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Recenzja głównego osiągnięcia i dorobku naukowego dr Michała Borodo  

w postępowania o przyznanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk humanistycznych, dyscyplinie językoznawstwo 

 

1. Sylwetka Habilitanta 

Dr Michał Borodo jest zatrudniony w Katedrze Językoznawstwa Angielskiego 

(poprzednio Katedra Filologii Angielskiej) Uniwersytetu  Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy na stanowisku adiunkta od 2008 r. Swoja karierę naukową rozpoczął w 

tej Katedrze w 2003 roku po uzyskaniu stopnia magistra filologii angielskiej w 

Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika, zaś stopień doktora nauk humanistycznych 

pod kierunkiem promotora prof. dr hab. Wojciecha Kubińskiego uzyskał w 

Uniwersytecie Gdańskim w 2008 roku. W rozprawie doktorskiej analizował kwestie 

przekładu adresowanego do dzieci, które to zagadnienia kontynuuje w 

zaprezentowanym dorobku oraz rozprawie English Translations of Korczak’s 

Children’s Fiction,  wydanej w 2020 roku w wydawnictwie Springer Nature pod 

marką wydawniczą Palgrave Macmillan. 

   

2. Ocena dorobku naukowego 

Dominującą tematyka wszystkich praktycznie publikacji dr Borodo  jest przekład w 

różnych odmianach i formach. Oprócz głównej dotyczącej przekładu literatury 
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dziecięcej i młodzieżowej, są nimi przekład komiksu, tłumaczenie audiowizualne oraz 

amatorskie, jak również kształcenie tłumaczy. 

   

Po uzyskaniu stopnia dr nauk humanistycznych dr Borodo opublikował w 2017 roku 

jedna monografie naukową w wydawnictwie Peter Lang Translation, Globalization 

and Younger Audiences: a Situation in Poland. Praca jest związana tematycznie z 

rozprawą doktorska oraz dalszym dorobkiem  siedmiu artykułów naukowych, z których 

trzy  ukazały się w wydawnictwach krajowych, zaś cztery opublikowano w tomach 

zbiorowych (dwie w Springer Nature, po jednej w Mouton oraz w wydawnictwie Peter 

Lang).  

Dr Borodo zajmuje się problematyką translatorską większość swojego życia 

zawodowego na Uczelni. Publikacje książkowe autorskie oraz edytorskie wydał poza 

swoją macierzystą Uczelnią w kilku międzynarodowych domach wydawniczych. 

Tematyka przekładu, którą Habilitant eksploruje w swoich pracach jest regularną 

problematyką wszystkich zgłoszonych artykułów, z których siedem (w języku 

polskim oraz w przekładzie angielskim) ukazało się w recenzowanym czasopiśmie 

Przekładaniec (UJ).  Inne artykuły znalazły się w prestiżowym czasopiśmie  Studies 

in Translation Theory and Practice (Taylor and Francis), następne w czasopismach – 

kanadyjskim i węgierskim oraz w znaczącym wydawnictwie Moutona de Gruyter.   

Jeden artykuł znalazł się w czasopiśmie Ksiegarni Akadmickiej. Dr Borodo 

opublikował także 8 artykułów w recenzowanych tomach zwartych.  

 

Dr Borodo jest także aktywny jako redaktor i współredaktor tematycznych tomów 

zbiorczych. W latach 2012-2019 r Borodo współredagował cztery tomy, z których 

ostatni w 2019 r.  tom  Memory, Identity and Cognition: Explorations in Culture and 

Communication został opublikowany w wydawnictwie Springer Nature, zaś 

poprzedzająca go publikacja  Zooming In: Micro-Scale Perspectives on Cognition, 

Translation and Cross-Cultural Communication – w wydawnictwie Peter Lang w 

2017 r. Ponadto,  opublikował także trzy artykuły recenzyjne w czasopiśmie The 

Interpreter and Translator Trainer. 
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Habilitant brał aktywny udział w konferencjach krajowych oraz zagranicznych, na 

większości których (14) wygłosił referaty badawcze. 

