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243. Kodeks karny w urzędowym tłumaczeniu     1851
(fragmenty)

„Goniec Polski”, Poznań, czwartek, dnia 24 lipca 1851 r., nr 168, s. 672–673.

Ewa Woźniak

Kodeks karny w urzędowém tłómaczeniu1. […]
Poznań, dnia 23. lipca2.
Już nie od wczoraj zwyczajni jesteśmy, że we wszystkich czynnościach i ogłoszeniach urzędowych, niewyjmując nawet Dzienników urzędowych i Zbioru praw,
w tłómaczeniu tekstu niemieckiego na język polski, ostatni doświadcza kalectwa i,
że się tak wyrazimy, sponiewierania, rzeczywiście do litości pobudzającego. Nie
możemy przypuszczać, żeby to dziać się miało i mogło rozmyślnie, z widoków
ukrytych, a niemogąc chwalić nagannéj w téj mierze niedbałości tych, którym
rzecz ta poruczona, nie mniéj i na tych publicznie żalić się zmuszeni jesteśmy,
którzy nie chcą albo nie umieją lepiéj usposobionych ku temu dobrać sobie osób.
Jeżeli zarzut ten, raczéj ze względu na rzecz, o którą chodzi, jak na treść
nagany saméj, ciężki bardzo a słuszny, rozciągnęliśmy na wszelkie ogłoszenia
urzędowe, to ostateczny a najsilniejszy powód do niego dał nam ogłoszony w tych
dniach i w polskiém tłómaczeniu urzędowém kodeks karny. Powiedzieliśmy
wczoraj, że tłómaczenie rzeczone jest tylko tak zwaném polskiém. Z wyrzeczenia
tego ni joty zmienić nie możemy. Kto miał dosyć cierpliwości nieszczęsną tę publikacyą przeczytać od końca do końca, ten przekonać się musiał, że z wszystkich
349 paragrafów, z których nowy kodeks karny się składa, nie mniéj jak z wszystkich 27 artykułów patentu publikacyjnego, ani jeden nie może ujść za tłómaczenie
polskie. A przecież ma być urzędowém tłómaczeniem.
I tak n. p. §. 24 brzmi:
Zakaz wykonania obywatelskich praw honorowych na czas uskuteczni niezdolność, podczas oznaczonego w wyroku czasu w §. 12 wymienione prawa wykonać itd.
§. 23. Oddaleni słudzy państwa i urzędnicy gminni przez utratę honoru obywatelskiego i przez zakaz wykonania obywatelskich praw honorowych na czas
tracą z mocy prawa z kasy rządowéj albo z kasy gminnéj mające im być płacone
pensye i płace łaski.
1
2

