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Abstract: Legal terms in interpretation and translation 

Differences in the work of interpreters and translators are obvious and depend on different 

recipients of these services. The article highlights in particular the characteristics of legal 

interpretations between Polish and Swedish, as well as literary translations of Swedish crime 

novels to Polish. Emphasis is placed on some problem areas such as translation of criminal 

offences names, police ranks and court names. The mentioned problem areas are applicable to 

both interpreters and translators, but are handled differently. Knowledge of criminal law and 

legal terms among interpreters and translators is also different, which may be the result of the 

requirement for relevant education to dialog interpreters, while translators need to acquire 

relevant knowledge on their own. 

 

Wprowadzenie 

 
W ciągu ostatnich lat można zaobserwować rosnące zainteresowanie polskich czytelników 

powieścią kryminalną, zarówno rodzimą – polską – jak i w przekładzie z innych języków, a w 

szczególności z języków skandynawskich. Z racji tematyki poruszanej w tego typu 

powieściach, tłumacz napotyka na różnego rodzaju trudności, dotyczące nie tylko 

terminologii prawnej, ale także slangu czy też żargonu, którym posługują się w takim samym 

stopniu przestępcy, jak i policjanci czy też prawnicy. Celem niniejszego artykułu jest 

zwrócenie uwagi na problemy związane z przekładem terminologii prawnej zarówno w 

tłumaczeniach ustnych, jak i w tłumaczeniach pisemnych, w tym również literackich oraz 
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naświetlenie różnic i podobieństw, z jakimi tłumacze środowiskowi (kontakttolkar), a w 

szczególności tłumacze środowiskowi w Szwecji, i tłumacze powieści stykają się w swojej 

pracy.1  

Wspomniane problemy są regularnie poruszane przez naukowców, zwracających uwagę na 

złożoność tematyki, a problem przekładu stopni policyjnych zainteresował szczególnie 

Grażynę Pietrzak-Porwisz, która dokonała wnikliwej analizy przekładu nazewnictwa stopni 

policyjnych w 12 szwedzkich powieściach kryminalnych w tłumaczeniu polskim (Pietrzak-

Porwisz, 2012).  

W niniejszym artykule postaram się jedynie krótko zasygnalizować pewne problemy, 

zwracając szczególną uwagę na różnice między przekładem ustnym i literackim, które 

wynikają często z innego przygotowania merytorycznego tłumaczy. 

1. Terminologia prawna w tłumaczeniach ustnych 

 
Problematyka przekładu ustnego dotyczy w szczególności tłumaczy środowiskowych, zaś 

problemy związane z przekładem terminologii prawnej dotyczą głównie tłumaczy sądowych 

(rättstolkar). Oczywiście jest to duże uogólnienie, ponieważ tłumaczenia prawnicze 

wykonywane są również przez tłumaczy środowiskowych bez kompetencji sądowej, a 

problematyka przekładu jest też w równym stopniu aktualna wśród tłumaczy konferencyjnych 

(konferenstolkar).  

W odróżnieniu od tłumaczy literatury, którzy mają nieco większą swobodę w 

przekładzie, tłumacze środowiskowi zobowiązani są do dokładnego, wręcz dosłownego 

tłumaczenia całości wypowiedzi stron, co jest regulowane w Szwecji przez God tolksed 

(https://www.kammarkollegiet.se/dokument/kammarkollegiets-tolkforeskrifter-inklusive-god-

tolksed)2, a w Polsce przez Kodeks tłumacza sądowego (Kierzkowska, 1991). Niezmiernie 

istotny w tej sytuacji jest dokładny przekład używanej terminologii. Dlatego też przed 

podjęciem pracy, tłumacz środowiskowy w Szwecji zobligowany jest do odbycia 

adekwatnego szkolenia zawodowego. Ma ono na celu zapoznanie tłumaczy środowiskowych 

                                                           
1 Podstawą nieniejszego artykułu jest referat wygłoszony podczas konferencji organizowanej przez Uniwersytet 
SWPS pt: „Mellan Norden och Polen – översättning förr och idag. Między Skandynawią a Polską – przekład 
dawniej i dziś”, Warszawa, 12-13 maja 2017. 
2 Regularnie aktualizowany zbiór przepisów prawnych i zaleceń etyki zawodowej dla tłumaczy, zestawiony 
przez Kammarkollegiet, instytucję państwową nadzorującą m.in. pracę tłumaczy autoryzowanych. Por. też: 
przypis 3. 
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z tymi dziedzinami życia społecznego, w których ów tłumacz będzie pracował. Nie wystarczy 

bowiem biegła znajomość przynamniej dwóch języków, aby podjąć pracę tłumacza. 

