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O tłumaczeniach tekstów ścisłych... 

Każda dziedzina ma swoją specyfikę, a do elementów tej specyfiki 

należą specjalistyczny „żargon” i terminologia fachowa. Chodzi tu 

o stosowanie z jednej strony specyficznych utartych sformułowań, 

przez które np. przeciętny człowiek ma trudności ze 

zrozumieniem przeciętnej umowy podpisywanej z bankiem czy 

innym usługodawcą, a drugiej strony –  

terminologii często nieprzekładalnej  

w prosty sposób między językami,  

takiej jak nazwy gatunkowe albo  

nazwy zwyczajowe związków chemicznych. 
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O tłumaczeniach tekstów ścisłych... 

Celem tej prelekcji jest m.in. ukazanie tłumaczom konieczności 

sięgania przy tłumaczeniu tekstów naukowych i technicznych po 

specjalistyczne pomoce, takie jak słowniki naukowo-techniczne, 

słowniki branżowe i konsultacja ze specjalistą. Do zastosowanych 

w prelekcji środków perswazji należeć będą drastyczne przykłady 

błędów w tłumaczeniach tekstów książek  

i filmów popularnonaukowych.  

Postaram się też wyjaśnić, dlaczego są to  

poważne błędy, choć wyglądają na  

kwestie nieistotnych szczegółów. 
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1. Czy particle i molecule  

to jedno i to samo? 
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1. Czy particle i molecule to jedno i to samo? 
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1. Czy particle i molecule to jedno i to samo? 

Otóż cząsteczka (ang. molecule), zwana też po polsku molekułą lub drobiną, jest 

zbiorem atomów połączonych jednym z rodzajów wiązania chemicznego – innymi 

słowy składa się z co najmniej dwóch atomów, jak na przykład cząsteczka wodoru 

H2. Ale cząsteczek się w akceleratorach nie przyspiesza, choćby dlatego, że nie mają 

ładunku elektrycznego. W akceleratorach przyspiesza się cząstki (zresztą dokładna 

nazwa takich urządzeń brzmi „akceleratory cząstek”). Cząstka zaś (ang. particle), 

zwana też czasami korpuskułą, to coś mniejszego od cząsteczki (najczęściej – choć 

nie zawsze – także od atomu). 
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2. Kilka innych przykładów rażących 

błędów, które mogą się wydawać 

nieistotnymi szczegółami 7 



2. Kilka innych przykładów... 

a) natural gas 

„Natural gas”, nagminnie występujący w 

książkach, grach i serialach jako „gaz 

naturalny”, jest terminem należącym do 

tzw. „false friends”. Oczywiście „natural 

gas” jest naturalny jak wszystkie surowce 

naturalne, czyli występujące w 

przyrodzie; rzecz w tym, że prawidłowym 

tłumaczeniem tego terminu jest „gaz 

ziemny”. 
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2. Kilka innych przykładów... 

Podobnym przypadkiem jest dosłowne tłumaczenie 

sformułowania „freshwater”, zwłaszcza zapisanego „fresh water”, 

na „świeża woda”. Chodzi tu o wodę pitną, wodę słodką w 

odróżnieniu od słonej wody morskiej. 
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2. Kilka innych przykładów... 

Joseph Goebbels, Dzienniki, t. 3, s. 417 i przyp. 235, Świat Książki, Warszawa 2014. 10 

b) „skraplanie węgla” 



2. Kilka innych przykładów... 

Zacznijmy od tego, co to jest skraplanie. Otóż termin ten oznacza 

przeprowadzanie substancji ze stanu gazowego w ciekły. Czyli 

skrapla się gaz, otrzymując ciecz. Oczywiście węgiel kopalny 

występuje w stanie stałym w warunkach normalnych, stąd 

mówienie o jego skraplaniu nie ma najmniejszego sensu. 

A o co konkretnie chodzi? Wystarczy (i wystarczyłaby w czasie 

przygotowywania publikacji, zapewne około 5 lat temu) krótkie 

poszukiwanie za pomocą Google, który na hasło Hydrierwerke 

skieruje nas do Wikipedii, a tam już można szczegółowo 

przeczytać, że chodzi o zakłady produkcji benzyny syntetycznej z 

węgla, takie jak np. funkcjonowały w Policach. 
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2. Kilka innych przykładów... 

1. Skraplanie (kondensacja) – przeprowadzanie substancji gazowej (np. pary 
wodnej) w substancję ciekłą (czyli tu wodę). Jest to proces fizyczny 
wykonywany przez ochładzanie gazu, związek chemiczny pozostaje bez zmian, 
to cały czas H2O. 

