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1. Wprowadzenie 
 

W większości języków jakimi włada Szanowny Jubilat znalezienie 

odpowiedników podstawowych terminów określających polski podział administracyjny 

nie nastręcza zauważalnych trudności. Tłumacze przekładający na niemiecki, 

niderlandzki, czeski czy rosyjski mają do dyspozycji ekwiwalenty, które nie budzą 

poważniejszych kontrowersji i są powszechnie akceptowane. Takiego komfortu nie 

doświadczają jednak tłumacze przekładający na język angielski. Choć nie brak w nim 

określeń, które uchodzą za odpowiedniki polskich terminów zarówno tłumacze jak i  

leksykografowie różnią się bowiem bardzo w ocenie ich adekwatności.  

 

Polsko – angielski słownik prawniczy Polskiej Akademii Nauk podaje na 

przykład, że powiat to district, a najnowsze wydanie polsko – angielskiego słownika 

PWN uznaje district za ekwiwalent terminu gmina i uchyla się od wskazania 

odpowiednika powiatu, przedstawiając jedynie ogólną definicję tego rodzaju jednostki 

samorządu terytorialnego. Oba słowniki proponują natomiast po dwa ekwiwalenty 

terminu województwo. Według słownika PWN są to province i voivodship, a według 

słownika PAN province oraz region. Posługując się nawet tylko jednym słownikiem 

tłumacz zmuszony jest zatem do kłopotliwego wyboru pomiędzy dwoma angielskimi 

odpowiednikami polskiego terminu, a sięgnięcie po kolejny słownik w celu 

rozstrzygnięcia, który z przedstawionych ekwiwalentów jest właściwy przynosi 

niestety skutek odwrotny od zamierzonego. Jak widać powyżej autorzy 

poszczególnych opracowań preferują bowiem nie tylko różne ale i wzajemnie 

wykluczające się odpowiedniki, co na pewno nie ułatwia tłumaczowi dobrania 

adekwatnego ekwiwalentu polskiego terminu, tym bardziej, że prócz obu cytowanych 

już publikacji w obiegu znajduje się co najmniej jeszcze kilka innych słowników, a 
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łączna liczba promowanych przez nie odpowiedników jest znacznie dłuższa niż 

zarysowana powyżej.  

Tak daleko posunięte rozbieżności w opiniach leksykografów przekładają się 

oczywiście na powstawanie znacząco różniących się od siebie tłumaczeń tych 

samych polskich terminów występujących w podobnych a nawet identycznie 

brzmiących dokumentach.  Typowym przykładem takiego terminologicznego nieładu 

jest przekład terminu województwo na stronach internetowych urzędów administracji 

centralnej oraz organów samorządu terytorialnego w Opolu, a więc w mieście, w 

którym mieszka Szanowny Jubilat, oraz we Wrocławiu, gdzie powstaje niniejsze 

opracowanie. Według tłumaczy obsługujących stronę Opolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego województwo to province, ale dla tłumaczy Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego właściwym ekwiwalentem tego terminu 

jest voivodship. Natomiast tłumacze Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu uważają z kolei , że najtrafniejszym odpowiednikiem jest region.  

 

Aby ująć tak rozpasaną różnorodność przekładów w karby opisu, który pozwoli 

na omówienie motywacji, jakie wydają się kryć się za poszczególnymi wyborami oraz 

w miarę obiektywnie ocenić zalety i wady poszczególnych ekwiwalentów proponuję 

poniżej wyróżnienie trzech tradycji, z którymi identyfikują się tłumacze, a w konkluzji 

postaram się wskazać tę spośród nich, która wydaje mi się najbardziej godna 

upowszechnienia. 

 

2. Tradycja anglosaska 

 

 Tłumacze hołdujący tej tradycji preferują korzystanie z terminów rzeczywiście 

funkcjonujących jako oznaczenia jednostek administracyjnych w Zjednoczonym 

Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki, 

a więc w krajach, z których wywodzi się większość czytelników tłumaczeń tekstów  

zawierających w oryginale polskie określenia jednostek samorządu terytorialnego. 