 

Dr Borodo uczestniczył udział w programie Erasmus+, przebywał na Uniwersytecie 

Jana Gutenberga w Moguncji/Germersheim. Ponadto, jest członkiem European Society 

for Translation Studies oraz jest zapraszany do wykonywania recenzji wydawniczych 

w translatorskich zagranicznych czasopismach naukowych.  

   

Szczególnie warte zauważenia są artykuły dr Borodo analizujące adaptacje książek 

obrazkowych oraz zjawisko tłumaczenia amatorskiego w kontekście polskim, 

tłumaczenia eksperymentalne  (hip-hopowe tłumaczenie Ewangelii wg Św. Jana),  

ponadto przekłady komiksów (opublikownych 5 artykułów). Wyróżnia się tu analiza 

interakcji między słowem a obrazem  w porównaniu z praktykami kondensacyjnymi 

przekładu  (napisy filmowe) oraz lokalizacji.  

 

W odniesieniu do artykułów publikowanych z myślą o większej pracy analitycznej, 

która znalazła swój wyraz w głównym osiągnięciu Autora wart zauważenia jest w 

mojej ocenie artykuł “Mountains of Whipped Cream, King Matt and the Discursive 

Presence of the Translator”. Kwestie dyskursowej obecności i tożsamości tłumaczy w 

dwóch różnych przekładach angielskich  (Matthew the Young King 1945),  King Matt 

the First 1986) tego samego tekstu polskiego (Król Maciuś Pierwszy 1923) oraz 

szczególnie trafne odniesienia do obyczaju i kontekstu społeczno-historycznego 

opracowane w artykule zapowiadają późniejszą udaną szersza analizę tej tematyki w 

publikacji będącej głównym osiągnięciem naukowym Autora. 

 

Dwa kolejne artykuły  autorstwa dr Borodo oczekują druku, z których jeden jest 

szczególnie warty zauważenia – jest to rozdział dla  Routledge Handbook of 

Translation and Globalizaiton w znanym wydawnictwie Routledge. 
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Sumarycznie liczba  publikacji naukowych dr Michała Borodo po uzyskaniu stopnia 

doktora wynosi 29 (w tym  2 monografie autorskie i 4 edytorskie), 23 artykuły (2 -

tłumaczenia wcześniejszych prac) oraz 4 artykuły recenzyjne w czasopismach.   

Indeks cytowań  dr Michała Borodo  wg bazy danych Google Scholar na dzień 3 

stycznia 2021 jest spory i wynosi:  

 

             Wszystkie           od 2016 r 

Cytowania  183    143 

h-indeks 6     5 

i10-indeks 3     3 

  

Web of Science cytuje natomiast - Web of Science Researcher ID  

AAF-6959-2020 - 3 publikacje, 1 recenzję – ogólnie 9 cytowań, H-index – 1.  

Punktacja MNiSW wynosi  557.2. 

 

Dr Borodo nie uczestniczył w projektach zespołowych, nie jest tez członkiem 

komitetów redakcyjnych lub rad naukowych czasopism, choć, jak wspomniano w 

sprawozdaniu autorskim, wykonuje recenzje artykułów naukowych dla wydawnictw na 

ich zaproszenie (7 recenzji). 

 

3. Ocena głównego osiągnięcia naukowego 

Jako główne osiągnięcie naukowe dr Michał Borodo zgłasza monografię autorską pt. 

English Translations of Korczak's Children's Fiction. A Linguistic Perspective, 

wydaną przez wydawnictwo Springer pod marką wydawniczą Palgrave Macmillan w 

2020 roku. 