2. Upłynnianie – przeprowadzanie substancji stałej (tu – węgla) w substancję 
ciekłą (tu – płynne paliwo syntetyczne, będące głównie mieszaniną 
węglowodorów). Czyli jest to proces chemiczny (zachodzą reakcje chemiczne), 
w którym jedna substancja (węgiel kopalny) jest przeprowadzany w inny 
związek lub związki (tu – mieszaninę węglowodorów). 

3. Dla porównania topnienie (albo roztapianie) – przeprowadzenie substancji 
stałej (np. lodu) w substancję ciekłą (tu – w wodę). To również jest proces 
fizyczny, wykonywany przez ogrzewanie ciała stałego, związek chemiczny 
pozostaje bez zmian (H2O). Nie należy go mylić z rozpuszczaniem! 
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2. Kilka innych przykładów... 

c) Radio Bari 

Galeazzo Ciano, Dziennik, s. 113, przyp. 1. 
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2. Kilka innych przykładów... 
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Jest to więc podstawowy błąd z dziedziny fizyki. 

Jednostką mocy (power) jest wat (W), a V jest symbolem 

wolta, jednostki napięcia (voltage). We wszystkich 

przypadkach w tym zdaniu powinno być kW, a nie kV. 

 



d) jednostki i ich przedrostki 

 

 

 

Z zapisem jednostek zdarzają się różne problemy, np. polegające na 

nierozpoznaniu liter greckich (wskutek czego np. mikrometr µm zmienia się w 

tysiąc razy większy milimetr mm). W tekstach poświęconych informatyce i 

komputerom, zarówno w tłumaczeniach, jak i oryginale, skróty jednostek 

kiloherc i megaherc bywały pisane przeróżnie, np. w całości wielkimi literami 

albo w całości małymi. Tymczasem wszystkie litery w zapisie jednostki mają 

ściśle określone znaczenie. 

2. Kilka innych przykładów... 
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2. Kilka innych przykładów... 

W układzie jednostek SI do nazwy i skrótu jednostki  podstawowej, tutaj herca 

Hz, dodaje się literowe przedrostki oznaczające to, z jaką wielokrotnością 

jednostki podstawowej mamy do czynienia. W takiej sytuacji kiloherc jest 

zapisywany tylko i wyłącznie kHz, nie KHz, KHZ, czy khz, oznacza tysiąc herców 

– przedrostek kilo znany też z kilograma oznacza „tysiąc”. 

Przedrostek „mega”, znany najbardziej z megabajta MB i megatony Mt, 

oznacza milion i MUSI być zapisany wielką literą, albowiem małe m jest 

oznaczenie przedrostka „mili”, który oznacza jedną tysięczną. Zatem 

prawidłowym zapisem megaherca jest tylko i wyłącznie MHz – nie mHz, mhz, 

MHZ itp. 
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2. Kilka innych przykładów... 

Osobiście wolałbym dostać jedną megazłotówkę Mzł (milion złotych), zamiast 

jednej milizłotówki mzł, czyli jednej dziesiątej grosza. 
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2. Kilka innych przykładów... 

e) jod czy jodyna 

Zdarzają się w terminologii przypadki, gdy dany termin ma więcej niż jedno 

prawidłowe tłumaczenie – i tu już nawet słownik specjalistyczny niekonieczne 

musi pomóc, gdyż do wybrania prawidłowego tłumaczenia potrzebne jest 

zrozumienie kontekstu. 
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2. Kilka innych przykładów... 

Znający się na wszystkim Bond stwierdza 

„cobalt and iodine”, zaś w polskiej wersji (była 

okazja kilka tygodni temu w TVP1) słyszymy 

„kobalt i jodyna”. Jak w pewnym momencie 

powiedział mi Beksiński, któremu zwróciłem 

uwagę na ten błąd, u nich w rodzinie zawsze 

się tak tłumaczyło tę kwestię . Tymczasem 

jodyny ta bomba nie zawiera – jest to albo 

zwykły ładunek rozpylający po terenie 

radioaktywne izotopy, np. kobalt-60, jod-123, 

albo bomba atomowa wytwarzająca takie 

izotopy w trakcie eksplozji. 
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2. Kilka innych przykładów... 

f) laserem go, czyli światło spójne czy spolaryzowane? 
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2. Kilka innych przykładów... 

