

W prezentowanych poniżej tłumaczeniach poddane analizie jednostki 
(A, B, C, D itd.) zostały zestawione w kolejności, w której występują w TW. 
Pierwszą kategorię zjawisk zaznaczono pogrubieniem, drugą podkreśle
niem, zaś trzecią za pomocą symbolu #.

Tekst 1 uwidocznia tendencję dosłownego odwzorowywania struktur 
TW w przekładzie początkujących tłumaczy. W przeanalizowanych tłuma
czeniach fragmentów TW adept zastosował zaledwie jedną eksplicytację 
(w znacznym stopniu uwarunkowaną systemowo), obok której pojawia się 
jednak sześć implicytacji (#).

Tekst 1
Życie Angeli będzie # cudowne. Najpierw musi tylko spotkać kogoś, kto będzie ją ko
chał za to, kim jest naprawdę. Nie jest to zupełnie niemożliwe, kiedy ma się dwadzieścia 
osiem lat i całkiem korzystną aparycję (Gl).
Może za chłopakiem o imieniu Marcin, którego spotkała na piątkowej imprezie i który 
chce się z nią umówić, # ma zadzwonić któregoś dnia i uzgodnić termin wspólnej kola
cji (FI).
Po drugie, on jej nie zechce, jeśli zauważy, że jej zależy. Faceci tacy są. To dziwne, powin
no być odwrotnie. Powinni chcieć bardziej, gdy poczują, jak bardzo się ich kocha, jak 
bardzo się ich pożąda. Ale tak nie jest; z facetami jest dokładnie na odwrót. Wbiła jej to 
do głowy mama, siostry, koleżanki, gazety. Nigdy nie pokazuj, że ci zależy (Al).
Potrafi tak się zmęczyć samą sobą, tą swoją niecierpliwością, [...] (II).
Ma niesamowicie bogate życie; kocha swoją niezależność, swoją wolność, śniadania na 
balkonie, podróże i kolacje z koleżankami, samotne spacery w deszczu, jesień, ciszę, 
weekendy na wsi. Wszystko (Cl).
Kiedy pewien mężczyzna z Ameryki Południowej pracował przez miesiąc tam gdzie ona, 
zaczęła wyobrażać sobie, jak by to było rozpocząć zupełnie nowe życie w Brazylii, na
uczyć się nowego języka, zostawić wszystko za sobą. Nigdy nawet ze sobą nie rozmawia
li, ale jego spojrzenie było tak pociągające (BI).
# Jest jej # dobrze: chodzi na aerobik i samotnie do kina, przesiaduje w kawiarni i czyta 
książkę Simone de Beauvoir, i czuje się interesująca (Dl).
Później mija trochę czasu, # on się nie odzywa, a ona myśli, że coś musi być nie tak (El). 
Dlatego nie rusza leżącej książki, # tylko spogląda na nią czasem i myśli, że jeśli jest tam 
napisane, iż wszystko skończone i jest beznadziejnym przypadkiem, to przynajmniej 
o tym nie wie i może dalej mieć nadzieję, i próbować kolejny raz (HI).
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W tekście 2 uwagę zwraca przewaga implicytacji (dziesięć) nad ueks- 
plicytnieniami, które jednak nie dotyczą połączeń spójnościowych w wy
znaczonych punktach, ale wyraźnie „odautorskiego” wzbogacania TD o su
biektywne treści. Można zatem powiedzieć, że w tym przypadku tłumacz 
zaznacza potrzebę kreatywności językowej w większym stopniu. Potwier
dzają to także zastosowane podziały wyjściowych wypowiedzeń na krótsze 
odcinki.

Tekst 2
Życie Angeli będzie # wspaniałe. Najpierw musi tylko spotkać kogoś, kto pokocha ją 
taką jaka # jest. Nie jest to całkiem niemożliwe, gdy ma się 28 lat i wygląda w miarę ko
rzystnie (G7).
To może być Martin # - chłopak, którego spotkała w piątek na imprezie. # Chciał się 
z nią umówić i na pewno zadzwoni któregoś dnia zaproponować, aby zjedli razem ko
lację (F7).
Po drugie, on nie będzie jej chciał, gdy zauważy, jaka jest zdesperowana. Tacy są face
ci. To dziwne, powinno być na odwrót. Że będą chcieć bardziej, gdy zauważą, jak bar
dzo się ich kocha, jak bardzo chce się z nimi być. Ale tak nie jest, faceci są zupełnie inni. 
Wbijała jej to do głowy mama, siostry, koleżanki, gazety. Nigdy nie okazuj, jak bardzo 
ci zależy (A7).
Angela ma prawo być zmęczona samą sobą i tym desperackim poszukiwaniem partne
ra (17).
Właściwie to ma bogate życie; kocha swoją niezależność, wolność, swoje śniadania na 
balkonie, podróże i babskie popołudnia, samotne spacery w deszczu, jesienie, ciszę, 
święta na wsi. Wszystko (C7).
Kiedyś gdy przez miesiąc pracował u nich mężczyzna z Ameryki Południowej, zaczęła 
się zastanawiać, jakby to było zacząć całkiem nowe życie w Brazylii, nauczyć się nowego 
języka, porzucić wszystko z przeszłości. Nigdy ze sobą nie rozmawiali, ale jego spojrze
nie było tak czarujące (B7).
I naprawdę dobrze się z tym czuje; chodzi sama na siłownię i do kina, piie Ławę # czyta
jąc książkę Simone de Beauvoir. # Po prostu czuje się wartościowa (D7).
Po jakimś czasie # on przestaje się odzywać, a ona myśli, że to musi być jakaś pomył
ka (E7).
Pozwala więc książce leżeć. # Czasem rzuca na nią okiem # i myśli, że jeśli piszą w niej, 
że ma całkiem przekichane, że jest beznadziejnym przypadkiem, to przynajmniej wcale 
o tym nie wie. # Może żywić nadzieję i jeszcze przez jakiś czas próbować (H7).

Natomiast w tekście 3 wyraźnie widać dospójnianie tłumaczenia, zarów
no na poziomie wyznaczonych punktów, jak i dodatkowych eksplicytacji, 
czemu towarzyszy minimalna ilość implicytacji.

Tekst 3
Angela będzie miała # cudowne życie. Najpierw musi tylko spotkać kogoś, kto będzie ją 
kochał za to jaka naprawdę jest. Jeśli ma się dwadzieścia osiem lat i dość korzystny wy
gląd, nie powinno to być tak zupełnie niemożliwe (G34).
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Być może tęskni za chłopakiem o imieniu Martin, którego spotkała na imprezie w ubie
gły piątek, # który chciał się z nią umówić i który w każdej chwili może zadzwonić, aby 
ustalić, kiedy zjedzą kolację (F34).
Po drugie, gdy zauważy jak bardzo jej zależy, to nie będzie jej chciał. Faceci tacy już są. 
Dziwne, bo przecież powinno być na odwrót. Powinni jeszcze bardziej kogoś pragnąć, 
gdy wiedzą, że ten ktoś tak bardzo ich kocha, że ten ktoś tak bardzo chce z nimi być. Ale 
tak nie jest, faceci zachowują się dokładnie na odwrót. Mama, siostry, koleżanki i gazety 
wbiły jej to do głowy. Nigdy nie wolno ci pokazać, że ci zależy (A34).
Czasami ma dość siebie i tego, że tak jej zależy, [...] (134).
Przecież prowadzi niesamowicie bogate życie; uwielbia swoją niezależność, swoją wol
ność, swoje śniadania na balkonie, podróże i kolacje z koleżankami, samotne spacery 
w deszczu, jesień, ciszę, weekendy na wsi. Wszystko (C34).
Gdy przez miesiąc pracował z nią jakiś chłopak z Ameryki Południowej, zaczęła sobie 
wyobrażać, jakby to było, gdyby zaczęła nowe życie w Brazylii, nauczyła się nowego języ
ka, pozostawiła za sobą wszystko to co znane. Nigdy nawet nie zamienili ze sobą słowa, 
ale jego spojrzenie było takie sympatyczne (B34).
Angela czuje się świetnie, chodzi sama na siłownię i do kina, siedząc # w kawiarni czyta 
Simone de Beauvoir i czuje, że jest godna zainteresowania (D34).
Potem on przez jakiś czas się nie odzywa i Angela jest przekonana, że coś się musiało 
stać (E34).
Książka leży sobie, a Angela od czasu do czasu rzuca na nią okiem i myśli, że jeżeli wy
nika z niej, że już nic nie można zrobić i że jest przypadkiem beznadziejnym, to ona 
przynajmniej o tym nie wie i jeszcze może mieć nadzieję i jeszcze, choć przez jakiś czas 
może próbować (H34).

W tekście 4 liczba eksplicytacji w punktach wyznaczonych dla celów ana
lizy utrzymuje się na tym samym poziomie, co liczba dodatkowych „odau
torskich” eksplicytacji (siedem/sześć). Zastosowane implicytacje plasują się 
na nieznacznie wyższym poziomie (dziewięć wystąpień).

Tekst 4
Życie Angeli będzie naprawdę cudowne. Musi # tylko spotkać kogoś, kto będzie ją ko
chał taką, jaka jest naprawdę. Co nie jest przecież zupełnie niemożliwe jeśli ma się 28 lat 
i całkiem niezły wygląd (G4).
Być może za chłopakiem o imieniu Martin, którego spotkała na piątkowej imprezie, 
a który na pewno będzie chciał się z nią spotkać. I który na pewno zadzwoni, żeby umó
wić się na kolację (F4).
Po drugie: nigdy nie będzie chciał z nią być, jeśli zauważy, że tak go pragnie. Faceci tacy 
są. To dziwne, bo powinno być na odwrót. To oni powinni chcieć jeszcze więcej gdy po- 
czują, jak bardzo są kochani i jak chętnie się z nimi przebywa. Niestety; faceci są zupeł
nie inni. Tego dowiedziała się od mamy, sióstr, kolegów i z gazet. Aby nigdy nie pokazy
wać swoich pragnień (A4).
A może tak zmęczy się sobą i tą całą niecierpliwością, że [... ] (14).
Ono jest naprawdę fantastyczne. A ona kocha swoją samodzielność, swoją wolność, swo
je śniadania na balkonie, podróże i babskie wieczory, samotne spacery w deszczu, ciszę, 
weekendy na wsi. Wszystko (C4).
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Kiedyś przez miesiąc pracował z nią pewien Brazylijczyk. Zaczęła wtedy zastanawiać 
się, jak by to było gdyby wszystko zostawić, nauczyć się nowego języka i zacząć zupełnie 
nowe życie w Brazylii. Nie zamienili ze sobą ani jednego słowa, ale jego spojrzenie było 
naprawdę czarujące (B4).
# Dobrze się bawi. Chodzi sama na siłownię i do kina, siedzi w kawiarni i czyta wciąga
jącą książkę Simone de Beauvoir. # (D4).
# Mija pewien czas. # On nie daje o sobie znać, a ona myśli, że coś jest nie tak (E4).
Pozwala zatem zajmować książce miejsce na półce, # od czasu do czasu zerkając tylko na 
nią #. # Wtedy rozmyśla, czy jest w niej napisane, że wszystko jest już przesądzone i że 
jest beznadziejnym przypadkiem. Tego jednak nie wie i dlatego może z nadzieją # spró
bować jeszcze raz (H4).