  

Przekłady twórczości Janusza Korczaka w kontekście analizy tłumaczeń traktowane były 

dość wybiórczo w analitycznej literaturze translatorskiej.  Nawet najbardziej znana i 

najczęściej tłumaczona książka Korczaka, Król Maciuś Pierwszy, nie jest tak często 

analizowana jak inne przekłady literatury zwanej literaturą dla dzieci (choć tu można mieć 

zastrzeżenia do takiej kategoryzacji) np. Alice in Wonderland lub  Winnie-the-Pooh. 
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Tematem głównym rozprawy dr Borodo jest analiza porównawcza czterech różnych 

przekładów powieści Król Maciuś Pierwszy. Celem uzupełniającym jest analiza dwóch 

innych, mniej znanych czy popularnych,  powieści Korczaka Kajtuś czarodziej, 

Bankructwo małego Džeka, przetłumaczonych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na 

język angielski.  

 

Zastosowana przez Autora metodologia analityczna jest głównie oparta na analizie 

tekstu i języka z naturalnymi  odniesieniami do kontekstu pragmatycznego i 

kulturowego, m.in. historycznego, społecznego, ideologicznego, a także, co jest normą 

w analizie tekstów i przekładów literatury, konwencji stylistycznych – i ogólnie 

literackich – danego okresu historycznego. 

 

Rozprawa liczy 247 stron, podzielona jest na dziewięć rozdziałów, z których pierwszy 

jest wstępem, zaś ostatni kończy się wnioskami analizy. Główna treść pracy 

poprzedzona jest krótką sekcją podziękowań, po spisie treści podano listę 

zamieszczonych licznych tabel (66), które zarówno wzbogacają treść, jak również 

służą klaryfikacji przedłożonych  założeń oraz wyciąganych wniosków. Należy 

natomiast zauważyć, iż umieszczenie odniesień bibliograficznych po każdym 

rozdziale nie pomaga, a raczej przeszkadza zarówno w śledzeniu źródeł, z których 

Autor korzystał w pracy, jak również w wyrobieniu sobie opinii całościowej, które z 

tych źródeł zostały przez Autora ostatecznie do takiego kanonu włączone. 

  

W rozdziale drugim The Language of Translated Children’s Fiction: Key Issues 

przedstawia przegląd znanych strategii tłumaczeniowych używanych w przekładach 

dla dzieci. Autor uzupełnia je o nowe treści, choć można by tu zauważyć, iż są one 

kombinacją cech stricte językowych dotyczących głównie formy np. standaryzacja, 

jak również treści i ideologicznie ukierunkowanych na rekonfigurowanie treści, 

których głównym zadaniem jest ingerencja w przekazywane treści np. tonowanie 

treści kontrowersyjnych czy cenzurowanie. W swoich pracach na te tematy każdą 

komunikację mono-językową czy poprzez przekład nazwałabym,  jak proponuję w 
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swoich pracach, re-konceptualizacją znaczeń dyskursywnych i kulturowych, gdyż 

zarówno wkład interakcyjny w wymianę językową, jak również wszelkie strategie i 

ingerencje tłumaczeniowe, nawet te odnoszące się do wymuszonych przez docelowy 

system morfologiczny czy składniowy, sięgają głębiej niż do językowej warstwy 

formy i treści. Sięgają one do warstw kognitywnych i przeformatowują – 

rekonceptualizują - wizję oryginalnie przestawionego świata i zdarzeń w wieloraki 

sposób. 

 

W odniesieniu do metonimicznej interpretacji przekładu, którą Autor przywołuje, 

należy zauważyć, że nie tylko przekład, lecz każdy tekst – o czym mowa w pracach 

znanych od lat – ma charakter metonimiczny, można rzec za innymi, kubistyczny – i 

ze swojej natury, a także w wyniku naszych ograniczeń perceptualnych, może 

przedstawiać tylko fragmentaryczne obrazy rzeczywistości. 