Typowym przykładem zastosowania tej tradycji w praktyce jest strona internetowa 

leżącego nieopodal Wrocławia Powiatu Średzkiego. Obsługujący ją tłumacze uznali, 

że w wersji angielskiej powiat to po prostu county, a każdą z gmin, które wchodzą w 

jego skład określili terminem borough. Dobierając takie ekwiwalenty polskich 
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terminów sięgnęli oni zatem do tradycji terminologicznej, która jest zakorzeniona w 

Anglii od czasów średniowiecznych i została zaszczepiona przez angielskich 

osadników w kilku stanach USA, na przykład Connecticut, New Jersey czy 

Pensylwanii.  

 

 W tej samej tradycji mieści się też określanie gminy terminem municipality 

występującym w USA jeszcze częściej niż borough. Takie rozwiązanie przyjęto na 

przykład na angielskiej stronie internetowej Gminy Wrocław. W tradycji tej brak 

natomiast odpowiednika terminu województwo. Teoretycznie rzecz biorąc powinien 

nim być termin state, ale nie występuje on w znanych mi przekładach na angielski, 

przyjmuję zatem, że zestaw ekwiwalentów preferowanych przez zwolenników tradycji 

anglosaskiej jest niepełny i można go przedstawić tabelarycznie jak poniżej. 

 

Tabela 1. Odpowiedniki polskich terminów według tradycji anglosaskiej 

gmina powiat województwo 

borough 

municipality 

county _ 

 

 

 Sięgnięcie akurat do tej tradycji w Powiecie Średzkim bardzo dobrze ilustruje 

motywację, jaka moim zdaniem kryje się za dobieraniem tego typu ekwiwalentów 

przez tłumaczy. W Środzie Śląskiej od wielu lat działa bowiem jedna z wielu 

rozsianych po świecie spółek zależnych amerykańskiej korporacji Coca Cola, a 

mianowicie Coca Cola Beverages Polska sp. z.o.o., co od władz lokalnych wymaga 

kontaktowania się nie tylko z kierownictwem działającej na miejscu rozlewni ale także 

z anglojęzycznymi menedżerami różnych wyższych szczebli. Dla tłumaczy 

obsługujących prowadzone w związku z tym rozmowy oraz przygotowujących 

przekłady tekstów sięgających od e-maili i życzeń świątecznych po umowy cywilno – 

prawne kontakty te oznaczają natomiast konieczność dobrania takich ekwiwalentów 

omawianych terminów, które będą łatwo zrozumiałe dla odbiorców nieobytych z 

polską rzeczywistością.  

 

Poszukiwanie odpowiedników, których zrozumienie nie wymaga od słuchaczy 

i czytelników posiadania wiedzy o zasadach rządzących podziałem administracyjnym 



 

Tłumacz a sprawa polska. Polski podział administracyjny w przekładach na język angielski. [W:] Alina 
Bryll, Iwona Sikora i Marcin Walczyński (red.) Philological Inquiries. Festschrift for Professor Julian 
Maliszewski, str. 251-260, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie. 
 

naszego kraju może zatem naprowadzić tłumaczy na myśl, aby sięgnąć po terminy 

przedstawione w tabeli 1, ponieważ tego typu odbiorcy najczęściej pochodzą z USA  

czy Wielkiej Brytanii i przytoczone powyżej określenia są im dobrze znane. Użycie 

tradycyjnych anglosaskich terminów jako ekwiwalentów nazw polskich jednostek 

samorządu terytorialnego obarczone jest niestety ryzykiem wprowadzenia odbiorcy w 

błąd. Dobór takich odpowiedników może bowiem sugerować, że polskie i anglosaskie 

jednostki administracyjne posiadają takie same lub bardzo zbliżone zakresy 

kompetencji i funkcjonują w oparciu o zbliżone zasady postępowania.  

