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Aleksandra Wojnarowska 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 O PROBLEMIE TŁUMACZENIA SPOSOBU 

WYKONANIA W BUŁGARSKICH PRZEPISACH 

KULINARNYCH 

Niniejszy artykuł porusza problematykę tłumaczeń jednego z kompo-
nentów przepisu kulinarnego, jakim jest sposób wykonania1. Przedstawione 
tłumaczenia z języka bułgarskiego na język polski są tłumaczeniami 
autorskimi, powstałymi na potrzeby badań translatologicznych w przestrzeni 
kulturowej. Sposób wykonania to wyrażenie służące do określenia części 
przepisu, która traktuje o czynnościach, jakie trzeba wykonać podczas procesu 
przygotowania dania, a także o sposobie i momencie połączenia ze sobą 
składników podanych wcześniej w wykazie produktów. Głównym celem tego 

komponentu jest zapoznanie czytelnika z metodą przyrządzenia potrawy. 
Wybór metody może być uzależniony od czynności wymaganych do 

przygotowania posiłku, od inwencji autora, a także od konwencji tekstowych, 
przyjętych w danej kulturze2. Sam sposób zapisu sposobu wykonania jest 
w pełni uzależniony od zamysłu twórcy przepisu, którym z kolei kieruje 

(między innymi) konwencja tekstowa przyjęta w jego kulturze. Dzięki 
swojemu doświadczeniu kulturowemu i językowemu to najczęściej on 

decyduje o jego efekcie wizualnym, a przede wszystkim o jego szczegółowości 
lub ogólności3. Autor ma wizję czytelnika modelowego, do którego stara się 

1 W przepisie kulinarnym rozumianym jako struktura tekstowa można wydzielić trzy 

komponenty: tytuł/nazwa potrawy, wykaz składników, sposób wykonania. Zob. 

W. ŻARSKI: Książka kucharska jako tekst. Wrocław 2008, s. 162–171.
2 Aby rozumieć przekład jako proces należy wziąć pod uwagę wiele różnych norm,

w tym: socjalnych, kulturowych, chronologicznych, stylistycznych (…). Za:

И. ЛИКОМАНОВА: Преводът между теориата и практиката, София 2002, s. 11.
3 Niektóre przepisy  są napisane w sposób bardzo ogólny, bazując na wiedzy kulinarnej

odbiorcy i nie zawierają informacji, uznanych przez niektórych za istotne, np.

dokładny czas przygotowania lub temperatura pieczenia itp. Bywają również przepisy
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dostosować swój utwór. Traktując przepis kulinarny jako pewien wzór, pewną 
konwencję tekstową, ale i pozatekstową, można go rozpatrywać pod kątem 
realizacji, materializacji wartości danej kultury zawartej w  dyskursie4. 

Bardzo ważnymi dla zawartości sposobu wykonania są: miejsce 
występowania czy zamieszczenia przepisu oraz model odbiorcy5. Przykłady 
przedstawione w artykule to fragmenty przepisów wyekscerpowanych 
zarówno z książek kucharskich, jak i blogów czy stron internetowych  

o tematyce kulinarnej. Autorami wszystkich przepisów wybranych do 
tłumaczenia są Bułgarzy, podobnie jak odbiorcy modelowi. Jednakże i naród 

bułgarski można podzielić na bardziej lub mniej doświadczony w kwestii 
kulinarnej. Książka Родопски ястия jest na pewno przeznaczona dla tych 
pierwszych6. Podane w niej sposoby wykonania dań to teksty ciągłe, choć 
niezwykle zwięzłe. W wielu przepisach brak danych odnośnie do naczynia, za 
pomocą którego należy wykonywać takie czynności, jak mieszanie, 

zagniatanie czy pieczenie ciasta. Ma to znaczenie w przypadku, gdy do 

 
z bardzo szczegółowymi, dla niektórych oczywistymi, informacjami. Traktowanie 

przepisu jako szczegółowy lub ogólnikowy jest często odczuciem subiektywnym 

odbiorcy. 
4 K. ŻYGULSKi: Wartości i wzory kultury. Warszawa 1975, s. 123. 
5 W analizie i tłumaczeniu przepisów kulinarnych równie ważna jest ich kompozycja. 

