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Recenzja ro4'rawy doktorskiej Pani mgr JusĘny SekuĘ pt.

,rWyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w

translodydakĘce''

Celem pruedłożonej do oceny pracy Pani magister Justyny Sekuły jest zbadanie

mozliwości ustalania ęlołriwalentow terminów i frazeologizmów prawniczych naprzykładne

niemieckiego i polskiego wyroku sądowego (rozwodowego), przy zastosowaniu pomocy

tfumaczeniowych takich jak słowniki języku prawnego i prawniczego, słowniki internetowe,

fora, glosariusze oraz uznane za wzorcowe teksty dostępne online. Analiza ma wykazać

zakres przydatności tych pomocy w dydaktyce translacji' Sformułowane na podstawie

analizy wnioski mają ponadto poarolić spojrueć Ęrtycznię na sposób przęrowadzania

egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Manuskrypt obejmuje 297 stron właściwej rozpraw' laótkie streszczenie w języku

polskim i angielskim (str. 298-299), ponadto 39 stron bibliografii literatury przedmiotu (str.

300_317)' 2l stron fuódeł internetowych (,,netografię''), w tym spis adręsów stron

intenretowych instytucji, biur tłumaczeń, forów, korpusów, glosariuszy, adresy stowarzyszeń

tłllmaczy, narzędzi cyfrowych, leksykografii, polskich i niemieckich aktów prawnych i
norrnaĘwnych, orzeczeń sądów i Ębunalów (str. 318-339). Praca za'więra także mateńał

językowy w postaci załącmków _ 63 strony (materiały korpusowe (str. 340_342) oraz

arkusze pracy wrazzkluczami odpowiedzi (str. 343404)).

Praca składa się z pięciu właściwych rozdnałów poprzedzonych wstępem i wykazem

użytych w pracy skrótow i skrótowców. Wstęp przedstawia zarys problemu, strukturę pracy

otaz cele analtzy. Autorka chce spojrzeć na problemaĘkę w kontekście zrrrian
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ustawodawctych, aktualnego stafusu thtlrlacza przysięgłego w Polsce, zapotzebowania

rynkowego, atakże współczesnych kierunków badawczych translatoryki i juryslingwistyki-

luż na pierwszy rant oka obszemy manuslcypt sprawia wrazenie rozptawy solidnej.

Banje ona nie tylko na wynikach naukowej refleksji teoreĘczrej' lecz niewąĘliwie równiez

na doświadczeniu dydaktycznyn zebranym podczas nauczania przekładu. Byó może - to

jednak tylko moje rrrypuszczenie _ pomocną okazała się tu również kompetencja

zdobywana we własnym warsztacie translatorskim.

Pierwszy rczdnał dysertacji prezentuje definicje tfumaczenia poświadczonego i rózrrych

rodzajów tfumaczęń pisemnych. Autorka wychodzi od refleksji na temat kategorii przekładu

poświadczonego rozpafiywanego w kontekście plrnaliznru terminologicznego. W obszernym

opisie omawia szczegółowo akty prawne oraz inne dokumenĘ, które zawierująwytyczrre dla

tfumaczy przysięgłych (ustawy, kodeks tłumacza przysięgłego' nonny i inne dokurnenty).

W części pierwszej pracy prezentuje też informacje na temat specyfiki wykonywania zawodu

tłllrtaeza przysięgłego w Polsce i w krajach niemieckiego obszaru językowego. Są to ffeści,

które mogą być interesujące dla adeptow omawianego fu rodzaju przekładu.

Rozdział drugi poświęcony jest gatunkowi tekstu ,,wyrok sądowy'',

scharakteryzowanemu po zreferowaniu kategorii ,jęryk pfawao' Q,'1, 2.2), omówieniu jej na

przykJadzie ięzyka polskiego i niemieckiego (2.3, 2.4), zarysowaniu gatunków prawa

w literatune polskiej i niemieckojęrycnej (2.5' 2-6)- Wnżne miejsce w rozważaniach

zajmuje rozróżnienie podstawowych dla refleksji pojęó: jęryk prawa i język prawny.

