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Abstrakt: Akty normatywne, w tym konstytucje i ustawy, s w polskim i greckim systemie
prawnym, prymarnym ródłem prawa. Tymczasem w cypryjskim systemie prawnym s one, wraz
z Konstytucj Republiki Cypru, ustawami zachowanymi na mocy artykułu 188 Konstytucji,
zasadami prawa precedensowego (Common Law and Equity) i aktami prawnymi uchwalanymi
przez Izb Reprezentantów, jednym z wielu ródeł prawa w pa stwie. Wynika z tego,
i we wskazanych trzech pa stwach rola aktów normatywnych jest zró nicowana. W zwi zku
z tym, struktura aktów normatywnych mo e by ró na, cho s one dokumentami, gdzie zawarto
przepisy reguluj ce dan sfer ycia społecznego. Celem pracy jest porównanie struktury badanych
aktów normatywnych pod k tem translatologii legilingwistycznej grecko-polskiej i polsko-greckiej.
Analiza porównawcza poszczególnych cz ci strukturalnych, czyli badanie ich cech wspólnych
i ró nic, ma za zadanie wypracowanie modelu aplikowanych bada porównawczych tekstów
prawnych na potrzeby translatologii legilingwistycznej. Aplikacja modelu analizy porównawczej
dostarcza wymiernych rezultatów na dwóch polach badawczych: i) zapewnienie ekwiwalentów
translacyjnych dla terminologii tekstów prawnych i ii) zapewnienie ekwiwalentów translacyjnych
dla terminologii danej dziedziny prawa, której dotycz porównywane akty normatywne.
SUPER- AND MACROSTRUCTURE OF POLISH, GREEK AND CYPRIOT NORMATIVE
ACTS. A CONFRONTATIVE STUDY IN THE SCOPE OF TRANSLATION
Abstract: Normative acts, together with the constitutions, are primary sources of law in the Polish
and Greek legal systems. On the other hand, normative acts in the Cypriot legal system together
with the Constitution of the Republic of Cyprus, the laws retained in force by virtue of Article 188
of the Constitution, the principles of Common Law and Equity, the laws enacted by the House of
Representatives, are just some of the many sources of law in that state. Thus, in the three states
mentioned above, the functions of the normative acts in question are different. With reference to
this fact, the structures of normative acts are different too, although they are documents wherein
rules regulating a certain domain of social life are drafted. The aim of this paper is to compare the
structures of the normative acts analysed here in terms of Greek-Polish and Polish-Greek legal
translation studies. The objective of comparing each structural element of the normative acts, and
investigating their similarities and differences is to develop a model of applied contrastive analysis
of legal texts for the purposes of legal translation studies. The application of this model of
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contrastive analysis provides concrete results in two fields of research: i) providing translation
equivalents for legal terms connected with legal textology and ii) providing translation equivalents
for the area of law to which the texts compared belong.
Słowa kluczowe: J zyk prawny, superstruktura, makrostruktura, akt normatywny, przekład prawny

Wst p
Studia porównawcze maj dla translatologii kluczowe znaczenie. Badania kontrastywne,
a w szczególno ci stosowane badania kontrastywne, tworz ramy dla porównywania
j zyków, w tym ich jednostek, jakimi s teksty (Crystal 2008), na okre lone potrzeby, jak
np. przekładoznawstwo (Kurtes 2006, 10, Fisiak 1981, 9).
W niniejszym artykule analizie porównawczej zostan poddane teksty prawne,
a dokładnie akty normatywne. Teksty prawne rozumiane s jako teksty sporz dzone
w j zyku prawnym. Za uznan w literaturze klasyfikacj Wróblewskiego przyjmuj ,
i j zyk prawny to j zyk, w jakim s sformułowane teksty obowi zuj cego prawa
(Malinowski 2006, 19), a co za tym idzie badane teksty prawne stanowi obowi zuj ce
w Polsce, Grecji i na Cyprze akty normatywne. Materiał badawczy stanowi teksty
konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Grecji i Republiki Cypru oraz ustawy
b d ce ródłem prawa cywilnego w Polsce, Grecji i na Cyprze, przy czym w Polsce
i Grecji b d to odpowiednio kodeksy cywilne a w republice Cypru szereg ustaw
reguluj cych okre lon gał
prawa cywilnego -prawo spadkowe (ustawa 195
i powi zana z ni ustawa 189) (por. Neocleous 2000). W niniejszym opracowaniu
porównywane teksty s tekstami paralelnymi, co zostanie wyja nione w dalszym ci gu
pracy.
Celem analizy jest wskazanie ró nic i podobie stw pomi dzy porównywanymi
tekstami na poziomie makrostuktury i superstruktury tekstu. Wnioski płyn ce z analizy
zostan w dalszej kolejno ci zbadane pod k tem translatologii legilingwistycznej.
Z ostatniego etapu bada wyłonione zostan wnioski, które ukonstytuuj model bada
porównawczych aktów normatywnych na potrzeby translatologii legilingwistycznej.