Szkolenia zawodowe dla tłumaczy środowiskowych w Szwecji prowadzone są na zlecenie 

Rządu przez wyznaczone szkoły ludowe (folkhögskolor), a nauczyciele prowadzący zajęcia z 

poszczególnych działów są ekspertami z różnych dziedzin, np. z medycyny, z prawa czy też z 

zakresu ubezpieczeń i opieki społecznej. Zajęcia teoretyczne przeplatane są z zajęciami 

praktycznymi, a stałym elementem szkoleń zawodowych dla tłumaczy są też etyka zawodowa 

i technika tłumaczenia. Oczywiście możliwe są też studia wyższe, połączone z wyborem 

specjalizacji tłumaczeń środowiskowych. Aktualnie jedyną uczelnią wyższą kształcącą 

tłumaczy środowiskowych w Szwecji jest Uniwersytet w Sztokholmie.  

Zajęcia teoretyczne z prawa mają na celu zapoznanie tłumaczy zarówno z prawem 

cywilnym, jak i karnym oraz zaznajomienie ich z systemem prawnym obowiązującym w 

Szwecji. Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować tłumacza, który będzie musiał w 

obcym języku przedstawić realia szwedzkie, niejednokrotnie różniące się od realiów kraju, z 

którego pochodzi klient. 

W trakcie kursu oraz po jego zakończeniu tłumacz odbywa egzaminy kontrolne. Może 

również przystępować do egzaminu organizowanego przez Kammarkollegiet, instytucję 

nadzorującą pracę tłumaczy środowiskowych i translatorów oraz nadającą im autoryzacje3. 

Egzaminy te są bardzo szczegółowe i składają się zarówno z części teoretycznej, obejmującej 

pytania merytoryczne z poszczególnych działów, jak i z części językowej oraz metody i 

praktyki tłumaczeń. 

Podobne kursy podnoszące kwalifikacje tłumaczy organizowane są również w Polsce, 

najczęściej organizacją ich zajmują się stowarzyszenia tłumaczy. 

Można by sądzić, że szczególnie na terenie krajów Unii Europejskiej systemy prawne 

różnych krajów członkowskich są podobne i tłumaczenie przesłuchań policyjnych czy też 

rozpraw sądowych nie powinno stanowić większych trudności. Tym bardziej, że w pracy 

tłumacz środowiskowy ma prawo do nieograniczonego dostępu do słowników i innych 

pomocy leksykologicznych. Niestety, jest to założenie błędne, a i dostęp do pomocy 

leksykologicznych jest ograniczony. Jeśli chodzi o słowniki tematyczne, konkretnie słowniki 

prawnicze polsko-szwedzkie i szwedzko-polskie, jest to obszar, który ciągle jeszcze jest 

                                                           
3 Zakres obowiązków instytucji państwowej Kammarkollegiet jest dużo większy i nie ogranicza się jedynie do 
nadzoru i egzaminowania tłumaczy, ale obejmuje także inne obszary administracji państwowej, jak np. umowy 
ramowe czy też fundusze spadkowe. Zgodnie z zaleceniami powyższej instytucji, w tłumaczeniach na języki 
obce jej nazwa zachowuje brzmienie oryginalne, czyli Kammarkollegiet. 
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niewystarczająco opracowany. Najbardziej powszechnym i najobszerniejszym słownikiem 

prawniczym w obszarze języka polskiego i szwedzkiego jest Juridisk ordbok: svensk-polsk 

och polsk-svensk (Drews, 1987). Słownik ten jednak od momentu opublikowania nie był 

aktulizowany. Zdecydowanie nowsza, bo z 2014 roku, jest inicjatywa Kancelarii 

Adwokackiej Bujakiewicz&Sancewisz, która polega na stworzeniu słownika terminologii 

prawniczej polsko-szwedzko-angielskiej, a który jest dostępny on-line 

(http://www.slownikpolskoszwedzki.pl/#/). W opinii autora słownik aktualnie obejmuje ok. 

