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Inspiracje teoretyczne



Jiří Levý
Przekład jako proces podejmowania decyzji (1967)

Teoria aktora-sieci (ANT)

proces tłumaczenia opisany jako sekwencja 
decyzji, tj. wyborów dokonywanych przez 
tłumacza na podstawie instrukcji definiujących 
ustalających formę paradygmatu i instrukcji 
selekcyjnych ograniczających liczbę elementów, 
spośród których tłumacz dokonuje wyboru.

koncepcja teoretyczno-metodologiczna 
z zakresu nauk społecznych zakładająca 
istnienie społeczeństwa/świata naturalnego 
jako zmieniających się na bieżąco sieci relacji. 
Sieci te tworzą oddziałujący na siebie nawzajem 
aktanci.



Miejsce autora tekstu oryginalnego 

jako aktanta w procesie przekładu



Kontekst



2016

499 tytułów dofinansowanych, 
12 z nich to tłumaczenia na polski

2017

538 tytułów dofinansowanych, 
17 z nich to tłumaczenia na polski

2018

639 tytułów dofinansowanych, 
30 z nich to tłumaczenia na polski

Polski to „szósty największy język norweskiej 
literatury” 
(po norweskim, niemieckim, angielskim, duńskim i 
holenderskim) 



Baza tłumaczy STL: 11 nazwisk



Books from Norway: 8 nazwisk



Sieć tłumacza



Autor jako aktant w procesie przekładu



● Poziom autor-wydawnictwo

● Poziom autor-„multitłumacz” 

● Poziom autor-tłumacz indywidualny



Poziom autor-wydawnictwo



N. Brochmann & E. Støkken Dahl, Radości z kobiecości

Sonia Draga, 2017Aschehoug, 2017



Poziom autor-„multitłumacz”



Lars Mytting, Płyń z tonącymi

Smak Słowa, 2016 Gyldendal, 2014





Poziom autor-tłumacz indywidualny



Potrzeba konsultacji

● 10 z 11 tłumaczy 
twierdzi, że znajduje błędy 
w tekście oryginału

Klassekampen, 30 stycznia 2019 r. >



Próba kategoryzacji błędów w tekście oryginalnym

1.       Błędy techniczne

2.       Błędy ortograficzne

3.       Obiektywne błędy merytoryczne

4.       Błędy zaburzające logiczną spójność powieści

5.       Błędy zaburzające logiczną spójność cyklu powieści



Możliwość konsultacji

● 6 z 11 tłumaczy
twierdzi, że 
konsultuje się z autorem

Nrk.kultur, 16 stycznia 2016 r. >



Ruth Lillegraven, Odbiorę ci wszystko

Wielka Litera, 2019 Kagge, 2018



Autor i tłumacz 
na wszystkich trzech poziomach



Johan Harstad, Gdzie się podziałeś, Buzzie Aldrinie?

Gyldendal, 2005Smak słowa, 2019



Konkluzje?



Współpraca z autorem jako aktantem w procesie przekładu:

● to dialektyczny proces przebiegający na wielu poziomach przy czym:

● poziomy te często się przenikają;

● prowadzi do powstania efektu „sprzężenia zwrotnego”, w którym przekład 
wpływa na oryginał i jednocześnie inne przekłady, które następnie mogą 
wpływać na oryginał itd.



Chętnie odpowiem na pytania

k.drozdowska@ug.edu.pl