Tak brzmi zapowiedź artykułu w „Przeglądzie” umieszczonym na początku pierwszej szpalty.
Taki nagłówek artykułu.
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§. 40. Zbrodnia ani przewinienie nie istnieje, jeżeli sprawca podczas czynu
był obłąkany albo nie z pełna rozumu, albo jeżeli wolne postanowienie woli gwałtem albo groźbą wykluczoném było.
§. 204. Kto człowieka przez podstęp albo gwałt uprowadzi, aby go albo w położeniu bez pomocy wysadzić, albo go w niewolnictwo albo w poddaństwo albo
w cudzą służbę wojenną albo w służbę okrętową wprowadzić, popełni porwanie
człowieka itd.
i innych podobnych i z podobném zachowaniem interpunkcyi bez rachuby
przytoczyćby można.
Jeżeli jednak te miejsca, biją tylko nędzotą tłómaczenia w oczy, to przecież
przy jakiemkolwiek natężeniu umysłu, znaczenia zawartych w nich przepisów
dociec można. Są przecież i takie, których wcale zrozumieć trudno albo i niepodobna. Do takich miejsc liczymy przedewszystkiém te, w których użyte są
wyrazy zupełnie niepolskie, ukute jak najniezręczniéj za pomocą przełożenia,
że się tak wyrazimy, literalnego z niemieckiego na polskie. Takiemi wyrażeniami
są np.:
g ł ó w n a z d r a d a (Hochverrath to jest zbrodnia stanu) i jako pochodny od powyższego c z y n g ł ó w n o z d r a d l i w y; p r z y n a l e ż ą c y p a ń s t w a
(die Staatsangehörigen t.j. poddani, krajowcy); u c z y n k o w o ś ć (Thätlichkeit
t.j. napaść czynna); u w ł a ś n i a ć s i ę, u w ł a ś n i o n y (sich eignen, geeignet t.j.
kwalifikować się, mieć zdolność, właściwość); s a m o b y t n y (selbstständig t.j.
samodzielny, samoistny); w o d o s t a n (Wasserstand t.j. stan, wysokość wody);
p e ł n o w a ż n y (vollwichtig t.j. ważny, obrączkowy); u s t r o n i ć (beseitigen
t.j. usunąć); s a m o i s t w o (Eigennutz t.j. ubieganie się za zyskiem); z a k a z y
w c h o d o w e (Einfuhrverbote t.j. zakazy wprowadzania); w y k a z a n y (ausgewiesen t.j. wywołany, wydalony); c u d z y (fremd t.j. obcy)
i innych niemało. Wszakżeż nie brak i takich miejsc, które nietylko dla użytych niezwyczajnych wyrażeń są niezrozumiałemi. I tak np. §. 31 brzmi:
Usiłowanie tylko natenczas jest karogodne, jeżeli takowe przez czyny, które początek wykonania zawierają, pokazane, i tylko przez zewnętrze, od woli
złoczyńcy niezawisłe okoliczności, przeszkodzono albo bez skutku zostałe.
§. 38. Wspierający ma być karanym zarówno temu, który dopomaga, jeżeli
wspieranie w skutek przed czynem udzieloném zostało.
§. 46. Zbrodnie, które karą śmierci są zagrożone, podlegają przedawnieniu
w trzydziestu latach; zbrodnie, które pod względem najwyższéj miary karą wolności (!) dłuższego niżeli dziesięcioletniego trwania są zagrożone, ulegają przedawnieniu w dwudziestu latach itd.
§. 85. Ktokolwiek, mając polecenie zbierania kartek albo znaków do wyboru
albo do głosowania, rozmyślną liczbę (!) prawoważną takowych pomnoży albo
