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Abstrakt: Niniejszy artykuł poddaje analizie tekst paralelny (równoległy) jako narz dzie 
pomocnicze w tłumaczeniu specjalistycznym. Przekład tekstów fachowych bez wykorzystania – 
w pierwszej kolejno ci - tekstów paralelnych, a nast pnie słowników, glosariuszy i innych pomocy 
jest praktycznie w dzisiejszych czasach nie do pomy lenia. Na wst pie zebrano i skomentowano 
rozmaite definicje tekstu paralelnego wyst puj ce w badaniach translatorycznych, opieraj c si
na pogl dach naukowców z Polski oraz krajów niemieckoj zycznych. W literaturze przedmiotu 
istnieje wiele ró nych terminów okre laj cych teksty paralelne, jak np. teksty przeciwne, 
po rednie, bazowe, poboczne, wzorce tekstowe. Pełni  one tak e ró ne funkcje i mog  by
poddane analizie na ró nych etapach. W kolejnej cz ci artykułu przedstawiono wady i zalety 
przekładu (specjalistycznego) z wykorzystaniem tekstów paralelnych, a nast pnie omówiono 
na przykładzie dziedziny prawa sposoby wyszukiwania tekstów paralelnych. Natomiast 
w ko cowej cz ci artykułu zaprezentowano wyniki eksperymentu przeprowadzonego na potrzeby 
niniejszego artykułu w prywatnej szkole kształc cej tłumaczy specjalistycznych, który w pełni 
potwierdza zasadno  u ycia tekstów paralelnych w praktyce translacyjnej. 

PARALLEL TEXTS AS AN AUXILIARY TOOL IN THE PROCESS OF (SPECIALIST) 
TRANSLATION 

Abstract: The article contains an analysis of parallel texts as an auxiliary tool in the process of 
specialist translation. The translation of professional texts with the use of parallel texts as the 
primary source and dictionaries only as the secondary source is nowadays a widely adopted 
strategy. At the beginning of the article, the author discusses different definitions of a parallel text 
proposed by Polish and German researchers. In academic literature, various terms are used for 
parallel texts, for instance opposite, intermediary, base, supplementary or model texts. These types 
of texts fulfil different functions and might be subject to analysis at various stages. In the next part 
of the article, the author discusses the advantages and disadvantages of (specialist) translation with 
the use of parallel texts and presents the methods of finding parallel texts in the field of law. 
Finally, he describes the results of an experiment conducted for this article in a private school for 
specialist translators. The experiment fully confirmed the usefulness of parallel texts in the process 
of translation. 
Słowa kluczowe: tekst paralelny, przekład prawniczy, przekład specjalistyczny, metoda porównania 
tekstów paralelnych w przekładzie 
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Wst p 
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie istotnej roli tekstów paralelnych jako głównej 
pomocy w codziennej pracy tłumacza. W publikacji skupimy si  na przedstawieniu zalet 
i wad tekstów paralelnych przy wykonywaniu tłumacze  specjalistycznych. Na wst pie 
nale y wyja ni , i  teksty paralelne pełni  ró ne funkcje. Po pierwsze, stanowi ródło 
wiedzy i mog  słu y  jako teksty bazowe, przez co pomagaj  w lepszym zrozumieniu 
tekstu wyj ciowego, a tym samym we wła ciwym dokonaniu przekładu. Po drugie, daj
tłumaczowi mo liwo  zapoznania si  z ró nymi konwencjami gatunkowymi tekstów 
w makro- i mikrouj ciu. Po trzecie, zawieraj  znacznie bardziej aktualn  terminologi  ani eli 
słowniki, a poj cia zawsze wyst puj  w okre lonym kontek cie. Stanowi  zatem ródło 
fachowych wyra e  i standardowych sformułowa , ale i zwrotów idiomatycznych, które 
mo na wykorzysta  w tłumaczeniu. Ponadto analiza tekstów paralelnych oznacza dla 
tłumacza oszcz dno  czasu przy wyszukiwaniu wła ciwej terminologii w porównaniu z 
innymi ródłami wykorzystywanymi przez niego. Zaletom tekstów paralelnych 
towarzysz  nieliczne wady. Dotycz  one nie tylko oceny jako ci i rzetelno ci tekstów 
paralelnych, ale i trudno ci w wyszukaniu odpowiednich tekstów paralelnych 
ewentualnie ich odró nieniu od tłumacze . Na koniec omówimy krótko wyniki 
eksperymentu, który wyra nie potwierdził, i  teksty paralelne – jako efektywniejsze  
i pewniejsze ródło terminologii specjalistycznej – oferuj  wi ksz  pomoc przy 
tłumaczeniu tekstów prawniczych ni  słowniki. Stanowi to podstaw  tezy, zgodnie  
z któr  teksty paralelne maj  do zaoferowania znacznie wi cej ni  słowniki, a czasem 
nawet s  w stanie całkowicie je zast pi  w procesie tłumaczenia (specjalistycznego). 
Teksty paralelne jako przedmiot bada  translatoryki 
Definicja poj cia
W przekładoznawstwie Göpferich (2005, 184) pod poj ciem tekstu paralelnego rozumie 
„teksty w ró nych j zykach, z których ka dy sporz dzony został w j zyku ojczystym – 
najlepiej przez kompetentnego native speakera, nieb d ce wzajemnym tłumaczeniem, 
jednak dotycz ce tego samego tematu i b d ce ze sob  zgodne pod wzgl dem funkcji 
komunikacyjnej, tzn. nale ce do tego samego gatunku tekstów (ewentualnie grupy 
tekstów)“. Na podstawie tej definicji mo na stwierdzi  za Spillnerem (1981, 241), 
e teksty paralelne to teksty oryginalne, sporz dzone w okre lonym j zyku, które nale

do tego samego gatunku tekstu, co tekst wyj ciowy, dotycz  tego samego tematu 
i spełniaj  tak  sam  funkcj . Tym samym teksty paralelne reprezentuj  ten sam typ 
tekstu, a nawet mo na je traktowa  jako prototypy okre lonego gatunku tekstu. 