 

W sytuacji bezpośredniego kontaktu z osobami, które nie mają czasu aby 

zgłębiać tajniki podziału administracyjnego w każdym kraju, w którym reprezentują 

interesy swego pracodawcy tłumacze mogą jednak uznać tego typu zastrzeżenia za 

mało istotne i skupić się na zmaksymalizowaniu łatwości odbioru przekładanego 

tekstu, korzystając w tym celu z ekwiwalentów zamieszczonych w tabeli 1. Z punktu 

widzenia teorii przekładu takie postępowanie tłumaczy można by uznać za klasyczny 

przejaw strategii udomowienia, ale ponieważ niniejszy artykuł skupia się na kwestii 

doboru ekwiwalentów zaledwie trzech polskich słów, pozostanę przy określaniu 

opisanego powyżej postępowanie tłumaczy za pomocą mniej technicznego i 

skromniejszego terminu, jakim jest tradycja stosowania określonego zestawu 

odpowiedników.  

 

3. Tradycja narodowa 

 

 Zwolennicy tej tradycji tłumaczenia terminów opisujących polski podział 

administracyjny uważają, że aby je adekwatnie przełożyć należy je po prostu 

przenieść do języka angielskiego.  Ponieważ pisownia zapożyczanych w ten sposób 

wyrazów zazwyczaj dostosowywana jest do norm obowiązujących w krajach 

anglosaskich, aby ułatwić czytelnikom wymawianie obcych dla nich słów, ściślej 

rzecz biorąc omawiana tradycja polega zatem na transliteracji polskich terminów 

źródłowych. Typowym przykładem zastosowania tej tradycji w praktyce jest strona 

internetowa leżącej nieopodal Wrocławia Gminy Kąty Wrocławskie. Obsługujący ją 

tłumacze uznali, że w wersji angielskie gmina to po prostu gmina, a województwo, w 

którym ona leży określili terminem voivodship. W tej samej tradycji mieści się również 
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przekonanie, że angielskim odpowiednikiem terminu powiat jest poviat, jak ma to na 

przykład miejsce na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Brzegu czy 

Raciborzu. 

 

Zestaw ekwiwalentów preferowanych przez zwolenników tradycji narodowej  nie ma 

zatem luk i można go przedstawić tabelarycznie jak poniżej. 

 

Tabela 2. Odpowiedniki polskich terminów według tradycji narodowej 

gmina powiat województwo 

gmina poviat voivodship 

 

Spośród tych zapożyczeń najwcześniej w języku angielskim pojawił  się termin 

voivodship. Najnowsze wydanie szacownego the Oxford English Dictionary 

odnotowuje użycie tego wyrazu ( w pisowni voivodeship) w publikacjach, które 

ukazały się drukiem w latach 1792 i 1793. O ile jednak obie te wczesne publikacje 

dotyczyły  Polski, to późniejsze cytaty przywołane w tym samym źródle odnoszą się 

do Wołoszczyzny, a więc historycznej krainy rumuńskiej. Powiązanie tego 

angielskiego terminu z szeroko pojętymi Bałkanami jeszcze wyraźniej uwidocznione 

jest w haśle przedstawiającym znaczenie i użycie terminu voivode, a więc przyjętego 

w omawianej tradycji angielskiego odpowiednika wojewody. W tym przypadku 

wszystkie cytaty podane w the Oxford English Dictionary, poczynając od 

najstarszego z roku 1570 aż po ostatni z roku 1888, wiążą ten termin z Serbią, 

Czarnogórą, Mołdawią czy Transylwanią ale nie z Polską. Wbrew temu co 

tłumaczom może sugerować pisownia, przyjęty w tradycji narodowej odpowiednik 

województwa w języku angielskim nie łączy się zatem wyłącznie z Polską (Kielar 

1973: 70-71). 

