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Rozterki tłumacza 

 

Wyraz „tłumaczenie” ma kilka znaczeń, ale najczęściej rozumiany jest jako przekład 

wypowiedzi lub tekstu z jednego języka na inny. Nie wchodząc w szczegóły jest to 

skomplikowany proces, w którym dąży się do tego aby w języku docelowym stworzyć 

odpowiednik zawierający ten sam przekaz. W tym celu tłumacz musi nie tylko uwzględnić 

inne nazwy słów dotyczących tych samych pojęć (Ryc. 1) 

ale zwłaszcza różnice wynikające z odmiennej konstrukcji 

języków w sferze gramatyki czy składni, a także wziąć pod 

uwagę specyfikę kontekstów kulturowych, idiomy itp. 

O ile w przypadku prostych tekstów, np. instrukcji obsługi 

urządzeń technicznych można poprzestać na przekładzie 

równoważnym formalnie - czyli dosłownym, „słowo w 

słowo”, że przycisk lewy uruchamia to, a prawy coś 

innego.  Natomiast   w   tekstach  literackich  tłumaczenie 

dosłowne  na   ogół   prowadzi  donikąd.  Tłumaczowi za- 

      Ryc. 1.   Tłumaczenie słowa               leży  bowiem,  na  przekazaniu  nie  tylko  głównej  myśli 

                                                                 autora  tekstu  źródłowego, ale  również na  zachowaniu 

nastroju dzieła, jego rytmu itd.  –  co da się osiągnąć rezygnując z dosłowności, kolejności 

wyrazów w zdaniu czy zmieniając zastosowaną formę gramatyczną. Prowadzi to zatem do 

stworzenia przekładu równoważnego znaczeniowo, a efekt ostateczny jest w dużej mierze 

uzależniony od uzdolnień osoby tłumaczącej. Przykładem niech będzie tylko jedno, krótkie 

zdanie z Makbeta, Williama Shakespeare’a (Ryc. 2). 

 

  MAKBET            
William Shakespeare 

  Tłumaczenie:        
Stanisław Barańczak 

Tłumaczenie:                       
Jan Kasprowicz 

Tłumaczenie:          
Maciej Słomczyński 

So foul and fair a day 
I have not seen. 

Pierwszy raz w życiu 
widzę dzień tak szpetny, 
a tak świetności pełen. 

Tak ponurego dnia, a 
tak pięknego nigdym nie 
widział dotąd.  

Cóż za dzień, brzydki i 
piękny zarazem. 

                                                     Ryc. 2. Tłumaczenie tekstu literackiego 

 

Nie bez powodu, w wielu kręgach tłumaczenie uznawane jest za formę sztuki.  

Wydaje się zatem, że termin „tłumaczenie” ma niewiele wspólnego z geologią, chyba, że 

chodzi o przekład artykułu naukowego czy popularnonaukowego np. z języka polskiego na 

angielski lub odwrotnie. Moim zamiarem jest ukazanie, że pomiędzy „klasycznym” 

rozumieniem terminu tłumaczenie, a działaniami prowadzonymi przez geologów istnieją 

jednak zbieżności. Zwłaszcza w kartografii geologicznej. 
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Zacznijmy zatem od wyjaśnienia czym zajmuje się geolog kartujący w terenie. Zasadniczym 

celem jego pracy jest stworzenie mapy geologicznej opracowywanego obszaru. Na przykład 

takiej jaką przedstawiłem już w tekście „10 pytań o mapę geologiczną” (Ryc. 3A).   
 

             

             Ryc. 3. Mapa geologiczna (A) i przekrój geologiczny (B) 

                                                                                      przez Góry Świętokrzyskie 
                                                http://mz.pan.pl/wp-content/uploads/2018/02/10-pytań-o-mapę-geologiczną.pdf 

 

Podczas prac terenowych stara się on pozyskać jak najwięcej informacji o skałach, 

odsłaniających się w sposób naturalny na powierzchni terenu, np. w formie skałek, czy też 

widocznych w skarpach lub rozcięciach erozyjnych - choćby w korytach potoków (Ryc. 4). 

Wykorzystuje również obserwacje ze sztucznych odsłonięć powstałych w wyniku eksploatacji 

surowców skalnych lub mineralnych – ścian dużych kamieniołomów (Ryc. 5), małych łomików, 

a nawet okruchów skał wyoranych na powierzchnię pól uprawnych (Ryc. 6).   