7750 haseł, a jego ambicją jest rozszerzenie słownika do 10 000 zwrotów. Jest on wynikiem 

doświadczenia zawodowego ww. adwokata i zawiera terminologię prawną, z jaką autor 

spotyka się w swojej pracy, zarówno w użyciu profesjonalnym, jak i potocznym. Tłumaczone 

hasła najczęściej są przedstawione w używanym zwrocie, jednak w tłumaczeniu nie jest 

zaznaczone czy dotyczy ono języka potocznego czy też profesjonalnego. 

Dodatkową trudnością w pracy leksykologicznej są stale zmieniające się przepisy 

prawne, a co za tym idzie zmienia się też, albo raczej poszerza terminologia prawna. Praca w 

tym obszarze zainteresowania cały czas rozwija się zarówno w Polsce, jak i w Szwecji. W 

Szwecji tłumacze środowiskowi, uczęszczający regularnie na kursy podnoszące ich 

kwalifikacje, pracują z aktualną terminologią, próbując znaleźć najbardziej adekwatne 

odpowiedniki polskie dla szwedzkich terminów. W Polsce tłumacze przysięgli, pracujący 

zarówno z tłumaczeniami pisemnymi dokumentów, jak i tłumaczący ustnie (głównie dla 

Szwedów przebywających w Polsce), również wspólnie opracowują listy terminologiczne, 

które mają na celu ujednolicenie używanej terminologii i ułatwienie pracy tłumaczy. 

Przykładem takiej listy opracowanej w Polsce może być dokument zestawiony przez 

członków Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy (BST).4  

Niestety, zarówno niektóre opracowania rozpowszechniane w Szwecji, jak i 

terminologia dostępna w Polsce, nie zawsze proponują poprawne przekłady szwedzkiej 

terminologii prawnej na język polski. 

Przykładem może być powyższa lista opracowana przez BST. Jest to dość obszerny 

dokument, zawierający terminologię z zakresu nie tylko prawa, ale i szkolnictwa, medycyny i 

częściowo opieki społecznej. Jeśli chodzi o terminologię prawną, zaraz na wstępie uwagę 

zwraca proponowane tłumaczenie nazw kodeksów (szw. balkar) i ustaw (szw. lagar). Oba 

polskie terminy kodeks i ustawa są na język szwedzki konsekwentnie tłumaczone jako lag. 
                                                           
4 Dokument aktualizowany był ostatnio w roku 2010 i do roku 2015 dostępny na stronie www Bałtyckiego 
Stowarzyszenia Tłumaczy. Autorka niniejszego artykułu posiada kopię dokumentu. Wszystkie cytowane 
przykłady zaczerpnięte są z powyższego dokumentu. 
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Słowo balk w ogóle nie jest brane pod uwagę. Tym samym Kodeks handlowy, to po szwedzku 

Handelslagen, Kodeks cywilny to Civillagen, Kodeks rodzinny i opiekuńczy to Familje- och 

förmyndarlagen, a Kodeks karny to Strafflagen. Strafflagen, owszem, w języku szwedzkim 

występuje, ale nie odnosi się do Kodeksu karnego, tylko do Prawa karnego, podczas gdy 

Kodeks karny to nic innego jak Brottsbalken. Dalej błędne, czy też mylne jest proponowane 

tłumaczenie na język szwedzki Ministerstwa Sprawiedliwości jako Justitieministeriet, kiedy 

poprawna nazwa to Justitiedepartementet.  

Inne nieścisłości i niekonsekwencje zauważyć można na przykład w tłumaczeniu 

terminu zatrzymanie, który raz jest tłumaczony poprawnie jako anhållande, innym razem 

niepoprawnie jako gripande, gdzie ten drugi termin oznacza ujęcie i w dalszej części 

wspomnianej listy jest przetłumaczone poprawnie. Kolejnym błędnie tłumaczonym pojęciem 

jest przeszukanie – raz tłumaczone jako besiktning, innym razem jako husransakan, 

kroppsvisitation i kroppsbesiktning. Wszystkie wymienione pojęcia są o zupełnie odrębnym 

znaczeniu i nie mogą być tłumaczone na język polski jednym i tym samym terminem. 

Kroppsbesiktning, to mianowicie oględziny ciała, w przeciwieństwie do kroppsvisitation, 

które oznacza kontrolę osobistą. 