 

W rozdziale trzecim studium dr Borodo  wprowadza sylwetkę Janusza Korczaka oraz 

przekładów jego twórczości dla dzieci na tle zaprezentowanego w pierwszej części 

rozdziału zarysu historii polskiej literatury dziecięcej w tłumaczeniu na język 

angielski. Jest to bardzo cenna część rozprawy, często niezauważana przez analityków 

przekładu. 

 

Autor dość rzetelnie odnosi się do przeglądu literatury prezentując dynamiczny 

charakter  języka przekładów literatury dziecięcej  w przestrzeni diachronicznej. Jest 

jednak interesujące, iż pomimo obecnej warstwy erudycyjnej analizowanego studium, 

nie występują  w nim odniesienia do literatury językoznawstwa kognitywnego oraz 

jednoznacznie nazwanej sfery umysłu zarówno w odniesieniu do definicji przekładu, 

jak też strategii translatorskich i ich implementacji w tekście oraz konsekwencji, jakie 

ze sobą niosą dla odbiorcy. Brak ten jest tym bardziej odczuwalny, iż rozdział czwarty 

przedłożonej monografii koncentruje się  na strategiach asymilacji kulturowej i 

wyobcowania na przykładzie pierwszych amerykańskich przekładów powieści Król 

Maciuś Pierwszy, w których to kulturowe  procesy tego typu współgrają z procesami 

mentalnymi. kognitywnymi,  aktywizacji zasobów pamięciowych.   
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Rozdział piąty skupia się na interesującym, acz powszechnie rozpoznanym, sposobie 

tonowania treści kontrowersyjnych, uznawanych jako nieodpowiedni dla dzieci, co 

zresztą należy do kanonu uniwersalnych strategii tłumaczeniowych w większości 

kontekstów kulturowych. Ważne są tu także strategie prowadzące do 

ujednoznacznienie treści, co, ja wskazuje Habilitant, upraszcza zrozumienie kontekstu 

przez czytelnia niepolskojęzycznego.  

 

Bardzo trafna natomiast pod względem oceny stylistycznej relacji między oryginałem 

a przekładem jest analiza stopnia formalności i socjolektu w przekładzie Adama 

Czasaka (Little King Matty) i zwrócenie uwagi nie tylko na potocyzmy użyte w 

przekładzie, lecz także na zastosowanie odmiennego w nim socjolektu, wskazującego 

na pochodzenie użytkowników z niższych klas społecznych niż zaprezentowano to w 

oryginale. Użycie do tego celu metodologii badań korpusowych uznaję za bardzo 

trafną decyzje analityczną. Natomiast informacje podane przez Autora w odniesieniu 

do korpusów językowych i językoznawstwa korpusowego są więcej niż skromne, a 

narzędzia opisane w sposób podstawowy. 

 

 W rozdziale siódmym Autor prezentuje przekład najnowszy z 2014 r., dość – jak    

 Autor go nazywa – eklektyczny, który kontrastuje z poprzednimi poprzez  

 wprowadzenie strategii podnoszącej w dużej mierze postrzegany status społeczny i   

 pochodzenie użytkowników języka, nieobecnymi w oryginale. Z drugiej strony  

 wskazuje na jego treściowe ubaśniowienia,  i chyba z tego względu – a nie jedynie 

poprzez język – określa ten przekład jako zawierający elementy ‘infantylizacji’.  

 

Bardzo trafny pod względem zwrócenia uwagi na kwestie występowania 

stereotypizacji w odniesieniu do kwestii rasowych pozostaje rozdział ósmy rozprawy 

oparty na czterech przekładach Króla Maciusia Pierwszego  oraz przekładzie powieści 

Kajtuś czarodziej. Ważne jest tu podkreślenie dość konserwatywnych poglądów 

Korczaka w kwestiach rasowych oraz bliższe oraz dalsze przekłady pod tym 

względem w każdej z analizowanych wersji tłumaczeniowych.  
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We wnioskach podkreśla Habilitant preferencje w używaniu pewnych strategii oraz, 

co ważne, wskazuje na odmienny typ stylu osobniczego tłumacza, który odgrywa 

bodaj najważniejszą rolę w ich wyborze.  Słabsza stroną tej analizy jest jednak fakt, iż 

definicje stylu, idiolektu, itd. zaczerpnięte są głównie z prac translatologów, nie są zaś 

wzbogacone poprzez propozycje  z dziedziny socjolingwistyki i dialektologii. 