Przykład umieszczony poniżej przedstawia kolejną tendencję, tj. ueks- 
plicytnianie jako przejaw poczucia wolności tłumacza, który interpretu
jąc tekst, wprowadza szereg „wartości domyślnych”. Obok 8 eksplicytacji na 
poziomie spójności tekstu uwagę zwraca 15 dodatkowych, subiektywnych 
uzupełnień treści, występujących jednak przy stosunkowo niewielkiej licz
bie implicytacji.

Tekst 5
Życie Angeli będzie # wspaniałe. Tylko najpierw musi spotkać kogoś, kto pokocha ją 
taką jaka jest naprawdę. To nie może być przecież tak całkiem niemożliwe, gdy ma się 
28 lat i całkiem niezły wygląd (G32).
Być może tęskni za chłopakiem o imieniu Martin, którego poznała na piątkowej impre
zie i który chce się z nią znów spotkać, a któregoś z najbliższych dni ma zadzwonić, żeby 
umówić się na kolację? (F32)
Po drugie, on na pewno nie będzie jej już chciał, gdy tylko zorientuje się jak bardzo jej 
na nim zależy. Faceci już tacy są. Choć to dziwne, bo przecież powinno być odwrotnie. 
Powinni chcieć bardziej, gdy tylko poczują jak bardzo są kochani, jak bardzo są oczeki
wani. Ale z facetami jest dokładnie odwrotnie. Angela wie o tym od swojej mamy, sióstr, 
przyjaciółek, z gazet. Wszystkie jednogłośnie próbowały wbić jej to do głowy. Nigdy 
nie pokazuj że ci zależy (A32).
Czasem bywa już tak bardzo zmęczona samą sobą i całą tą nadgorliwością, [...] (132).
Jej życie jest przecież w gruncie rzeczy niesamowicie urozmaicone. Angela uwielbia 
swoją niezależność, śniadania na balkonie, podróże, [...] (C32).
Kiedyś wystarczyło, by przez miesiąc pracowała z pewnym Latynosem, żeby natych
miast zaczęła wyobrażać sobie jak by to było rozpocząć zupełnie nowe życie w Brazylii, 
nauczyć się nowego języka, porzucić wszystko, co minione. Wprawdzie nigdy nawet ze 
sobą nie rozmawiali, jednak jego spojrzenie było tak niesamowite... (B32)
I od razu czuje się dużo lepiej. Najpierw idzie na siłownię, później samotnie odwiedza 
kino, a w kawiarni # czyta jedną z książek Simone de Beauvoir. I wreszcie ma poczucie, 
że jest interesująca (D32).
Gdy później mija trochę czasu, a telefon uporczywie milczy, # Angela zaczyna myśleć, że 
coś jest nie tak (E32).
Angela pozostawia więc książkę na półce, # zerkając tylko na nią niekiedy i myśląc, że je
śli piszą tam, że jest przypadkiem beznadziejnym i już nic nie da się z tym zrobić, to ona 
w każdym razie nie ma jeszcze o tym żadnego pojęcia. Dlatego wciąż może mieć na
dzieję i jeszcze choć przez chwilę próbować... (H32)
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Wymieniony tekst wyróżnia się także pod względem ueksplicytnień, 
które potencjalnie mogą być zaklasyfikowane jako dodatkowe. Imię An
gela (zaznaczone kursywą) występuje kilkakrotnie w inicjalnej części zda
nia jako środek wzmocnienia koreferencji. Użycia te są opcjonalne i stano
wią wyznacznik indywidualnego stylu tłumacza, o czym świadczy ich brak 
w innych przywołanych tu tekstach tłumaczeń. Taki sposób wykorzystania 
imion własnych może być jednak także uwarunkowany systemowo, tak jak 
ma to miejsce w przywołanych w analizie przykładach (40), (41), (42), co 
utrudnia badanie eksplicytacji na wymienionym poziomie w tekście.

Analiza zgromadzonych tłumaczeń obejmująca cały tekst pozwoliłaby 
potwierdzić zaobserwowane tu rysy indywidualnego stylu poszczególnych 
tłumaczy. Określenie interakcji zachodzącej między eksplicytacją a impli- 
cytacją w ramach jednego tekstu umożliwiłoby też wtedy ustalenie profi
lu danego przekładowcy (por. Kamenicka 2008: 118). Zadanie to wymaga 
jednak odrębnego studium. Przedstawione powyżej teksty dostarczają jed
nak wystarczających podstaw do wysnucia wniosku, że podjęte przez adep
tów przekładu decyzje stanowią raczej przejaw ich indywidualizmu aniżeli 
świadomie stosowanej strategii. Nie można również wykluczyć, że taki spo
sób działania ulegnie zmodyfikowaniu w trakcie rozwijania przez każdego 
z tłumaczy kompetencji translatorskich. Istotne w kontekście niniejszej pra
cy jest jednak zwrócenie uwagi na fakt, że zaprezentowane tu jednostkowe 
tłumaczenia przyczyniają się do wytworzenia globalnego obrazu eksplicy
tacji jako zjawiska przekładowego, którego zakres występowania może spra
wiać wrażenie większego, aniżeli jest w rzeczywistości.

Na przywołane tu fragmenty tekstów tłumaczeń można także spróbować 
spojrzeć z perspektywy redaktora, którego zadaniem jest uładzenie tekstu, 
tak aby spełniał on wymogi standardu literackości na gruncie polskiej kul
tury. Trudno zaprzeczyć, że w takiej sytuacji bardziej prawdopodobne wy- 
daje się, że podstawą wprowadzanych zmian będzie raczej dodawanie treści, 
składające się na eksplicytację, niż stosowanie implicytacji, która powszech
nie kojarzy się z utratą treści. Charakter tego rodzaju ueksplicytnień będzie 
jednak „odautorski”, ponieważ redaktor zazwyczaj nie bierze pod uwagę 
TW. Z drugiej strony w materiale zanotowano znaczną liczbę eksplicyta
cji bazujących na powtórzeniu treści. Ich zakres może ulec zmniejszeniu 
w korekcie wydawniczej, osłabiając eksplicytność tekstu. Ponieważ wymóg 
szeroko pojmowanej adiustacji dotyczy wszystkich tekstów, nie można wy
kluczyć, że jako fenomen przekładowy eksplicytacja jest także wypadkową 
posunięć, u których podstaw leżą (co najmniej) dwa indywidualne punkty 
widzenia - tłumacza i redaktora tekstu.
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PODSUMOWANIE BADAŃ

6. 1. Wyniki analizy
Tabela 16 przedstawia całościowe zestawienie uzyskanych wyników badań, 
przeprowadzonych na podstawie jednostek TW (A)-(I). 

Tabela 16. Eksplicytacja i implicytacja w materiale poddawanym analizie

(A), (B), (C),(D),(E), (F), (G), (H). (I)

Liczba potencjalnie możliwych eksplicytacji 
w wyznaczonych punktach

884(100%)

Liczba zastosowanych eksplicytacji w wy
znaczonych punktach

107 (12,10%)

Liczba „dodatkowych” eksplicytacji 90

Razem eksplicytacji 197

Liczba potencjalnie możliwych implicytacji 
w wyznaczonych punktach

544 (100%)

Liczba zastosowanych implicytacji w wy
znaczonych punktach

169 (30,06%)

Liczba „dodatkowych” implicytacji 104

Razem implicytacji 273

Eksplicytacja na poziomie połączeń spójnościowych w wyznaczonych 
punktach mogła być potencjalnie zastosowana przez 34 tłumaczy łącznie 
884 razy. W materiale zidentyfikowano jednak 107 jej realizacji. Można za
tem stwierdzić, że w przypadkach, w których w TW istniało jakieś (mniej 
lub bardziej wyraźne) ukierunkowanie procesów inferencyjnych tłumacza, 
pozwalające na uspójnienie treści, adepci przekładu byli skłonni werbalizo
wać taką treść średnio w 12,10%.
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Możliwość zastosowania implicytacji na poziomie relacji spójnościo- 
wych plasowała się natomiast na poziomie 544 wystąpień, z czego posunię
cie to zastosowano 169 razy. Zatem w przypadkach, gdy TW artykułował 
połączenia między wypowiedzeniami a ich członami, adepci przekładu byli 
skłonni umieszczać takie treści w bazie konceptualizacji w 30,06%.

Implicytacja odznaczała się więc większym natężeniem niż eksplicyta
cja.

Podobnie wygląda zakres zastosowanych dodatkowych ueksplicytnień/ 
implicytacji treści obecnej w oryginale, a więc posunięć, które w najwięk
szym stopniu świadczą o indywidualnej postawie translatorskiej adeptów 
przekładu. Także w tym przypadku liczba zastosowanych implicytacji tego 
rodzaju była nominalnie większa aniżeli liczba zaobserwowanych dodatko
wych eksplicytacji (104/90).

Zaobserwowaną wyraźną różnicę między omawianymi zjawiskami po
twierdza również globalne spojrzenie na stosunek wszystkich zaobserwo
wanych implicytacji i eksplicytacji, który wynosi odpowiednio 273/197.

Odpowiadając na postawione pytania badawcze, można zatem stwier
dzić, że:

1. Eksplikowanie treści w ramach wyselekcjonowanych jednostek TW, 
rozpatrywane na poziomie połączeń spójnościowych w wyznaczo
nych punktach, nie jest posunięciem, które początkujący tłumacze 
stosują powszechnie. Występowanie ueksplicytnień tego rodzaju jest 
bez wątpienia skutkiem działań wybranych adeptów przekładu.

2. Stosowane ueksplicytnienia odznaczają się dużym urozmaiceniem, 
a o ich rodzaju decyduje sam przekładowca, uwzględniając kontekst, 
w którym występuje analizowany punkt. Nie udało się jednak wy
kazać wyraźnego związku eksplicytacji z typem implikowanej tre
ści. W jednym z wyznaczonych punktów (Cc) stwierdzono obec
ność ueksplicytnień na poziomie wyższym niż 50% zgromadzonych 
tekstów tłumaczeń. Ich natężenie było jednak w znacznym stopniu 
uwarunkowane wymogami obrazowania na gruncie języka docelo
wego. Zastosowania ueksplicytnień w stopniu zbliżającym się do ta
kiego poziomu potwierdzono w zaledwie jednym przypadku - (Cb). 
Stwierdzono natomiast, że określony (taki sam) typ treści może wy
wołać skrajnie różne reakcje tłumaczy w odmiennie skonstruowa
nych warunkach kontekstowych w tekście. Ueksplicytnienia wystę
powały ponadto w punktach, które nie implikowały żadnej relacji.

3. Obok wyznaczonych dla celów badania punktów w przekładach wy
stępują również dodatkowe ueksplicytnienia, które w zdecydowanej 
większości stanowią subiektywną informację ujawniającą stanowisko 
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tłumacza wobec zaistniałej sytuacji. Ich użycie jest jednak ograniczo
ne do wybranych tekstów przekładów.