2. Systemy sądownictwa w Szwecji i w Polsce – tłumaczenie nazw 
sądów 

 

W Szwecji powszechnie dostępny wśród tłumaczy środowiskowych jest słowniczek Ordlista 

för tolkar. Svenska-polska (1990), który, podobnie jak dokument sporządzony przez BST, 

obejmuje terminologię z różnych obszarów życia. Aktualna wersja słowniczka została 

sporządzona w 1979 roku i dostępna jest w kilkunastu językach. Niestety wersja polska nie 

była od tego czasu aktualizowana, a zakres terminów ujętych w słowniczku jest ograniczony 

do 5700. Polskojęzycznym tłumaczom środowiskowym znany jest również krótki dokument 

sporządzony przez Terho Paulssona i mający na celu przybliżenie tłumaczom w Szwecji 

polskiego systemu sądownictwa, który w znacznym stopniu różni się od systemu 

sądownictwa szwedzkiego.5 Paulsson słusznie zwraca uwagę na dość poważną różnicę w 

strukturze sądów obu państw, która bardzo często wprowadza tłumacza w sytuację 

problematyczną. Jak bowiem poprawnie na język szwedzki tłumaczyć sąd rejonowy czy też 

                                                           
5 Paulsson, T. 2010-12-04 PM ang. svenska och polska domstolsnam; dokument w posiadaniu autorki 
niniejszego arytkułu. 
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sąd okręgowy? Jednak uzasadnienie rozwiązania tego problemu, proponowane przez 

Paulssona, również nie jest do końca poprawne. Wstępny opis sądownictwa polskiego, który 

przedstawia Paulsson, jest błędny i wprowadzający w błąd. Sugeruje on jakoby sąd rejonowy 

zawsze był sądem I instancji, natomiast sąd okręgowy zawsze jest jego zdaniem sądem II 

instancji, a sąd apelacyjny nazywa sądem III instancji, co jest nieścisłe i niezgodne z 

rzeczywistością (Paulsson 2010).  

W Szwecji władza sądownicza jest trzystopniowa. Sądy dzielą się na powszechne i 

powszechne administracyjne, oraz na sądy specjalne. Sądy powszechne to allmänna 

domstolar i do nich zalicza się tingsrätten, hovrätten i Högsta domstolen. Sądy powszechne 

administracyjne to allmänna förvaltningsdomstolar i do nich zalicza się förvaltningsrätten, 

kammarrätten i Högsta förvaltningsdomstolen. W największym uproszczeniu można 

powiedzieć, że sprawy zarówno karne, jak i cywilne, dotyczące konfliktów między dwiema 

osobami, są rozpatrywane w sądach powszechnych. Natomiast spory między osobą fizyczną, 

a instytucją państwową, są rozpatrywane w sądach administracyjnych. W przypadku sądów 

powszechnych tingsrätten jest sądem I instancji, a hovrätten jest sądem II instancji. Do 

Högsta domstolen można się zwrócić o kasację wyroku i pozwolenie na ponowne 

rozpatrzenie sprawy. W przypadku sądów administracyjnych förvaltningsdomstolen jest 

sądem I instancji, a kammarrätten jest sądem II instancji (www.domstol.se/om-sveriges-

domstolar/domstolarna/). 

W Polsce władza sądownicza jest także trzystopniowa. Najwyższy organ władzy 

sądowniczej to Sąd Najwyższy. Poza tym są sądy powszechne, do których zalicza się sądy 

rejonowe, okręgowe i apelacyjne, a te dalej dzielą się na wydziały. Oprócz sądów 

powszechnych wyróżnia się też sądy administracyjne. Te z kolei dzielą się na wojewódzkie 

sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny. Osobno występują sądy wojskowe. 

(www.wos.net.pl/wladza-sadownicza.html). 

W przypadku sądów powszechnych sąd rejonowy stanowi sąd I instancji. Jednakże nie 

można powiedzieć, z podobnym uproszczeniem jak o szwedzkich sądach, jakiego typu spory 

są w nim rozpatrywane. Ze względu na powagę niektórych spraw, zarówno cywilnych, jak i 

karnych, niektóre z nich rozpatrywane są w sądzie okręgowym, jako w sądzie I instancji. 

Jeżeli sądem I instancji jest sąd rejonowy, wtedy sądem II instancji, do którego składa się 

apelację, jest sąd okręgowy. Jeśli natomiast sądem I instancji jest sąd okręgowy, wtedy 

apelacja składana jest do sądu apelacyjnego, który stanowi sąd II instancji. Trzecim stopniem 
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jest wystąpienie o kasację wyroku do Sądu Najwyższego. (www.wos.net.pl/wladza-

sadownicza.html).  