Ponownie przywołany musi tu byó pluralizm tęrminologiczrry, obserwowany tez w relacjach

interlingwalnych. Wyrok sądowy to gatunek teksą którego wyntaczrńki omówiono w

ptzeważającej miene w oparciu o literaturę zvłtąrnnąz dokumentami sądowpei @ladowski,

Bronny) oraz jęrykłem prawa (Grela, Grzelak, Lizisowa, Marczyk). odczuwam w tym

kontekście pewien niedosyt w postaci braku odwołania do literatury lingwistyki teksfu

specjalistycznego, z obszaru której oczekiwałbym np. przytoczenia koncepcji tekstu

zaproponowane1 przez Sambora Gruczę. Badacz ten roąpatruje tekst (fachowy) jako formę

reprezentacji wiedzy (w łm pr4rpadku specjalistycznej)- Orlniesienie takie w tym kontekście

pracy uczyniłoby refleksję jeszcze bardziej syneĘcaną wobec części 2.7.2. Wspomniany

podrozdział doĘczy niemieckich wyroków sądowych, ptTy omówieniu których

uwzględniono głos zranej badaczki jęryka i tanslacji, Radegundis Stolze. Mój niedosyt

rekompensuje jednak obecnośó poglądów polskich badaczy Stanisława Gajdy i Marii Wojtak

w romłażaniach na temat problematyki ję"yk" pra}vą w refleksji poprzedzającej tę część
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rozpfawy' Z punktu widzenia kontrastywnej analizy tekstu naLeĘ docenić omówienie

struktury wyroku w polskiej i niemieckiej rzecrywistości sądowej. Autorka przedstawia

szczegółorvo rózrrice w rnakrostrrrkturze polskiego i niemieckiego wyroku sądowego w
sprawie cywrlnej. Cryni to w formie opisowej orazw zestawieniu tabelaryczrym (na stuonie

l23). Tekstologia kontrastywna jest w stanie dostarczyć infonrracji niezwykle cennych dla

praktyki i dydaktyki tanslacji.

W tozdziale trzecim, li:tóry stanowi pierwszą częśÓ anatitycmą roŻpraw, omówione

zostaĘ pomoce tfumaczeniowe używane w celu ustalenia polsko_niemieckich ekwiwalentów

dla terminów i frazeologizmów prawniczych podczas thunaczenia wyroku w sprawie

rozwodowej. Badaczka charakteryzuje pomoce tfumaczeniowe, korpus badawczy,

przedstawia metodologię i cel badan. Doktorantka omawia strategie egzoĘzacji oruz

adaptacji (,,udomowienia') w wyszŃiwaniu ekwiwalentów terminów i frazeologizm$1p

prawniczych. Intencją autorki jest wykazanie możliwości, jakie oferują poszczególne pomoce

tfumaczeniowe w ustaląriu ekwiwalerrtów temrinów oraz frazeologizrnów prawniczych

niemieckiego i polskiego wyroku rozwodowegs. 11,/ ls2dziale tym zaprezentowano wyniki
analizy, polegającej na wyszukiwaniu ekwiwalentów terminów i frazeologirmów przy

pomocy uwzględnionych pomocy tłrmaczeniowych- Autorka dokonuje oceny ilościowej oraz
jakościowej poszukiwan ekwiwalentów, przedstawia wady i zaleĘ pomocy

tłumaczeniowych. omawia tu słowniki ksiązkowe i intemetowe, fora, glosariusze oraz teksĘ
uznane zawzorcowe. Pani Magister skupia się najpierw na przedstawieniu problematyki na

pnykładzie ekwiwalencji w zalcresie terminów, a następnie frazeologizrrrów. w tym

kontekście chciałbym zapytać Badaczkę o to, czy zilwsze możliwe jest jednozraczne

rozgtaniczaie kategorii termin i frazeologim|, arv o Ę4eria, na podstawie kńrych to

rozgraniczenie jest możliwe. Na końcu rozdńała zostały szczegółowo omówione wady i
zaleĘ pomocy tłumaczeniowych. WyalĘkułowano tu spostrzeżenia cenne dla dydaktyki i
praktyki translacji. omyłkowo podtozdńał ten oanaczono numerem 4, który jest tożsamy z
Iiczbą określającą kolejny rozdńał ,Ąnaliza przekładów wyroków sporządzonych ptzez

grupę badanych''. Należałoby skorygowaó tę nieścisłość przed ewentualną publikacją pracy.

W czwartym rozdziale badaniom poddano przekłady niemieckiego i polskiego wyroku

rozwodowego sporządzonego przez studentów studiów drugiego stopnia filologii

gemranskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Celem maliry było stwierdzenie prz,ydatności pomocy tłumaczeniowych wykorzystanych

przez osoby poddane badaniu, określenie pnaycryn błędów w pnekładzie, porównanie
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błędnych romłiązań translatorskich z ekwiwalentami ustalonymi na podstawie

poszczególnych pomocy tfumaczeniowych (tozdział 3), celem była też klasyfikacja błędów

hanslatorskich. Tak jak w poprzednich rozdziałach i trr zachowano właściwą strrrkturę pracy'

uwzględniono wszystkie kroki, które są niezbędne przy miarodajnej ocenie relacji między

stwierdzoną jakością przekładu a uźrytą dla jej osiągnięcia pomocą tfumaczeniową.