Sposób wykonania może mieć charakter tekstu ciągłego lub planu czy konspektu. Opis 

w przepisach kulinarnych, w zależności od tego jakie formy czasowników użyte są  

w opisie, może być wsparty perswazją lub sugestią. Niektóre opisy sposobów 

wykonania wykazują dużą zwięzłość i zamykają się w kilku zdaniach, są też takie, które 

są obszerne i mają więcej niż jeden akapit. Sposób wykonania w przepisie nie zawsze 

jednak spełnia kryteria opisu. Może mieć on także formę listy, planu czy nawet 
konspektu. Taką formę charakteryzuje ujęcie treści sposobu wykonania w punkty, 

które zazwyczaj oznaczone są numerycznie, informując o kolejności wykonywania 

czynności. Punkty czytelnik zazwyczaj interpretuje jako kroki zbliżające go do 

wykonania dania. Pomimo że i opis, i plan sposobu wykonania są tak naprawdę 

instrukcjami, to właśnie ta druga forma sprawia, że czytelnik kojarzyć ją może z formą 

instruktażową. Niewątpliwie cechuje ją większa przejrzystość wizualna niż tekst 

ciągły, a co za tym idzie − czytelnikowi łatwiej jest odnaleźć się w tekście w przypadku 

oderwania się od lektury. Forma tego komponentu jest również o tyle ważna, że 

charakteryzuje dyskurs kulinarny w danym języku. Por. W. ŻARSKI: Książka…, s.169–

171. 
6 К МЕРИДЖАНОВ: Родопски Ястия. София 1992. 
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wykonania dania potrzebne są przedmioty używane tylko w danej kulturze. 
Sposoby wykonania w podanej książce bardzo często zawierają imiesłowy 
przymiotnikowe bierne, np.: обелените картофи, почистените и измити 
пиперки. Użycie imiesłowów pozwala na niepodawanie początkowych kroków 
mówiących o tym, co należy zrobić, aby przygotować dane składniki do ich 
dalszego użycia. w przepisach ze wspomnianej książki kucharskiej często brak 

także informacji o czasie i temperaturze pieczenia (jeśli są to dania pieczone 
w piekarniku). Spowodowane jest to prawdopodobnie faktem, że autor – 

polegając na tzw. wyczuciu kulinarnym odbiorcy –  uznał wiedzę odnoszącą 
się do wspomnianych informacji za elementarną i obowiązkową dla 
przeciętnego bułgarskiego odbiorcy. W tłumaczeniu nie uzupełniono jednak 

brakujących informacji, licząc na podstawowe wyczucie kulinarne każdego 
odbiorcy sięgającego po przepis, niezależnie od jego narodowości. W tym 

wypadku za zasadny uznano jedynie komentarz wyjaśniający, że przepisy 
tłumaczone ze wspomnianej książki są przepisami dla osób doświadczonych 
w tej tematyce. 

Wśród wybranych do tłumaczenia przepisów pojawiają się takie, 
które w sposobie wykonania mogą nabierać cech tekstu specjalistycznego i/lub 
technicznego. W sposób szczególny jest to widoczne w przepisie баница с месо 
или черва (tłum. banica z mięsem lub flakami). 

Oryginał: 

[…]Баницата може да се направи и нагъната, т.е c поставени 
една до друга кори, събрани, от кранища към средата, така, че 
да се образyват гънки, в които се слагат плънката и мазнината. 

Powyższy fragment dotyczy sposobu przygotowania banicy7, który 
podany jest jako wariantywny w stosunku do podstawowego, opisanego  
w tekście oryginalnym (kilka wersów wcześniej). Taki sposób przygotowania 
banicy nie jest znany i powszechnie używany. Wymaga on wiedzy, jaką jest 

znajomość tego konkretnego sposobu lub znajomość efektu wizualnego, który 
powstaje jako rezultat8. Po przejściu etapu „rozumienia” pomocne w dalszym 
procesie przekładu są porównania, za pomocą których tłumacz stara się  

 
7 Banica jest tradycyjnym wypiekiem bułgarskim z ciasta filo oraz białego sera sirene. 
8 W tym wypadku, aby poprawnie zrozumieć fragment pomocna okazała się konsul-

tacja z osobą, która ma styczność od dziecka z bułgarskimi realiami kulinarnymi. 
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w ramach reekspresji odtworzyć przebieg przygotowania dania według tego 
sposobu: 

Tłumaczenie: 
[…] Banicę można zrobić w pomięty sposób, tzn. nałożone jedna na 
drugą warstwy rozwałkowanego ciasta zbierać palcami (miąć) od 
jego krańców w kierunku środka, tak aby powstały fałdy, między 
które należy następnie włożyć farsz z tłuszczem. 