4. Także implicytacja nie może być uznana za powszechne zjawisko, 
chociaż stopień jej nasilenia jest znacznie większy niż eksplicytacji. 
Również tu chodzi o poszczególne teksty tłumaczeń. W zaledwie jed
nym z wyznaczonych punktów - (Eb) - stwierdzono implicytację na 
poziomie 50% zgromadzonych tekstów tłumaczeń i dotyczyła ona 
środkowego połączenia w wypowiedzeniu.

5. Liczne dodatkowe implicytację potwierdzają indywidualny charakter 
aktu przekładu. Stosowano je jednak dość regularnie w przypadku ta
kich jednostek TW, które można uznać za drugoplanowe i konstytu
ujące szczegółowość konceptualizacji.

6. Eksplicytacja przeplata się z implicytacją w ramach konkretnej jed
nostki, co może wskazywać na związek tych zjawisk przekładowych. 
Wyraźnym przejawem takiej zależności jest np. podział wypowiedzeń 
na krótsze odcinki (wyznacznik eksplicytacji zgodnie z zestawienia
mi zaprezentowanymi w rozdziale 3.3.), który powodował usunięcie 
wyjściowych uspójnień tekstu w tłumaczeniu (wyznacznik implicy- 
tacji). Z drugiej strony zwrócono także uwagę na nieliczne zastoso
wania nasilonej, niesystemowej eksplicytacji w momencie wystąpie
nia takiego podziału. Także ten rodzaj posunięć translatorskich jest 
obecny tylko w niektórych tekstach.

7. Nie stwierdzono jednak, że eksplicytacja i implicytacja wpisują się 
w strategię przyjmowaną przez tłumacza, chociaż w niektórych prze
kładach można było zaobserwować pewne upodobania tłumaczy do 
wybranego sposobu działania.

8. Podstawowym powodem eksplikowania w przypadku adeptów prze
kładu była chęć retorycznego uładzania TD i jego konwencjonalne
go „ulepszania”. Ponieważ nie udało się wyróżnić jakichkolwiek regu
larności w działaniu przekładowców, można stwierdzić, że chodziło 
o dość spontaniczną ekspresję ich woli na płaszczyźnie wyrażania 
stylu w języku docelowym oraz kreowanie ich subiektywnej wizji za
istniałej sytuacji.

9. Ponieważ zakres użycia ueksplicytnień i implicytacji na płaszczyźnie 
połączeń spójnościowych plasował się na poziomie niższym niż 50% 
ich potencjalnie możliwych zastosowań w analizowanym materiale, 
ani eksplicytacja, ani implicytacja nie mogą być uznane za powszech
ne. Na miano powszechnego zasługuje natomiast bez wątpienia kon
sekwentne stosowanie literalności odwzorowań wyjściowej koncep
tualizacji na poziomie łączenia wypowiedzeń oraz ich członów.
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10. Analiza pokazała jednak, że można mówić o wrażeniu powszechno
ści eksplicytacji lub implicytacji, które zostaje wykreowane w sytuacji 
globalnego spojrzenia na dane językowe. Z tej perspektywy na pierw
szy plan w przekładzie nieprofesjonalnym wysuwa się jednak impli- 
cytacja. Z drugiej strony w zestawieniach liczbowych nie uwzględ
niono konceptualizacji, których realizacja w TD w jakimkolwiek 
stopniu łączyła się z mniej lub bardziej systemowymi różnicami mię
dzy rozpatrywanymi językami. Konceptualizacje tego typu bez wąt
pienia potęgują ogólne wrażenie eksplicytności języka powstającego 
w sytuacji przekładu.

Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, że jeśli eksplicytacja 
właściwa, już od momentu podjęcia pierwszych badań nad tym zjawiskiem, 
byłaby analizowana na podstawie licznych przekładów tego samego tekstu, 
jej obraz wyglądałby najprawdopodobniej inaczej. Nie można wykluczyć, 
że nie stałaby się sztandarowym przykładem postulowanych uniwersaliów 
translatorskich, ale cechą indywidualnego stylu konkretnego przekładowcy, 
wpisaną jednak w poznawcze podstawy funkcjonowania języka naturalne
go. Za taką cechę należałoby wtedy także uznać implicytację.

6.2. Poznawcze podstawy eksplicytacji i „trzeciego 
kodu"

Na scharakteryzowane w pracy zjawiska przekładowe można również spoj
rzeć z perspektywy bardziej ogólnych procesów poznawczych, które wy
kształcił ludzki umysł.

Dominującą cechą zgromadzonych przekładów było stosowanie, lub ra
czej bezwzględne egzekwowanie, prawa przysługującego użytkownikom ję
zyka do dowolnego kształtowania konceptualizacji wykreowanej w umy
śle. Świadczą o tym nie tylko skrajnie różne reakcje tłumaczy na ten sam 
bodziec wyjściowy (rodzaj treści) oraz różnorodność rozwiązań (jak i ich 
kombinacji) stosowanych w poszczególnych punktach, ale także ueksplicyt- 
nienia/implicytacje treści, które zostały zaklasyfikowane jako dodatkowe. 
Zauważmy też, że w przeanalizowanych przekładach zwykle nie chodziło 
o komunikacyjną motywację ueksplicytnień (te pojawiają się prototypowo 
w przypadku przybliżania obiektów obcych kulturowo potencjalnemu od
biorcy). Celem tłumaczy nie było więc wyjście naprzeciw odbiorcy, któremu 
chcieli ułatwić zrozumienie TD. Ueksplicytnień nie zastosowano licznie na
wet w tym punkcie, który w naturalny sposób stwarzał sprzyjające ku temu 
warunki, tj. w (Cf). Chodziło więc przede wszystkim o mniej lub bardziej 
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spontaniczne uzupełnienia treści, wynikające z indywidualnych upodobań, 
w tym stylistycznych, adeptów przekładu - o ekspresję ich woli i kreatyw
ności. Pod tym względem nie różnili się oni od przeciętnego użytkownika 
języka. Zgromadzony materiał potwierdza więc tezę wysuwaną przez ko- 
gnitywistów dotyczącą perspektywiczności postrzegania i tym samym kon- 
ceptualizowania treści w języku.

W wolności przysługującej tłumaczom istotną rolę odgrywały jednak 
względy oszczędności poznawczej, leżącej u podstaw strategii minimax po
wszechnie stosowanej przez adeptów przekładu. Tu kluczowe było automa
tyczne porównywanie struktur i dostrzeganie zachodzących między nimi 
podobieństw, przy jednoczesnym pomijaniu nieistotnych różnic, oraz se
lektywność uwagi postrzegającego konkretną sytuację konceptualizato- 
ra, w znacznym zakresie bazująca na aktywności orientacyjnej jego zmysłu 
wzroku.

Przypomnij my, że zgodnie z prawami zaproponowanymi przez posta- 
ciowców pewne byty samoistnie pretendują do rangi figur. Badanie pokaza
ło, że za taki rodzaj bytu należy uznać szeroko rozumianą formę językową 
(tj. sposób konceptualizowania treści zgodny ze schematami wypracowany
mi i utrwalonymi w wybranym języku), która jako maksymalnie wyrazista 
poznawczo ulega uwypukleniu w wielu obszarach działalności człowieka 
(por. Taylor 2007: 17f.), w tym także w porównaniu między dwoma syste
mami konceptualnymi w przekładzie. Tłumacząc literalnie, przekładowcy 
dostrzegli więc to, co maksymalnie wyraziste, konkretne, realne i namacal
ne (bezpośrednie) (por. Langacker 2009: 99).

Wynika z tego zatem, że czysto wizualny aspekt konceptualizacji języko
wej, a więc dotyczący sposobu wyrażania treści pojęciowej (m.in. na płasz
czyźnie syntagmatycznej i syntaktycznej), można uznać za istotny element 
komunikacji poprzez translację. Na wagę tego czynnika wskazuje w jed
nej ze swoich wczesnych prac Englund Dimitrova (1993). Badaczka traktu
je bowiem wizualny aspekt konceptualizacji w TW jako szczególny rodzaj 
reprezentacji w umyśle tłumacza, który obok reprezentacji semantycznej 
wpływa na jego decyzje:

[... ] the translator normally works with the source text before his very eyes. [... ] the se
mantic representation that comprises a basis for the translation interacts in the actual 
translation process with the visual text representation of the source text (Englund Dimi
trova 1993: 287).

Szersze spojrzenie na wyartykułowaną na przestrzeni lat myśl translato- 
logiczną pozwala stwierdzić, że także inni badacze wydają się zauważać ten 
aspekt translacji, ale nie łączą go z procesami poznawczymi. To tę prawidło
wość eksponuje Toury (1995) w sformułowanym przez siebie prawie inter- 
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ferencji. Zgodnie z ujęciem tego zjawiska przedstawionym przez badacza 
jest ono najbardziej naturalnym przejawem motywowanej poznawczo stra
tegii minimax.

Jednak za przejaw oszczędności poznawczej można także uznać implicy- 
tację. Umieszczając wyeksplikowaną w TW treść w bazie konceptualizacji, 
tłumacz nie musi wkładać wysiłku konceptualnego w jej odwzorowanie na 
gruncie języka docelowego. Pracę tę pozostawia odbiorcy tekstu (zwłaszcza 
jeśli chodzi o połączenia koniunkcyjne, które stosunkowo łatwo wydedu- 
kować z kontekstu wypowiedzenia). Skrajnym przejawem takiej ekonomii 
jest nieuwzględnianie w konceptualizacji drugoplanowych szczegółów wyj
ściowego obrazu oraz innych treści. O ile opuszczanie informacji wyraża
nej przez dłuższe fragmenty TW w tłumaczeniu jesteśmy skłonni traktować 
jako przejaw nierzetelności tłumacza, to pominięcia treści pierwszego typu 
można interpretować w dwojaki sposób. Wyraźne nasilenie dodatkowych 
implicytacji w zgromadzonym materiale może wskazywać na pewne trud
ności na płaszczyźnie odczytania i rozumienia konceptualizacji oryginału 
przez adeptów przekładu. Wydaje się więc, że inna aniżeli rodzima perspek
tywa oraz związane z nią ubóstwo bodźców odbieranych przez umysł tłu
macza utrudniają mu zbliżenie się do wyjściowego obrazu w stopniu, który 
umożliwiałby dostrzeżenie drugoplanowych niuansów. Z drugiej strony za
obserwowana prawidłowość jest przejawem jednej z podstawowych funkcji 
ludzkiego umysłu. Nigdy bowiem nie dostrzegamy wszystkich elementów 
konstytuujących obraz (chociaż w przekładzie wydaje się to bardzo pożąda
ne). Postrzeganie zawsze łączy się z wyróżnieniem figury i umieszczeniem 
pewnych, mniej wyrazistych elementów treści pojęciowej w tle (bazie). Dla
tego pomijanie drugoplanowej informacji można również uznać za przejaw 
ograniczeń i selektywności ludzkiego umysłu. Tezę tę podbudowuje dodat
kowo eksponowany przez kognitywistów fakt dotyczący jedynie częściowej 
kompozycjonalności treści wyrażeń językowych (Langacker 1987:449). Po
nieważ wyrażenia takie nie są „pojemnikami” zawierającymi określone ilo
ści treści pojęciowej, a ich znaczenie nigdy nie może być traktowane jako 
suma treści cząstkowych (Langacker 1987:452ff.), umysł tłumacza automa
tycznie tworzy mniej lub bardziej holistyczne koncepcje. W takiej sytuacji 
przyznawanie mniejszej wyrazistości pewnym elementom jest tym bardziej 
naturalne. Dlatego można sformułować tezę, że im większy stopień holi- 
styczności konceptualizacji (tj. im mniejszy stopień modularności treści) 
w umyśle tłumacza, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia impli
cytacji. Zasadność tego stwierdzenia uwidocznia np. omówiona wcześniej 
konceptualizacja (39).