Wilss (1996, 160) stwierdza, e teksty paralelne to „teksty […] w ró nych 
j zykach, zbie ne pod wzgl dem tematycznym, stylistycznym i sytuacyjnym […]”. Jako 
przykłady podaje nekrologi, streszczenia i artykuły encyklopedyczne. Ze wzgl du 
na fakt, i  teksty te w ró nych kulturach wykorzystywane s  w porównywalnych 
70 Wszystkie tłumaczenia omawianych definicji niemieckich pochodz  od autora artykułu. 
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sytuacjach, mo na traktowa  je jako paralelne pod wzgl dem funkcjonalnym. S  badane 
w celu wyłonienia „elementów tekstu […] b d cych j zykow  manifestacj  okre lonego 
gatunku tekstu“ (Wilss 1996, 160). 

Teksty paralelne definiowane s  tak e jako „teksty oryginalne, sporz dzone 
w ró nych j zykach, jednak porównywalne pod wzgl dem funkcjonalnym i ewentualnie 
tak e tematycznym, tzn. teksty, które według istotnych czynników niezwi zanych 
z tekstem, takich jak funkcja komunikacyjna, okoliczno ci powstania, struktura 
retoryczna, medium, mo na przyporz dkowa  do tego samego genre lub tego samego 
gatunku tekstu albo przynajmniej uzna  za wykazuj ce istotne podobie stwa” (Fabricius-
Hansen 2007, 323). 

Zgodnie z powy szymi definicjami teksty paralelne to teksty, które zarówno  
w kulturze j zyka wyj ciowego, jak i docelowego umiejscowione s  w tej samej sytuacji 
komunikacyjnej. Teksty te cechuj  si  porównywaln  konwencj  struktury tekstu, jednak 
ró ni  si  od siebie j zykiem. Z ww. definicji wynika tak e inna istotna cecha, 
a mianowicie taka, e teksty paralelne to nie tylko teksty tego samego gatunku w j zyku 
docelowym, ale tak e posiadaj ce zbli on  tematyk . Konwencje gatunków tekstu  
(np. broszura turystyczna, ubezpieczeniowa, podatkowa) zale  od dyscypliny i ró ni
si  od siebie w zale no ci od niej. Ze wzgl du na to, e teksty w ró nych j zykach nigdy 
nie posiadaj  takiej samej struktury, nie da si  porównywa  tekstu wyj ciowego i 
paralelnego akapit po akapicie, lecz w wi kszo ci przypadków w tek cie paralelnym 
najpierw nale y znale  fragment odpowiadaj cy tekstowi wyj ciowemu. Aby uzyska
pewno  co do tego, e wyszukany tekst paralelny stanowi reprezentatywny przykład 
danego gatunku, nale y zgromadzi  mo liwie wiele tekstów, najlepiej pochodz cych od 
ró nych autorów (por. Wilss 1996, 156 i n.). 

Dla Hohnholda (1990, 24) teksty paralelne to teksty przeciwne (Gegentexte). 
Uwa a, e „najbardziej naturalnym materiałem pomocniczym, z jakiego mo na 
skorzysta , jest oryginalny tekst specjalistyczny w j zyku, na który ma by  wykonane 
tłumaczenie; tekst z tej samej dziedziny i w miar  mo liwo ci nale cy do tej samej 
kategorii tekstów“. Zatem teksty przeciwne to teksty paralelne, w przeciwie stwie 
do tekstów pobocznych (Nebentexte), stanowi cych pomoc dla tłumacza w j zyku 
wyj ciowym (por. Hohnhold 1990, 24 i n.). 

Schmitt (1982 cyt. za Bungarten 1992, 203) okre la teksty w j zyku docelowym, 
których selektywna analiza powinna pozytywnie wpłyn  na produkcj  tekstu 
docelowego, jako teksty po rednie (Mitteltexte). Przy tym teksty paralelne traktowane s
jako podkategoria tekstów po rednich. Oprócz posługiwania si  tekstami po rednimi 
Schmitt zaleca tłumaczom korzystanie z porad ekspertów. Teksty paralelne wyj tkowo 
dobrze sprawdzaj  si  jako teksty po rednie, bowiem umo liwiaj  tłumaczowi wst pne 
zapoznanie si  z dziedzin , której dotyczy zlecenie. Rezultatem tego wdro enia powinno 
by  wykonanie tłumaczenia w pełni zrozumiałego dla odbiorcy tekstu docelowego. 
Oznacza to, e tłumaczenie powinno mo liwie najlepiej odpowiada  konwencjom oraz 
idiomatyce j zyka docelowego. Zachowanie konwencji oraz idiomatyki ułatwi odbiorcy 
tekstu docelowego nie tylko zrozumienie tekstu, ale i orientacj  w nim (por. Schmitt 
1982, cyt. za Bungarten 1992, 203 i n.). 