 

 O wiele lepiej pod tym względem prezentuje się gmina. The Oxford English 

Dictionary odnotowuje bowiem pierwsze użycie tego terminu w roku 1885 i wiąże go 

z terytorium zamieszkałym przez Polaków, podobnie jak ma to miejsce w 

późniejszym cytacie z roku 1959. Krótkie hasło dotyczące tego terminu nie jest 

jednak wolne od niespodzianek, gdyż wymową jaką podaje słownik jest /mi:n@/, 

czego chyba nie wszyscy tłumacze używający tego ekwiwalentu są świadomi. Tak 
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odmienne brzmienie tego zapożyczenia w języku angielskim nie zmienia jednak 

faktu, że powszechnie uznany słownik potwierdza jego istnienie w znaczeniu, w jakim 

używają go zwolennicy tradycji narodowej. Istnienie terminu poviat, niejako dla 

kontrastu, nie jest natomiast odnotowane nawet w tak olbrzymim słowniku jak the 

Oxford English Dictionary. 

 

W odniesieniu do dwóch z trójki ekwiwalentów promowanych przez 

zwolenników tradycji narodowej istnieją zatem dane historyczne na temat ich użycia 

w języku angielskim. Żadnego z nich nie da się niestety odnaleźć w korpusach 

współczesnego języka angielskiego. Ani w liczącym sto milionów słów the British 

National Corpus ani w liczącym obecnie czterysta dziesięć milionów słów the Corpus 

of Contemporary American English odpowiedniki przedstawione w tabeli 2 nie 

występują ani razu. Brak zatem potwierdzenia, że ekwiwalenty te znajdują się 

obecnie w użyciu, co pośrednio sugerowane już było przez dosyć odległe datowanie 

cytatów przywołanych w  the Oxford English Dictionary i powtórzonych powyżej. 

 

Z punktu widzenia odbiorcy przekładu, który ani nie mieszka w Polsce ani nie 

jest bliżej zaznajomiony z polskimi realiami czerpanie ekwiwalentów z tradycji 

narodowej jest zatem rozwiązaniem mało atrakcyjnym. Bez dodatkowych objaśnień 

i/lub klarownego kontekstu znaczenia tak dobranych terminów mogą bowiem być dla 

tego typu czytelników trudne do ustalenia.  Motywacją jaka kryje się za sięganiem po 

odpowiedniki wyliczone w tabeli 2 na pewno nie jest więc tworzenie przekładów, 

które poświęcają precyzję terminologiczną na rzecz prostoty w odbiorze, jak miało to 

miejsce w przypadku tradycji anglosaskiej.  

 

Tradycja narodowa wydaje się być przeciwieństwem takiego nastawienia 

tłumaczy i wynika raczej z przekonania, że użycie ekwiwalentów, które graficznie i 

fonetycznie przypominają oryginalne polskie terminy podkreśla odrębność 

uregulowań prawnych, na jakich opiera się polski podział administracyjny (Bałuk – 

Ulewiczowa 2000) i gwarantuje, że zakresy kompetencji jakie są w nim przypisane 

gminom, powiatom i województwom nie będą naiwnie utożsamiane z właściwościami 

jednostek administracyjnych funkcjonujących w USA czy Wielkiej Brytanii. Polegając 
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na takim przekonaniu można by zatem uznać, że hołdując tradycji narodowej 

tłumacze przedkładają precyzję przekładu ponad wygodę czytelnika.  

 

Zarówno tak sformułowany wniosek jak i przesłanka, na jakiej się on opiera są 

jednak złudne. Aby tłumaczenie było dokładne musi ono bowiem nie tylko zaspokajać 

ambicje tłumacza ale przede wszystkim precyzyjnie przekazywać informacje 

odbiorcy. Tłumacz wie, że podział na gminy, powiaty i województwa nie jest tożsamy 

podziałami przyjętymi w Wielkiej Brytanii czy USA i nie musi sam siebie do tego 

przekonywać, natomiast czytelnik przekładu może o tym nie wiedzieć i należy go o 

tym skutecznie poinformować. Trudno jednak wywiązać się z tego zadania 

korzystając z ekwiwalentów, których w języku docelowym nikt nie używa. Na ich 

prawidłowe zrozumienie można zapewne liczyć w przypadku osób, które są choć 

trochę zaznajomione z przyjętą w naszym kraju z terminologią (Kielar 1977: 124), ale 

oczekiwanie, że taką wiedzę posiada każdy potencjalny odbiorca przekładu wydaje 

mi się nieuzasadnione.   

