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Na rynku wydawniczym w!Polsce ukaza%o si' dotychczas wiele publikacji nauko-
wych z!dziedziny translatologii, podejmuj(cych zagadnienia metodologii i!dydakty-
ki przek%adu, b%'dów w!t%umaczeniach czy warsztatu t%umacza. Recenzowana publi-
kacja wype%nia natomiast luk' w!opracowaniach dotycz(cych praktyki t%umaczenia. 
To pierwszy podr'cznik adresowany do t%umaczy, adeptów przek%adu, studentów 
i!wyk%adowców oraz do wszystkich osób zainteresowanych przek%adem tekstów 
pisanych na j'zyk polski. Niew(tpliw( zalet( kompendium jest jego praktyczny 
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i!uniwersalny charakter, gdy) autorki nie ograniczaj( si' do przedstawienia proble-
mów t%umaczeniowych zwi(zanych z!jednym konkretnym j'zykiem, lecz omawiaj( 
je i!ilustruj( przyk%adami z!ró)nych j'zyków, przede wszystkim z!j'zyka rosyjskiego, 
ale tak)e francuskiego, angielskiego, niemieckiego i!w%oskiego. Podr'cznik dotyczy 
przek%adu tekstów nieliterackich, tj. tekstów u)ytkowych, specjalistycznych z!ró)-
nych dziedzin (naukowych, technicznych, prasowych, publicystycznych, religijnych 
i!in.), a!wi'c tekstów najcz'*ciej spotykanych w!praktyce przek%adu.

Ksi()ka sk%ada si' ze!wst'pu, sze*ciu rozdzia%ów, rekomendacji dla t%uma-
czy, aneksu, wykazu +róde%, z!których zaczerpni'to przyk%ady, bibliogra$i oraz 
indeksu nazwisk i!indeksu rzeczowego. Podr'cznik ma przemy*lany, przejrzysty 
i!logiczny uk%ad, poniewa) rozdzia%y zosta%y uporz(dkowane wed%ug problemów 
wyst'puj(cych na ró)nych poziomach odbioru tekstu.

Pierwszy rozdzia% traktuje o!podstawach t%umaczenia pisemnego. We!wprowa-
dzeniu autorki charakteryzuj( przek%ad pisemny w!opozycji do przek%adu ustnego 
oraz okre*laj( cechy, jakie powinien posiada, t%umacz tekstów pisanych. Nale)( 
do nich nie tylko rzetelno*,, sumienno*,, solidno*,, dok%adno*,, terminowo*, 
i!ustawiczne dokszta%canie, ale tak)e emocjonalne zaanga)owanie, a!tak)e i!pro-
fesjonalne i!krytyczne podej*cie do t%umaczonego tekstu, co wyra)a si' w!dba%o-
*ci o!szat' gra$czn( tekstu, dostrzeganiu niedoskona%o*ci i!b%'dów, w!d()eniu do 
pe%nego zrozumienia ka)dego tekstu oraz w!umiej'tno*ci jasnego wyra)ania my*li 
i!kulturze edytorskiej, co jest, jak trafnie zauwa)aj( autorki, *wiadectwem uczci-
wo*ci i!szacunku t%umacza dla czytelnika. Autorki podkre*laj( równie) s%usznie, 
)e t%umacz powinien mie, *wiadomo*, wa)no*ci swojego zadania i!odpowiedzial-
no*ci, jaka na nim ci()y, oraz )e powinien dba, o!presti) wykonywanego zawodu, 
który nadal jest niedoceniany, gdy) generalnie dzia%anie t%umacza postrzegane jest 
jako automatyczne i!wymagaj(ce jedynie znajomo*ci dwóch j'zyków. Dlatego te) 
w!dalszej cz'*ci zosta%y przedstawione kompetencje t%umacza. Szczególn( warto*, 
maj( kolejne podrozdzia%y, w!których opisano uniwersalne zasady, jakich nale)y 
przestrzega, w!przek%adzie pisemnym, etapy pracy nad tekstem, warsztat t%umacza 
oraz techniki t%umaczenia. W!podrozdziale, który przybli)a czytelnikowi warsztat 
t%umacza, mo)na znale+, nie tylko informacje na temat s%owników, encyklopedii 
i!leksykonów, ale tak)e wskazówki dotycz(ce +róde% internetowych, do których t%u-
macz mo)e w!razie potrzeby si'gn(,, takich jak np.!korpusy, fora t%umaczy, grupy 
tematyczne t%umaczy czy poradnie j'zykowe. Natomiast w!podrozdziale prezentu-
j(cym techniki t%umaczeniowe zwraca si' uwag' na to, i) ich wybór podyktowany 
jest kon$guracj( ró)nych czynników, z!których najwa)niejsze to sytuacja komuni-
kacyjna, cel t%umaczenia, nadawca tekstu, jego intencje oraz odbiorca tekstu i!zasób 
jego wiedzy. Autorki w!przyst'pny i!jasny sposób wyja*ni%y poszczególne techniki, 
ilustruj(c je starannie dobranymi przyk%adami z!ró)nych j'zyków.