W ocenie tłumacza będącego odbiorcą zarówno prymarnym, jak 
i sekundarnym, szczególnie interesujący jest wstęp do sposobu wykonania 

w przepisie na таратор (tłum. tarator − chłodnik z ogórków).  Zawiera on 
charakterystyczne elementy, będące dla tłumacza dylematami. Następujące 
zdanie jest problematyczne nie ze względu na system językowy, lecz poprzez 
wzgląd na odbiorcę:  

Oryginał: 

Испанците си имат гаспачо, а ние си имаме таратор. 

Znaczącym elementem jest tu zaimek osobowy ние (my) 
utożsamiający autora z narodem bułgarskim. Przy dosłownym przekładzie 
tego zaimka uzyskany efekt będzie odwrotny do zamierzeń autora, wskazując, 
że tarator to danie kuchni polskiej, co jest informacją nieprawdziwą. Z tego 
powodu zaimek ние został zastąpiony ekwiwalentem funkcjonalnym 
Bułgarzy, który wyraźnie wskazuje, że w przepisie mowa o kuchni bułgarskiej, 
a przy tym nie utożsamia odbiorcy polskiego z odbiorcą bułgarskim. 

Tłumaczenie: 
Hiszpanie mają gazpacho, a Bułgarzy mają tarator. 

Omawiany tekst określony wstępem ma cechy tekstu nieoficjalnego, 
nie wpisuje się w tekst techniczny, aczkolwiek można go uznać za stylizację na 
tekst literacki9. Posiada również elementy tekstu mówionego oraz tekstu 

reklamowego, co ilustruje zdanie: избягай от жегата – изяж един 
таратор!; przetłumaczone jako: Ucieknij od upału i zjedz tarator! 

W niektórych przepisach pojawiają się także sformułowania, które są 
dla tłumacza zrozumiałe, chociaż trudne do oddania w jego języku rodzimym. 

9 Decydować o tym może jego kompozycja oraz stylistyka (przepis posiada wstęp, który 

klasyfikuje się jako opis). 

http://www.supichka.com/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0/423/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0
http://www.supichka.com/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0/423/%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0
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Jeśli wyrażenia te są ważnym nośnikiem sensu, ich przekład jest konieczny; 
kiedy jednak są sformułowaniami niewnoszącymi istotnych informacji, mogą 
zostać pominięte, tak, jak w poniższym przykładzie tłumaczenia przepisu na 
кюфтета на скара (tłum. bułgarskie klopsiki z grilla). 

Oryginał: 
[…]Каймата за кюфтетата се покрива с тънък найлон  

и се оставя поне за 2 часа на хладно (в хладилник) да стегне леко  
и през това време да се ароматизира по-хубаво. 

Tłumaczenie: 
[…] Zmielone mięso na klopsiki zakryć cienką folią i pozostawić  
w chłodnym miejscu (np. lodówce) na dwie godziny. 

Występujące w oryginale sformułowanie да стегне леко sprawia 
trudności w oddaniu na język polski ze względu na brak precyzyjnego 

ekwiwalentu przekazującego wartość semantyczną czasownika стегне w taki 
sposób, aby był on dopasowany do stylu wypowiedzi10. Czasownik стя̀гам 
posiada więcej niż jedno znaczenie. Znaczenia pasujące do niniejszego 
kontekstu, aczkolwiek dalej w sensie metaforycznym to: ‘като дърпам 
краищата на нещо, което се завързва, правя го да не е халтаво, да не се 
отваря’ lub ‘държа строго, не оставям да се разпусне; дисциплинирам’. 
Określenie bułgarskie да стегне można przyrównać do polskiego „aby się 
ściągnęło”, natomiast w polskim uzusie kulinarnym używa się go zazwyczaj  