 

4. Tradycja neutralna 

  

 Tłumacze preferujący w swej pracy taką tradycję przekładu omawianych 

terminów poszukują ich ekwiwalentów wśród określeń, jakich w krajach 

anglojęzycznych używa się do nazywania jednostek administracyjnych 

występujących w innych państwach świata. Standardowym przykładem zastosowania 

takich przekonań w praktyce jest strona internetowa leżącego na południe od 

Wrocławia Powiatu Świdnickiego. Obsługujący ją tłumacze przyjęli, że angielskim 

odpowiednikiem gminy jest commune, a powiatu district. W tej samej tradycji mieści 

się także przekonanie, że angielskimi ekwiwalentami terminu województwo są 

province oraz region, jak ma to na przykład miejsce na przywołanych już powyżej 

stronach internetowych Opolskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Zestaw ekwiwalentów stosowanych przez zwolenników tradycji neutralnej nie 

ma zatem luk i można go przedstawić tabelarycznie jak poniżej. 

 

Tabela 3. Odpowiedniki polskich terminów według tradycji neutralnej 
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gmina powiat województwo 

commune district province 

region 

 

 Według the Oxford English Dictionary termin commune zapożyczony został z 

języka francuskiego, w którym określa się nim jednostki administracyjne najniższej 

rangi, a rzeczowników district oraz province używa się w wielu krajach 

anglojęzycznych, na przykład Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Nowej Zelandii,  na 

oznaczenie jednostek samorządowych różnego szczebla. Dla tłumaczy hołdujących 

tradycji neutralnej fakty te nie stanowią jednak przeciwwskazań do korzystania z 

przedstawionych w tabeli ekwiwalentów, ponieważ dobierane są one nie ze względu 

na swe pochodzenie ale występowanie w anglojęzycznych publikacjach dotyczących 

innych krajów, a więc również i Polski.  Jak zostało to ukazane powyżej, kwestia 

zakorzenienia poszczególnych terminów w prawodawstwie polskim, angielskim czy 

amerykańskim odgrywa kluczową rolę w doborze ekwiwalentów promowanych przez 

tradycję anglosaską i narodową, natomiast w tradycji neutralnej kryterium to nie 

odgrywa istotnej roli.   

  

Jak już o tym wspominałem powyżej, dla zwolenników tradycji neutralnej 

podstawowym probierzem adekwatności poszczególnych odpowiedników wydaje się 

bowiem być zakres ich użycia przez autorów anglojęzycznych omawiających 

podziały administracyjne przyjęte w różnych krajach świata. Z takiego punktu 

widzenia częste sięganie po dany termin w tego typu opracowaniach przemawia za 

używaniem go w przekładach z polskiego na angielski, a pomijanie jakiegoś 

określenia w publikacjach adresowanych do anglojęzycznych czytelników sugeruje, 

aby omijać go w tłumaczeniu szerokim łukiem. Innymi słowy omawiana tradycja 

wydaje się wyrastać ze przekonania, że osobami, które są najbardziej kompetentne 

do ustalenia, jakie terminy najskuteczniej informują anglojęzycznych odbiorców, że 

mają do czynienia z obcą jednostką podziału administracyjnego są autorzy publikacji 

adresowanych do tego kręgu czytelników w ich języku ojczystym, a polscy tłumacze 

powinni z tej wiedzy korzystać. 
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Z dwójki wymienionych w tabeli 3 kandydatów do roli tego typu odpowiednika 

największej jednostki administracyjnej, co w przypadku Polski oznacza województwo, 

lepiej wypada province. W pisanych po angielsku tekstach termin region pojawia się 

co prawda częściej niż province – w the British National Corpus wystepuje on 4,41 

razy częściej od swego konkurenta, a w the Corpus of Contemporary American 

English przewaga ta wynosi 6,02 - ale rzeczownik region równie dobrze może 

odnosić się do jednostek administracyjnych jak i do krain geograficznych, co 

pomniejsza precyzję z jaką można go używać w roli ekwiwalentu województwa.  

