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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. 

Ponieważ znaczna część tłumaczy to humaniści, którzy ostatnią styczność z naukami ścisłymi mieli w 

najlepszym razie w szkole średniej, na ogół nie dysponują oni naturalnym dla ścisłowca odruchem 

unikania dosłownego tłumaczenia terminów fachowych. Tym niemniej bardzo często tłumaczą oni 

teksty związane z nauką i techniką, jak choćby teksty filmów popularnonaukowych czy artykuły w 

popularyzatorskich czasopismach w rodzaju Fokusa. I niestety bardzo często tłumaczenia te są 

publikowane bez niezbędnej konsultacji ze specjalistą z danej dziedziny, który wyłapałby między 

innymi błędy przekładu terminologii. Celem tej publikacji 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. 

Jak pierwszy przykład świadczący o tym, że tłumacz pracujący nad tekstem naukowym, a choćby i 

popularno-naukowym musi być pedantem, można przytoczyć serial „Porządek i chaos” (nadawany na 

kanale DaVinci Learning). W oryginale nosi on tytuł „Order and Disorder”, czyli „Porządek i 

nieporządek”. Różnica między chaosem a nieporządkiem jest w naukach przyrodniczych istotna, gdyż 

chaos jest ściśle określonym terminem naukowym, dotyczącym stanu pośredniego między układem 

uporządkowanym a nieuporządkowanym. W przeciwieństwie do układu nieuporządkowanego, chaos 

rządzi się pewnymi prawami, tyle że przyczyny i skutki nie są w nim powiązane w sposób liniowy 

(proporcjonalny). Bywa też często w chaosie, że związki przyczynowo-skutkowe są dość luźne i ta 

sama przyczyna może prowadzić do różnych skutków w różnych okolicznościach, czego jednak nie da 

się jednoznacznie przewidzieć. 

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

Do najczęściej występujących błędów należy tłumaczenie słów „particle” i „molecule” tym samym 

słowem polskim „cząsteczka”. Zresztą jest to błąd popełniany nie tylko przez tłumaczy, ale i innych 

twórców, polegający na użyciu słowa „cząsteczka” w miejsce „cząstka” [rysunek Mleczki]. Problem w 

tym, że o ile w życiu codziennym jest obojętne, czy powiemy „cząstka kurzu”, czy „cząsteczka kurzu”, 

to w kontekście fizyki lub chemii utożsamianie tych pojęć stanowi bardzo poważny błąd. 

Mianowicie 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). Do wyróżnianych grup cząstek należą na przykład: 

 cząstki subatomowe (czyli właśnie te mniejsze od atomu), takie jak proton i neutron; 

 cząstki elementarne (czyli podstawowe, nierozbijalne cegiełki materii), takie jak elektron i kwarki. 
Na marginesie można zauważyć, że proton i neutron, uważane kiedyś za elementarne – i często 

nazywane tak błędnie nawet dziś – składają się z kwarków, a zatem można je rozbić na drobniejsze 

składowe (aczkolwiek wymaga to ogromnych energii, dopiero od niedawna osiągalnych w 

akceleratorach). 

Rzut oka do słownika technicznego lub pierwszej z brzegu encyklopedii (choćby internetowej) 

pozwoliłby uniknąć takiej pomyłki, ponieważ jest to błąd porównywalny z nazwaniem ziemniaka 

owocem lub – sięgając do analogii łatwiej może przyswajalnej – określeniem Miley Cyrus mianem 

śpiewaczki operowej. 

2. Kilka innych przykładów rażących błędów, które mogą się wydawać nieistotnymi szczegółami. 

a) natural gas 

Jak wszyscy wiemy, „actually” oznacza „aktualnie”, „eventually” – „ewentualnie”, a „audience” – 

„audiencja” . Z tematem „false friends” wszyscy zawodowi tłumacze są oczywiście zapoznawani, 

tym niemniej wciąż zdarzają się w oficjalnych tekstach tłumaczenia „protestants” na „protestanci”, 

gdy chodzi o demonstrantów albo „combatant” na „kombatant” zamiast „walczący”. Tego typu 

terminem jest też „natural gas”, nagminnie występujący w książkach, grach i serialach jako „gaz 

naturalny”. Oczywiście „natural gas” jest naturalny jak wszystkie surowce naturalne, czyli występujące 

w przyrodzie; rzecz w tym, że prawidłowym tłumaczeniem tego terminu jest „gaz ziemny”. Nauka i 

technika nie znają paliwa kopalnego o nazwie „gaz naturalny”. 