w stosunku do produktów mlecznych, poddawanych obróbce termicznej, toteż 
takie tłumaczenie mogłoby być dla polskiego odbiorcy niejasne. Dodatkowo 
nie jest to jednak informacja znacząca w świetle całej wypowiedzi, 
oznajmującej, że mięso należy i tak umieścić w lodówce na określony czas. 
Pozostałe informacje odnoszące się do danej czynności w procesie przygo-
towania klopsików są wystarczające, aby potrawa była udana. Tłumacząc takie 
sformułowanie, można odwołać się także do wiedzy uprzedniej odbiorcy,  

w tym przypadku – dotyczącej kuchni polskiej. Mięso mielone, występujące  
w przepisie, nie jest obce polskiemu odbiorcy (kotlety mielone, różnego 

 
10 ‘Chwytając za końce czegoś, co da się związać, sprawiać że nie jest luźne, nie otwiera 

się’ lub ‘trzymać mocno, nie pozwalać się rozpuścić, dyscyplinować’ (przekł. własny). 

Стяг̀ам, -аш, несв.; стѐгна, W: Речник на българския език. https://ibl. 

bas.bg/rbe/lang/bg/ [dostęp: 11. 04.2019]. 
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rodzaju klopsy i pulpety). Można tutaj założyć, że odbiorca zna różnicę 
konsystencji pomiędzy wspomnianym produktem w postaci surowej wycią-
gniętym z lodówki a pozostawionym w ciepłym miejscu. Można również 
założyć, że odbiorca sięgający po tłumaczenie nigdy nie miał styczności z takim 
produktem i uznać sformułowanie да стегне леко za pełniące funkcję 
informacyjną, ale o charakterze redundantnym. 

Wśród materiałów, z których czerpano przykłady, znalazła się także 

książka kucharska Българска празнична трапеза11. W wybranych przepisach 
(tych, które posiadają swoje warianty w zależności od regionu) podaje ona 

inne niż klasyczne sposoby podania lub wariantywne nazwy opisywanych dań 
w innym regionie kraju. Przykładowo, w przepisie na обряден хляб с мая 
(tłum. świąteczny chleb drożdżowy) podaje się sposób jego wykonania  
w dwóch różnych częściach Bułgarii: 

Oryginał: 

[…]В Южна България тестото це разделя на три парчета, от 
които се плете плитка, намазана отгоре, с жълтък у сусам,  
а полученият хляб наричат вечерна, а в Северна България 
тестото оформят на кръгла пита, отгоре с фигурки от 
тестото, прилични на слънце. В този край хляба наричат 
боговица […] 

W powyższym sposobie wykonania pojawiają się regionalne nazwy 
własne chleba określonego w przepisie jako świąteczny chleb drożdżowy.  
Te nazwy to: вечерна oraz боговица. Nazwy te w przekładzie na język polski 
zostały zachowane, dokonano jedynie zabiegu transliteracji12. Można je 

również uznać za nieprzekładalne zgodnie z klasyfikacją Olgierda Wojta-
siewicza, jako termin techniczny odnoszący się zarówno do obrzędowości, jak 

 
11 Л. РАДЕВА, А. КИРИЛОВа: Българска празнична трапеза (Обичаи и традиционни 

готварски рецепти). София 1991. 
12 Barbara Kielar podaje transliterację jako jeden z możliwych sposobów tłumaczenia 

nazw realiów. Dzięki takiej klasyfikacji można uznać przetransliterowany wyraz za 

przetłumaczony. B. Z. KIELAR: Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne. Wrocław 1988, 

s. 92 
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i wytworu człowieka13. Mimo to transliterację nadal uważam za zabieg obliga-
toryjny oraz za sposób przekładu nazwy realium. 

Tłumaczenie: 
W południowej Bułgarii ciasto rozdziela się na trzy kawałki, z których 
zaplata się warkocz, smaruje się go żółtkiem i sezamem a uzyskany 
chleb nazywa się weczerna. Z kolei w północnej Bułgarii ciasto formuje 

się na kształt okrągłego chlebka, ozdobionego figurkami z ciasta, 
przypominającymi słońce. w tym rejonie chleb nazywa się bogowica. 

Transliteracja w tym wypadku wprowadza obcość, a zastosowane 
tłumaczenie ma charakter egzotyzacji14. 