Przeanalizujmy teraz podstawy stosowania eksplicytacji w procesie 
translacji, które ujawniło przeprowadzone badanie. Analiza potwierdzi
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ła, że natężone ueksplicytnianie TD następuje, gdy w procesie odwzoro
wania pojawia się jakiś wyraźny bodziec, tj. a) implikowana relacja nale
ży do kategorii bardziej złożonych i z perspektywy tłumacza odznacza się 
wyrazistością w konceptualizacji, b) tłumacz natrafia na jakąś trudność na 
płaszczyźnie rewerbalizacji treści i zostaje zmuszony do większego wysił
ku konceptualnego (por. Dancette 1997: 102). W pierwszym przypadku 
można więc stwierdzić, że pewne treści samoistnie wyróżniają się na tle in
nych na tyle wyraźnie, że zwracają uwagę tłumaczy i ulegają uwypukleniu. 
Świadczy o tym potwierdzony w badaniu przypadek nasilonego stosowa
nia ueksplicytnień w punkcie (Cb), który implikował złożoną i wyraźną re
lację. Ten aspekt funkcjonowania eksplicytacji wymaga jednak dalszego po
znania i wyznacza interesujący kierunek badań. Należy jednak podkreślić, 
że wykazuje on wyraźne podobieństwo do mechanizmu leżącego u podstaw 
dosłowności odwzorowań, powszechnie stosowanej przez tłumaczy, która 
także bazuje na maksymalnej wyrazistości poznawczej bytu (tj. formy w wy
powiedzeniach).

Stwierdzenie b) można natomiast uzupełnić o informację, że trudność 
na płaszczyźnie realizacji treści występuje zawsze, gdy niemożliwe sta
je się literalne odwzorowanie struktur między językami spotykającymi się 
w przekładzie, tj. gdy znikają istniejące między nimi przyległości i podo
bieństwa, które umysł tłumacza można wykorzystać. To wtedy prototypo- 
wo zaczyna on reorganizować treść, ponieważ zastosowanie innej strategii 
staje się niemożliwe. Posunięcia tego typu dotyczą jednak w pierwszym rzę
dzie eksplicytacji systemowej, która musi być uznana za pozorną. Wymu
szana systemowość rozwiązań jest jednak sprawą stopnia, co także ujawni
ła przeprowadzona analiza.

Z drugiej strony tłumacz może zrezygnować z wyłaniania podobieństw 
mniej lub bardziej świadomie i w taki sposób wkroczyć na drogę uekspli- 
cytniania. Wyróżnianie figur jest bowiem także związane z czynnikiem se
lektywnej koncentracji uwagi, dzięki której człowiek dowolnie ustala, które 
elementy obrazu zostaną przez niego wyróżnione, a które pozostaną w tle. 
Dlaczego więc tłumacze decydowali się na taki właśnie krok, mimo iż wy
łonienie przyległości między strukturą wyjściową a docelową było nie tylko 
potencjalnie możliwe, ale i oszczędne poznawczo?

Jeśli chodzi o przyczyny ich decyzji, lista możliwości jest długa. Nie 
można wykluczyć, że z perspektywy przekładowców przyległości takie 
zaznaczały się słabo i ich nie dostrzegali, nie byli świadomi, w jakim za
kresie powinni ich szukać; wpojono im, że dosłowność odwzorowania jest 
niepożądana nawet, jeśli jest potencjalnie możliwa; chcieli wykazać się in
wencją, nie przykładali wagi do ich wyłonienia itp. Bez wątpienia jednak, 
w sytuacji braku akceptacji dla istniejących podobieństw konceptualizacyj- 
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nych w umyśle tłumacza, najbardziej naturalne wydaje się rozumowanie, że 
jeśli sposób organizacji treści nie może być taki jak w oryginale, to powinien 
być taki, jakim widzi go tłumacz, co, zgodnie z zakorzenioną w nas potrze
bą bycia właściwie zrozumianym, zwiększa prawdopodobieństwo uekspli- 
cytniania komunikatu (tekstu). Eksplicytacja pozwala bowiem tłumaczo
wi wyrazić się bardziej precyzyjnie, tj. w większym stopniu zgodnie z jego 
wolą.

Przeprowadzona analiza umożliwiła więc ustosunkowanie się do kwe
stii eksplicytacji jako tzw. inherentnej cechy przekładu. Ten rodzaj uekspli- 
cytnień można było zaobserwować w przypadkach, w których tłumacz wy
bierał drogę większej swobody formułowania myśli. Motorem napędowym 
zjawiska były w pierwszym rzędzie indywidualne decyzje przekładowcy, 
motywowane psychologicznie i związane z jego tożsamością. Obserwacja 
ta wskazuje zatem na fakt, że eksplicytacje tego typu bazują na preferowa
nym stylu tłumaczenia, który potocznie określa się mianem bardziej dowol
nego. Są przejawem dążenia tłumacza do indywidualizmu, a więc tego, co 
prototypowo łączy się z kształtowaniem wartości estetycznej tekstu, przy
pisywanej jego autorowi. Jest to przejaw kreatywności językowej na grun
cie translacji - rodzaj szczególnej ekspresji myśli. Jednocześnie jest to sy
gnał mniejszej wierności tłumacza wobec konceptualizacji wykreowanej 
przez autora tekstu. Zwróćmy uwagę, że to właśnie ten mechanizm opisu
je Tabakowska (2008), odwołując się do pojęć subiektyfikacji i obiektyfika- 
cji (rozdział 43.7.2.). Eksplicytacja, określana mianem inherentnej cechy 
przekładu, jest więc przejawem obiektyfikacji roli konceptualizatora, któ
ra zaznacza się szczególnie wyraźnie w przypadkach wyboru konceptuali- 
zacyjnego.

Można zatem postawić tezę, że im wyraźniejsze dobrowolne odchodze
nie od podobieństw konceptualizacyjnych (przejawiające się także w rezy
gnacji tłumacza z dopuszczalnej literalności odwzorowań na płaszczyźnie 
syntaktycznej i syntagmatycznej), tym większe prawdopodobieństwo na
silenia się eksplicytacji, której skrajnym przejawem jest uzupełnianie TD 
o w pełni dowolne treści. Każda próba bardziej indywidualnego (niebazują- 
cego na porównaniu i konceptualnej zbieżności struktur) podejścia do kwe
stii odwzorowania wyjściowej konceptualizacji będzie więc niosła ze sobą 
ueksplicytnienia lub posunięcia, które jesteśmy skłonni interpretować jako 
takie.

W zarysowanym tu kontekście zastosowanie implicytacji wydaje się 
natomiast nieopłacalne, ponieważ w jej przypadku tłumacz w mniejszym 
stopniu posiada kontrolę nad tym, jak jego konceptualizacja będzie odebra
na przez potencjalnego odbiorcę, ryzykuje, że nie zostanie właściwie zrozu
miany itd. Nie wyklucza to jednak faktu, że przekładowca zechce ją zastoso-
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wać, co na poziomie konceptualnym zrównuje implicytację z eksplicytacją. 
Także implicytacja jest więc przejawem obiektyfikacji. Z drugiej strony, jak 
pokazało badanie, nasz umysł, tak czy inaczej, będzie dążył do stosowania 
implicytacji, ponieważ jest ona również wypadkową ograniczeń ludzkiego 
aparatu percepcyjnego, związanych z zakodowanym w nim automatycznym 
rozdzielaniem postrzeganej treści na figurę i tło, a tym samym i z niewerba- 
lizowaniem pewnych treści. Ten czynnik wydaje się uzasadniać większe na
tężenie tego zjawiska w materiale.

Zwrócenie uwagi na podobieństwa konceptualizacyjne jest istotne także 
z innego powodu. Zauważmy, że to ich wyłanianie zakłada zbliżenie się do 
konceptualizacji. Postrzegający podmiot musi dostrzec takie podobieństwa 
na bardzo szczegółowym poziomie: nie tylko formy (konwencjonalnego 
sposobu obrazowania), ale i treści pojęciowej. Eksplikowanie łączy się nato
miast z oddalaniem się od konceptualizacji oryginału. Zatem, paradoksal
nie, to ci adepci przekładu, którzy zastosowali literalność odwzorowań, zbli
żyli się maksymalnie do obiektu konceptualizacji; ci, którzy ueksplicytniali, 
oddalili się od niego, ponieważ ich konceptualizacje w TD, w sytuacji, gdy 
było to potencjalnie możliwe, nie uwzględniały takiego aspektu wyjściowe
go obrazu jak technika, za pomocą której został wykonany na poziomie syn- 
tagmatycznym i syntaktycznym. Były więc mniej precyzyjne na płaszczyź
nie dopuszczalnej zgodności. Mimo iż ustosunkowanie się do tej kwestii 
wymaga dalszych studiów i analizy innych serii tłumaczeń sporządzonych 
przez różne grupy tłumaczy, już na tym etapie badań można sformułować 
hipotezę pozwalającą wyjaśnić funkcjonowanie eksplicytacji w przekładzie 
na podstawie jednego z podstawowych doświadczeń poznawczych człowie
ka, jakim jest zdolność obserwowania obiektu z różnej odległości.

Obiekty postrzegane z bliska, te, które możemy dotknąć i którymi mo
żemy manipulować, wydają się nam wyraźniejsze. Dostrzegamy szczegóły 
ich budowy, a konstytuujące je części składowe samoistnie wyróżniają się na 
prawach figury z otaczającego je tła, które jednak posiada bardzo wąski za
kres. Inaczej jawią się obiekty postrzegane z oddalenia. Ograniczony w swo
im zasięgu i precyzyjności ludzki zmysł wzroku nada im bardziej rozmytą 
postać. Istotne w przypadku pierwszych szczegóły zleją się w jednolitą masę 
i będą postrzegane jako homogeniczne (por. Nowak 1997: 108). Jednocześ
nie zyska na znaczeniu otaczające je tło, którego zakres ulegnie wyraźnemu 
rozszerzeniu, wprost proporcjonalnie do stopnia oddalenia konceptualiza- 
tora. Wykorzystując tę zasadę poznawczą, można sformułować następują
ce prawidłowości:

1. konceptualne przybliżanie się do obiektu + zawężanie zakresu treści 
dostępnej w polu widzenia konceptualizatora mniejsza możliwość 
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wyboru, którą treść wyeksponować obiekt samoistnie wyróżnia 
się z tła jako figura literalność odwzorowania;

2. konceptualne oddalanie się od obiektu rozszerzanie zakresu tre
ści dostępnej w polu widzenia konceptualizatora większa możli
wość wyboru, którą treść wyeksponować obiekt nie jest samoistną 
figurą, ale jest kształtowany indywidualnie na wiele sposobów (= kre
atywność) eksplicytacja.

