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 1. Wprowadzenie 

 

Przystępując do przekładu dowolnego tekstu każdy tłumacz musi się liczyć z 

możliwością napotkania w nim słów, które nie mają jeszcze odpowiedników w języku 

polskim. Jest to dobrze znane i nieuniknione ryzyko zawodowe związane z 

prowadzeniem działalności tłumaczeniowej. Jest to jednak również duży przywilej. 

Tłumacze bowiem nie tylko jako pierwsi uświadamiają sobie istnienie luki w 

słownictwie języka polskiego i starają się ją zapełnić, ale dzięki mediom, w których 

przekład zostanie rozpowszechniony, mają również niepowtarzalną okazję 

wprowadzenia swoich pomysłów do obiegu językowego.  

 

Pojawiające się w przekładach zapożyczenia, kalki czy nowe znaczenia 

dobrze znanych słów docierają do tysięcy czytelników, widzów i słuchaczy i nic nie 

stoi na przeszkodzie, aby zostały przez nich przejęte, wzbogacając słownictwo 

użytkowników języka polskiego. Teoretycznie rzecz biorąc, tłumacze mogą zatem 

mieć znaczny wpływ na rozwój języka. 

 

Przedstawione poniżej rozważania skupią się na zbadaniu, w jakim stopniu 

tłumacze faktycznie korzystają z tej możliwości i rzeczywiście przyczyniają się do 

zmian zachodzących w polszczyźnie.  Diagnoza ta oparta będzie na losach zestawu 

dziesięciu angielskich słów, które w roku 1991, gdy nie miały one jeszcze utartych 

polskich odpowiedników, zostały umieszczone w zdaniach przetłumaczonych 

następnie na język polski przez 44 studentów ówczesnego piątego roku filologii 

angielskiej1. Obecnie, po upływie piętnastu lat, każde z tych słów ma już 

powszechnie przyjęty polski ekwiwalent, co pozwala na sprawdzenie, w jakim stopniu 

tłumacze byli w stanie go przewidzieć i w ten sposób ocenić, jaki jest ich rzeczywisty 

wkład w rozwój słownictwa języka polskiego.  

                                            
1
 Dane wyjściowe zaczerpnięto z publikacji Berezowski (1991). 
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2. Analiza 

 Zadanie, przed jakim stanęli studenci, nie było łatwe, o czym najlepiej 

świadczy liczba metod, po jakie sięgnęli, starając się przełożyć zdania zawierające 

słowa nie mające wówczas jeszcze odpowiedników w języku polskim. Bogactwo 

sposobów, jakich imali się tłumacze, sięgało od pomijania nieprzetłumaczalnych 

wyrazów, przez zapożyczanie i polonizowanie trudnych do przełożenia słów, 

tworzenie kalk językowych i wkomponowywanie definicji angielskich terminów w 

tłumaczone przez siebie zdania, aż po rozkładanie znaczeń angielskich słów na 

cechy semantyczne i rozmieszczanie ich polskich odpowiedników w różnych 

częściach przekładanych zdań. Łącznie uczestniczący w badaniu studenci sięgnęli 

aż po 20 różnych metod przekładu. 

 

 Listę słów, z którymi zmagali się tłumacze, liczbę metod, za pomocą których 

usiłowali je przełożyć oraz  aktualne polskie odpowiedniki tych wyrazów zestawiono 

w  tabeli 1. 

 

Tabela 1. Terminy angielskie uwzględnione w badaniu 

Termin angielski Liczba metod użytych w 

przekładzie 

Obecny odpowiednik polski 

cheerleader 8 cheerleaderka 

mall 7 centrum handlowe 

sea food 8 owoce morza 

idiot proof camera 8 aparat kompaktowy 

drive thru 9 Mcdrive 

soap opera 7 serial / telenowela 

roller coaster 9 kolejka górska 

blind date 8 randka w ciemno 

high five 9 piątka 

peanut butter 4 masło orzechowe 
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 Pierwszy z przedstawionych w tabeli wyrazów – cheerleader – oznacza 

osobę, która ubrana w przyciągający uwagę strój i wyposażona w kolorowe pompony 

zapewnia kibicom rozrywkę w przerwach meczów i współorganizuje doping dla 

swojej drużyny. Jak się łatwo można przekonać, czytając sprawozdania z meczów i 

ogłoszenia zapraszające do ćwiczeń w zespołach cheerleaderek, słowo to zostało 

zapożyczone i już na dobre zakorzeniło się w polszczyźnie. W roku 1991 żaden z  44 

tłumaczy nie odważył się jednak na taki krok, zdecydowanie preferując wplatanie w 

przekładane zdania długich definicji lub też uciekając się do poszerzania o 

wspomniane powyżej cechy znaczenia słowa kibic. 