Drugim elementem występującym również w powyższym fragmencie 

sprawiającym problem w tłumaczeniu jest кръгла пита: 

Oryginał: 

тестото се оформят на кръгла пита  

Tłumaczenie: 
ciasto formuje się na okrągły kształt 

Przekładając tę frazę, dokonałam zabiegu redukcji15, usuwając  
w procesie tłumaczenia wyraz пита (pita), który stanowi realium językowe  

i oznacza okrągły, wypukły chleb. Sama nazwa chleba nie jest obca polskiemu 
odbiorcy, natomiast pita kojarzy mu się raczej z potrawą Bliskiego Wschodu 
niż z tradycyjnym bułgarskim wypiekiem. w Polsce również są pieczone chleby 

o okrągłym kształcie. Odrębność przejawia się w nazewnictwie, ale sposób 
przygotowania oraz zawartość bułgarskich chlebów jest podobna16. 

Porównanie przeniesione z oryginału (przekład filologiczny) ciasto uformować 
na wzór pity – nie dostarcza polskiemu odbiorcy treści o sensie i znaczeniu, 

 
13 O. WOJTASIEWICZ: Wstęp do teorii tłumaczenia. Warszawa 2005, s. 61–65. 
14 Egzotyzacja. W: Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Red. U. DĄMBSKA-PROKOP. 

Częstochowa 2000, s.67.  
15 И. ЛИКОМАНОВА: Славяно-цлавянският превод. Лингвистичен подход към 

художественип текст. София 2006, s.138–142. 
16 Należy zaznaczyć, że polskie i bułgarskie chleby nie są wypiekami identycznymi, 

natomiast  można je ze sobą porównywać z celem znalezienia wielu cech wspólnych, 

tymczasem bułgarski okrągły chleb i bliskowschodnia pita mają ze sobą o wiele mniej 

wspólnego. 
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który mógłby poprawnie zrozumieć. Musiałby zapewne sięgnąć do innych 
źródeł, aby dowiedzieć się czym jest wspomniana pita, lub czym różni się od 
pity serwowanej w restauracjach podających orientalne potrawy. Mógłby też 
bez sięgania do źródeł założyć, że pita bułgarska jest tym samym co pita 
arabska, co byłoby założeniem nieprawidłowym. Z tego względu opuściłam  
w przekładzie leksem pita, opisując jedynie kształt, który musimy uzyskać – 
okrągły. Opcjonalnie nazwę wyrazu będącego realium językowo-kulturowym, 

mającą pewną wartość poznawczą, można w przetransliterowanej formie 
umieścić w  tekście głównym, np. (…) ciasto formuje się na kształt okrągłego 

chlebka (pity), ozdobionego figurkami (…). 
Problemy translatoryczne mogą pojawić się też w treści dodatkowych 

elementów sposobu wykonania17. Występują one między innymi w przepisie 
na пилешка супа по класическа рецепта (tłum. rosół z kury według 
klasycznego bułgarskiego przepisu), który zawiera wyraz застройкa:  

Идея: Ако обичате застроените супички, няма проблем да 
застроите и тази пилешка супа. Прави се класическа застройка 
от яйце и кисело мляко, като се налива на тънка струйка  
с поизстиналата супа. Трябва да добавяте застойката много 
бавно и то не във вряща супа, за да не се пресече. 

Istota zastrojki została wyjaśniona w Bałkańskich zapiskach kuchennych…: 

Jajko ubijamy, następnie dodajemy filiżankę jogurtu naturalnego oraz 
łyżkę mąki i dalej ubijamy aż do uzyskania pulchnej masy. Tajemnica 
udanego zabielenia zupy tkwi w sposobie dodania zastrojki. Nie 
wolno jej wlać do gorącej zupy – musimy najpierw rozcieńczyć 

 
17 Niektóre z wybranych do tłumaczenia przepisów oprócz samego sposobu wykonania 

zawierają także dodatkowy tekst, którego nie można zaklasyfikować ani jako wykaz 

produktów ani jako odrębny komponent, chociaż może stanowić jego element, będący 

swego rodzaju komponentem wewnętrznym. Takie elementy tekstowe występują  

w przepisach zawartych na stronach internetowych lub na blogach kulinarnych. Tekst 

dodany na końcu sposobu wykonania, oznaczony jako идея (pomysł) lub съвет 

(rada/wskazówka, lub też nieposiadający żadnego oznaczania, można potraktować 

jako komentarz uzupełniający cały sposób wykonania. 
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zatrojkę odrobiną bulionu, by zmalała różnica temperatur między 
nimi. Po dodaniu zastrojki mieszamy zupę aż do zagotowania18. 