Literalność odwzorowań oznacza przybliżenie się tłumacza do koncep
tualizacji wyjściowej w takim stopniu, że w procesie porównania między 
dwoma systemami pojęciowymi możliwe staje się dostrzeżenie i uwzględ
nienie wszystkich (maksymalnej liczby) szczegółów, w tym formalnych (do
tyczących konwencjonalnego sposobu organizowania treści), wyjściowego 
obrazu, przy jednoczesnym zawężeniu zakresu treści pojęciowej dostępnej 
w bazie takiej konceptualizacji, co ogranicza możliwość wyboru przekła- 
dowcy, jeśli chodzi o uwypuklanie informacji w TD. Obiekt jest w maksy
malnym stopniu taki, jakim został uformowany w TW.

Eksplicytacja oznacza natomiast konceptualne oddalenie się od wyjścio
wej konceptualizacji w takim stopniu, że niektóre szczegóły (w tym zastoso
wany sposób obrazowania) stają się nieistotne w procesie porównania między 
dwoma systemami, przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu treści pojęcio
wej dostępnej dla tłumacza w bazie konceptualizacji, co stwarza mu większą 
możliwość wyboru, jaką treść wyeksponować w TD, oraz prowadzi do indy
widualnego podejścia do konceptualizacji. Indywidualizm taki przejawia się 
w kreatywności językowej. Kreatywność, rozumiana jako możliwość wytwo
rzenia różnych językowych obrazów danej sytuacji (por. Guilford 1967:213), 
łączy się jednak także ze zwiększaniem wymogu akceptowalności konkret
nej struktury na gruncie języka docelowego, tj. jej konwencjonalności. Tym 
samym na znaczeniu zyskują standardy wykształcone na gruncie języka do
celowego. Obiekt konceptualizacji jest taki, jakim uformuje go konceptuali- 
zator zgodnie z zasadami języka docelowego. Nie jest jednak zgodny z orygi
nałem, lub odpowiada mu tylko pod pewnymi względami.

Przeprowadzone w pracy badanie pozwala więc stwierdzić, że eksplicy
tacja nie jest przejawem zbliżenia się tłumacza do treści wyjściowej, owocu
jącym większą szczegółowością obrazu w przekładzie (por. 4.3.7.1). Bazuje 
ona na konceptualnym oddalaniu się tłumacza od TW.

Na bardziej ogólnym poziomie omówiona tu prawidłowość odpowiada 
także w pełni mechanizmowi metafory pojęciowej (tj. rzutowaniu cel - źró
dło), dzięki której człowiek poznaje otaczającą go rzeczywistość (por. roz
dział 4.3.6.). Co ciekawe, na takie podstawy funkcjonowania eksplicytacji 
wydaje się wskazywać już Blum-Kulka (1986), chociaż nie łączy ona tego 
zjawiska z procesami poznawczymi. Pym (2005: 31) zauważa, że w sformu
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łowanej hipotezie dotyczącej ueksplicytniania tekstu tłumaczenia (przywo
łanej w rozdziale 3.4.) izraelska badaczka wywodzi to zjawisko z procesu 
interpretacji TW dokonywanej przez tłumacza, co, jak zaznacza, jest wa
runkiem udanej translacji. Zdaniem Pyma teza ta nie została jednak wystar
czająco wyeksponowana w badaniach translatologicznych, w których skon
centrowano się głównie na śledzeniu wykładników eksplicytacji w tekstach. 
Dlatego, jak zaznacza hiszpański badacz, uchwycenie istoty eksplicytacji jest 
możliwe tylko poprzez pochylenie się nad procesami poznawczymi leżący
mi u podstaw interpretacji tekstu wyjściowego:

In order to explain this process, we would have to work out the cognitive churnings of 
interpretation, not just the statistics of textual occurrence (Pym 2005: 31).

Jednym z takich procesów jest właśnie metafora, dzięki której treści do
celowe (rodzime tłumacza) służą poznaniu mniej bliskich konceptualnie 
treści wyjściowych.

Istnienie eksplicytacji w tłumaczeniach jest zatem jednym z przejawów 
funkcjonowania poznawczego mechanizmu metafory, który, rzec można, 
ludzie stosują na co dzień i do którego przywykli, ponieważ pozwala on im 
na skuteczne poznawanie otaczającej rzeczywistości.

Jak natomiast wygląda w tym kontekście status implicytacji?
Także redukowanie szczegółowości obrazu poprzez implicytację łączy 

się z oddalaniem się tłumacza od konceptualizacji w porównaniu następu
jącym między dwoma systemami pojęciowymi spotykającymi się w prze
kładzie. Przekładowca plasuje się tak daleko od postrzeganego obiektu, że 
pewne konstytuujące go elementy stają się dla niego niewidoczne (nieistot
ne) i ulegają pominięciu.

Oddalenie się od wyjściowej konceptualizacji owocuje homogeniczno- 
ścią obrazu i zatraceniem zdolności dostrzegania konstytuujących go szcze
gółów przez konceptualizatora, który w takiej sytuacji może zastosować 
dwojaki sposób obrazowania; (1) pomija szczegóły (implicytacja); (2) for
muje obiekt zgodnie z własną wolą (eksplicytacja). Nietrudno zatem za
uważyć, że podobnie jak eksplicytacja, także implicytacja bazuje na meta
forycznym rzutowaniu, zgodnie z którym rodzime treści pojęciowe języka 
docelowego służą organizacji treści wyjściowych. W przypadku obydwu 
zjawisk czynnikiem, który wydaje się istotny w uruchomieniu metaforycz
nego rzutowania, jest natomiast ubóstwo bodźców odbieranych przez tłu
macza. Nie dostrzega on pewnych szczegółów wyjściowej konceptualizacji 
(co jest podstawą oddalania się) i dlatego wprowadza do konceptualizacji 
„wartości domyślne” będące projekcją jego umysłu, łączącą się z najgłębszy
mi pokładami jego tożsamości osobistej. Te wpływają natomiast na zmianę 
postaci wyprofilowywanego w TD obiektu, co uwidocznia się szczególnie 
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wyraźnie zarówno w ueksplicytnieniach określonych w badaniu jako do
datkowe, jak i w uzupełnieniach punktów nieimplikujących żadnej wyraź
nej relacji (np. Ca, Ch, Ga, Gb).

Także ta myśl pojawiła się we wczesnych badaniach nad przekładem, 
lecz uległa marginalizacji. Podobne stanowisko do zaprezentowanego po
wyżej zajmuje Englund Dimitrova (1993), która wskazuje na rolę rozumie
nia TW w procesie translacji. Zdaniem badaczki rozumienie zawsze łączy 
się bowiem z dodawaniem informacji, która ujawnia się w TD:

[... ] understanding involves the comprehender supplying additional information to 
what is said or written, from stored wordknowledge [...] (Englund Dimitrova 1993: 
286).

Fakt ten pozwala Englund Dimitrovej uzasadnić występowanie eksplicy- 
tacji w „trzecim kodzie” (Englund Dimitrova 1993:287). Szwedzka badacz
ka nie rozwija jednak tej myśli w swoich późniejszych pracach.

Zarówno eksplicytację, jak i implicytację można więc traktować jako 
zjawiska motywowane poznawczo dzięki ich zakorzenieniu w mechani
zmie metafory oraz zdolności człowieka do konceptualnego oddalania się 
od obiektu percepcji. Ich wystąpienie w konceptualizacjach docelowych jest 
w pełni naturalne poznawczo i stanowi przejaw standardowego działania 
tłumacza-człowieka.

Scharakteryzowaną tu prawidłowość można zilustrować za pomocą po
niższego schematu.

K - konceptualizator

Rye. 1. Eksplicytacja i implicytacja jako rezultat konceptualnego dystansu
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Dlaczego więc, mimo motywacji poznawczej leżącej u podstaw eksplicy- 
tacji, jej powszechność nie została potwierdzona w analizowanym materia
le językowym?

Także odpowiedź na to pytanie wydaje się tkwić w tożsamości tłuma
cza jako źródle metafory, zgodnie z ujęciem tego procesu zaproponowanym 
przez Marmaridou (1996) (por. rozdział 4.3.6.). Tożsamość ta zakłada nie 
tylko indywidualną koncepcję osoby (wyposażonej w dany aparat poznaw
czy i bagaż doświadczeń), ale również jej tożsamość profesjonalisty. Prze
prowadzone badanie ujawniło, że eksplicytacja oraz implicytacja zależą od 
tego, czy w sytuacji potencjalnego wyboru tłumacz podąży drogą wyłaniania 
podobieństw między strukturami języka wyjściowego i docelowego w celu 
ich odwzorowania, czy może nie będzie ich szukał, i tym samym wybierze 
drogę bardziej indywidualnego kształtowania konceptualizacji. Poza umie
jętnościami językowymi, zdolnościami itp. istotny wpływ na jego działanie 
w tym względzie ma także przyjęta przez niego filozofia tłumaczenia kon
stytuująca jego tożsamość profesjonalną, która w najbardziej rozpowszech
nionej formie oznacza dążenie do dochowania maksymalnej wierności TW 
w przekładzie. Nie można zatem wykluczyć, że w przypadku eksplicytacji 
chodzi o, jak wyraża to Englund Dimitrova (2005: 40), „a potential for ex
plicitation”, który jest uniwersalny. Potencjał ten bazuje na poznawczym 
mechanizmie metafory. Nie zawsze musi być jednak wykorzystany lub, uj
mując rzecz inaczej, może być hamowany poprzez różnego rodzaju „wy
tyczne” wywodzące się z wyobrażenia tłumaczy o tym, czym jest przekład 
w naszej kulturze. Można więc powiedzieć, że przyjmowana przez tłumacza 
kulturowa maska „bezwzględnej wierności oryginałowi” hamuje eksplicy- 
tację. Im jest ona wyraźniejsza, tym mniejsze jest natężenie ueksplicytnień.

Eksplicytacja czy implicytacja właściwa, tj. nienarzucana przez wymo
gi systemowe, jest więc w swojej istocie nieprzewidywalna. Jeśli mówić 
o tendencjach w stosowaniu tych zabiegów, to łączą się one z utrwalaniem 
w tłumaczach pewnych norm i przekonań, które kształtując ich tożsamość 
profesjonalną, wpływają na ich decyzje podejmowane w sytuacji wyboru 
konceptualizacyjnego. Jako zjawisko przekładowe eksplicytacja jest więc 
motywowana nie tylko poznawczo, ale i normatywnie, co jest możliwe dzię
ki funkcjonowaniu mechanizmu metafory.