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. 

W obu przypadkach słownik techniczny okazałby się bardzo pomocny – trzeba tylko posiadać nawyk 

sprawdzania „na wszelki wypadek” także terminów, które na pierwszy rzut oka wydają się oczywiste. 

Zwłaszcza gdy dotyczą dziedziny, w której się nie specjalizujemy… 

b) „skraplanie węgla” 

Dzienniki Goebbelsa (wybór, tłumaczenie i opracowanie Eugeniusz Cezary Król, Świat Książki, 

Warszawa 2014) t. 3, s. 417 i przyp. 235 – zakłady „skraplania węgla”. 

Książka ta jest cenną publikacją, przygotowana bardzo starannie, cierpi jednak z powodu bardzo 

słabej korekty, która przepuściła wiele niefortunnych sformułowań i zwykłych błędów, takich jak 

„nadal pozostaje”, niewłaściwe stosowanie dwukropka, „insurgenci” zamiast „powstańcy” (to słowo 

jest teoretycznie dopuszczalne, stanowi jednak zbędną kalkę językową i niczym nie różni się od słowa 

„powstańcy”). 



W przypisie wyjaśniającym kwestię „skroplonego węgla” pan Król pisze: „W oryginale: Hydrierwerke, 

instalacje zastępcze do produkcji skroplonego węgla, eksploatowane z powodu rosnącego w 

Niemczech deficytu dostaw ropy naftowej w okresie II wojny światowej”. 

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 wystarczyłoby 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. Czyli chodzi o produkcję paliwa 

płynnego ze stałego węgla, czyli upłynnianie. Zestawmy te trzy procesy, aby ujrzeć różnice: 

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! 

W języku angielskim w błąd może wprowadzać termin „liquefaction”, które ma „skraplanie” jako 

jedno z możliwych znaczeń. Jednak znacznie częściej tłumaczy się go na „upłynnianie, 

przeprowadzenie w stan ciekły”, natomiast na określenie skraplania stosuje się termin 

„condensation”. 

Jest to oczywisty błąd dostrzegalny dla każdego chemika, z którym należało tę kwestię skonsultować, 

jeśli nie ufa się źródłom internetowym… 

c) Radio Bari 

Galeazzo Ciano, Dziennik, s. 113, przyp. 1 – „Radio Bari – wł. stacja radiowa, która od 1932 

dysponowała nadajnikiem o mocy 20 kV (np. radio Neapol miało wówczas nadajnik o mocy 1,5 kV, a 

Palermo – 3 kV)”. Podstawowy błąd z dziedziny fizyki. Jednostką mocy jest wat (W), a V jest symbolem 

wolta, jednostki napięcia. 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. 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 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  jest tylko i wyłącznie 

MHz – nie mHz, mhz, MHZ itp. Osobiście wolałbym dostać jedną megazłotówkę Mzł (milion złotych), 

zamiast jednej milizłotówki mzł, czyli jednej dziesiątej grosza. 

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. Takim słowem jest „iodine”, co należy tłumaczyć 

na „jod”, gdy chodzi o pierwiastek chemiczny, a na „jodyna”, gdy chodzi o medykament używany do 

dezynfekcji ran i skaleczeń. Przykładem błędu jodowego jest tłumaczenie dialogów w filmie 

Goldfinger, wykonane przez Tomka Beksińskiego. W filmie tym niejaki Auric Goldfinger pragnie złota i 

w tym celu chce częściowo ukraść, a częściowo skazić promieniotwórczo amerykańskie zapasy 

zgromadzone w Fort Knox. Ma zamiar użyć do tego tzw. brudnej bomby jądrowej. 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. 

f) laserem go, czyli światło spójne czy spolaryzowane 

 

[różne tomy cyklu Honor Harington w tłumaczeniu Jarosława Kotarskiego] 

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. Ale wiązki świetlne 

występujące najczęściej w przyrodzie, np. emitowane z gwiazd albo innych źródeł światła, np. 

odpowiednio rozgrzanych substancji 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. Jest to światło niespójne, niespolaryzowane i – o nie, nie wielobarwne, a białe! 

