
Wprowadzenie

WprowadzenieWprowadzenieJak wskazuje tytu³, ksi¹¿ka, któr¹ trzymaj¹ Pañstwo w rêkach, jest

praktycznym przewodnikiem przygotowanym dla osób, które stykaj¹ siê

z umowami pisanymi w jêzyku angielskim. Jest wiêc przeznaczona

przede wszystkim dla prawników i t³umaczy, ale tak¿e dla mened¿erów

i studentów zainteresowanych opanowaniem umiejêtnoœci czytania i pra-

wid³owego rozumienia tego typu tekstów w jêzyku obcym. Przewodnik

ma praktyczny charakter, aby rzeczywiœcie pomóc Czytelnikom w lektu-

rze pisanych nie³atwym jêzykiem dokumentów. Zosta³ on przygotowany

jako po³¹czenie s³ownika, kursu angielskiego jêzyka prawnego oraz

podrêcznika wprowadzaj¹cego w podstawowe zagadnienia prawa krajów

anglosaskich.

Dziêki takiemu zakresowi treœci przewodnik wprowadza Czytelnika

nie tylko w arkana s³ownictwa angielskiego jêzyka prawnego, ale równie¿

objaœnia charakterystyczne w³aœciwoœci gramatyczne tej odmiany jêzyka,

przedstawia interpretacje ca³ych zwrotów i zdañ w trudniejszych miej-

scach omawianych przyk³adów, wskazuje na przyczyny i konsekwencje

doboru poszczególnych terminów oraz kryj¹ce siê za nimi zwyczaje, pojê-

cia, instytucje i tradycje w³aœciwe dla krajów i systemów prawnych angiel-

skiego obszaru jêzykowego. Aby prawid³owo rozumieæ umowy pisane

w innej kulturze prawnej trzeba siê z ni¹ przecie¿ dobrze zaznajomiæ, i to

nie tylko od strony jêzykowej.

Po omówieniu cech gramatycznych angielskiego jêzyka prawnego

oraz obowi¹zuj¹cych w nim zasad redakcyjnych w kolejnych rozdzia³ach

przedstawiono zatem poszczególne czêœci umowy pos³uguj¹c siê frag-

mentami oryginalnych dokumentów. Wystêpuj¹ca w nich terminologia

zosta³a wszechstronnie objaœniona w has³ach zamieszczonych pod cyto-

wanym tekstem i zebranych w indeksie na koñcu ksi¹¿ki. Z przewodnika

mo¿na wiêc korzystaæ jak z podrêcznika, który stopniowo przygotowuje

Czytelnika do swobodnej lektury pisanych po angielsku umów, oraz jak

ze s³ownika, który pomaga rozwik³aæ trudnoœci napotkane w tekœcie czy-
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tanego w³aœnie dokumentu. W indeksie wszystkie omówione w przewod-

niku terminy i zwroty zestawione s¹ bowiem alfabetycznie i ³atwo mo¿na

sprawdziæ, na których stronach znajduj¹ siê ich objaœnienia wraz auten-

tycznymi przyk³adami zastosowania.

Jedynymi elementami, które zosta³y zmienione w cytowanych frag-

mentach umów, s¹ nazwy wystêpuj¹cych w nich spó³ek, ale nie ma to

oczywiœcie ¿adnego wp³ywu na ich treœæ. Dla wiêkszej przejrzystoœci tek-

stu wszystkie omawiane elementy poszczególnych przyk³adów zosta³y

ponumerowane, a ka¿de objaœnienie rozpoczyna siê od numeru pozwa-

laj¹cego na szybkie odnalezienie przedstawianego terminu w tekœcie. Po-

grubion¹ czcionk¹ wydrukowano terminy i zwroty zestawione w indeksie

oraz d³u¿sze fragmenty, których wyk³adniê przedstawiono w poszczegól-

nych has³ach, a kursyw¹ – ich polskie odpowiedniki.

Przygotowanie kolejnego wydania przewodnika nie by³oby oczywiœ-

cie mo¿liwe bez wczeœniejszych doœwiadczeñ w nauczaniu przedmiotów

zwi¹zanych z angielskim jêzykiem prawnym oraz dysponowania czasem

i warunkami do jego napisania. Chcia³bym w zwi¹zku z tym podziêkowaæ

studentom studiów podyplomowych prowadzonych w Instytucie Filo-

logii Angielskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego za inspiracjê, Czytelnikom

za usprawniaj¹ce tekst komentarze, a ¯onie za cierpliwoœæ, zachêtê i stwo-

rzenie atmosfery, w której pisanie tej ksi¹¿ki by³o prawdziw¹ przyjemno-

œci¹.

Wroc³aw, lipiec 2014 r. Leszek Berezowski
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