 

 Ostrożność ówczesnych tłumaczy nie była bezpodstawna, jako że 

zapożyczenie przyjęło się dopiero niedawno, po krótkiej rywalizacji z lansowanym 

przez same tancerki terminem pomponiara, który nieco dosadnie, ale za to 

sugestywnie opisywał przedmioty, które stanowią ich nieodłączne wyposażenie.  O 

świeżości zapożyczenia świadczy również fakt, że pisowni słowa cheerleader jeszcze 

nie spolonizowano, choćby na wzór podobnie brzmiącego wyrazu Czirokez (Polański 

2002: 110), czyli Indianina z plemienia Cherokee.   

 

 Okoliczności te nie zmieniają jednak faktu, że tłumacze nie wykazali się 

wyczuciem językowym, które pozwoliłoby im choć zbliżyć się do rozwiązania, które 

ostatecznie przyjęło się w polszczyźnie, nie mówiąc o takich szczegółach, jak 

uzupełnienie zapożyczenia końcówką rodzaju żeńskiego, odzwierciedlającą 

wyłącznie damski skład polskich zespołów cheerleaderek (choć w ich amerykańskim 

pierwowzorze przeważnie występują zespoły mieszane). 

 

 Podobnie ma się sytuacja ze słowem mall oznaczającym kompleks 

reprezentujących różne firmy sklepów i barów handlujących pod wspólnym dachem 

jednej dużej hali. Dziś wydaje się oczywiste, że definicja ta pasuje jak ulał do centrum 

handlowego, które z czasem wyrosło na polski odpowiednik przytoczonego powyżej 

angielskiego oryginału. Piętnaście lat temu, gdy tego typu obiektów handlowych 

jeszcze w ogóle w Polsce nie było, trzy czwarte tłumaczy uznało, że najtrafniejszym 
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odpowiednikiem słowa mall będzie pasaż handlowy, a ledwie dwóch z nich 

zdecydowało, że lepsze od pasażu będzie centrum handlowe.  

 

 Pasaże handlowe oczywiście istnieją i mają się dobrze, ale nie mogą równać 

się z centrami handlowymi pod względem powierzchni sklepów i parkingów, co 

odzwierciedla nieprzewidziana przez tłumaczy różnica w nazewnictwie. Ponownie nie 

wykazali się oni bowiem wyczuciem językowym, które pozwoliłoby im odgadnąć, że 

znaczenia pasażu handlowego nie da się poszerzyć aż tak bardzo, aby mogło ono 

objąć monstrualne obiekty handlowe, i konieczne będzie wprowadzanie nowego, 

choć banalnie prostego terminu centrum handlowe. 

 

 W kolejnym słowie – seafood – tłumaczy zwiodła budowa oryginału i zaufanie 

do logiki słowotwórstwa. Przekładany przez nich termin oznacza potrawy 

przyrządzane z  fauny i flory żyjącej w morzu, czyli jak już obecnie wiadomo, owoce 

morza (Bańko 2000: 1209). Ponieważ przytoczony powyżej termin angielski jest 

prostym złożeniem zbudowanym z dwu krótkich słów, zachęciło to wielu tłumaczy do 

przełożenia ich obu na język polski i utworzenia równie prostej kalki morskie 

jedzenie. Druga grupa tłumaczy sięgnęła do często występującego w polszczyźnie 

wzorca i zaproponowała nowatorską kolokację kuchnia morska, analogicznie do 

kuchni francuskiej, cygańskiej czy wegetariańskiej. Na owoce morza inspirowane 

używanym również w polszczyźnie (Bańko 2000: 422) włoskim frutti di mare nie 

wpadł żaden ze studentów. 