Comparative Legilinguistics 13/2013 
Teksty paralelne mog , zdaniem Holz-Mänttäri (1981, 8), stanowi  tak e ródło 

wiedzy. W tej funkcji okre lane s  jako teksty bazowe (Hintergrundtexte). Zdaniem 
Göpferich (1995, 151) teksty paralelne i teksty poboczne mog  poszerza  wiedz
specjalistyczn  lub ogóln . Teksty w j zyku wyj ciowym lub docelowym, posiadaj ce 
ten sam stopie  fachowo ci co tekst wyj ciowy oraz dotycz ce tego samego tematu, 
stanowi  dla tłumacza pomoc w interpretacji wieloznacznych informacji. Ponadto teksty 
paralelne mo na wykorzystywa  do wyszukiwania sformułowa  i wyra e , których 
zakres interpretacyjny odpowiada wyra eniu u ytemu w j zyku wyj ciowym. 

Analiza tekstów paralelnych polega na zestawieniu ze sob  tekstów, „w przypadku 
których nie wyst puje relacja tekst wyj ciowy-tłumaczenie, które jednak s  ze sob
porównywalne pod wzgl dem tematycznym i pragmatycznym” (Spillner 1981, 241). 
Rozró nia si  trzy etapy analizy tekstów paralelnych. Na pierwszym etapie nast puje 
porównanie adaptacji tekstów. Tekst dostosowywany jest bowiem do okre lonych adresatów. 
Przy tym uwzgl dniana jest dotychczasowa wiedza, oczekiwania, potrzeba informacji oraz 
otoczenie społeczno-kulturowe odbiorców tekstu. Według powy szych kryteriów 
dokonywana jest stosowna modyfikacja. Na drugim etapie odbywa si  porównanie tekstów w 
kontek cie sytuacyjnym. Tutaj mo na odwoła  si  do definicji tekstu paralelnego: „Teksty w 
ró nych j zykach s  ze sob  porównywalne, je eli przy tej samej tematyce zostały 
sporz dzone w ekwiwalentnych sytuacjach komunikacyjnych (miejsce, okoliczno , cel itd.) 
lub według ekwiwalentnej strategii komunikacji” (Spillner 1981, 242). Trzeci etap to 
porównanie gatunku tekstu, w ramach którego analizowane s  stylistyczne, morfologiczno-
syntaktyczne oraz lingwistyczne mo liwo ci realizacji w porównywanych j zykach 
roboczych. Najpierw nast puje wyszczególnienie specyficznych cech danego gatunku tekstu 
tylko w jednym j zyku. Ten korpus w j zyku wyj ciowym zestawiany jest z odpowiednim 
korpusem cech tekstu w j zyku docelowym (por. Spillner 1981, 241-243). 

Zastanówmy si , czy tłumacze tekstów specjalistycznych mog  posługiwa  si
tekstami paralelnymi, oprócz korzystania ze słowników (specjalistycznych) oraz 
własnych glosariuszy (specjalistycznych). Teksty paralelne posiadaj  dodatkow  zalet
w stosunku do słowników i własnych glosariuszy: pod wzgl dem j zykowym, 
stylistycznym i uzusu stanowi  autentyczne wzorce tekstowe. Na rol  tekstów 
paralelnych jako nieodzownych narz dzi pomocniczych w tłumaczeniu specjalistycznym, 
w szczególno ci o tematyce prawniczej, wskazuj  tak e polscy j zykoznawcy, jak 
np. Kielar (1991), Krzysztoforska-Weisswasser (1995), Matulewska (2010) oraz Weigt 
(2010) (por. tak e Kubacki 2012).  

Krzysztoforska-Weisswasser (1995, 18) definiuje tekst paralelny jako tekst tego 
samego typu, na ten sam temat oraz powstały w tej samej sytuacji komunikacyjnej. Obok 
tekstów paralelnych wyró nia teksty porównywalne, dotycz ce wprawdzie tego samego 
tematu, jednak stanowi ce inny gatunek tekstu.  

Matulewska (2010, 59) podkre la, i  teksty paralelne istniej  wraz 
z tłumaczeniem lub bez tłumaczenia. Zwraca uwag  na to, e tłumaczone teksty paralelne 
mog  posiada  bł dy i jedynie bardzo do wiadczeni tłumacze s  w stanie oceni  ich 
jako . 
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Zdaniem Weigta (2010, 55) teksty paralelne pełni  funkcj  tekstów wzorcowych, o 
ile za ich pomoc  mo na porównywa  globaln  struktur  norm prawnych, ich makro- i 
mikrostruktur  oraz poszerzy  i utrwali  wiedz  prawnicz  studentów.  

Kielar (1991, 137) poleca za Voellnagelem (1980, 100) stosowanie tzw. metody 
wzorca. Polega ona na korzystaniu z ksi ek, rozpraw, opracowa  oraz innych 
materiałów w j zyku tłumaczenia, posiadaj cych krótki cykl wydawniczy, co gwarantuje 
dost pno  mo liwie aktualnych danych. Wszystkie te materiały Kielar nazywa 
wzorcami tekstowymi. Stanowi  one ródło terminologii i stałych zwrotów oraz 
konstrukcji tekstowych. 
Zalety i wady tekstów paralelnych 
Tekst na ten sam temat nale cy do tego samego gatunku, co tekst wyj ciowy mo na 
wykorzysta  na trzy sposoby. Po pierwsze, jako kontekst poj ciowy. Poj cia 
specjalistyczne zawsze umieszczone s  w okre lonym kontek cie, na podstawie którego 
mo na ustali  ich znaczenie. Po drugie, tego rodzaju tekst informuje o faktycznym 
zastosowaniu wyst puj cych w nim terminów specjalistycznych, konwencjach j zyka 
na wszystkich poziomach oraz rejestrze j zyka. Po trzecie, mo e słu y  jako tekst 
bazowy, który traktuje o przedmiocie tekstu wyj ciowego. 