Skąd zatem utrzymujące się przekonanie o powszechności eksplicy
tacji? Również w tej kwestii trudno o wyłonienie jednej przyczyny. Prze
kład zawsze łączy się z wymogiem przekształceń, które w różnym stopniu 
są uwarunkowane systemowo oraz kulturowo. Dlatego z łatwością możemy 
wyobrazić sobie sytuację, w której powodują one wydłużenie tekstu tłuma
czenia. Jeśli zgrupuje się przekłady różnych tekstów w ramach jednego kor
pusu, zawsze powstanie wrażenie, że ueksplicytnienia istnieją, zwłaszcza że 
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łatwiej poddają się one oglądowi niż struktury językowe łączone np. z im- 
plicytacją. Jeśli skoncentrujemy się tylko na ich wyłanianiu, wrażenie inten
sywności zostanie spotęgowane przez nasz umysł, czego przejawem są m.in. 
powiększane przez lata listy wykładników eksplicytacji (por. rozdział 3.3.), 
które niekiedy, tak jak ma to miejsce w przypadku dzielenia wypowiedzenia 
na krótsze odcinki, wydają się dość pozorne. Jednak, jak pokazało badanie 
przeprowadzone w tej pracy, rozpatrywanie ueksplicytnień bez uwzględnie
nia punktu odniesienia, jakim jest potencjalność ich wystąpień (a więc za
kres, w jakim mogły zostać zastosowane w wielu tłumaczeniach konkret
nego tekstu na prawach wyboru), nigdy nie ujawni prawdziwego obrazu 
tego zjawiska. W znacznym stopniu przekonanie o powszechności ekspli
cytacji wydaje się zatem łączyć ze zogniskowaniem uwagi badaczy na tym 
właśnie fenomenie, przy jednoczesnym nieuwzględnianiu w przeprowa
dzanych analizach zjawisk pokrewnych w ramach tłumaczenia jednego tek
stu1. Z drugiej strony nie można zapominać, że chodzi tu o działanie tłu
maczy, które jest motywowane poznawczo. Trudno więc zakładać, że nie 
zaistnieje ono w języku będącym wytworem ludzkiego umysłu, który po
sługuje się określonymi narzędziami poznawania otaczającej rzeczywisto
ści. To, co wypływa z poznawczych korzeni umysłu, zawsze znajdzie bo
wiem swoje odbicie w konceptualizacji, a najdobitniej pokazują to badania 
dotyczące „głosu tłumacza” zaznaczającego się w tłumaczeniach - głosu, 
który trudno powstrzymać (por. s. 88-89). Jednocześnie należy dodać, że 
zaprezentowane tu kognitywne podejście do eksplicytacji pozwala również 
zauważyć, jak mocno ukonstytuowanie się tego pojęcia na gruncie trans- 
latologii było (i jest) uzależnione od przyjmowanej perspektywy. Istnienie 
eksplicytacji ma bowiem swoje uzasadnienie tylko i wyłącznie, jeśli przyj- 
mie się określony, tj. tradycyjny punkt widzenia, który zakłada dochowa
nie bezwzględnej wierności oryginałowi, zwłaszcza w sytuacji, gdy jest to 
potencjalnie możliwe. Formułując przed laty swoją hipotezę, Blum-Kulka 
(1986) dostrzegła więc naturalny mechanizm poznawczy działający w prze
kładzie i leżący u podstaw interpretacji TW. Jednak stwierdzając, że jest on 
warunkiem „dobrego przekładu”, opowiedziała się jednocześnie za bar

1 Analiza ujawniła jeszcze jedno zjawisko, które może wywołać wrażenie powszechności 
eksplicytacji. Zostało ono zasygnalizowane za pomocą jednego z zaprezentowanych tekstów 
tłumaczeń (zob. tekst 5, s. 148 ). Chodzi o kształtowany system odniesień w tekście, zgodnie 
z którym w niektórych przypadkach tłumacz musi zastosować bogatsze w treść wyłażenie, po
nieważ desygnowany obiekt zatracił swoją wyrazistość w dyskursie i konieczne jest jego po
nowne wprowadzenie w pole uwagi odbiorcy (Ariel 1990; Chafe 1994). Takie posunięcia zo- 
stają jednak w wielu przypadkach wymuszone systemowo i łączą się z innymi, zastosowanymi 
wcześniej w tekście rozwiązaniami językowymi na płaszczyźnie obrazowania. Także one mogą 
kreować wrażenie większej eksplicytności tłumaczonych tekstów.
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dziej dowolnym, przefiltrowanym przez pryzmat tłumacza odwzorowywa
niem treści w translacji. Natomiast konstatując powszechność eksplicytacji 
właściwej, zasugerowała istnienie równie powszechnej „niewierności” tłu
maczy wobec konceptualizacji oryginałów w naszych czasach.

Kognitywne spojrzenie na przekład uświadamia nam ponadto pewne 
dość deprymujące aspekty działalności przekładowej człowieka w naszym 
kręgu kulturowym. Zwrócenie na nie uwagi może być jednak ważne dla dy
daktyki przekładu, będącej w ostatnich latach bardzo wyraźnym przedmio
tem zainteresowania translatologów (por. Data-Bukowska 2014; Kelly 2010: 
389ff.). Okazuje się, że wypełnienie oczekiwań stawianych przed tłumaczem 
w naszym kręgu kulturowym jest bardzo trudnym zadaniem. Oczekiwania 
takie kłócą się bowiem z poznawczymi nawykami tłumacza jako człowie
ka i użytkownika języka w sytuacjach monolingwalnych. Jako człowiek, po
strzegający otaczającą rzeczywistość podmiot, tłumacz został obdarzony 
określonym aparatem poznawczym, wykształcił procesy poznawcze i zwią
zany z nimi repertuar narzędzi odkrywania świata. Można więc powiedzieć, 
że przyzwyczaił się do pewnych sposobów działania na poziomie poznania, 
czego efektem jest także język, który człowiek wytworzył i przez tysiące lat 
swojego istnienia stosował w komunikacji. Wymogi stawiane przed tłuma
czem profesjonalistą, stanowiące element jego tożsamości zawodowej, zmu
szają go natomiast do działania wbrew takim utrwalonym w jego umyśle 
mechanizmom. Dlatego można stwierdzić, że dominujące w naszym krę
gu kulturowym wyobrażenie przekładu bazuje na nienaturalnych poznaw
czo założeniach, a istnienie cech charakterystycznych „trzeciego kodu” jest 
przejawem swoistego rodzaju przeciwstawiania się tłumaczy takiej nienatu- 
ralności.

Obowiązująca (najbardziej rozpowszechniona) koncepcja przekładu za
kłada maksymalną koncentrację tłumacza na szczegółach wyjściowego ob
razu, ponieważ tylko wtedy możliwe staje się dochowanie wierności auto
rowi TW. Chodzi więc o przyjrzenie się obiektowi percepcji w sposób, do 
którego jako ludzie nie jesteśmy przyzwyczajeni. Do postrzeganej sytuacji 
(obrazu skonstruowanego w TW) tłumacz musi bowiem podejść bliżej, niż 
czyni to zazwyczaj w komunikacji monolingwalnej w rodzimym języku, 
gdzie wszystkie bodźce językowe odbiera z łatwością i automatycznie. Ta
kie zbliżenie się do obiektu (np. dzięki kształceniu translatorskiemu itp.) jest 
jednak bez wątpienia działaniem niestandardowym. Zwróćmy uwagę, że 
w przeciętnej komunikacji monolingwalnej koncentracja uwagi na wszyst
kich detalach postrzeganej sytuacji (treści pojęciowej) nie jest konieczna, 
ponieważ jej uczestnicy intuicyjnie polegają na tym, co podzielane i im
plikowane. Jak ujmuje to Taylor (2007: 15), dzięki inteligencji, „dając języ
kowy wyraz określonej konceptualizacji, nie musimy opisywać wszystkich 
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jej cech”. Wymóg dochowania wierności oryginałowi rodzi natomiast takie 
oczekiwanie, mimo iż jego wypełnienie jest w zasadzie nieosiągalne. Jeśli 
weźmie się pod uwagę badania psycholingwistyczne, okazuje się bowiem, 
że nasze szanse na pełne poznanie obcego kulturowo bytu już od począt
ku są wyraźnie ograniczone. Wymóg konceptualnego zbliżania się do wyj
ściowego obrazu i dostrzeżenia konstytuujących go szczegółów jest zatem 
pierwszym złamaniem poznawczych przyzwyczajeń tłumacza i zmusza go 
do ponadprzeciętnego wysiłku kognitywnego.

Trudność potęguje się także przez fakt, że dostrzegając wyjściowe niuanse, 
tłumacz kolejny raz musi wyzbyć się własnych poznawczych przyzwyczajeń. 
Oczekuje się bowiem od niego, że będzie traktował dostrzeżone treści 
wyłącznie jako obiekt konceptualizacji. Przekład wymusza więc na tłumaczu, 
aby postrzegał jak „aparat fotograficzny”, nie zaś tak, jak do tego przywykli
śmy w codziennym życiu, a więc przez pryzmat własnej interpretacji i do
świadczeń, na mocy metaforycznego rzutowania. Naturalność oddziaływa
nia metafory (a więc rzutowania cel - źródło) na przekład jest hamowana 
przez zalecenie, że tłumacz musi być „czystą szybą”, tj. że nie powinien wno
sić własnych, subiektywnych treści do tłumaczenia. To drugie złamanie po
znawczych przyzwyczajeń tłumacza-człowieka, którego monolingwalna 
działalność językowa zasadza się na ujawnianiu takich treści w każdym ak
cie ekspresji językowej.

Kierując się wyborem konceptualizacyjnym w tłumaczeniu, przekła- 
dowca musi także, poza własnym, uwzględnić inny punkt widzenia w ko
munikacji, tj. wziąć pod uwagę potencjalnego odbiorcę komunikatu. Jako 
ludzie jesteśmy jednak do tego przyzwyczajeni w codziennej komunikacji 
i wydaje się, że jest to pozytywny aspekt sytuacji przekładowej, w którym 
nadzieję pokładają badacze przekładu zorientowani komunikacyjnie. Sy
tuacja przekładowa nie jest jednak nigdy tak jednoznaczna, jak zazwyczaj 
bywa komunikacja monolingwalna. Natomiast mówienie do mnogiego po
tencjalnego odbiorcy, którego obecność często zakłada się w komunikacji 
poprzez translację, jest bez wątpienia trudniejsze.