 

 W przypadku terminu seafood nie można zatem zarzucić tłumaczom, że nie 

próbowali oprzeć swych pomysłów na  przesłankach płynących z obserwacji zjawisk 

językowych, ale na niewiele się to zdało, ponieważ wbrew tym przesłankom w  

polszczyźnie ostatecznie przyjęła się akurat kalka z języka włoskiego. 

 

 Jeszcze bardziej przykra niespodzianka spotkała tłumaczy w przypadku 

terminu idiot proof camera, czyli aparatu fotograficznego, którego obsługa 

dostosowana jest do możliwości absolutnie każdego użytkownika. Wiedząc, że 

camera to aparat, tłumacze zgodnie z logiką skupili się na poszukiwaniu polskiego 
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odpowiednika dla przymiotnika idiot proof, proponując w efekcie nawet tak 

egzotycznie brzmiące rozwiązania, jak aparat idiotoodporny czy aparat jak dla małpy.  

 

W polszczyźnie przyjął się natomiast termin aparat kompaktowy, który 

zawdzięcza swe istnienie temu, że w materiałach reklamowych pomijano zazwyczaj 

politycznie niepoprawny przymiotnik idiot proof i opisywano tego typu aparaty jako 

compact cameras, koncentrując uwagę czytelnika na ich małych rozmiarach. Po raz 

kolejny więc wysiłki tłumaczy całkowicie rozminęły się z kierunkiem rozwoju języka.  

 

 Nie sprawdziły się również przewidywania tłumaczy dotyczące polskiego 

odpowiednika terminu drive thru, czyli popularnego nie tylko w USA podjazdu 

pozwalającego dokonywać zakupów bez konieczności wysiadania z samochodu. 

Tłumacze starali się zawrzeć wszystkie te cechy w jednym słowie - na przykład w 

zroście przejazdbar - lub też rozpraszali je po całym zdaniu, uchylając się w ten 

sposób od proponowania konkretnego ekwiwalentu.  

 

W polszczyźnie nieoczekiwanie przyjął się natomiast eponim McDrive, 

upamiętniający fakt, że pierwsze tego typu podjazdy w Polsce pojawiały się przy 

obiektach gastronomicznych firmowanych przez MacDonald’s. Takiej możliwości nie 

przewidział żaden z 44 biorących udział w badaniu studentów.  

 

Zdecydowanie lepiej powiodło się tłumaczom w przypadku terminu soap 

opera, czyli liczącego potencjalnie setki odcinków serialu telewizyjnego. Dziewięciu 

studentów skorzystało z faktu, że jest on złożeniem dwóch słów o dobrze znanych 

znaczeniach i utworzyło prostą kalkę opera mydlana, która przez kilka lat 

rzeczywiście była używana w języku polskim (odnotowuje ją na przykład Bańko 2000: 

906), a aż 11 studentów uznało, że najlepszym wyjściem będzie poszerzenie 

znaczenia słowa serial, który do początku lat dziewięćdziesiątych implikował 

nakręcenie co najwyżej kilkunastu odcinków, a nie kilku setek.  

 

To drugie wyjście okazało się strzałem w dziesiątkę, ponieważ faktycznie 

przyjęło się w polszczyźnie. Tłumacze nie przewidzieli, co prawda, że w odniesieniu 
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do seriali kręconych w krajach latynoamerykańskich stosowany będzie termin 

telenowela, ale w porównaniu z mizerią panującą w przypadkach omawianych 

powyżej, jest to właściwie nieistotny drobiazg. Nareszcie intuicje tłumaczy sprawdziły 

się w praktyce! 

 

Równie dobrze radzili sobie tłumacze z terminem roller coaster. Oznacza on 

kolejkę, której trasa zawiera tyle wiraży, pętli i korkociągów, aby zapewnić turystom 

maksimum mocnych wrażeń. Dziś już wiadomo, że w języku polskim nazywa się ją 

kolejką górską (Bańko 2000: 642), analogicznie do kolejek wąskotorowych czy 

linowych. Odgadnięcie tego w roku 1991 aż przez 11 z 44 tłumaczy wyraźnie 

wskazuje, że nie są oni bez szans w konfrontacji z anonimowymi rzeszami 

użytkowników języka, którzy ostatecznie, choć nieświadomie decydują o kierunku 

jego rozwoju. 