Tym samym teksty paralelne s  dla tłumacza ródłem informacji zarówno 
o charakterze specjalistycznym, jak i lingwistycznym. Informacje specjalistyczne to 
informacje dotycz ce okre lonej dziedziny, umo liwiaj ce tłumaczowi zrozumienie tekstu. 
Wiedz  t  mo na naby  zarówno w j zyku wyj ciowym, jak i docelowym. Informacje 
lingwistyczne obejmuj  informacje, dotycz ce albo tylko j zyka wyj ciowego, albo tylko 
j zyka docelowego, niezwi zane z tre ci  tekstu. Analizuj c teksty paralelne, tłumacz nabywa 
wiedz  fachow , a jednocze nie informacje lingwistyczne. 

W przypadku tekstów paralelnych w centrum uwagi znajduje si  tekst w uj ciu 
holistycznym. Zwroty i frazeologia musz  nadawa  si  do u ycia w okre lonych 
tekstach, typach tekstów, dziedzinach i zdaniach. Tłumacz posługuj cy si  tekstami 
paralelnymi koncentruje si  na tek cie jako cało ci, co gwarantuje zachowanie 
ekwiwalencji na płaszczy nie tekstu. Dzi ki analizie tekstów paralelnych w tek cie 
docelowym stosowane s  wyra enia, których u yliby w j zyku docelowym równie
specjali ci danej dziedziny (por. Hohnhold 1990, 63). Jednak posługiwanie si  j zykiem 
specjalistycznym to nie tylko stosowanie fachowej terminologii, to tak e informacje 
o kolokacjach, rejestrze j zykowym i stylistyce, typowych strukturach syntaktycznych, 
strukturze i podziale tekstów okre lonego gatunku, a tak e stosowanie okre le
w charakterystycznym kontek cie. Teksty paralelne doskonale sprawdzaj  si  tak e 
w badaniu tych aspektów. Przy posługiwaniu si  tekstami paralelnymi istotne znaczenie 
ma fakt, i  wyszukane teksty paralelne mo na wykorzystywa  równie  przy kolejnych 
zleceniach, a nie tylko w pojedynczym przypadku. 

Generalnie teksty paralelne mog  pod wieloma wzgl dami ułatwi  tłumaczowi 
produkcj  tekstu docelowego. Oprócz przyrostu wiedzy ogólnej i fachowej oraz uzyskania 
informacji na temat ró nych aktualnych okoliczno ci faktycznych, wyst puj cych w obszarze 
stosowania j zyków roboczych, co prowadzi do lepszego zrozumienia tekstu wyj ciowego 
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oraz umo liwia fachowe odtworzenie tekstu wyj ciowego w j zyku docelowym, tłumacz 
dzi ki analizie i stosowaniu tekstów paralelnych przy produkcji tekstu docelowego mo e 
skopiowa  konwencj  charakterystyczn  dla danego gatunku tekstu. 

Ponadto terminologia wyst puj ca w tekstach paralelnych mo e by  bardziej 
aktualna ni  ta w słownikach. Zreszt  dotyczy to nie tylko terminologii, ale i informacji 
zawartych w tekstach paralelnych. Dzi ki ich analizie tłumacz mo e by  zawsze na 
bie co równie  w tych dziedzinach, w których nast puje szybki post p techniczny 
i ci głe zmiany. 

Poza tym tekst paralelny stanowi pewnego rodzaju wzór, na którym tłumacz 
mo e si  oprze , dokonuj c przekładu z j zyka wyj ciowego na j zyk docelowy. 
Wielopłaszczyznowo  tekstów paralelnych powoduje, e posiadaj  one przewag
równie  nad kompendiami terminologicznymi. Kolejn  zalet  tekstów paralelnych jest 
fakt, i  mo na w nich znale  dodatkowe informacje, przydatne przy tłumaczeniu innych 
tekstów. S  to, mi dzy innymi, definicje, konteksty, synonimy, antonimy, skróty 
i akronimy. 

Teksty paralelne mog  te  stanowi  podstaw wicze  terminologicznych 
dla adeptów zawodu, bowiem pokazuj , jak faktycznie funkcjonuje j zyk fachowy. 
Pokazuj  wi c sposób posługiwania si  terminologi  fachow  w kontek cie. Poniewa
terminy specjalistyczne s  elementem tekstu, j zyk ogólny, stosowany w tek cie 
docelowym, musi odpowiada  konwencji typowej dla danego gatunku tekstu. Zatem 
terminologii i j zyka ogólnego nie mo na rozpatrywa  jako czynników niezale nych 
od siebie, poniewa  s  skuteczne tylko wtedy, gdy wyst puj  ł cznie. J zyk ogólny scala 
i obja nia terminologi  fachow  oraz stanowi jej szkielet. Nale y uwzgl dni  to 
w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych, dlatego równie  w tym zakresie wskazane jest 
posługiwanie si  tekstami paralelnymi. 