Scharakteryzowano fu grupę badanych studentów, zarysowano cel i sposób przeprowadzenia

analizy ffanslatów. Wyciągnięte z analizy wnioski nalezy uznać za cet7ne dla dydaktyki

kanslacji.

Spostzeżenia poczynione w analizie posłuzyĘ Autorce do zaproponowania (w rozdziale

piątym) ćwiczef., a właściwie do zaptezentowania szczegołowego opisu i przedstawienia

założeń przyświecających Dok1orantce pw ich opracowaniu. Zanaczono tu starannie

akcenty doĘczące poszczególnych sprawności, celów i efektów kształcenia. Jak sądzę,

konlcrefue przykładowe ćwiczenia będą stanowió mateńał na odrębną pracę o charakterze

dydaktycznym (np. podręcmkbądź skrypt), do czego gorąco zachęcam.

lnne istotre ustalenia wpikające z analin1 zostały omówione w podsumowaniu

Iiczącym kilkanaście stron. Za znacące uznać nłIeĘ poruszenie takiclr kwestii jak plr:ralizrrr

terminologicnry cry polisemia zewnęhzrra i wewnętrzra. Batdza wazrrym elementem jest tu

odpowiednie doakcentowanie ukontękstowienia lęksemów, które nie tylko pozvłala dokonać

wybonr między dostępnymi w leksykografii elonriwalentami, |ecz przede wszystkim

umożliwia poprawne uzycie leksemu' Zrymi aspektami wipe się moja propozycja doĘcząca

uwzględnienia w prryszĘch badaniach zjawiska kolokacji. Dla oceny poprawności

operowania kolokacjami bardzo duże znaczenie mają dńś coraz lepiej opracowane narzędńa

internetowe, w t5rm zutykła wyszukiwarka. Doceniam w tym względzie dostrzeżenie tej

potzeby i omówienię na stonach 147-148 możliwości stosunkowo precyzyjnego

wyszukiwania ekwiwalentów przy pomocy przeglądarki Google.

Spośród obserwacji poczynionych w pracy warto zwrócić uwagę na tendencje w

preferencjach badanych osób do wykorzystania pomocy internetowych, a także propozycja

rozwijania w dydaktyce kompetencji wyszukiwania oruz ptzehłłarzania infomracji'

uświadamiania uczącym zalet oraz wad pomocy tłumaczeniowych. odnośnie postulatu

nauczania komparatystyki prawniczej podkreślać naleĘ żle tern.tn nie tylko w zakresie

prawa jest pewną fom'ą językową za którą zatułsze krvje się konkretra wiedza

specjalistyczna, z czego nie do końca zdają sobie sprawę zleceniodawcy przekładu, ale

również adepci studiów neofilologicnych, lingwisĘki stosowanej czy translatoryki.
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Potwierdza to też Autorka w konstatacji, która Ęko z pozoru doĘcry ocąywisĘch kwestii

mtiązanych z uĘciem translatora bazującego na szfucznej inteligencji: ,,Wykorzystanie w
przekładńe translatora wymaga jednak wykonania postedycji tekstu, jego weryfikacji pod

względem poprawnościowym. W moim odczuciu rzetelnej korekĘ tekstu przetłumaczonego

za pomocą translatora jest w stąnie dokonaó jedynie tłumacz posiadający duże doświadczenie

tfumaczeniowe i wiedzę z zakresu dziedziny, której dotyczy tfumaczenie'" (294) Wiedza

specjalistyczna odgrywa ogrolnne maczerie w przekładzie wymagającym operowania

ekwiwalentami w zakresie słownictwa specjalistyculego.

Pervne wąĘliwości budzi u mnie posfulat Autorki (str. 29ó) doĘczący możliwości

korzystania z dostępu do narzędzi internetowych podczas egzaminu na thlmacza
przysięgłego. Byłbynr w tej kwestii nieco bardziej ostrożny. Piszę to z perspektywy

recenzenta, ale i tfumacza, który swoją pracę wykonywał jeszcze w czasach braku

powszechnego dostępu do zasobów intemetu. Dziś niewąĘliwie tfumacze sięgają chętnie do

dostępnych online aplikacji i treści. Jest to jednak konieczre szczegóItie w przypadku

nowych i dynamicznie rozwijających się domen, np. techniki czy takich obszarów nauki jak