zmniejszy, albo kartę lub znak sfałszuje albo zamieni itd., więzieniem itd. karanym zostanie. […]
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A nareszcie znachodzą się nawet miejsca, które w rzeczoném tłómaczeniu
polskiém zupełnie inne przybrały znaczenie, aniżeli oryginalny tekst niemiecki.
I tak np. brzmi §. 43 Nr. 3 w tłómaczeniu polskiém:
w d r u g i c h p r z y p a d k a c h sędzia ma być upoważniony itd.
Kiedy przeciwnie tekst niemiecki powiada:
in den ü b r i g e n Fällen t.j. w innych razach.
Dalej §. 205 tłómaczenia polskiego opiewa:
Kto człowieka niemającego szesnastu lat podstępem albo gwałtem uprowadzi, aby go do żebrania a l b o d o k o r z y s t n y c h lub niemoralnych celów i zatrudnień użyć itd.
a zasię tekst niemiecki:
Wer u. s. w. um ihn zum Betteln oder z u g e w i n n s ü c h t i g e n oder unsittlichen Zwecken u. s. w. (t.j. celem wyzyskiwania).
Podobnie znowu §. 349. Nr 1 w tłómaczeniu tak się wyraża:
Kto nie mając prawa, cudzy grunt albo publiczną albo prywatną drogę przez
o d g r a b i e n i e a l b o o d o r a n i e zmniejsza;
tekst niemiecki:
Wer unbefugt ein fremdes Grundstück, oder einen öffentlichen oder Priwatweg durch A b g r a b e n o d e r A b p f l ü g e n verringert t.j. przez wkopywanie
albo worywanie się.
Owoż, co w pobieżnem tylko przerzuceniu, z urzędowego tego, bo z zbioru
praw dosłownie przedrukowanego tłomaczenia, wpadło nam pod oczy grubych
błędów przeciwko językowi, jasności wyrażenia, zrozumiałości i wyraźnym przepisom prawa. Nie zwracaliśmy więc tu wcale uwagi na błędy przeciwko pisowni
i najpierwszym zasadom gramatycznym, których pełno, na niedbałość w interpunkcyi, wreszcie na składnią wszędzie a wszędzie zupełnie niemiecką, wprost
naturze naszego języka przeciwną. Jeżeli zaś z tego wszystkiego robimy zarzut
organom rządowym, robimy go tém cięższy, im ważniejszy jest przedmiot, o który tu chodzi. Niechaj ci, których się to dotyczy, raczą rozważyć, że tam gdzie
chodzi o najcelniejsze dobra tego życia, wolność i życie samo, niedbałość każda,
a mianowicie posunięta do tego stopnia jest nie do usprawiedliwienia. […]
Komentarz. Autonomia Wielkiego Księstwa Poznańskiego została w roku 1848 zniesiona,
a samo Księstwo przemianowano na Provinz Posen, choć królowie pruscy nadal nosili tytuł wielkich książąt poznańskich. Język polski wciąż pełnił funkcje pomocniczego języka urzędowego.
Dbałość o odpowiedni jego poziom, a zwłaszcza o nawiązanie do tradycyjnych wzorów polszczyzny urzędowej, obca była władzom pruskim.
W polskim tekście wzorem języka niemieckiego orzeczenie zdania podrzędnego stoi na końcu
zdania, szyk pozostałych części zdania odzwierciedla szyk niemieckiego oryginału. Przytoczono
liczne przykłady kalkowania (dosłownego tłumaczenia) niemieckich pojęć.
wyrzeczenie ‘wypowiedź’
Ewa Woźniak, Elżbieta Umińska-Tytoń
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244. Franciszek Rapalski, Opisanie różnych
wiadomości doktorskich…     1852
(fragment)