Jeszcze raz zwró my uwag  na istotne znaczenie i funkcj  wieloj zycznej 
analizy konfrontatywnej tekstów. Teksty paralelne stanowi ródło poj , wyra e
i kolokacji oraz struktur idiomatycznych i syntaktycznych w j zykach roboczych. 
Ponadto s  wzorcem sposobu ł czenia terminologii fachowej z j zykiem ogólnym. 
Tłumacz, maj c styczno  z całym tekstem, a nie tylko pojedynczymi słowami lub 
fragmentami, skupia si  na tek cie jako cało ci. Taki sposób post powania gwarantuje 
zachowanie ekwiwalencji na płaszczy nie tekstu. Ponadto dzi ki tekstom paralelnym 
mo na wyprowadzi  tak e inne, niestandardowe znaczenia wyra e  fachowych. W ten 
sposób tłumacz poznaje realia charakterystyczne dla obszaru stosowania j zyków 
roboczych oraz nabywa wiedz  fachow , która nie tylko ułatwia, ale i przyspiesza proces 
tłumaczenia (por. Hohnhold 1990, 17-69). 

Teksty paralelne s  po yteczne tak e z ekonomicznego i pragmatycznego 
punktu widzenia, poniewa  mo na je wykorzystywa  wielokrotnie przy zleceniach 
tłumaczeniowych o podobnej tematyce. Oznacza to nie tylko mniejszy nakład czasu 
na poszukiwanie terminologii na potrzeby przekładu, ale tak e oszcz dno  czasu 
przy dostosowywaniu tłumaczenia do konwencji gatunkowych obowi zuj cych w j zyku 
docelowym. Przestrzeganie tych konwencji gwarantuje spełnienie oczekiwa  fachowego 
odbiorcy tekstu w kulturze docelowej. Dzi ki temu tłumaczenia w idealnym przypadku 
nie mo na odró ni  od oryginalnego tekstu specjalistycznego. 
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Mimo jednoznacznej przewagi zalet teksty paralelne posiadaj  tak e wady. 
Najwi ksz  trudno  przy wyszukiwaniu tekstów paralelnych stanowi znalezienie takiego 
tekstu, który b dzie odpowiedni dla danego zlecenia. Je li na przykład tłumacz nie zna 
prawidłowych odpowiedników kluczowych terminów lub nazw zawartych w tek cie 
wyj ciowym, znalezienie tekstu paralelnego mo e okaza  si  niezwykle mudnym 
i trudnym procesem. W takim przypadku przed rozpocz ciem poszukiwania tekstu 
paralelnego konieczne s  badania terminologiczne. Dopiero po znalezieniu wła ciwych 
okre le  – najcz ciej tytułu lub kluczowych poj  – mo na w ogóle rozpocz
poszukiwanie tekstu paralelnego. Mo e si  te  zdarzy , e sam tekst paralelny nie b dzie 
stanowił pomocy na ka dej płaszczy nie produkcji tekstu docelowego. 

Poza tym cz sto trudno oceni  aktualno , jako  i wiarygodno  wyszukanych 
tekstów paralelnych (w szczególno ci tych pochodz cych z Internetu). Czasem zdarza si
równie , e trudno odró ni  tekst paralelny od tłumaczenia na j zyk docelowy. 
Zasadniczo odradza si  posługiwanie si  tłumaczeniami na j zyk docelowy, poniewa
wi e si  to z ró nymi problemami. Tłumaczenie mogło by  wykonywane w po piechu, 
przez co mo e by  mało rzetelne i zawiera  bł dy, albo w zbyt du ym stopniu opiera  si
na tekstowych i syntaktycznych strukturach oryginału. Poza tym istnieje ryzyko, 
e tłumaczenie sporz dził nierodzimy u ytkownik j zyka lub native speaker

nieposiadaj cy do wiadczenia translatorskiego. Z wyj tkiem oficjalnych tłumacze , 
opracowywanych przez europejskie i mi dzynarodowe organizacje i instytucje oraz 
wspólnoty, takie jak UE lub ONZ, tłumacz przy produkcji tekstu docelowego nie 
powinien opiera  si  na tek cie b d cym tłumaczeniem. Zaleca si  raczej stosowanie 
„autentycznych“ tekstów paralelnych. 

Je eli w obr bie danego j zyka wyst puje kilka j zyków standardowych, jak 
na przykład ma to miejsce w przypadku niemieckiej, austriackiej lub szwajcarskiej 
odmiany j zyka niemieckiego lub australijskiej, brytyjskiej i ameryka skiej odmiany 
j zyka angielskiego, to przy wyborze tekstu paralelnego nale y uwzgl dni  ten aspekt. 
Nale y zatem wzi  pod uwag  obszar j zykowy, z którego pochodz  pomocnicze teksty, 
a wi c okre lony teren geograficzny, w którym wyst puje specyficzna odmiana j zyka. 
Ró nice te mog  wyra a  si  w ortografii, terminologii i frazeologii (por. Hohnhold 
1990, 138). 