W przypadku przekładu między językiem polskim i szwedzkim trudność najczęściej 

pojawia się wtedy, gdy tłumacz ma podać właściwą nazwę sądu. Można stwierdzić, że 

allmänna domstolar to sądy powszechne, a förvaltningsdomstolar to sądy administracyjne. 

Jednakże dalej nie jest już to takie jednoznaczne. Tingsrätten nie może być tłumaczone na sąd 

rejonowy, ponieważ nie wszystkie sprawy, które są rozpatrywane w Tingsrätten jako w sądzie 

I instancji są rozpatrywane w sądzie rejonowym. Mogą one być rozpatrywane w sądzie 

okręgowym. Dlatego poprawnym przekładem terminu tingsrätten jest sąd powszechny I 

instancji. Nieco inaczej jest w przypadku terminu hovrätten, ponieważ ten sąd zawsze jest 

sądem II instancji, do którego składana jest apelacja, dlatego możliwy jest przekład na sąd II 

instancji, ale także poprawny jest termin sąd apelacyjny. Taki przekład jest słusznie 

sugerowany w Ordlista för tolkar (1990), jednak Paulsson wydaje się nie do końca zgadzać z 

takim przekładem (Paulsson 2010). 

3. Nazwy przestępstw w tłumaczeniach 
 

Podobne problemy z przekładem możemy zaobserwować w tłumaczeniu nazw przestępstw. 

Tutaj podstawowym problemem jest to, że nie wszystko, co w świetle prawa szwedzkiego jest 

przestępstwem, jest postrzegane jako przestępstwo również w świetle prawa polskiego. 

Dodatkowo przestępstwa w polskim prawie karnym dzielone są na zbrodnie i występki. 

Niektóre przestępstwa szwedzkie w Polsce są traktowane jako wykroczenia. Tak jest na 

przykład jeśli chodzi o powszechne przestępstwa, jakimi są w świetle prawa szwedzkiego 

rattfylleri i grov rattfylleri (§4 i §4a Trafikbrottslag), czyli prowadzenie pojazdu pod 

wpływem alkoholu (art. 87 kodeksu wykroczeń) i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 

(art. 178a §1 kodeksu karnego), gdzie pierwszy czyn traktowany jest jako wykroczenie, drugi 

zaś jako przestępstwo. Dodatkową komplikacją jest fakt, iż znamiona czynu określanego w 

Szwecji jako rattfylleri, pozwalają na wymierzenie kary zgodnie z podstawą prawną dla tego 

przestępstwa również osobie, która prowadziła pojazd mechaniczny, pozostając pod 

wpływem środków odurzających. Tu też jasno określone są granice na zawartość owych 

środków we krwi kierowcy, pozwalające określić czy przestępstwo ma być traktowane jako 

kwalifikowane czy zasadnicze. Natomiast w polskim prawie granice na zawartość środka 
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odurzającego we krwi kierowcy nie są dokładnie sprecyzowane, w związku z czym 

zakwalifikowanie czynu jako wykroczenie czy przestępstwo jest trudniejsze i niejednokrotnie 

podlega dyskucji, co poruszają w publikacjach sami prawnicy (Rurarz 2014). 

4. Policyjne stopnie służbowe w tłumaczeniach 
 

Kolejny problem stanowi tłumaczenie policyjnych stopni służbowych. Pietrzak-Porwisz 

słusznie zwraca uwagę na podstawowy problem, związany z przekładem właśnie 

nazewnictwa dotyczącego policyjnych stopni służbowych, a mianowicie rozbieżność, czy też 

wręcz nieprzystawalność hierarchii urzędniczych w Szwecji i w Polsce (Pietrzak-Porwisz 

2012:155). 