Zgodnie z dość powszechnym w naszym kręgu kulturowym przekona
niem - w odwzorowaniach przekładowych tłumacz nie powinien się jed
nak również kierować zasadą dosłowności, ponieważ w tradycyjnym rozu
mieniu tego działania grozi ono niepożądaną interferencją i posądzeniem 
o brak profesjonalizmu. Także to „zalecenie” pozostaje więc w sprzeczno
ści z poznawczymi przyzwyczajeniami ludzi, odnoszącymi się np. do naj
bardziej podstawowego w sensie kognitywnym wyłaniania wyraźnych po
dobieństw między bytami, które bazuje na zmyśle wzroku i oszczędności 
poznawczej. Zatem to kolejne wezwanie do sprzeniewierzenia się zakodo
wanym w naszych umysłach procesom poznawczym.
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Biorąc pod uwagę wymienione tu czynniki (których lista nie jest zapew
ne kompletna), uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że najbardziej rozpo
wszechnione w naszym kręgu kulturowym wyobrażenie przekładu pod 
wieloma względami pozostaje w konflikcie z procesami poznawczymi, 
które wypracował ludzki umysł. Dlatego nie można wykluczyć, że to z tego 
powodu działalność translatorska jest postrzegana jako szczególnie trud
na. Sytuacja ta wpływa także na charakter „trzeciego kodu”. Dostrzeżone 
przez translatologów konstytuujące go atrybuty, a wśród nich eksplicytacja, 
są uniwersalne pod tym względem, że stanowią efekt prób odwoływania się 
tłumaczy do tych poznawczych korzeni języka, łapania się tego, co rdzen
nie ludzkie i przyrodzone ludzkiemu umysłowi. Eksplicytacja, implicytacja, 
standaryzacja itd. są więc rysami na przywdziewanej przez tłumacza kultu
rowej masce profesjonalisty, która wprawdzie zapewnia mu akceptację spo
łeczną, ale niekiedy zaczyna być też uciążliwa, ponieważ kłóci się z tym, 
kim tłumacz jest naprawdę, a więc z jego tożsamością człowieka i użytkow
nika języka, wyposażonego w określony aparat poznawczy i tym samym in
terpretującego otaczający go świat, ujawniającego swój indywidualny punkt 
widzenia, pomijającego mniej wyraziste treści itd.

6.3. Kierunki dalszych badań nad „trzecim kodem"
Jakie zatem wnioski dla przyszłych badań mogą wypływać z przeprowa
dzonej w ramach tej pracy analizy? Uwzględnienie roli minimaxu i aspek
tu wizualnego konceptualizacji wyjściowej w procesie tłumaczenia pozwala 
wyjaśnić funkcjonowanie zaproponowanej przez Klaudy i Karoly (2005) asy
metrii przekładowej zachodzącej między eksplicytacją a implicytacją, która, 
jak zakłada wielu translatologów, stanowi podstawę ustalania powszechno
ści eksplicytacji. Fakt, że implicytacja nie stanowi przeciwwagi dla eksplicy- 
tacji w przekładzie odwrotnym między dwoma wybranymi językami, może 
łączyć się właśnie z naturalnym poznawczo przywiązaniem konceptualiza- 
tora do sposobu konceptualizowania treści w TW, będącego najbardziej wy
razistym elementem zaistniałej sytuacji. Jeśli sposób ujmowania konkretnej 
sytuacji bazuje na eksplicytacji, zastosowanej w tłumaczeniu z języka X na 
język Y, w podejmowanej retranslacji (Y + X) umysł tłumacza szuka podo
bieństw na tak wyznaczonym poziomie, co automatycznie blokuje aktywa
cję potencjalnie możliwej implicytacji. Jej wykorzystanie w retranslacji jest 
więc już od początku skazane na niepowodzenie. Tym samym sformułowa
na przez węgierskie badaczki hipoteza wymaga zrewidowania. Brak impli
cytacji w miejscu zastosowanej wcześniej eksplicytacji nie oznacza jednak, 
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że implicytacja nie wystąpi w innych miejscach w konceptualizacji. Dlatego 
interesującym kierunkiem dalszych badań jest bliższe przyjrzenie się wła
śnie temu zjawisku w kontekście tłumaczenia tekstów jako całości.

Zwrócenie uwagi na strategię minimax, łączącą się z wyłanianiem po
dobieństw konceptualnych zachodzących między językami na płaszczyźnie 
formy, pozwala również wyraźniej dostrzec rolę języka i tekstu wyjściowe
go w procesie tłumaczenia oraz kształtowania „trzeciego kodu”. W tekście 
takim treści pojęciowe zawsze zostają ukształtowane za pomocą wybranych 
środków językowych, których przystawalność do struktur języka docelo
wego może być różna, a ich przetransponowanie łatwiejsze bądź trudniej
sze. Dlatego nie można wykluczyć, że na wynik badania przeprowadzone
go w ramach tej pracy miał także wpływ TW i jednostki wybrane dla celów 
analizy, być może w tak znacznym stopniu „przylegające” do struktur języka 
docelowego, że stosowanie strategii minimax było ułatwione. Ta natomiast, 
jak zostało wykazane, w automatyczny sposób ogranicza stopień eksplicyt- 
ności komunikatu. Jest wysoce prawdopodobne, że inny sposób organiza
cji treści pojęciowej zastosowany w TW, taki, który utrudniałby jego prze
transponowanie na grunt TD, mógłby zaowocować odmiennym wynikiem 
badania. Fakt ten bardzo wyraźnie przemawia więc za związkiem zjawisk 
przekładowych z charakterem języków spotykających się w tłumaczeniu, na 
co zwracają uwagę niektórzy badacze przekładu. Istnieje uzasadnione przy
puszczenie, że cechy formalne konceptualizacji wyjściowej, jeśli możliwe 
jest ich wdrożenie na grunt języka docelowego, ulegną literalnemu odwzo
rowaniu w przekładzie i tym samym wpłyną na charakter rozpatrywane
go zjawiska przekładowego. W zależności od tego, jakie języki kontaktujące 
się w przekładzie będą poddawane badaniu, takie dominujące cechy będzie 
wykazywał „trzeci kod”.

Nie można również wykluczyć, że na funkcjonowanie zasady mini
max, którą można uznać za dominującą w nieprofesjonalnym przekładzie 
szwedzko-polskim, w miarę rozwoju profesjonalnego tłumaczy nakładają 
się wzorce postępowania uwarunkowane kulturowo i dotyczące sposobu re
alizacji przekładów. W ten sposób stosowanie wymienionej strategii może 
ulec osłabieniu. Wiele wskazuje jednak na to, że strategia ta - jako bazująca 
na zmyśle wzroku i głęboko zakorzeniona w procesach poznawczych czło
wieka dotyczących porównywania struktur w celu wyłaniania zachodzą
cych między nimi wyrazistych podobieństw - nie zostanie całkowicie wy
eliminowana. Dlatego można ją uznać za bardzo wiarygodnego kandydata 
na powszechnik w przekładzie. Kwestia ta wymaga jednak dalszych badań.

W szerszej perspektywie analiza przeprowadzona w ramach tej pracy 
wydaje się natomiast potwierdzać tezę Touryego dotyczącą prawa interfe
rencji oraz prawa standaryzacji, które zdaniem tego badacza stanowią pod
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stawę przekładu (Toury 1995). Przywołajmy te prawa w formie nadanej im 
przez badacza:

In translation, phenomena pertaining to the make-up of the source text tend to be trans- 
ferred to the target text (Toury 1995: 275).

In translation, textual relations obtaining in the original are often modified, sometimes 
to the point of being totally ignored, in favour of habituai options offered by a target ré
pertoire (Toury 1995: 268).

Interferencja bazuje w znacznym stopniu na obiektywnej obserwa
cji, zmyśle wzroku oraz oszczędności poznawczej. Standaryzacja jest nato
miast przejawem oddziaływania na przekład metafory pojęciowej, a więc 
porządkowania nowej treści przez pryzmat znanej. Jej konkretnymi prze
jawami mogą być nie tylko symplifikacja i zjawiska pokrewne, które - jak 
wykazała Halverson (2003) - bazują na efektach prototypowych, ale także 
eksplicytacja, która zawsze łączy się z dążeniem tłumacza do wpisania TD 
w istniejące konwencje docelowe. Implicytacja wydaje się zajmować miejsce 
pośrednie między nimi. Jest przejawem tego, czego tłumacz nie dostrzegł 
i nie „uzupełnił” poprzez eksplicytację. Eksplicytacja jest więc naturalnym 
poznawczo posunięciem, które funkcjonuje w szerszym systemie motywo
wanych kognitywnie działań translatorskich, łącznie wpływających na cha
rakter „trzeciego kodu”. Te wywodzą się jednak z konceptualnego napięcia 
powstającego na styku dwóch przeciwstawnych mechanizmów, o których 
mówi Toury. Przekładowe powszechniki zaproponowane przez tego bada
cza wydają się więc zasługiwać na ponowne rozważenie, zaś perspektywa 
kognitywna stwarza solidne podstawy pod realizację tego celu. Pozwala ona 
na uwzględnienie w badaniach roli człowieka jako aktywnego twórcy prze
kładu, obdarzonego nie tylko określonym aparatem poznawczym, ale tak
że realizującego „zalecenia” ustalone przez kulturę docelową i wywodzący 
się z niej język.

Kognitywne spojrzenie na zjawiska językowe powstające w „trzecim ko
dzie” umożliwia ponadto wyciągnięcie pewnych wniosków dotyczących 
dydaktyki przekładu, rozpatrywanej w kontekście wyobrażeń o media
cji poprzez translację, które istnieją w naszej kulturze. Ponieważ ubóstwo 
bodźców odbieranych przez tłumacza w kontakcie z obcym kulturowo TW 
jest tym czynnikiem, który wyraźnie hamuje precyzję odwzorowywania tre
ści w tłumaczeniu, działania dydaktyków przekładu powinny koncentrować 
się na dążeniu do uwrażliwiania początkujących przekładowców na takie 
sygnały. Jest to jedyna droga zwiększania czytelności wyjściowej konceptu- 
alizacji w umyśle tłumacza. Tyle można zrobić, nawet jeśli, zgodnie z twier
dzeniami psycholingwistów, pełna czytelność obcego językowo obrazu ni
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gdy nie będzie możliwa. Tu przydatne może się okazać ćwiczenie czujności 
tłumaczy na płaszczyźnie gramatycznych wykładników kategorii w języku 
wyjściowym. Podkreślanie wagi znajomości gramatyki języka obcego (wyj
ściowego) w pracy tłumacza wspiera więc poznawcze podstawy przekła
du. Dodajmy jednak, że nie chodzi tu o gramatykę nauczaną za pomocą li
sty reguł, ale poprzez aktywną obserwację, identyfikację i opis znaczących 
elementów języka jako środków językowego obrazowania (por. Tabakow- 
ska 2001), dokonywany przez studenta-adepta przekładu. W tym względzie 
obiecująca wydaje się również droga wyłaniania podobieństw konceptual
nych zachodzących między językami spotykającymi się w przekładzie, któ
re wzmacnia poznawczy mechanizm metafory. To wciąż stosunkowo słabo 
poznany obszar na gruncie studiów porównawczych. Jak zauważa Tymocz- 
ko (2005: 1092), naświetlenie tego aspektu mediacji poprzez translację sta
nowi jedno z wyzwań stojących przed przekładoznawcami w przyszłości.
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SUMMARY

Explicitation in Nonprofessional Swedish-Polish 
Translation: A Cognitive Perspective

Explicitation, understood as ‘an overall tendency to spell things out rather than leave 
them implicit in translation’ (Baker 1996: 180) is considered to be a translation uni
versal. Despite numerous works aimed at comprehending the phenomenon, it is yet 
to be thoroughly accounted for and, as emphasised by translation scholars, it should 
be considered from a variety of standpoints, based on variously constructed language 
material. This claim is fundamental to the present work, whose principal aim is to 
observe explicitation in many translations of the same text by beginner Swedish-Pol
ish translators in order to understand the core of functioning of this phenomenon in 
the language of translations. The work has been written from the perspective of cog
nitive linguistics, deeply rooted in current psychological knowledge of human cog
nitive processes, which has made it possible to describe the translation phenomena 
observed in the analysis in a manner different from those that have so far been used 
in translation studies. 