W zwi zku z tym, e stałe poł czenia wyrazowe i standardowe sformułowania 
odgrywaj  wa n  rol  w odniesieniu do tekstów fachowych, teksty paralelne s  pomocne 
przede wszystkim przy tłumaczeniu tego typu tekstów. Teksty paralelne nie znajduj
zastosowania przy tłumaczeniu tekstów literackich. W tym przypadku byłoby wła ciwie 
niemo liwe wyszukanie tekstu paralelnego, który pod ka dym wzgl dem odpowiadałby 
tekstowi wyj ciowemu. Nawet przy zbie no ci tematycznej zawsze b dziemy mie
do czynienia z inn  sytuacj , tzn. umiejscowieniem w kontek cie kulturowym, 
i prawdopodobnie z inn  funkcj  tekstu paralelnego. Mo na zatem stwierdzi , i  teksty 
paralelne sprawdzaj  si  głównie podczas tłumaczenia tekstów, zawieraj cych 
znormalizowane elementy, oraz tekstów posiadaj cych okre lon  struktur . 

I wreszcie nale y wspomnie  o utrudnionym dost pie do tekstów paralelnych 
w przypadku j zyków pozaeuropejskich (np. japo skiego, korea skiego, chi skiego). 
Wyszukanie takiego tekstu jest niezwykle trudne, a w przypadku tekstów prawniczych - 
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ze wzgl du na nieprzystawalno  systemów prawa oraz ogromne ró nice kulturowe - 
czasem nawet niemo liwe. 
Wyszukiwanie tekstów paralelnych na przykładzie dziedziny prawa 
Zasobami po ytecznymi zarówno dla tłumaczy, jak i dla prawników s  zbiory wzorów 
umów i pism (czasami dost pne tak e w formie elektronicznej na płycie CD). Mo na 
znale  w nich teksty paralelne, zbiory te zawieraj  bowiem popularne teksty prawnicze, 
jak np. akty prawne oraz rozmaite rodzaje umów. Dzi ki tym wzorom dokumentów ani 
praktykuj cy prawnicy, ani tłumacze nie musz  samodzielnie produkowa  nowych 
tekstów. Tłumacze powinni jednak zwróci  szczególn  uwag  na aktualno  wzorcowych 
dokumentów zawartych w zbiorach umów i pism, aby uwzgl dniały one aktualny stan 
prawny w krajach danego j zyka. Oprócz wspomnianych tu wzorów umów i pism 
standardowe teksty umów mo na cz sto znale  równie  w materiałach dydaktycznych: 
podr cznikach i skryptach (por. Bergmans 2007, 59). W ten sposób poszczególne 
fragmenty przykładowej umowy sprzeda y, pochodz cej ze zbioru umów i pism 
w j zyku docelowym, mo na wykorzysta  jako ródło terminologii, wyra e  fachowych, 
zwrotów standardowych oraz wszelkich elementów konwencji gatunkowej na 
płaszczy nie makro- i mikrostruktury tekstu. W najlepszym przypadku z przykładowego 
tekstu docelowego mo na przenie  do tłumaczenia całe fragmenty tekstu. 

Nie bez znaczenia dla analiz terminologicznych na potrzeby przekładu s  tak e 
komentarze do przepisów prawa, czasopisma bran owe (np. w Niemczech Juristische 
Schulung, w Polsce Monitor Prawniczy), leksykony i encyklopedie prawnicze 
oraz monografie po wi cone okre lonym gał ziom prawa. 
W dzisiejszych czasach trudno te  wyobrazi  sobie prac  tłumacza bez Internetu. 
Przekład wymagałby wtedy znacznie wi kszego nakładu pracy. Internet dostarcza 
bowiem ogromnej ilo  informacji w niezwykle krótkim czasie, oferuj c tłumaczowi 
nowe sposobno ci bada  terminologicznych. Oprócz mo liwo ci kontaktowania si
z innymi tłumaczami i ekspertami na całym wiecie tłumacz, dokonuj c przekładu, mo e 
korzysta  z dost pnych słowników online, tekstów paralelnych, encyklopedii, glosariuszy 
publikowanych na stronach internetowych mi dzynarodowych organizacji oraz baz 
terminologicznych w niezliczonych j zykach. Dzi ki dost pno ci rozmaitych 
wyszukiwarek, katalogów, portali lub wirtualnych korpusów tłumacz ma dost p 
do ogromnej ilo ci autentycznych tekstów obcoj zycznych, w tym równie  dokumentów 
specyficznych dla okre lonego kraju. Istotne znaczenie, zarówno jako encyklopedia, jak 
i z punktu widzenia poszukiwania tekstów paralelnych, ma encyklopedia internetowa 
Wikipedia. Jej wyj tkowo  polega m. in. na tym, e najpopularniejsza wyszukiwarka 
Google cz sto na pierwszym miejscu wy wietla odno nik wła nie do niej. Mimo wielu 
zalet, pocz wszy od obszernych, ale i zwi złych obja nie , a  po łatwy dost p, 
Wikipedia mo e jedynie w ograniczonym stopniu słu y  tłumaczom jako ródło tekstów 
paralelnych. Istotnym problemem jest fakt, e poł czone ze sob  wersje j zykowe 
artykułu niekoniecznie dotycz sensu stricto tego samego zagadnienia. Zatem ró ne 
wersje j zykowe jednego artykułu nie s  automatycznie tekstami paralelnymi. 
W zwi zku z tym, i  tłumacz odpowiada za swój produkt, jego obowi zkiem jest 
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poparcie informacji i terminologii wyszukanej w Wikipedii dalszymi, bardziej 
wiarygodnymi ródłami. 