    Jednym z pierwszych zdań, które tłumacz wezwany na tłumaczenie przesłuchania 

policyjnego w Szwecji musi przetłumaczyć, to formułka, którą wygłasza policjant 

prowadzący przesłuchanie. Przedstawia się on mianowicie, informując między innymi o 

swoim stopniu policyjnym. Najczęściej jest to polisinspektör. W tym momencie często 

dochodzi do kalki w przekładnie – inspektor policji. Jest to jednak błędne tłumaczenie, 

ponieważ polski inspektor policji, to stanowisko zdecydowanie wyższe rangą niż 

polisinspektör w Szwecji. Poprawnie należałoby przetłumaczyć szwedzkie polisinspektör na 

aspirant policji. To z kolei może być odebrane jako błędne tłumaczenie w odwrotną stronę, 

ponieważ w Szwecji aspirant, to kandydat szkoły policyjnej aspirujący na stanowisko 

policjanta. Różnica wynika między innymi z różnic istniejących w strukturze policji w Polsce 

i w Szwecji. W Szwecji, kandydaci studiujący w Wyższej Szkole Policyjnej, nie są jeszcze 

policjantami, podczas gdy w Polsce jest odwrotnie. Studenci przyjęci do Wyższej Szkoły 

Policyjnej najpierw muszą zostać zatrudnieni w policji. Polski inspektor policji jest 

określeniem stanowiska kierowniczego wyższego rangą i w przybliżeniu odpowiada 

szwedzkiemu polismästare. Jednak owe znaczne różnice w strukturze i odmienność w 

polskim i szwedzkim systemie prawnym ponownie uniemożliwiają znalezienie właściwego 

terminu. Polskich stopni służbowych jest więcej niż szwedzkich, dlatego często niemożliwe 

jest znalezienie dokładnych odpowiedników dla każdego z nich. 

Sygnalizuję tutaj tylko część problemów, z jakimi w swojej pracy styka się tłumacz 

środowiskowy. Jest ich oczywiście więcej i nie dotyczą jedynie terminologii ściśle prawnej. 

Równie kłopotliwe jest tłumaczenie slangu czy też żargonu. I choć specjalistycznych 
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słowników jest na rynku coraz więcej, w dalszym ciągu istnieją „nisze słownikowe, obszary 

ekwiwalencji badane albo rzadko, albo tylko przez wąskie grupy zainteresowania.” (Bartnicki 

2007:10)  

5. Terminologia prawna w tłumaczeniu powieści kryminalnych 
 

W przypadku żargonu za swego rodzaju „pomoc naukową” mogą posłużyć powieści 

kryminalne. Jedną z takich jest np. debiutancka powieść Jensa Lapidusa Snabba Cash 

(Lapidus 2006a), w polski przekładzie znana jako Szybki Cash (Lapidus 2008b). Niestety 

tłumacz powieści kryminalnych napotyka w swojej pracy na podobne, wspomniane wcześniej 

problemy, z jakimi borykają się tłumacze środowiskowi.  

       Grażyna Pietrzak-Porwisz, badając metody, jakie stosują tłumacze dokonując przekładu, 

korzystała między innymi z wypowiedzi samych tłumaczy na forach translatorskich. Wynika 

z nich, że stosują oni różne sposoby przekładu, w zależności od specyfiki tekstu (Pietrzak-

Porwisz 2012:156). Na podstawie wypowiedzi tłumaczy Pietrzak-Porwisz zauważa, że w 

tłumaczeniu powieści kryminalnych tłumacze nie stosują zaleceń Kodeksu tłumacza 

sądowego, czy też jak w Szwecji zaleceń Kammarkollegiet, aby w przekładzie nazw instytucji 

przytaczać w nawiasie oryginalną nazwę (por. Kierzkowska 1991:42-44). Pietrzak-Porwisz 

stwiersza, że w tekstach literackich 

 
[…] na ogół unika się zapożyczeń, ekwiwalentów opisowych, objaśnień umieszczanych w 

tekście przekładu, czy obszernych przypisów zakłócających tok lektury. (Pietrzak-Porwisz 

2012:156) 

 

W swojej analizie Pietrzak- Porwisz skoncentrowała się na tłumaczeniu służbowych stopnii 

policyjnych. Jednakże we wspomnianej powieści Snabba Cash/Szybki Cash (Lapidus 2006a; 

Lapidus 2008b) cytowanych jest także sporo dokumentów: zarówno wyroki sądów, jak i 

zapisy protokołów czy też policyjne notatki służbowe. Prowadzi to nieuchronnie do pewnych 

translatorskich nieporozumień. Na przykład w cytowanym wyroku sądu czytamy: 

 
STOCKHOLM TINGSRÄTT 

[…] 

Åklagarmyndigheten 

Kammaråklagare Markus Sjöberg 
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Stockholms åklagarkammare  

[...] 