The work falls into a theoretical and a practical part. The former makes it possi
ble to place the empirical analysis in a broader research context and support its rele
vance. The latter consists in presenting and discussing the language data subject to 
study. The notion of explicitation is presented against the backdrop of the up-to- 
-date knowledge of the language created in translation, i.e. the ‘third code’ (Fraw
ley 1984), and its characteristic features, including those that are described as uni
versal (Chapter 1). Chapter 2 presents a detailed account of various conceptions of 
translation universals, which have been presented by scholars over the years. The 
overview makes it possible to determine the state of research into translation uni
versals and name the direction that should be taken by further analyses of the par
ticular postulated features (2.6). Chapter 3 is devoted to the phenomenon of explici
tation. It encompasses its definition (3.1), its links with information implied in a text 
(3.2), a characterisation of its linguistic exponents (3.3) and various ways of deter
mining the universality of this phenomenon in the language of translations (3.4).
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Furthermore, the chapter discusses the connection between explicitation and the as
sumed degree of the translator’s competence (3.6) and their individual style (3.7), 
various conceptions of the motivation behind the occurrence of the phenomenon in 
the ‘third code’ (3.5), and doubts on the ubiquity of explicitation voiced in some stu
dies published after the initial period of fascination with the phenomenon (3.8). It is 
in this context that the work highlights the necessity to consider explicitation in re
lation to implicitation, which is both its opposite and complement within a particu
lar translated text.

The subsequent chapters present the fundamental assumptions of the cognitive 
trend in linguistics and its conceptual apparatus, which is then used in the descrip
tion of the analysed questions (Chapter 4). The context also includes the existent cog
nitive approaches to the translation phenomena related to the subject of the work 
According to these approaches, translation universals should be considered as en
trenched cognitive routines in speakers’ minds. However, they do not constitute sep
arate beings but rather are inscribed in the structure of the radial category and show 
mutual similarity. Explicitation also forms an element of the category thus under
stood, although its status in relation to other proposed universals is still unclear.

Because cognitive linguistics works on the assumption that language constitutes 
an inherent part of human cognition and its functioning should be explained based 
on well-documented facts of the remaining aspects of the nature thereof, Chapter 4.2 
is devoted to the role of cognitive motivation in creating linguistic conceptualisations 
and thus in the emergence of translation phenomena, while Chapter 4.3 provides 
a detailed discussion of cognitive processes as the basis of linguistic imagery. These 
include: creation of conceptual worlds (4.3.1), comparison of structures and associ
ation (4.3.2), attention and prominence (4.3.3), distinguishing figure from ground 
(4.3.4), categorisation (4.3.5), metaphor (4.3.6) as well as viewing arrangement and 
vantage point, connected with the phenomena of conceptual distance and subjectifi- 
cation/objectification (4.3.7).

The detailed analysis of the language material (i.e. 34 translations of a Swedish 
literary text into Polish) presented in Chapter 5 allows us to draw several conclusions, 
which shed a new light on the fundamentals of the functioning of explicitation in the 
‘third code’ in relation to other translation phenomena (Chapter 6).

Dominant to the analysed material is the translators’ use of the right to freely 
form conceptualisation, which belongs to language users, as evidenced by the radi
cally different reactions to the same initial stimulus (kind of content) and the wealth 
of translation solutions found in the conceptualisations. However, the translators’ 
objective in using explicitation is not to meet the needs of the potential receiver and 
to facilitate comprehension of the TT, but, first and foremost, to more or less spon
taneously supplement the content of their translations, according to their individual 
preferences. Significant to the translator’s freedom is cognitive economy, which lies at 
the root of the universally-used minimax strategy. What is of key importance here is
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the automatic comparison of structures and discerning the similarities between them 
while leaving out insignificant differences and the selectiveness of perception, which, 
to a significant degree, is based on the orientation activity of the visual perception of 
the conceptualiser who views a given situation.

The study has shown that the broadly-understood linguistic form (i.e. a way of 
conceptualising content accordant with the schemas developed and established in 
a given language) ought to be recognised as the kind of entity that aspires to the sta
tus of figure in its own right. Consequently, translators who use minimax act in a per
ceptively natural way, that is discern that which is the most prominent, substantial, 
real and tangible (immediate). However, implicitation has also been recognised as 
a manifestation of cognitive economy. The evident frequency of the phenomenon in 
the collected material may point to certain cognitive limitations in the trainee trans
lators as far as the interpretation and comprehension of the original in the foreign 
language are concerned. On the other hand, the observed regularity seems to stem 
from the selectiveness of human mind, which never discerns all the elements that 
constitute the image (as desirable as this ability may seem in translation).

The study has revealed the fundamentals of using explicitation in the transla
tion process. The analysis has confirmed that an intense explicitation of the target 
text (TT) occurs when a clear stimulus appears in the process of translation, i.e. a) 
the implied relationship ranks among more complex ones and, from the translators 
perspective, is significant for its distinctiveness in conceptualisation, b) the transla
tor encounters a difficulty on the level of the reverbalisation of content and is forced 
to make a greater conceptual effort. In the former case it may be observed that cer
tain types of content in the source text (ST) naturally stand out from the background 
to such an extent that they attract the translator’s attention and become highlighted 
in translation. In the latter, what is significant is that, for some reason, the translator 
does not or does not want to discern the existing affinities between the source and 
target conceptualisations. Thanks to this observation the analysis has allowed to take 
a stance towards the question of explicitation as a so-called ‘inherent feature’ of trans
lation. Such instances of explicitation can be observed when the translator chooses 
the road of greater freedom of formulating thoughts. It has been established that ex
plicitations of this kind result from the translator’s pursuit of individualism, proto- 
typically accorded to the author of the text. They are therefore a result of linguistic 
creativity in translation - a particular way of expressing thought. At the same time 
they signal a lesser fidelity on the part of the translator towards the conceptualisation 
created by the author of the ST. On the level of imagery, explicitation, described as 
an inherent feature of translation, is a manifestation of the objectification of the role 
of the conceptualiser, which is particularly prominent when a choice of conceptuali
sations is available. Implicitation is also recognised as a manifestation of objectifica
tion.
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Observing conceptualisation similarities has also allowed us to explain the func
tioning of explicitation and implicitation as mutually complementary phenomena, 
which are cognitively motivated thanks to being rooted in the mechanism of meta
phor and the human being’s ability to remove themselves conceptually from the ob
ject of conceptualisation.

The study has established that both explicitation and implicitation are based on 
metaphorical mapping, according to which that which is familiar and conceptual
ly close (the source domain) serves to comprehend that which is conceptually un
familiar (the target domain). Therefore, in the process of comprehending the ST by 
the translator, the native conceptual content serves to organise the source content, 
which, in consequence, leaves its mark on the ‘third code’.

It has been determined that the emergence of similarities between the ST and 
the TT connected with literal translation and the use of minimax requires the maxi
mum closeness to the original conceptualisation, while explicitation and implicita
tion necessitate distancing oneself from it. Stepping back from the source concep
tualisation results in a homogeneity of the image and a loss of the ability to discern 
its constituting detail on the part of the conceptualiser, who can resort to one of two 
ways of imaging: 1. leave out details (impliciation), 2. form the object at their own 
will (explicitation). In the case of both phenomena, the factor that seems significant 
to the activation of metaphorical mapping is the poverty of the stimuli received by 
the translator, who does not discern certain details of the source image and therefore 
introduces ‘default values,’ which are projections of his/her own mind, into the target 
conceptualisation. These, in turn, influence a change in the form of the object pro
filed in the TT in comparison with its prototype in the ST

However, not only does metaphorical mapping make it possible for the transla
tor to shape conceptualisation individually, according to their will, but also forces the 
conceptualiser to perceive it from the perspective of the cultural norms they have ac
quired, which seems understandable if one considers it in the light of the translator’s 
identity as the source of metaphor, as proposed by Marmaridou (1996). Identity re
quires not only an individual conception of a person (equipped with a given cogni
tive apparatus) but also their identity as a professional. The study has revealed that 
the translator’s activity is also significantly influenced by the philosophy of transla
tion they have adopted, which constitutes their professional identity, which, in turn, 
at its most widespread, is tantamount to a pursuit to maintain the maximum fidelity 
towards the ST. This is why it can be said that the potential of explicitation is based 
on the cognitive mechanism of metaphor. However, this potential does not always 
have to be exploited or, to put it differently, may be restrained by various ‘guidelines’ 
originating from the translator’s idea of what translation is in our culture. The mask 
of ‘unconditional fidelity towards the original* restrains metaphorical mapping and 
explicitation. The more conspicuous the mask, the less frequent the occurrence of 
explicitation. As a translation phenomenon, explicitation is therefore motivated not
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only cognitively, but also normatively, which is made possible by the functioning of 
the mechanism of metaphor.

The cognitive look at translation also reveals certain rather disheartening as
pects of human translation activity in our culture. However, the observation may be 
significant for the didactics of translation, which has very clearly received attention 
from translation scholars over the last years. It turns out that measuring up to the ex
pectations faced by translators is a serious challenge. The expectations, which stem 
from our idea of communication through translation, go against the cognitive bases 
and the ‘habits’ of translators, which they have developed as human beings and lan
guage users in monolingual situations. These habits include: resorting to metaphor 
and adding ‘default values’, perceiving objects in an individual way, and observing 
situations from a certain distance, which guarantees their optimal viewing. Conse
quently, it cannot be ruled out that it is for this reason that the translator’s activity is 
perceived as particularly challenging. The existence of the characteristic features of 
the ‘third code’ is a manifestation of the translator’s opposition against such unnatu
ralness. The attributes of the ‘third code’ recognised by translation scholars, includ
ing explicitation, are universal in that they result from translators’ attempts to refer 
to the cognitive roots of language; to clutch at what is inherently human and innate 
to human mind.

As demonstrated by the analysis, developing methods of teaching translation that 
would be effective, because based on man’s cognitive naturalness, should consist in 
eliminating the factor of the poverty of the stimulus when the translator comes into 
contact with conceptualisation in the source language, highlighting the similarities 
between the languages that come into play in translation as well as making transla
tors appreciate the role of metaphorical mapping, including on the level of using the 
conventional target imagery.
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