W przedstawionym powyżej fragmencie znajdujemy informację 
o składzie zastrojki, jednak pełny sposób jej przygotowania nie jest podany.
Przyczyną braku pełnej informacji jest zapewne założenie co do wiedzy
uprzedniej bułgarskiego odbiorcy na temat zawartości i sposobu przygo-

towania. Świadczy o tym także fakt, iż w oryginale wyraz застройка
poprzedzony jest przymiotnikiem класическа (klasyczna), a więc z założenia

znana każdemu. Leksem застройка uznałam za nazwę realiów, którą należy
jedynie przetransliterować. Pomimo możliwości skojarzenia zastrojki z polską
zaklepką lub zasmażką nie użyłam w trakcie tłumaczenia tych określeń,

chociaż mogłyby oznaczać coś zbliżonego pod względem funkcji realis języka
bułgarskiego, ponieważ różnią się one zarówno składnikami, jak i sposobem

przygotowania19. Sam przedstawiony pomysł (идея) też nie opisuje w sposób
dokładny, czym jest zastrojka i z czego się składa, dlatego uznałam za zasadne
uzupełnienie przekładu o taką informację w nawiasie, powołując się na

zaprezentowany powyżej fragment Bałkańskich zapisków kuchennych. Prze-
transliterowana nazwa zastrojka jako leksem obcobrzmiący jest w tekście
przekładu nośnikiem obcości, jednakże zniwelowanym w pewnym stopniu
przypisem wyjaśniającym20. Tłumaczenie całego omawianego fragmentu
wygląda następująco:

Pomysł: Jeśli lubicie zabielone zupy, możecie zabielić i tę. Do zupy 
pasuje klasyczna bułgarska zastrojka (z jajka i jogurtu), którą należy 
wlać cienkim strumieniem do wystygniętej zupy. Zastrojkę należy 
dolewać bardzo wolno i nie do wrzącej zupy, aby się nie zważyła. 

18 I. GENEW-PUHALEWA: Bałkańskie zapiski kuchenne. Kuchnia jarska Bułgarów w prze-

pisach i komentarzach. Kraków 2009, s. 83. 
19 B. KIELAR, Tłumaczenie…, s. 92. 
20 To, czy taka informacja zostanie zawarta jako przypis czy też pewnego rodzaju 

komentarz od tłumacza zależy w dużej mierze od potencjalnego wydawcy i formy 

wydania. 
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Komentarz tłumaczki: 

Klasyczna bułgarska zastrojka składa się z ubitego jajka, filiżanki 
jogurtu naturalnego i łyżki mąki, które należy ubijać aż do uzyskania 
pulchnej masy. 

W sposobie przygotowania niektórych przepisów mogą znaleźć się 
informacje, które dotyczą innych potraw, tak jak np. w przypadku przepisu na 
bułgarskie klopsiki z grilla. Sposób wykonania w tym przepisie pod względem 

struktury ma charakter rozwiniętego planu. Ostatni punkt dotyczy sposobu 
podania i zawiera informację, że wykonane danie dobrze komponuje się 

między innymi z inną potrawą – млечна салата. Jest to wyraźny przykład 
faux amis –  mleczna sałata może wywoływać u polskiego odbiorcy błędne 
konotacje, a więc sama transliteracja tej nazwy nie wystarczy. Mleczna sałata 
mogłaby skojarzyć się polskiemu odbiorcy z konkretnym gatunkiem rośliny 
jaką jest sałata masłowa, mógłby też uznać sałatę/sałatkę mleczną za jeszcze 

inny rodzaj rośliny. Tymczasem mowa o sałatce jako rodzaju potrawy  
(w terminologii gastronomicznej mowa wtedy o surówce, czyli potrawie 
składającej się z produktów surowych i nieprzetworzonych), sporządzonej  
z m.in. ogórków, czosnku i przed wszystkim jogurtu (кисело мляко), któremu 
prawdopodobnie zawdzięcza swoją nazwę. W związku z powyższym nazwę 
tego dania wspomnianego w innym przepisie przetłumaczyłam jako sałatka 
jogurtowa oraz uznałam za stosowne poinformować w przypisie, że to danie 
również zawiera się w zbiorze tłumaczonych przepisów. Tym sposobem 
doprowadziłam do naturalizacji nazwy bułgarskiej, dostosowując ją do 
możliwości recepcyjnych odbiorcy polskiego przekładu. 