BEGÅNGNA BROTT 

Grov misshandel. (Lapidus 2006a, s. 75-76 ) 

 

W polskim przekładzie brzmi to następująco:  

SĄD REJONOWY W SZTOKHOLMIE 

[…] 

Oskarżyciel 

Markus Sjöberg, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Sztokholmie 

[...] 

PRZESTĘPSTWO 

Ciężkie pobicie. (Lapidus 2008b,  s.92-93) 

 

Zgodnie z art. 158 § 3 Kodeksu Karnego mówi się o przestępstwach takich jak bójka i pobicie 

typu kwalifikowanego i są one rozpatrywane w sądzie okręgowym jako sądzie I instancji. 

Dlatego nie można „Stockholms Tingsrätt” nazwać po prostu „Sądem Rejonowym w 

Sztokholmie.” Poza tym w kwalifikacji prawnej czynów nie ma się do czynienia z ciężkim 

pobiciem, ale jest to pobicie typu kwalifikowanego. I tak jak w rozmowie między więźniami, 

gdzie jest wymienionych kilka przestępstw, za które jeden z bohaterów został skazany, nie 

razi zbytnio określenie ciężkie pobicie (Lapidus 208b, s. 93), tak w przytaczanym wyroku 

sądu powinna być użyta poprawna nazwa. Ciekawe jest też, że w innym miejscu to samo 

przestępstwo jest z kolei tłumaczone jako ciężkie uszkodzenie ciała (Lapidus 2006a:20 i 

2008b:22). Na niekonsekwencje w przekładzie tych samych terminów zwróciła również 

uwagę Pietrzak-Porwisz (Pietrzak-Porwisz 2012:161).  

     W cytowanym wyroku mamy do czynienia z tłumaczeniem tingsrätten na sąd rejonowy. 

Dla czytelnika, który nie jest biegły w prawie ani zaznajomiony ze strukturą sądów obu 

krajów nie jest to błąd rażący. W dalszej części wyroku spotykamy się natomiast z 

tłumaczeniem „Svea hovrätt” (Lapidus 2006a:82) jako „Sąd Krajowy Svea” (Lapidus 

2008b:99). Ten termin już nieco bardziej zwraca uwagę i może budzić podejrzenie. Cóż to 

bowiem jest sąd krajowy?  

      W dalszej części przytaczanego wyroku szwedzki termin „offentlig försvarare” (Lapidus 

2006a:76) jest na język polski tłumaczony jako „obrońca publiczny” (Lapidus 2008b, s. 92). 

W terminologii prawnej polskiej istnieje termin oskarżyciel publiczny, natomiast o obrońcach 

zwykło się mówić obrońca z urzędu. 
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     W cytowanych w powyższej powieści kryminalnej notatkach służbowych spotykamy się 

ze wspomnianym wcześniej problem tłumaczenia policyjnych stopni służbowych. 

Kriminalkomissarie jest tłumaczony jako komisarz kryminalny, a kriminalinspektör to 

inspektor kryminalny. Pietrzak-Porwisz, odwołując się do korespondencji mailowej z 

tłumaczem Mariuszem Kalinowskim, stwierdza, iż zdaniem tłumacza taki właśnie przekład 

wspomnianych wyżej terminów uzasadniony jest tak pozytywnymi, jak i negatywnymi 

konotacjami czytelnika do innych znanych z literatury komisarzy i inspektorów (Pietrzak-

Porwisz 2012:161). Jednakże na podstawie takiego właśnie doboru terminów można by 

wyciągnąć wnioski, skądinąd niesłuszne, że w Szwecji dochodzeniem przestępczości 

zorganizowanej i rozwiązywaniem przestępstw narkotykowych czy też pobiciami zajmują się 

policjanci naprawdę wysokiej rangi. 

      Na zakończenie chciałam jeszcze wrócić do kwestii tłumaczenia nazw przestępstw. Dość 

powszechne bowiem w całej powieści Lapidusa jest używanie przez tłumacza większości 

owych nazw, w kwalifikacji prawnej po szwedzku określanych jako grov, z użyciem 

przymiotnika ciężkie: ciężkie pobicie, ciężkie przestępstwo narkotykowe. Poprawnie w 

kwalifikacji prawnej po polsku należy dodać do nazwy przestępstwa określenie typ 

kwalifikowany, czyli pobicie typu kwalifikowanego albo przestępstwo narkotykowe typu 

kwalifikowanego. Grov rån (Lapidus 2006a:304) jest na język polski tłumaczone jako napad 

rabunkowy (Lapidus 2008b:368). Poprawna nazwa przestępstwa przeciwko mieniu, które jest 

kradzieżą z użyciem przemocy, to rozbój, a tu konkretnie mowa jest o rozboju typu 

kwalifikowanego (art. 280 §2 KK).  