medyc1ma, fizyka czy informaĘka, w przypadku których zawodna okazuje się chociazby

szybko starze1ąca się leksykograIia. Tręści internetowe ponlatĄązdobywaó i aktrralizować

wiedzę. Nie przekonuje mnie jednak argumentacja, że egzamin na thrmaczaprzysięgłego jest

elementem, który głównie stymuluje moĘwację osób uczących się (,"trlie mogąc koruystać ze

b6deł internetowych, egzaminowani byó może mają poczucie, że kształcenie własnej

kornpetencji wyszukiwania, a ptzede wszystkim ptzetwarzarlia informacji, nie jest im
potrzebne'' (str. 296)). Kandydaci do wykonywania zawodu tłumacza', winni starać się

posiąść szeroko rozumianą kompetencję trarrslatorycaną nie zaś koncentrowaó się na

przygotowaniu do samego egzaminu. (Niestety zjawisko to obserwujemy dziś u osób

uczących się, które doskonalą strategie rcnlńązywania testów') Mając na uwadze fa|<t, że

środowisko internetowe jest obok druku pewnym medium, pruy pomocy którego

publikowane są róane treści, należałoby prued umożliwieniem dostępu do internefu osobom

zdającym egzamin określić, z jakich zasobów intenretowych (cry np. także z translatorów?)

mogłyby korzystać. Jestem pruy tymotwarĘ na wprowadzanie i akceptowanie znrian idących

w sygualizowanym ptzez Doktorantkę kierunku.

Pragnę podkreślić bardzo wysoki poziom mer5rtorycany PtrcY, starannie w)ipracowaną

koncepcję, przejrzyą, właściwą i logiczną struldurę' spójnośó tez i _ powtórzę - duże

maczenie praktycane anakzy. Praca dowodzi nięrozerwalności (tanslatoryczrrycĘ badan
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naukowych z ptak<tyĘ hanslatorsĘ i dydaktyczną. Wyniki pracy uczonych winny znależć

zastosowanie prry w1pracowywaniu właściwych programów kształcenia translatorskiego w

ramach studiów neofilologicznych i lingwisĘki stosowanej. Poczynionę ptzez autorkę

wnioski mają charakter aplikatywny i mogą być zastosowane w dydaktyce translacji oraz

lingwistyce języków specjalistycmych. Rozprawa zasługuje na docenienie z uwagi na

rzetelne wykorzystarrie podstawy teoretyczrej i wypracowanie właściwego warsztafu

analitycntego.

Praca uzasadnia konieczność uwzględnienia obserwacji w działaniach nrńerzających do

wypracowania spójnych strategii tłumaczęnia w zakresie języka prawniczego i języka prawą

działaniach na rjzecz ujednolicenia terminologii stosowanej na określenie tłumaczeń

sporządzanych plzez tłumaczy oraz _ w zakresie bmdziej ogólnym _ dla wykształcenia

atnosfery sptzyj aj ącej rozwoj owi rynku thrmaczeniowego.

Zarówno struktura pracy' jak i wywód naukowy są spójne. Dobór, zakres i sposób

wykorzystania literatury nie budzą moich zastrz.eżeń. Ięryk pracy jest przy tym poprawny i

Harowny. W manuskrypcie stwierdzam jedynie naprawdę drobne uchybienia' Jest nim

wspomniana numeracja w rozdziale trzecim (ostatri podrozdział omaczony numerem 4) czy

brak przecinka na sfronie 273 we fragmencie ,,terminy te roanmiane są tak jak to opisano w

podrozdziale 2.4". Poprawki tego Ępu należałoby nanieśó przed ewentualną publikacją

rozprawy' na ktorą praca moim zdaniem zasfuguje.

Reasumując' pragnę stwierdzió, że rozprawa doktorska Pani magister Justyny SekuĘ

,,Wyroki sądowe jako przedmiot tfumaczenia poświadczonęgo w ranslodydaktyce''

reprezantuje wysoki poziom merytoryczny, jest spójna, konsekrrentna, przy tym

zredagowana klarownym i poprawnym językiem. Poczynione przęze mnie drobne uwagi w

niczym nie kwestionują wysokiej wartości poznawczej przedłożonej dysertacji.

Stwierdzam z pehym pruekonanierrl, że przedłożona mi do oceny praca spełnia warunki

stawiane Wez stosowaną ustawę fozprawom doktorskim, dlatego bezzastzsżeń opowiadam

się za dopuszczeniem Pani magister Justyny SekuĘ do następnych etapów przewodu

doktorskiego na Wydziale Nauk HumanisĘcmych na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Rzeszów, dn. 30'04.2020