 

Sporą popularnością cieszyło się również zapożyczenie terminu angielskiego. 

Opcję tę wybrało siedmiu dalszych tłumaczy, co jeszcze bardziej poprawia wizerunek 

ich wyczucia językowego, ponieważ zapożyczenie to przez dłuższy czas 

konkurowało z kolejką górską o miano powszechnie przyjętego polskiego 

odpowiednika i nadal bywa używane. Prawie połowie tłumaczy udało się więc 

przynajmniej częściowo przewidzieć kierunek rozwoju języka. 

 

Jeszcze lepiej poradzili sobie tłumacze z terminem blind date oznaczającym 

randkę z nieznaną wcześniej osobą. Aż 18 z nich zaproponowało randkę w ciemno 

jako najwłaściwszy ekwiwalent, antycypując określenie, które kilka lat później utrwalił 

w polszczyźnie program telewizyjny o tej samej nazwie.  

 

Tę dobrą passę tłumaczy przerwał jednak termin high five, czyli wyrażenie 

zadowolenia przez dwie znajdujące się naprzeciwko siebie osoby poprzez zderzenie 

się otwartymi dłoniami, najczęściej połączone z wyciagnięciem uderzających się rąk 

wysoko w górę. O trudnościach, z jakimi borykali się w tym przypadku tłumacze 

najlepiej świadczy fakt, że aż 12 z nich całkowicie pominęło ten termin w 

tłumaczonych zdaniach, nie podejmując nawet szczątkowej próby przekładu. 
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Powszechnie używanej dziś piątki, czyli fragmentarycznego, ale dosłownego 

tłumaczenia oryginału nie przewidział zaś nikt. 

 

Wyczucie językowe nie zawiodło natomiast tłumaczy w ostatnim z badanych 

terminów. Rekordowa liczba 30 z nich uznała, że najlepszym polskim 

odpowiednikiem peanut butter, czyli masła tłoczonego z orzechów ziemnych, będzie 

masło orzechowe, czyli określenie, które rzeczywiście na trwałe weszło do obiegu 

językowego, podążając za wzorem masła wyborowego, roślinnego, dietetycznego, 

etc. 

 

3. Wnioski 

 

Jak widać powyżej, w małej próbce dziesięciu słów zarysowują się wszystkie 

możliwe scenariusze wydarzeń: od kompletnego braku zbieżności pomiędzy 

propozycjami tłumaczy a faktycznym rozwojem słownictwa poprzez różne stadia 

pośrednie aż po proroczą antycypację rzeczywistych preferencji użytkowników 

języka. Żadna z tych opcji jednak nie dominuje, a sukcesy i porażki tłumaczy w 

tworzeniu polskich ekwiwalentów rozkładają się prawie równomiernie. W czterech 

przypadkach zaproponowane piętnaście lat temu przekłady sprawdziły się w praktyce 

i były zgodne z preferencjami użytkowników języka polskiego, a w sześciu okazały 

się mniej lub bardziej nietrafione. Pomimo zajmowania uprzywilejowanej pozycji w 

procesie tworzenia i rozpowszechniania polskich odpowiedników obcych elementów 

kulturowych, tłumacze nie mają zatem ani statystycznie istotnego wpływu na 

przyjęcie swych propozycji przez ogół użytkowników języka ani intuicji językowej, 

która pozwalałaby przewidzieć, jaki ekwiwalent spotka się z powszechną akceptacją.  

 

Wniosek końcowy, jaki wypływa z przedstawionej powyżej pesymistycznej 

oceny wkładu tłumaczy w rozwój słownictwa, jest jednak ze wszech miar 

optymistyczny dla badaczy języka polskiego, wśród których poczesne miejsce 

zajmuje Dostojny Jubilat. Skoro tłumacze nie monopolizują doboru polskich 

ekwiwalentów obcojęzycznych wyrazów, to spontaniczny rozwój języka polskiego w 

tym drobnym zakresie gwarantuje, że pozostanie on wdzięcznym i interesującym 
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przedmiotem badań, których dalszego kontynuowania Szanownemu Jubilatowi 

serdecznie życzę. Tłumacz bowiem tylko przekłada, Pan Bóg słowa nosi, a 

językoznawca je bada.  
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