Opisanie rużnych wiadomości Doktorskich Doświadczonych przez Fr Rapalskiego. w Zarzyczu r 1852, Rękopis ZniO, sygn. 9860/ (Biblioteka Dzieduszyckich tzw. Poturzycka); rękopis papierowy formatu 80, s. 1–7.
Stanisław Borawski

||1|| Krople długiego Życia wynalezione przez sławnego Doktora Hirnera,
dla zachowania y utrzymania przy zdrowiu Życia długiego. robią się tym sposobem. weś Aloesu przedniego łutow 16., Gencyanny łut 1., Radix Cedralis3 łut
1., Sżafranu łut 1/2, Reumbarbarum4 łut 1., Agaryku łut 1., Kamfory łut 1., Dryakwi Wenecki łutow 2. Aloes przetłucz zg{ru5}ba i te korzenie co śie dadzą utłuc
na proszek, a nie które trzeba nożem cieniutko pokraiać i Kamfore także podrobić, a gdy iuż to wszystko gotowe ||2|| potem to wszystko razem wsypać do butla
pułgarcowego i nalać na to iedne Kwarte Spirytusu przepędzanego zokowity aby
miał tęśoś6 35. gradusów Reaumera, zamieszać to wbutlu i zawiązać pęcherzem
i przekłoć dziurke szpilką postawić wlecie na słońcu a wZimie zapiecem w cieple
i niech tak stoi przez 10. dni a co dzień zamie sżać dobrze wbutlu, potem zlać
w cżyste bez szmatke na leyku będącą do inny flasżki, a napozostałe fusy nalać
puł kwarty Spirytusu i tak ucżynić iak wprzud się robiło, apo dziesięciu dniach
znowu przecedziwszy zlać do pierwszych kropli razem, zatkać dobrze korkiem
i owiązać pęcherzem, i Schować Kogo stać, może dodać Bobrowy Esencyi. ||3||
Skutki tego Likwru7 Osłabionym przywraca Siły Gorącżki odeymuie bolesci katarowe uśmierza, Żołądek cżysci zchumorów grubych i lipkich ktore sprawują
niestrawność i ból głowy ztey przycżyny, Wiatry i kłocie wbruchu8 uspokaia Glisty morzy, leczy kolki w Żołądku Wnętrzności polepsża chorującym na Puchline,
Niestrawność wgodzinie odeymuie, Serca Słabości oddala, Krew cżysci i pomaga do iey cyrkulacyi, wraca Cere, i wsżystkie niestateczne febry uspokaia. A dla
utrzymania zdrowia można ich co dziennie rano i wieczór po 10 kropli na Cukrze ||4|| zażywać, a mocney natury ludziom daie śię daleko więcy a dzieciom
mniey, Sposób używanie9 tych kropli 1. Na niestrawność dwie łyżecżek od kawy
w dwoch łyżkach herbaty, 2. Kto śię Upiie toż samo, 3. na Pedogre trzy łyżeczki od kawy w Samem paroxyzmie, na Kolki we Wnętrznosciach dwie łyżeczek
– med. anat. ‘korzeń nerwu’.
– rabarbar.
5
Korekta nadpisana nad miejscem zamazanym.
6
Tak w rkpsie zam. tęgość.
7
Tak w rkpsie zam. Likworu.
8
Tak w rkpsie zam. w brzuchu.
9
Tak w rkpsie zam. używania.
3
4
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od kawy wdwoch łyżkach stołowy10 rumianku lub herbaty, 5. na febry co dzienne
przed paroksyzmem iedne łyżeczke od kawy wdoch11 łyżkach gorącego rumianku, 6. na Glisty iedne łyżecżke od kawy w dwoch łyżkach dobrego Wina przez
8. dni używać. ||5|| na laksowanie dla mocny konstytucyi bierze się dwie łyżki
stołowe a czasem i więcey, w czterech łyżkach Wina Cżerwonego dobrego, rano
i wieczor zażywać, a po tem laksowaniu nitrzeba12 nic innego ieść tylko rosół lub
kliik13 i na Wiatr niewychodzić. 8. na Cholere zswego własnego domysłu Kilka
osób uratowałem szczęśliwie dawałem dla dorosłych dwie łyżki stołowe wdwoch
łyżkach słabey wódki zażyć rano i wieczór, a nogi gdy kurcż łapie moczyć godzine wtak gorącey wodzie iak tylko można wstrzymać, przytem brać na poty włożku leżeć, rozcierać całe Ciało Spirytusem Kamforowem a osobliwie ręce i nogi
gdzie kurcz łapie, ||6|| w roku 1830, gdy cholera wszędzie tu panowała i ia byłem
wpośród chorych Bóg mnie uchował od niey a może mnie tą myślą natchnął żem
śię codziennie całe Ciało zacząwszy od głowy aż do nóg mocno Szcżotkował,