Rozdzia% drugi jest po*wi'cony tekstom nieliterackim. Rozpoczyna go prezen-
tacja klasy$kacji tego rodzaju tekstów, a!wywody dalszej cz'*ci ograniczaj( si' do 
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przek%adu jednego typu, a!mianowicie tekstów naukowych. Tutaj czytelnik znajdzie 
wiele istotnych uwag dotycz(cych t%umaczenia cytatów, t%umaczenia i!redagowania 
przypisów, bibliogra$i, umieszczania przypisów, tworzenia indeksów, kwestii re-
dakcyjnych, edytorskich i!technicznych (m. in. wyró)nienia w!tek*cie, cudzys%owy, 
rodzaje nawiasów, formatowanie tekstu) oraz transkrypcji i!transliteracji.

Rozdzia% trzeci zawiera zestaw pyta&, na które powinien sobie odpowiedzie, 
t%umacz przed przyst(pieniem do przek%adu tekstu. Zaproponowane pytania do-
tycz(ce aspektów tekstowych i!pozatekstowych u%atwiaj( przeprowadzenie ana-
lizy tekstu +ród%owego, jak i!tekstu przek%adu.

W!rozdziale czwartym autorki koncentruj( si' na elementach tekstu +ród%o-
wego, które mog( sprawia, trudno*ci t%umaczowi, i!w!poszczególnych podroz-
dzia%ach omawiaj( m. in. nast'puj(ce zagadnienia: kwesti' aktualizacji tekstu 
przek%adu, nazwy w%asne (antroponimy, toponimy, nazwy urz'dów, instytucji 
i!in.), skróty i!skrótowce, tytu%y, nazwy realiów, elementy pochodz(ce z!kultury 
trzeciej, sposób post'powania z!niejasnymi fragmentami tekstu dopuszczaj(cy-
mi wiele interpretacji i!terminami. Omówione tutaj problemy autorki nie tylko 
zilustrowa%y dobrze dobranymi przyk%adami, ale i!przedstawi%y mo)liwe rozwi(-
zania: zaproponowa%y odpowiednie techniki t%umaczeniowe i!wskaza%y strony 
internetowe, które mog( by, pomocne w!takich sytuacjach, m. in. stron' Komisji 
Standaryzacji Nazw Geogra$cznych.

Rozdzia% pi(ty po*wi'cony jest problemom t%umaczeniowym. Na pocz(tku 
zaproponowano przejrzyst( uniwersaln( klasy$kacj' podstawowych problemów 
t%umaczeniowych na ró)nych poziomach tekstu. Nast'pnie w!kolejnych podroz-
dzia%ach zaprezentowano wybrane przyk%ady ilustruj(ce problemy t%umaczeniowe 
zwi(zane z!tekstem +ród%owym, pragmatyk( i!ró)nicami w!zasobie wiedzy odbior-
ców i!z!aspektami czysto j'zykowymi. Z!uwagi na to, i) stanowi( one cz'sto +ród%o 
b%'dów, podano nie tylko rozwi(zania poprawne, ale i!b%'dne. Autorki szczegó%owo 
przedstawi%y problemy dotycz(ce przek%adu wspomnianych ju) elementów tekstu 
+ród%owego sprawiaj(cych trudno*ci w!przek%adzie oraz problemy j'zykowe zwi(-
zane z!ortogra$(, interpunkcj(, morfologi(, leksyk( i!sk%adni(. Szkoda natomiast, 
)e niewiele miejsca zajmuj( tutaj pragmatyczne aspekty przek%adu i!zagadnienie 
uwzgl'dnienia zasobu wiedzy czytelnika. Ta cz'*, zawiera jedynie krótki opis u)y-
cia form adresatywnych, formu% grzeczno*ciowych i!zwyczajowych form nawi(-
zania kontaktu z!odbiorc( oraz tylko jeden przyk%ad dotycz(cy dodania w!tek*cie 
przek%adu informacji obja*niaj(cej. Autorki nie nawi(za%y niestety do kwestii zasy-
gnalizowanych w!klasy$kacji problemów t%umaczeniowych, które z!punktu widze-
nia praktyki przek%adu wydaj( si' istotne, a!mianowicie do zabarwienia emocjonal-
nego oraz do pyta& „Czego nie t%umaczy,?” i!„Kiedy i!co opuszcza,”.