Albowiem światło białe jest mieszaniną wielu barw. 

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 na jednej wybranej płaszczyźnie 

– w ten sposób otrzymamy światło spolaryzowane (dokładniej – spolaryzowane liniowo). Ma ono 

określone właściwości, których nie ma światło niespolaryzowane. 

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 spójność energia niesiona przez wiązkę światła laserowego tak skutecznie 

oddziałuje na materię, że możemy ciąć laserem różne rzeczy albo zestrzeliwać laserem pociski 

rakietowe. 

Czyli jakie emituje laser? Zawsze światło spójne. Można je spolaryzować, ale nie jest ono 

spolaryzowane z definicji. Z drugiej strony światło spolaryzowane otrzymane ze zwykłej wiązki światła 

nigdy nie jest spójne i nie można go w spójne łatwo przekształcić. 

g) nazwy gatunkowe zwierząt i roślin 

W tym przypadku 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. O ile tłumaczenie dla lektora (tu słynna w tej roli Krystyna 

Czubówna) jest przygotowane znakomicie, o tyle przy tłumaczenie napisów dystrybutor poskąpił 

pieniędzy na konsultanta naukowego, a także w sumie na profesjonalnego tłumacza. 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” na "wielki", „younger” 

na "starszy" (!!!), "a hundred" na "kilkaset" (!!!). Należy więc zawsze sprawdzać polskie nazwy 

gatunkowe odpowiadające angielskim, gdyż wcale nie muszą one być dosłownymi tłumaczeniami! Ma 

to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o zwierzę lub roślinę znane od dawna, których nazwy mają 

wielowiekową tradycję (o często zapomnianym już dziś źródłosłowie). 

3. Gdzie szukać pomocy? 



Najbardziej oczywistym i najłatwiej dostępnym miejscem wydawałby się Internet, to je3dnak zbyt 

ogólnikowe stwierdzenie. Nie wszystkie źródła w Internecie są wiarygodne, wiarygodność 

internetowych źródeł wiedzy zmienia się z upływem czasu (tu dobrym przykładem jest Wikipedia, 

początkowo dość kiepska pod tym względem, a obecnie, zwłaszcza w wersji angielskiej, naprawdę 

dobrze pilnowana pod tym kątem). W dodatku polskojęzycznych dokumentów jest w sieci o wiele 

mniej niż anglojęzycznych, zwłaszcza jeśli mowa o literaturze fachowej. Prócz Wikipedii (świetnej do 

tłumaczenia nazw gatunkowych, ponieważ łatwo w niej znaleźć nazwę łacińską, znając tylko 

obcojęzyczną) wskazałbym przede wszystkim materiały dla studentów publikowane na stronach 

różnych polskich uniwersytetów. Nawet jeśli nie mają one charakteru słownikowego, to pozwalają 

zorientować się w danej dziedzinie i poznać jej fachową terminologię. Innym dobrym źródłem 

stanowią też grupy tematyczne dla tłumaczy w mediach społecznościowych, gdzie nie tylko często 

pojawiają się słowniki językowe z różnych, czasem bardzo hermetycznych dziedzin, ale też przebywa 

sporo fachowców, których można zapytać w razie wątpliwości. I to w istocie jest najlepsza metoda – 

zapytać fachowca, niekoniecznie nawet tłumacza, ale np. naukowca, pracownika uczelni. Taką pomoc 

można znaleźć np. w serwisie PROZ, gdzie wielu tłumaczy-fachowców rozstrzygnęło już wiele 

problemów, na jakie można się natknąć przy tłumaczeniu tekstów fachowych. 

 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. 

http://www.proz.com/