Tak e krajowe i mi dzynarodowe bazy aktów prawnych online umo liwiaj
tłumaczom szeroki dost p do tekstów (paralelnych) o tematyce prawniczej. W tym 
kontek cie nale y wspomnie  o systemie EUR-Lex, najwi kszej elektronicznej bazie 
aktów prawnych UE, oraz o systemie ISAP, najwi kszym Internetowym Systemie Aktów 
Prawnych w Polsce. 
Dost pne na polskim rynku zbiory tekstów paralelnych71 zawieraj  dokumenty dotycz ce 
ró nych dziedzin ycia i gospodarki. Daj  mo liwo  zapoznania si  z fachowym 
słownictwem oraz stylem charakterystycznym dla danego j zyka fachowego, takiego jak 
j zyk prawniczy, administracyjny, ekonomiczny czy urz dowy. Dodatkow  zalet  jest 
wł czanie do zbiorów dokumentów z ró nych krajów danego obszaru j zykowego. 
Zbiory dotycz ce pary j zykowej polski-niemiecki obejmuj  ró ne dziedziny prawa. 
Mo na znale  w nich liczne przykłady dokumentów z zakresu prawa pracy, 
post powania karnego i administracyjnego, dokumentów zwi zanych z prowadzeniem 
firmy, dokumentów samochodowych, USC, meldunkowych i szkolnych, pism s dowych 
czy aktów notarialnych. 

Tłumacz, dokonuj c przekładu tekstów fachowych na inny j zyk, z pewno ci
napotka liczne trudno ci natury terminologicznej i formalnej, które mog  wynika
z dysparycji systemów prawnych, administracyjnych i gospodarczych w krajach j zyka 
wyj ciowego i docelowego. Zatem rola tekstów paralelnych polega na dostarczeniu 
tłumaczowi wła ciwej terminologii i frazeologii, jak  mo na spotka  w tekstach 
oryginalnych. Dotyczy to zwłaszcza tekstów wywodz cych si  z praktycznej działalno ci 
szkół, s dów, przedsi biorstw, urz dów stanu cywilnego i organów administracji 
publicznej oraz innych placówek.  
Eksperyment z wykorzystaniem tekstów paralelnych 
W celu sprawdzenia skuteczno ci tekstów paralelnych w procesie przekładu prawniczego 
w porównaniu ze słownikami specjalistycznymi w maju 2012 r. przeprowadzono 
eksperyment w ród słuchaczy Centrum Szkole  Tłumaczeniowych w Sosnowcu. Jest to 
niepubliczna jednostka przygotowuj ca do zawodu tłumacza specjalistycznego (tak e 
tłumacza przysi głego) w zakresie j zyka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. 
W ród 12 uczestników trzeciej edycji kursu w sekcji niemieckiej było 11 słuchaczek oraz 
1 słuchacz, z których wi kszo  miała powy ej 25 lat. Niedawno uko czyli filologi
germa sk  na ró nych specjalno ciach, jednak nigdy nie była to specjalno
tłumaczeniowa. Ich kompetencje j zykowe były na poziomie C2 Europejskiego Systemu 

71 Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysi głych i Specjalistycznych PT TEPIS 
(wcze niej Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i S dowych TEPIS) 
w latach 1990-2011 ukazały si  zbiory tekstów s dowych i urz dowych dla takich j zyków, jak 
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski i polski. Ponadto ukazały si  liczne zbiory 
autentycznych tekstów paralelnych, opracowane przez pracowników wy szych uczelni 
(np. Jegli ska/Ndiaye 2011, Iluk/Kubacki 2003, 2006, Biernacka-Licznar 2012). 
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Opisu Kształcenia J zykowego. Pracowali oni jako tłumacze w firmach z kapitałem 
zagranicznym lub zamierzali w takim charakterze pracowa . 

Podczas eksperymentu nale ało w ci gu dwóch godzin lekcyjnych 
przetłumaczy  na j zyk niemiecki dwa teksty specjalistyczne o obj to ci ka dego z nich 
wynosz cej 1600 znaków ze spacjami. Jednym z tekstów było wezwanie do s du 
polskiego w sprawie karnej, a drugim wezwanie w sprawie cywilnej. Podczas 
tłumaczenia połowa grupy miała do dyspozycji jedynie słowniki ogólne i specjalistyczne, 
zarówno mono-, jak i bilingwalne. Natomiast druga połowa grupy dysponowała 
wył cznie sze cioma udost pnionymi przez lektora tekstami paralelnymi w postaci 
wezwa  do s du w sprawie cywilnej i karnej z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. 

Po sporz dzeniu translatów ka dego ze słuchaczy poproszono o podanie zalet 
i wad tłumaczenia z u yciem słowników lub tekstów paralelnych oraz wskazanie 
trudno ci, na jakie napotkał podczas realizacji zadania. 