                                                                                                                           
                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                       Ryc. 4.  Odsłonięcie skał fliszu karpackiego w korycie potoku – Beskid Niski 
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 Ryc. 5.  Ściana nieczynnego kamieniołomu na Rzepce                              Ryc. 6.  Okruchy skał na polu 

            w Górach Świętokrzyskich                                                                                                              

 

Obserwacje powierzchniowe dotyczące najmłodszych osadów - pokryw zwietrzelinowych lub 

typowych dla obszaru Polski osadów polodowcowych geolog kartujący uzupełnia wykonanymi 

samodzielnie płytkimi wkopami lub sondami (Ryc. 7). Wszystko to służy zilustrowaniu, na 

podkładzie kartograficznym, zasięgów występowania skał 

różniących się między sobą litologią lub wiekiem. Na mapie 

zaznacza się również inne elementy wgłębnej budowy 

geologicznej, które sięgają powierzchni terenu. Na przykład uskoki 

czy nasunięcia. 
 

Ale jak przejść z obrazu pokazującego obecność różnych skał na 

powierzchni terenu do przedstawienia ich ułożenia w podłożu? 

Mapa, która jest rzutem pionowym na płaszczyznę poziomą musi 

zostać  „przetłumaczona” na rzut poziomy na płaszczyznę pionową, 

czyli przekrój geologiczny (Ryc. 3B). Przekrój z założenia 

przedstawiać ma wgłębną budowę geologiczną. Podczas jego 

rysowania muszą być zatem uwzględnione wszystkie, wynikające z 

wieku i genezy relacje pomiędzy kolejnymi kompleksami skalnymi. 

Punktem wyjścia są oczywiście informacje, które posłużyły do 

wykreślenia mapy geologicznej. Istotne są zwłaszcza te, które 

dotyczą  położenia  warstw s kalnych  np.  kierunku  i  kąta  ich  za- 

Ryc. 7. Sondowanie  ręczne    padania.  Dzięki  nim,  po  zastosowaniu  odpowiednich  procedur, 

                                                można  podjąć  próbę  odtworzenia  sposobu ich ułożenia.  Czy leżą   

płasko,  a może są nachylone w którymś kierunku lub pofałdowane. Ale mimo najszczerszych 

chęci obszary, na których skały obecne w podłożu odsłaniają się w 100% na powierzchni terenu 

zdarzają się rzadko, zwłaszcza w Polsce. Zwykle ukrywają się pod wspomnianymi wcześniej 

pokrywami zwietrzelinowymi lub osadami polodowcowymi. Oczywiście im więcej odsłonięć 

skał podłoża tym lepiej, ale i tak geolog ma na ogół do dyspozycji  ograniczony  zasób  
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informacji,  na  dodatek  pochodzących z  miejsc  przypadkowo i nierównomiernie rozłożonych 

w terenie. W tej sytuacji standardową procedurą jest wykorzystanie danych pozyskanych 

podczas wierceń poszukiwawczych. Wydobyte na powierzchnię rdzenie wiertnicze (Ryc. 8) 

zawierają bezcenne z punktu widzenia konstruowania 

przekroju geologicznego informacje o rodzajach 

przewierconych skał oraz głębokościach na których na nie 

natrafiono.  Niestety, wiercenia także dostarczają jedynie 

danych punktowych o nierównomiernym zagęszczeniu. 

Aczkolwiek, przy dokładnej dokumentacji złóż bywa, że 

odległości  pomiędzy nimi  mogą wynosić zaledwie 

dziesiątki metrów. Na obszarach o nieskomplikowanej 

budowie geologicznej, odtwarzanie przebiegu granic 

geologicznych pomiędzy blisko położonymi odwiertami 

pozwala na uzyskanie obrazu o dużym stopniu 

wiarygodności. Tę wiarygodność można jeszcze zwiększyć 

prowadząc pomiędzy wierceniami prace geofizyczne. Na 

przykład stosując metody sejsmiczne lub geoelektryczne. 