potem następowały letkie poty i dobry Sen iak po Kąpieli, przez szczotkowanie
nabiera Krew cyrkulacyi i broni od Kuczu14. Te krople długiego Życia maią to
dosiebie, gdy są świerze to mocni laksuią i mniey ich trza dawać, a gdy maią iuż
rok to mało laksuią ale więcey zmacniają żołądek i zatrzymuią biegunki i rużne
boleści uspokaiaią wbrzuchu iakie ludzie wsiowi Zowią możysko ma wsobie15.
||7|| Krople Cynamonowe. przepis od Doktora Golcza. weś Cynamonu łutów
416 Muszkatołowego Kwiatu łut 1. Kardamonu łut 1. Goździków łuta 1/2 Utłucż
to wszystko miałko i wsyp do flasżki wley nato Spirytusu mocne go na 35. gradusów, reaumera łutow 32. zatkay dobrze wbutelce mocney kwartowey i trzymay
przez 4 tygodnie wlecie na słońcu, a wzimie zapiecem w Cieple potem przecedź to
do inney flasżki zatkay mocno flaszke aby niewietrzało. te krople są bardzo użyteczne na zmocnienie Żołądka17 nie tylko dla ludzi Starych ale nawet i dla dzieci
kture ||8|| są przypiersiach, a bardzo laksuią z zepsucia Żołądka lub oziembienia
go. bierze się ich dla dziecka maiącego rok ieden Kropli 6. rozpuściwszy wprzod
łyżeczke cukru miałkiego wdwoch łyżeczkach kawianych rumianku zmiesżać te
krople dobrze y dać dziecku zażyć, a gdy tego potrzeba, powtorzyć to samo. […]
Komentarz. Rękopiśmienne zapiski receptur i porad do praktyk leczniczych z zakresu terapii
„domowej”. Autor, przedstawiający się jako inteligent, w używaniu języka w piśmie mistrzem nie był.
Tekst cechuje znaczne opóźnienie w stosunku do normy charakterystycznej dla druków i rękopisów
Tak w rkpsie zam. stołowych.
Tak w rkpsie zam. dwóch.
12
Tak w rkpsie zam. nie trzeba.
13
Tak w rkpsie zam. kleik.
14
Tak w rkpsie zam. Kurczu.
15
W rkpsie zwrot ludowy podkreślony ręką pisarza.
16
Receptura jest podana w układzie kolumnowym.
17
Litera d jest przeróbką wcześniejszej t.
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wykształconych autorów swego czasu. Wpływ wymowy i akcentuacji na grafię tekstu nasuwa pomysł, że w sztuce pisania uczony doktor był chyba samoukiem. Tekst można umieścić w obrębie
niższej, użytkowej odmiany stylu popularnonaukowego. O naukowym charakterze porady lekarskiej
świadczy obecność terminologii specjalistycznej, np. gencyanna, reumbarbarum itd. Podobne zapiski
są w Promptuarium medicum… z 1716 r.; autor XIX-wieczny prawdopodobnie się tym posiłkował.
agar ‘galareta z suszonych wodorostów morskich’
aloes ‘roślina o mięsistych liściach zakończonych kolcami’
bobrowa esencja ‘substancja wydzielana przez gruczoły napletkowe samców bobra; dawny środek
uspokajający i przeciwkurczowy’
butel ‘butla, gąsior’
driakiew ‘dawny lek uniwersalny, sporządzany z wielu składników’
febra ‘gorączka malaryczna lub z dreszczami’
gencjana ‘ciemnofioletowy płyn ściągający, wysuszający i odkażający’
gradus ‘stopień’
humor tu ‘płyn organiczny’
kamfora ‘substancja o przenikliwym zapachu, ulatniająca się szybko w temperaturze pokojowej’
konstytucja ‘zespół stałych cech organizmu’
kwarta ‘dawna miara ciał sypkich i płynnych, równa 1 litrowi’
laksowanie ‘biegunka’
łut ‘dawna jednostka wagi = 12,8 g’
morzysko ‘wzdęcie połączone z boleściami i biegunką’
muszkatowiec ‘roślina o nasionach zwanych gałkami muszkatołowymi’
okowita ‘wódka nieoczyszczona; wódka zwykła’
paroksyzm ‘atak choroby’
pedogra ‘podagra, dna, skaza moczanowa’
półgarncowy ‘mający pojemność połowy garnca, dwóch kwart’
puchlina ‘gromadzenie się nadmiernej ilości wody w jamach ciała’
szafran ‘proszek z kwiatu krokusa’
wstrzymać ‘wytrzymać’
Stanisław Borawski, Rafał Zarębski