        Oczywiście kwestią dyskusyjną jest to, jak bardzo tłumacz powieści kryminalnej jest 

zobligowany do używania jedynie nazw ściśle prawnych, a nie tych używanych w języku 

potocznym. Nie jest to przecież podręcznik dla prawników, a raczej książka pisana z myślą o 

czytelniku, którego pasjonują mroczne strony życia przestępczego i rozwiązywanie zagadek 

kryminalnych. Poza tym adresatem jest czytelnik zamieszkały w Polsce. Dlatego też w 

przypadku terminów nacechowanych kulturowo w tłumaczeniach literackich stosowane są 

najczęściej dwie przeciwstawne strategie: udomowienia, czyli zacierania sygnałów obcości i 

dostosowania tekstu do oczekiwań odbiorcy, oraz egzotyzacji, czyli akceptacji obcości 

(Dąmbska-Prokop 2010:69-70). Inne strategie stosowane przez tłumaczy w przekładach 

literackich to tzw. tłumaczenie syntagmatyczne, czyli kopiowanie struktur oryginału, inaczej 

nazywane kalką (Hejwowski 2004:78-79), czego przykładem może być tłumaczenie terminu 

förste kriminalassisent jako pierwszy asystent policji kryminalnej. Stosunkowo często 
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stosowaną techniką translatorską jest także posługiwanie się hiperonimami, czyli 

określeniami o szerszym zakresie znaczeniowym niż wyraz źródłowy. Hejwowski zwraca 

uwagę na problem utraty elementów znaczeniowych w przypadku stosowania hiperonimów, 

co nie jest zalecane, jednakże ich stosowanie może być uzasadnione w sytuacjach, gdy język 

docelowy nie dysponuje ekwiwalentami, gdy dany element nie odgrywa w tekście źródłowym 

istotnej roli lub gdy zawiodły inne techniki translatorskie (Hejwowski 2004:82). Porwisz-

Pietrzak słusznie zauważa, że stosowanie hiperonimów jest przydatne w celu unikania 

powtórzeń (Porwisz-Pietrzak 2012:160).  

6. Podsumowanie 

 
      Analiza przeprowadzona przez Porwisz-Pietrzak pozwoliła na stwierdzenie, iż błędy 

popełniane przez tłumaczy w przekładach powieści kryminalnych wynikają w dużej mierze z 

nieznajomości realiów polskich i szwedzkich. (Porwisz-Pietrzak 2012:162). Niniejsze 

porównanie pracy tłumaczy środowiskowych i tłumaczy literackich dodatkowo podkreśla nie 

tylko różnice wynikające z typu przekładu, ale także zwraca uwagę na istotę odpowiedniego 

przygotowania merytorycznego tłumacza. Dotyczy to nie tylko tłumaczy środowiskowych, 

gdzie precyzyjność ich tłumaczenia może mieć nieoczekiwane konsekwencje dla klientów, 

ale ma znaczenie także w przekładach literackich. Bez względu bowiem na to, czy tłumacz 

postawi sobie za zadanie adaptację realiów szwedzkich do polskich czy też zechce wiernie 

oddać realia szwedzkie, w które wprowadza czytelnika polskiego, nie będzie on mógł 

wykonać tego zadania wiarygodnie bez uprzedniego zapoznania się z faktami dziedzin 

źrodłowych i docelowych. Ciekawym aspektem wartym dokładniejszej analizy byłoby 

również zbadanie użycia języka angielskiego jako języka pośredniego w tłumaczeniach 

między językiem polskim i szwedzkim. Może to mieć duże znaczenie szczególnie w 

przypadku terminologii prawnej używanej na terenie Unii Europejskiej, gdzie ambicją i celem 

jest ujednolicenie używanej nomenklatury. Jednak w przestawionym tutaj porównaniu ten 

aspekt nie był brany pod uwagę, przekroczyłoby to bowiem ramy tematyczne artykułu. 

Kwestia ta jednak nadal czeka na wnikliwe opracowanie. 
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