
Od najmłodszych lat, od pierwszego spotkania z książką, każdy z nas ma kontakt z przekładem. 
Zarówno książeczki z obrazkami, które czytali nam rodzice, nasze późniejsze samodzielne już 
lektury, a także olbrzymia większość książek, które czytaliśmy w szkole, to teksty napisane 
oryginalnie w obcym języku. Jak to się dzieje, że czytamy je po polsku? Kim jest autor książki, którą
ukrywamy pod kołdrą, czy nosimy w plecaku? Czy to tylko ten lub ta, których nazwisko widnieje na 
okładce? Jak wielu z nas zauważa nazwisko wydrukowane mniejszą czcionką na stronie tytułowej 
powieści czy tomu wierszy? Te i wiele innych pytań postawiliśmy sobie my, którzy wykonujemy tę 
niezwykle trudną pracę, tak rzadko dostrzeganą przez czytelników. Jak to zmienić? Jesteśmy 
przekonani, że, jak wielu innych rzeczy, dostrzegania wartości, a czasem i geniuszu przekładu, oraz 
jego komentowania i krytykowania należy nauczyć się w szkole. Stąd pomysł na spotkania z 
młodzieżą szkolną i rozmawiania z nimi o przekładzie literackim. 

Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

Organizatorzy: Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku 
Spotkania odbędą się w trójmiejskich liceach

TEMAT LEKCJI: TŁUMACZ
W ramach II edycji Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”
organizowanych przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku w dniach 9-11 kwietnia 2015 r., 
proponujemy cykl lekcji pt. „Temat lekcji: tłumacz”, przygotowany dla gdańskich licealistów, w 
szczególności tych z humanistycznie sprofilowanych szkół oraz klas realizujących program 
wielojęzyczny. Lekcje przeprowadzą tłumacze literatury obcej, doświadczeni praktycy i dydaktycy. 
Celem spotkań jest zapoznanie młodego czytelnika z pracą tłumacza i zwrócenie uwagi na istotę 
przekładu w kontekście „produktu”, jakim jest książka. To także okazja, by uczniowie spróbowali 
własnych sił w sztuce przekładu. 
Lekcje odbędą się w dniach 8 i 9 kwietnia 2015 r. Udział w lekcjach jest darmowy. Zgłoszenia do 
konkretnych lekcji prosimy kierować na adres warsztaty@ikm.gda.pl (w tytule maila prosimy 
wpisać „Lekcje dla liceów”).
Wszystkich uczestników lekcji zapraszamy do udziału w spotkaniach w ramach „Odnalezione w 
tłumaczeniu”.

Oferowane lekcje:

Julia Fiedorczuk
Jak przełożyć wiersz polifoniczny? Tłumaczenie ekologiczna poezja Forresta Gandera
Forrest Gander to poeta, który jednocześnie jest geologiem. W jego twórczości liryzm łączy się z 
naukową precyzją, język intymności z terminami geologicznymi i ekologicznymi, angielski - z 
hiszpańskim. Gander uważa, że rolą poety jest słuchanie. Poezja nasłuchująca, mieszająca języki i 
dyskursy wymaga uważnej, często wielokrotnej lektury. Zobaczymy jakim wspaniałym wyzwaniem
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jest ona dla tłumacza.
Zajęcia rozpoczniemy od krótkiego wprowadzenia do ekopoezji, a w szczególności do ekologicznej
poetyki Forresta Gandera. Następnie przeczytamy wspólnie kilka fragmentów wierszy i spróbujemy
przetłumaczyć na polski.

Piotr Paziński
Księga liter. Mistyczny alef-bet Lawrence’a Kushnera. Jak czytać i przekładać na polski angielski
esej o hebrajskim alfabecie? Krok pierwszy: litera alef
Księga liter, w Stanach Zjednoczonych opublikowana po raz pierwszy w 1975 roku, formą 
nawiązuje do Talmudu i innych ksiąg religijnych, treścią – do wielowiekowej spuścizny żydowskiej
mistyki. Przeznaczona pierwotnie dla Żydów, którzy niewiele wiedzieli o tradycji przodków, 
szybko stała się bestsellerem. Jedni czytają ją jako podręcznik hebrajskiej kaligrafii, inni widzą w 
niej traktat kabalistyczny albo opowieść o chasydzkim folklorze.

Krzysztof Umiński
Czemu indyjska wieśniaczka mówi jak mistrz Yoda? O tłumaczeniu anglojęzycznej prozy 
indyjskiej na przykładzie „Delikatnej równowagi” Rohintona Mistry’ego
Europejski tłumacz przystępujący do przekładu anglojęzycznej powieści indyjskiej przypomina mi 
podróżnego, który po ośmiu godzinach lotu z Monachium czy Brukseli wysiada na lotnisku w 
Bombaju. Otaczają go nowe nazwy, imiona, przedmioty. W restauracji tępo gapi się w kartę dań. 
Wokół miliony ludzi mówią po angielsku, ale trudno mu cokolwiek pojąć: wymowa jest obca, 
wyrazy staroświeckie, jakby wyjęte z Szekspira czy Dickensa, inne zapożyczone z hindi, marathi 
albo bengalskiego. Tłumacz-podróżny musi odnaleźć się w tym gąszczu, a potem wrócić do swoich 
i opowiedzieć im historię.
—————————————————
Lekcja trwa 1,5 godziny, czyli dwie godziny lekcyjne. Każda lekcja składa się z półgodzinnej 
pogadanki tłumacza na temat zawodu, swoich dokonań oraz jest krótkim wprowadzeniem do 
historii przekładu, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego. Kolejne pół godziny to 
warsztat przygotowany dla tłumaczy. Ostatnie 30 minut przeznaczone jest na rozmowę z uczniami 
na temat warsztatu, podsumowania, pytania, refleksje.