Z przeprowadzonego eksperymentu wynika jednoznacznie, i  przeło one 
przy u yciu tekstów paralelnych wezwania s dowe charakteryzuj  si  poprawn  terminologi
prawnicz  oraz uzualnymi konstrukcjami słowotwórczymi i syntaktycznymi, np. konstru-
kcjami imiesłowowymi. Natomiast translaty sporz dzone z u yciem słowników zawieraj  nie 
zawsze poprawn  terminologia prawnicz , np. oskar ony - *Beschuldigter, strona pozwana - 
*angeklagte Partei oraz charakteryzuj  si  nagromadzeniem nietypowych dla niemczyzny 
konstrukcji, które skalkowano z j zyka polskiego. Ponadto w przypadkach obu typów 
translatów – czy to z wykorzystaniem słownika, czy te  tekstów paralelnych - pojawiaj  si
drobne bł dy j zykowe, jak np. niewła ciwe u ycie rodzajnika, niepoprawna deklinacja 
rzeczownika, brak kongruencji, bł dy interpunkcyjne (np. brak u ycia przecinków lub 
niewła ciwe ich u ycie albo brak kropki na ko cu zdania) oraz czasami bł dy stylistyczne. 
Do typowych bł dów wszystkich osób uczestnicz cych w eksperymencie nale y 
nieadekwatny przekład nazw organów wymiaru sprawiedliwo ci w Polsce, jak: s d 
rejonowy oraz s d okr gowy. (por. Kubacki 2008). Jako ekwiwalenty wybierano 
najcz ciej Amtsgericht, Bezirksgericht, Kreisgericht, Distriktgericht. Translatorzy 
niekorzystaj cy ze słowników posługiwali si  czasami leksemami prawniczymi, które s
charakterystyczne dla austriackiej lub szwajcarskiej odmiany j zyka niemieckiego, cho
poinformowano ich, e tłumaczone dokumenty zostan  wykorzystane na terenie Niemiec 
(np. stawi  si  - austr. sich einfinden, szwajc. vorsprechen). Jest to prawdopodobnie 
zwi zane z tym, e teksty paralelne, którymi dysponowali, pochodziły z ró nych krajów 
niemieckoj zycznych, a słuchacze nie zwracali uwagi na ró nice terminologiczne 
uwarunkowane ró nymi systemami prawa lub nie byli wiadomi, e takie ró nice mog
wyst powa . Ponadto irrelewantne było dla nich to, aby translat zawierał jedynie 
leksemy z jednego systemu prawnego. 

Słuchacze zostali poproszeni o opatrzenie swoich tłumacze  krótkimi 
komentarzami. Do podstawowych wad pracy z tekstami paralelnymi zaliczyli trudno ci 
w ustaleniu najwła ciwszych tekstów paralelnych oraz du y nakład czasu po wi cony 
na ich analiz . Równie  nie wszystkie terminy specjalistyczne mo na, ich zdaniem, 
znale  w tekstach paralelnych, co tak e ma miejsce w przypadku u ycia słowników w 
przekładzie. Do zalet tłumaczenia przy pomocy tekstów paralelnych słuchacze zaliczyli 
natomiast pewno ródła terminologicznego oraz dost p do słownictwa specjali-
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stycznego w kontek cie. Osoby tłumacz ce ze słownikami za wad  uznały brak kontekstu 
przy podawanych w nich leksemach specjalistycznych.
Podsumowanie 
Teksty paralelne jako oryginały w j zyku docelowym w odniesieniu do tre ci w j zyku 
wyj ciowym odgrywaj  w praktyce translacyjnej ogromn  rol . W przeciwie stwie 
do słowników nie s  tekstami sztucznymi, lecz „ yj ” i stanowi ródło wielu wa nych 
informacji potrzebnych do produkcji tekstu docelowego. Wyra a si  to zwłaszcza 
w aktualno ci terminów, kontekstowo ci terminologii, mo liwo ci poznania konwencji 
gatunku tekstowego na płaszczy nie makro- i mikrostruktury oraz przekazywaniu wiedzy 
specjalistycznej. Jednak e dobieraj c teksty paralelne, nale y zwróci  uwag  na ich 
jako . Czasami z trudem da si  odró ni  tekst paralelny od tłumaczenia, jak to wida
na przykładzie portalu prawnego EUR-Lex. Z perspektywy funkcjonalnej teksty 
paralelne s  nieodzowne, gdy  dzi ki nim tłumacz jest w stanie zapewni  ekwiwalencj
na płaszczy nie całego tekstu, tzn. mo e wyprodukowa  taki tekst, który w kulturze 
j zyka docelowego b dzie spełniał t  sam  funkcj , jak  spełnia oryginał w kulturze 
j zyka wyj ciowego. Je eli oczekiwania odbiorców tekstu docelowego zwi zane 
z funkcj  i semantyk  tekstu zostan  zrealizowane, to produkt w postaci translatu nie 
musi od razu zosta  rozpoznanyjako tłumaczenie. W ten sposób dzi ki wykorzystaniu 
tekstów paralelnych mog  powstawa  profesjonalne tłumaczenia, które b dzie czyta  si
jak oryginał. Teksty paralelne s zatem przydatnym wzorcem dla tłumaczy podczas 
produkcji tekstu docelowego. W idealnym przypadku mo na nawet przejmowa  całe 
fragmenty tekstu paralelnego do tekstu docelowego. 

W zwi zku z tym, i  na temat tekstu paralelnego nie ma pogł bionych 
opracowa  naukowych, nasuwa si  wniosek, i  teksty paralelne, mimo ogromnego 
znaczenia dla tłumaczy oraz ich wykorzystania w przekładzie tekstów specjalistycznych, 
zostały zaniedbane w teorii przekładoznawczej. Przy tym nale y wskaza  na ich bardzo 
du y potencjał w praktyce translacyjnej, gdy  przyczyniaj  si  one do osi gni cia 
optymalnej jako ci przekładu oraz oszcz dno ci czasu po wi canego na wyszukiwanie 
ró nych istotnych dla tłumacza informacji. Z tych wzgl dów teksty paralelne powinny 
by  nieodzownym narz dziem w pracy ka dego, a zwłaszcza specjalistycznego, 
tłumacza.  
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