 

W ocenie jednak głównego osiągnięcia dr Michała Borodo chcę stwierdzić, iż – 

zgodnie z zapowiedzią Autora już we wstępie prezentowanej monografii – zarówno 

przedstawia ona dociekliwie podobieństwa i różnice między poszczególnymi 

przekładami analizowanych dzieł Korczaka, jak również proponuje nową dla nich  

perspektywę badawczą.  

 

Moja ocena prezentowanego osiągniecia naukowego dr Borodo jest więc pozytywna, 

doceniając perspektywy pogłębienia badań nad studiami translatorskimi w odniesieniu 

do utworów dla dzieci i młodzieży. 

 

4. Ocena działalności organizacyjnej 

Od prawie dziesięciu lat dr Borodo pełni funkcję kierownika Studium 

Podyplomowego Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego w Uniwersytecie 

Kazimierza Wielkiego, gdzie  koordynuje program kształcenia oraz jego jakość. 

Sprawuje także opiekę nad działalnością pracowni tłumaczeniowej oraz organizacją 

działań Studium. Habilitant pełnił także funkcję członka Rady Programowej ds. 

Jakości Kształcenia w Instytucie Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej swojej 

Uczelni. 

 

Do działań organizacyjnych Dr Borodo należy także współorganizacja  na 

Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego międzynarodowej konferencji językoznawczo-

przekładoznawczej  w 2015 roku. 
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5. Ocena działalności dydaktycznej 

Zajęcia dydaktyczne, które prowadzi dr Borodo  dotyczą kwestii przekładoznawstwa 

zarówno z perspektywy teorii oraz również praktyki przekładu w specjalnościach 

filologia angielska oraz lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka, angielsko-

rosyjska i angielsko-arabska.  Wypromował 12 prac licencjackich i 20 prac 

magisterskich oraz sprawował funkcję recenzenta w 221 pracach magisterskich i 

licencjackich. 

 

Dr Borodo  koordynuje także praktyki tłumaczeniowe dla studentów filologii 

angielskiej i lingwistyki stosowanej  oraz organizuje spotkania z sektorem 

pracodawców.  

 

W 2018 roku praca licencjacka napisana pod opieką Habilitanta została wyróżniona 

jako najlepsza praca dyplomowa na macierzystym Wydziale, Ponadto dr Borodo 

otrzymał nagrodę Rektora za znaczące osiągnięcia dydaktyczne oraz Medal Komisji 

Edukacji Narodowej. 

6. Ocena działalności promocyjnej z sektorem gospodarczym 

Habilitant udziela się w organizowaniu praktyk tłumaczeniowych dla studentów 

swojej Uczelni współpracując z sektorem biznesowym (największą firmą 

translatorską w rejonie).  

 

7. Wniosek końcowy 

Konkludując ocenę poszczególnych elementów dorobku naukowego i akademickiego 

dr  Michała Borodo, stwierdzam, że zgodnie z art. 18 ust. 5, 2003 r. Centralnej 

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Dz. Ustaw 2018 poz. 1669, w sprawie oceny 

osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, iż 



10 

 

przedstawione osiągnięcia naukowe oraz recenzowany dorobek naukowych dr  

Michała Borodo, mimo zaprezentowanych wyżej uwag krytycznych, stanowią twórczy 

wkład w naukę polska i światową oraz spełniają warunki do postawienia wniosku o 

nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, 

dyscyplinie językoznawstwo. 

  

 

Profesor zw. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk                 10 stycznia 2021 r.  