O co chodzi, czyli co to jest światło 
spójne i światło spolaryzowane? 
Najpierw trzeba przypomnieć sobie, 
czym jest światło – jest to fala 
elektromagnetyczna stanowiąca zmienne 
– a konkretnie oscylujące, drgające – 
pole elektryczne i magnetyczne. Jeśli 
przedstawimy te pola w postaci 
wektorów o długości proporcjonalnej do 
ich natężenia, to pojedynczą falę świetlną 
można wyrazić w ten sposób, w 
uproszczeniu – w postaci pojedynczej 
sinusoidy sięgającej przez przestrzeń. 
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2. Kilka innych przykładów... 

Ale wiązki świetlne występujące 

najczęściej w przyrodzie, np. emitowane 

z gwiazd albo innych źródeł światła, 

składają się z wielu takich sinusoid – 

wektory pól w tych sinusoidach mogą 

oscylować w dowolny sposób, tak że 

poszczególne sinusoidy będą różnić się 

np. głębokością dołków i wysokością 

wzgórków (fizycy mówią – amplitudą), 

liczbą wahnięć przypadającą na 

jednostkę długości (czyli częstotliwością, 

a na oko – kolorem) oraz płaszczyzną 

podskakiwania wektorów pola. 22 



2. Kilka innych przykładów... 

Takie bałaganiarskie światło można 

przerabiać na bardziej uporządkowane 

wersje – najprościej na jednobarwne, 

stosując odpowiednie filtry. Za pomocą 

innych substancji, zwanych 

polaryzatorami, można np. wygaszać 

wszystkie sinusoidy poza tymi, które 

znajdują się w jednej wybranej 

płaszczyźnie – w ten sposób otrzymamy 

światło spolaryzowane (dokładniej – 

spolaryzowane liniowo). Ma ono 

określone właściwości, których nie ma 

światło niespolaryzowane. 23 



2. Kilka innych przykładów... 

Możemy też zmusić źródło światła, by 

emitowało sinusoidy „uczesane”, tzn. 

takie, których dołki i wierzchołki 

pokrywają się ze sobą. Innymi słowy pole 

elektromagnetyczne w każdej sinusoidzie 

drga zgodnie z innymi, wszystkie drgają 

„unisono” – i to jest właśnie światło 

spójne, takie, jakie emituje laser. Właśnie 

dzięki tej spójności energia niesiona 

przez wiązkę światła laserowego tak 

skutecznie oddziałuje na materię, że 

możemy ciąć laserem różne rzeczy albo 

zestrzeliwać laserem pociski rakietowe. 24 



2. Kilka innych przykładów... 

g) nazwy gatunkowe zwierząt i roślin 

Bardzo łatwo jest „przetłumaczyć” nazwę gatunkową „brown bat” na 
„brązowego nietoperza”, spotka się to jednak z oporem zoologa, który wskaże 
– zwłaszcza odwołując się do nazwy łacińskiej – że prawidłowa polska nazwa 
tego ssaka brzmi „nocek myszouchy”. Przykład ten pochodzi niestety z 
jednego z seriali przyrodniczych Davida Attenborrough, takich jak Życie 
ssaków, Życie ptaków, Zadziwiające życie bezkręgowców. 
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2. Kilka innych przykładów... 

Błędów jest tam bez liku, np. „bee eater” (żołna) – „zjadacz pszczół”, 

„earthworm” (dżdżownica) – „robak”, "surface tension" (napięcie 

powierzchniowe, standardowy termin fizyczny) – "napięcie na powierzchni 

wody". Co gorsza jest też wiele banalnych błędów merytorycznych, takich jak 

„biggest” przetłumaczone na "wielki", „younger” na "starszy" (!!!), "a hundred" 

na "kilkaset" (!!!). 
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3. Gdzie szukać pomocy? 
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3. Gdzie szukać pomocy? 

ProZ (www.proz.com); 

grupy zawodowych tłumaczy na portalach społecznościowych, 
fora itp. społeczności; 

Wikipedia (sic!); 

materiały dla studentów publikowane przez wykładowców 
(najczęściej nie mają charakteru słowników, ale pozwalają zaznajomić się z 

daną dziedziną i jej polską terminologią); 

dostępne w Internecie słowniki branżowe, np. terminologii 
medycznej (niestety te najlepsze są płatne); 

publikacje wydawane pod egidą stowarzyszeń branżowych, 
np. Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiej Akademii 
Nauk itp. 
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http://www.proz.com/


Dziękujemy! 
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