W!ostatnim, szóstym rozdziale przedstawione zosta%y przyk%ady b%'dów t%u-
maczeniowych, które dla celów dydaktycznych podzielono na b%'dy t%umaczenio-
we i!b%'dy j'zykowe. Warto zauwa)y,, )e autorki nie tylko omówi%y typowe b%'dy 
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t%umaczeniowe, takie jak np.!opuszczenie czy zmiana sensu, ale tak)e zwróci%y 
uwag' na b%'dy mniej oczywiste jak niew%a*ciwe t%umaczenie cytatów zawartych 
w!tek*cie +ród%owym, które funkcjonuj( ju) w!opublikowanych przek%adach o$-
cjalnych, czy nieopuszczenie lub dodanie elementu zb'dnego. Rozdzia% zamyka 
bardzo przydatna lista najwa)niejszych zagadnie&, które powinien mie, na uwa-
dze t%umacz dokonuj(c przek%adu z!j'zyka rosyjskiego.

Du)( warto*, praktyczn( maj( rekomendacje dla t%umaczy zamieszczone 
zamiast zako&czenia. Autorki posumowa%y kompendium praktycznymi wska-
zówkami bardzo pomocnymi w!pracy t%umacza, a!mianowicie sformu%owa%y 
explicite, co t%umacz zawsze powinien robi, (nakazy), czego t%umacz nigdy nie 
powinien robi, (zakazy), co t%umacz mo)e zrobi, i!o!czym t%umacz powinien 
pami'ta,, je*li chodzi o!b%'dy j'zykowe. Zawar%y tak)e kilka praktycznych rad 
dotycz(cych m. in. korzystania ze!+róde%, wyboru odpowiedników i!przygotowy-
wania t%umaczenia za!pomoc( programu komputerowego.

Kompendium ko&czy si' aneksem zawieraj(cym wykaz dokumentów i!norm 
dotycz(cych t%umaczy, spisem +róde% przyk%adów, bibliogra$( oraz indeksem na-
zwisk i!indeksem rzeczowym. Indeksy w!znaczny sposób u%atwiaj( korzystanie 
z!podr'cznika, umo)liwiaj(c szybkie dotarcie do poszukiwanych zagadnie& lub 
nazwisk.

Kompendium Zo$i Koz%owskiej i!Anny Szcz'sny bez w(tpienia stanowi bardzo 
wa)ne i!potrzebne opracowanie, w!którym zgromadzono podstawow( wiedz' na 
temat t%umaczenia pisemnego. Warto*, praktyczn( recenzowanej publikacji pod-
nosz( liczne przyk%ady zaczerpni'te z!autentycznych tekstów. Przyk%ady nie tylko 
doskonale ilustruj( omawiane zagadnienia, ale tak)e ukazuj( z%o)ono*, dzia%ania 
translatorskiego w!praktyce. Dodatkowym atutem jest uniwersalny charakter pu-
blikacji, a!tak)e to, i) teoretyczna wiedza na temat t%umaczenia zosta%a przekazana 
jasnym j'zykiem w!zwi'z%ej formie. Dlatego te) kompendium jest pozycj( godn( 
polecenia zarówno pocz(tkuj(cym, jak i!do*wiadczonym t%umaczom, gdy) zawie-
ra ona wiele wa)nych uwag i!rad, o!których w!codziennej pracy t%umacze nie za-
wsze pami'taj(. Podr'cznik mo)e stanowi, tak)e doskona%( pomoc w!dydaktyce 
przek%adu pisemnego, jak i!w!doskonaleniu warsztatu translatorskiego. W!omó-
wionej ksi()ce autorki udzieli%y bowiem wyczerpuj(cej odpowiedzi na postawione 
we!wst'pie pytanie, jak w!praktyce wykona, t%umaczenie pisemne.
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