W procesie tłumaczenia zawartości rozumianej jako treść sposobu 
wykonania pojawiły się problemy o różnym zakresie. Przede wszystkim 
znaczącym okazał się model odbiorcy bułgarskich przepisów kulinarnych. 

Właśnie w tym komponencie założenia odnośnie do jego osoby okazały się 
najbardziej widoczne. Przepisy były tłumaczone w taki sposób, aby mogły 
trafić do jak najszerszego kręgu odbiorców i tak, aby odszukać odpowiedni 
ekwiwalent danego pojęcia, wyrażenia czy zjawiska w języku docelowym. 
Ponieważ jednak przepisy są nośnikiem innej kultury, pewne elementy po 

prostu nie posiadają ekwiwalentów w języku polskim. w przeciwieństwie do 
tłumaczenia tytułów przepisów kulinarnych, transliteracja nie była najczę-
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stszym stosowanym zabiegiem21. Przekład był ukierunkowany na cel, miano-
wicie na zmniejszenie czynnika egzotyzacji do minimum, a w razie jego 
wystąpienia – niwelowania go komentarzami bądź przypisami tłumacza. 
Zabiegi naturalizacji poszczególnych sformułowań w przekładzie spowo-
dowane były przeświadczeniem, że sposób wykonania jest elementem 
najbardziej znaczącym w strukturze całego przepisu. Jest niejako powtó-

rzeniem wykazu składników (które pojawiają się w sposobie wykonania 
w kolejności użycia w trakcie przygotowywania potrawy), a także jest już tą 

„właściwą” instrukcją, pozwalającą na wykonanie odpowiedniego dania. 
Z tego powodu przekład tego komponentu musi być jasny w odbiorze i nie 
powinien zawierać elementów, które byłyby dla czytającego niezrozumiałe. 

Streszczenie 
Artykuł porusza tematykę przekładu bułgarskich przepisów kulinarnych 
z języka bułgarskiego na język polski. Przedmiotem badań jest trzeci 

komponent przepisu –sposób wykonania, który traktuje o czynnościach, jakie 
należy wykonać podczas procesu przygotowania dania, a także o sposobie 
i momencie połączenia ze sobą składników. w artykule zostały 
zaprezentowane fragmenty różnych przepisów kulinarnych, które 
przedstawiały w ocenie autora istotne problemy tłumaczeniowe, głównie ze 

względu na model odbiorcy sekundarnego. Każdy problem tłumaczeniowy 
został opatrzony komentarzem odwołującym się do założeń teorii przekładu.  

Резюме 
В настоящей статье затрагивается проблема перевода булгарских 
кулинарных рецептов на польский язык. Предметом исследований 
является компонент – способ приготовления. Этот компонент указывает 

на способ приготовления блюда, а также на то, как и когда следует 
соединить перечисленные раньше ингредиенты. В статье показаны 
фрагменты разных рецептов, в которых, по мнению автора, при-

сутствуют существенные переводческие трудности – прежде всего, свя-

21 Badania nad przekładem przepisów kulinarnych obejmują także tłumaczenia innych 

komponentów przepisu kulinarnego, jak nazwy potrawy/tytuły oraz wykazy 

składników. 
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занные с вторичным реципиентом. Все вопросы объяснены с помощью 
комментария, основанного на теории перевода.  

Summary 
The article addresses the issue of the translation of the Bulgarian recipes from 
Bulgarian into Polish. The topic of the study is the third component of the 
recipe: the preparation instructions. This component refers to the activities 

which have to be done during the process of dish performance and to the 
moment of composing the ingredients. In the article there have been cited 

fragments of different receipts which presented crucial translation problems 
in author’s opinion, mainly because of the model of secondary recipient. Any 
translation problem was given a comment referring to the assumptions 
of translation theory.