Natomiast termin province jasno daje do zrozumienia, że mowa o jednostce podziału 

administracyjnego najwyższego szczebla i można go spotkać w anglojęzycznych 

tekstach dotyczących bardzo szerokiego wachlarza krajów, od Afganistanu i 

Argentyny aż po Zambię i Zimbabwe. Dwa pozostałe ekwiwalenty wskazane w tabeli 

3, czyli district dla jednostek administracyjnych średniego szczebla, a więc również i 

dla polskiego powiatu, oraz commune dla jednostek najniższej rangi, co w naszym 

kraju oznacza gminę, również cieszą się wystarczającą popularnością, aby dobrze 

spełniać swą rolę. W the British National Corpus częstość ich użycia wynosi  79,92 

oraz 2,63 na milion słów, a w the Corpus of Contemporary American English 96,49 

oraz 1,67 na milion słów. 

 

Zestaw optymalnych ekwiwalentów w omawianej tradycji, całkowicie zbieżny z 

propozycją  zawartą już w pracy Kielar (1973: 70-71), przedstawia się zatem jak 

poniżej. 

 

Tabela 4. Optymalne odpowiedniki polskich terminów według tradycji neutralnej 

gmina powiat województwo 

commune district province 

 

Dobrane w ten sposób ekwiwalenty oczywiście celnie określają jedynie rangę 

jednostki administracyjnej, o której mowa w tekście i nie są w stanie wskazać, że jest 

to jednostka specyficznie polska. Tą informację czytelnik musi pozyskać z kontekstu, 

płacąc w ten sposób cenę za użycie przez tłumacza kompromisowego terminu, który 

zarówno nie nastręcza problemów w zrozumieniu jak i nie pozostawia wątpliwości, że 

odnosi się do podziału administracyjnego, który może być czytelnikowi zupełnie obcy. 
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5. Podsumowanie 

 

 Porównanie trzech opisanych powyżej tradycji przekładu podstawowych 

terminów polskiego podziału administracyjnego nie pozostawia wątpliwości, że 

najsłabiej w tej grupie wypada tradycja anglosaska. Już sam fakt, że jest ona 

niekompletna i nie wskazuje odpowiednika terminu województwo wyraźnie 

przemawia przeciwko stosowaniu jej w praktyce przekładu. Natomiast sugerowana 

przez tą tradycję tożsamość kompetencji polskich i anglosaskich jednostek 

samorządowych, co może wprowadzać czytelnika w błąd, tą negatywną 

rekomendację zdecydowanie w mojej opinii potwierdza.  

Niewiele lepiej wypada pod tym względem tradycja określona powyżej jako 

narodowa. Polegając na używaniu terminów, które nie występują w korpusach języka 

angielskiego zakłada ona bowiem, że czytelnicy są zaznajomieni z polską 

terminologią samorządową, co jest mało realistyczne i w praktyce uniemożliwia 

skuteczną komunikację z odbiorcą, który takiej wiedzy nie posiada (Kielar 1977: 124).   

 

Najkorzystniej na tym tle prezentuje się tradycja neutralna, która wydaje się 

być zdroworozsądkowym kompromisem pomiędzy dwu pozostałymi opcjami (Kielar 

1973: 70-71). Z jednej strony odpowiedniki preferowane w tradycji neutralnej 

przekazują bowiem anglojęzycznemu czytelnikowi mniej informacji niż ekwiwalenty 

promowane przez tradycję narodową, ograniczając się w zasadzie do powiadomienia 

czytelnika o randze danej jednostki samorządowej, ale z drugiej strony czynią to o 

wiele skuteczniej, ponieważ są łatwo zrozumiałe, w czym mogą śmiało konkurować z 

ekwiwalentami eksponowanymi przez tradycję anglosaską. Tradycja neutralna 

podsumowana w tabeli 4 pozwala zatem uniknąć najbardziej negatywnych skutków 

ubocznych dwu pozostałych opcji i uwydatnić funkcję proponowanych ekwiwalentów, 

co w przekładzie terminologii prawnej odgrywa niebagatelna rolę (Šarčević 2000: 

235-239). 
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