W pierwszym przypadku, polegają one na sztucznym 

wywoływaniu wstrząsów i rejestrowaniu, przez 

umieszczone na powierzchni ziemi czujniki drgań, fal 

odbitych od powierzchni rozdzielających pakiety skał o 

różnych  właściwościach   fizycznych   (w  obrębie  których  

fale  sejsmiczne  rozprzestrzeniają  się z różną  szybkością).            Ryc. 8 . Rdzeń wiertniczy 

Rejestracja  odbywa  się  w sposób  graficzny (Ryc.  9), a na                       (ze zbiorów MZ) 

uzyskanym sejsmogramie można prześledzić  przebieg gra- 

nic geologicznych, nasunięć czy uskoków. Z kolei badanie ułożenia warstw metodami 

geoelektrycznymi,   np.  metodą  elektrooporową,  polega na wykrywaniu obszarów, w których 

obecne są skały w różny sposób przewodzące prąd elektryczny. Zależy to od ich składu, 

struktury, a zwłaszcza od różnej zawartości wody. W tej metodzie rejestrowane są zmiany pola 

elektrycznego, sztucznie wytworzonego w podłożu przez system elektrod (Ryc. 10). 

 

 
Ryc. 9. Przykładowy sejsmogram.                   Ryc. 10. Przykładowy profil geoelektryczny z interpretacją 

            Ciemne linie odzwierciedlają                              geologiczną. Kolory oznaczają różną oporność 

            powierzchnie strukturalne                                  elektryczną skał 

m n.p.m. m n.p.m. 
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Co jednak począć gdy geologowi przychodzi sporządzić przekrój przez obszar o bardzo 

skomplikowanej budowie geologicznej, gdzie wcześniej nie były prowadzone wiercenia i musi 

polegać wyłącznie na „przetłumaczeniu” obrazu powierzchniowego. Przykładem niech będzie 

arkusz Nowy Targ – chyba najbardziej lubiany przeze mnie arkusz Szczegółowej Mapy 

Geologicznej  Polski  w  skali  1:50 000  (Ryc. 11).   Przez obszar arkusza przebiegają  struktury  

Ryc. 11. Fragment Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 

                                                                                 1:50 000, arkusz Nowy Targ, z przekrojem geologicznym 

Pienińskiego Pasa Skałkowego, wyjątkowego elementu Karpat, będącego geologicznym 

ewenementem, na pewno w skali europejskiej jak nie światowej. Jest to tektoniczny melanż 

wielu rodzajów mezozoicznych (głównie jurajskich i kredowych) skał osadowych, będący 

śladem po basenach sedymentacyjnych, zlikwidowanych na skutek kolizji kier litosfery. Skały 

te są bardzo silnie pofałdowane, pocięte niezliczoną liczbą uskoków i ponasuwane na siebie, 

tworząc w efekcie strukturę składającą się z ogromnej ilości kontaktujących ze sobą, 

niewielkich ciał skalnych (brył, soczewek, łusek) o różnej litologii. Tak więc na powierzchni 

terenu, nawet na niewielkim obszarze, obserwuje się ogromną zmienność litologiczną 

odsłaniających się skał. 

Biorąc pod uwagę stopień komplikacji budowy geologicznej, Ludwik Watycha – autor arkusza, 

wobec konieczności zilustrowania na przekroju budowy geologicznej Pienińskiego Pasa 

Skałkowego, miał dwa wyjścia. Pierwsze z nich to wprowadzić na przekrój jedynie te skały, 

które znalazł podczas prac terenowych, zaznaczając je wyłącznie na linii obrazującej 

powierzchnię terenu – bez interpretacji wgłębnej. A poniżej wstawić ogromny znak zapytania. 

Drugie rozwiązanie, na które się zdecydował to, pomimo braku danych o wzajemnych 

relacjach skał budujących ten fragment pasa skałkowego, podjąć próbę przedstawienia 

starszego podłoża tak, by odbiorcom mapy zasygnalizować stopień komplikacji budowy 

geologicznej i zilustrować jej ogólny styl.  

Nawiązując do znaczenia tytułowego terminu „tłumaczenie”, pierwsze z możliwych rozwiązań 

można by potraktować jako przekład równoważny formalnie (dosłowny), drugie zaś jako 

równoważne znaczeniowo. I to właśnie wyjście, bardzo do mnie przemawiające, traktuję z 

najwyższym uznaniem, jako formę zahaczającą o sztukę, a nie czyste, choć bardzo dobre 

rzemiosło.                                                                                                      

                                                                                                                       Dr Ryszard Szczęsny 
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