245. Hipolit Cegielski, O słowie polskim     1852
(fragment)

O słowie polskiem i konjugacyach jego, wraz z wstępem krytycznym napisał H. Cegielski, Filozofii Doktor, Poznań, w księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 1852, s. 3–4; s. 27–28.
http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=31068 (dostęp 12.10.2014).
Magdalena Pietrzak, Marek Cybulski

||3||

W s t ę p k r y t y c z n y.

Dziesięć lat temu, jak napisałem był rozprawę o S ł o w i e P o l s k i é m
umieszczoną w ówczesnym O r ę d o w n i k u N a u k o w y m. Był to pierwszy owoc
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kilkoletniéj méj pracy na polu badań językowych, którym całe moje życie z zamiłowaniem poświęcić myślałem. Wydając na świat tę próbkę studjów odbytych
pod przewodnictwem sławnego lingwisty Boppa, miałem zamiar na najważniejszéj i najtrudniejszéj części Gramatyki Polskiéj wskazać rodakom moim drogę,
jaką tajemnic języka dochodzić, i podać sposób, jaki prawdy w organizmie języka
zamknięte badać, na jaw wydobywać i w umiejętny system układać należy. Nie
przestając na zewnętrznych a mylnych zjawiskach języka w dzisiejszéj jego postaci, ani téż w ciasnych zamykając się granicach samego języka polskiego, starałem się z prawideł głosowych wszystkim językom Indo-Europejskim wspólnych,
z pierwotnych podobieństw języków pokrewnych i szczątków form pierwotnych
po całej Europie rozrzuconych, wydobyć organiczne i zasadnicze prawa formacyi Słowa Polskiego, a zebrany materyał rozjaśnić światłem i ożywić duchem
prawdziwéj umiejętności. Dla tego pierwszą część rozprawy poświęciłem zastanowieniu się nad naturą i znaczeniem Słowa w ogól-||4||ności, a drugą zbawieniu
pierwotnych cząstek w skład Słowa Polskiego wchodzących i ułożeniu form stąd
powstałych w system na pewnych i istotnych znamionach oparty.
Nie przeczuwałem wówczas, że pierwsza ta praca w zawodzie umiejętności języka będzie dla mnie zapewne ostatnią; dla czego tak mało Grammatyków
naszych była uwzględnioną, o tém sąd nie mnie przystoi. Zniewolony opuścić
stanowisko ściśle naukowe, przypatrywałem się odtąd nieco zdala szermierstwom
grammatycznym, a przez pamięć i miłość do nauki przez lat kilka pielęgnowanéj
utyskiwałem nad tém, że umiejętność języka naszego tak mało poważnie i mało
filologicznie była i jest traktowaną, że prawdy gŕammatyczne, jasne jak dzień
biały, nie są jeszcze uznane, że po tylu głębokich badaniach B o p p a, D o b r o w s k i e g o, M i k ł o s i c z a, S z a f a r z y k a i innych, grammatyki nasze naiwnemi
jeszcze a często śmiesznemi chełpią się fałszami. I jam już przed lat dziesięciu
nie jedną zbadał prawdę; nie jedno wskazałem prawidło w języku naszym, które
w poważnych europejskich grammatykach od dawna za elementarną uchodziło
zasadę; a wszelako dziś jeszcze, jak gdyby nikt nigdy o tém nie był pisał, czytamy w poważnych traktatach spostrzeżenia i wnioski godne dyletantów, ale nie
Grammatyków uczonych i specyalnych. Takie traktowanie rzeczy uważam za poniżenie nauki i lekceważenie czytelników narodu, który niegdyś przewodniczył
oświacie europejskiéj, a dziś nie pyta o to, co o własnym jego języku piszą Niemcy lub Słowiańscy pobratymcy. […] ||5||
Nie jest już dzisiaj ani tajemnicą, ani osobliwością, co Bopp krytycznie zbadał, com ja szeroce z zastósowaniem do Słowa polskiego wyłożył o początku
i znaczeniu zakończenia czasowych i osobowych w Słowach wszystkich języków Indo-Europejskich. Pomimo tych prawd oczywistych rozwodzą się jeszcze
Grammatycy nasi śmiało i poważnie nad tém, jak nietylko Słowo posiłkowe być
w formach jestem i będę, ale nawet mam są zakończeniem lub dają zakończenia
wszystkim innym Słowom polskim. Co większa, uczą z dobrą wiarą, że te Słowa posiłkowe należą do pierwszej epoki tworzenia Słów, a później pożyczyły