Poj cia kluczowe
Proponowan w niniejszym artykule problematyk nale y zilustrowa poj ciami, które
w ró nych kontekstach mog mie poj cie szersze, ani eli u yte w niniejszym tek cie.
Z tego wzgl du w niniejszej cz ci opracowania zamieszczono definicje poj
wykorzystywanych w opisie problemu.
Tekst aktu normatywnego w niniejszym opracowaniu rozumiany jest jako
tekst sporz dzony w j zyku prawnym. Jego funkcj jest stanowienie norm prawnych
(Lizisowa 2009, 22) i ma charakter wypowiedzi dyrektywalnej, czyli takiej, która
wskazuje adresatowi normy prawnej (wyra onej j zykiem norm prawnych –
bezpo rednio lub j zykiem przepisów prawnych – po rednio) okre lony sposób
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post powania w okre lonych okoliczno ciach. (Wronkowska, Ziembi ski 1997, 148).
Zatem akt normatywny mo e by uznany za ródło prawa, z którego poznajemy tre
prawa (Redelbach A. 1996, 108). Na potrzeby niniejszego artykułu istotn rol b d
odgrywały ródła prawa o charakterze ogólnokrajowym w Polsce, Grecji i na Cyprze,
poniewa
kluczowym problemem jest analiza porównawcza tekstów aktów
normatywnych w aspekcie translatologicznym polsko-greckim i grecko-polskim a wiec
na poziomie j zyka prawnego całego pa stwa.
W polskim systemie prawny ródłami powszechnie obowi zuj cego prawa
w uj ciu materialnym s : Konstytucja, ustawy, umowy mi dzynarodowe, prawo
wspólnotowe i rozporz dzenia (Korycki et al. 2006, 43-49). W greckim systemie
prawnym za ródła powszechnie obowi zuj cego prawa w uj ciu materialnym uznaje si
ustaw [nomos], w tym konstytucj [syntagma] jako ustaw zasadnicz (GrKC art. 1),
prawo mi dzynarodowe i prawo wspólnotowe (Fefes 2004, 23-24). Z kolei w cypryjskim
systemie prawnym ródłami powszechnie obowi zuj cego prawa w uj ciu materialnym
s : konstytucja [syntagma], ustawy zachowane ma mocy artykułu 88 konstytucje, zasady
prawa precedensowego (Common Law and Equity) i akty prawne uchwalone przez izb
Reprezentantów (Supreme Court of Cyprus1 2007-2013). Spo ród tych ródeł,
na potrzeby bada poddane analizie zostan akty normatywne o charakterze ustaw,
tj. ustawy zasadnicze – konstytucja oraz teksty obowi zuj cych ustaw.
J zyk prawny, jakim sporz dzono analizowane akty prawne, ma za zadanie
realizowanie funkcji tekstu (por. Lizsowa 2006, 20), któr , jak wskazano powy ej jest
regulacja ró nych sfer ycia społecznego w formie norm prawnych o charakterze
powszechnym (Moser & Panaretou 2009, 1014). Z tego wzgl du rodki j zykowe j zyka
prawnego b d realizowały równie zadania poszczególnych elementów struktury aktu
normatywnego, o których mowa w dalszej cz ci artykułu.
Tekst aktu normatywnego, jak wspomniano powy ej ma funkcj dyrektywaln .
Aby zrealizowa zadanie, które stawia si tekstowi prawnemu, o jakich wspomniałam
powy ej, musi on spełnia trzy podstawowe wymagania: precyzja, komunikatywno
oraz wynikaj ca z nich adekwatno wypowiedzi do zamiaru prawodawcy. Tekst prawny
wyra a adekwatnie intencje prawodawcy, je li jest dostatecznie precyzyjny w aspekcie
obiektywnych reguł j zyka (por. Vlachopoulos 2008, 103). To wła nie precyzja,
dokładno
i poprawno
j zykowa przyczyniaj si do sformułowania tekstu
adekwatnego. Tymczasem komunikatywno
tekstu to zrozumiało
tekstu
dla wszystkich osób nim zainteresowanych (Wronkowska, Zieli ski 1997, 13-14).
Poniewa przedmiotem zainteresowania jest superstruktura i makrostruktura tekstów
normatywnych rozwa ania na temat j zyk prawnego ograniczam do stwierdzenia, i pełni on
rol „słu ebn ” w stosunku do funkcji tekstu aktu normatywnego i elementów jego struktury
globalnej. Potwierdza to równie Zieli ski: „J zyk prawny przejawia si i realizuje si
w konkretnych tekstach prawnych. Dlatego charakterystyka tego j zyka odbywa si
b dzie przez charakterystyk jego tekstów, z uwzgl dnieniem faktu, e teksty prawne s
zawsze tekstami jakich konkretnych aktów prawodawczych – ustaw, rozporz dze albo
uchwał” (Zieli ski 1999, 50). Mam jednak wiadomo , i kwestia j zyka prawnego na
poziomie mikrostruktur tekstowych, zda , syntagm, wyrazów i in. (por. Matulewska
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2007, Kubacki 2008, Grzybek 2009, Gortych i Matulewska 2009, Kaczmarek 2011) jest
tematem intensywnie eksplorowanym w ostatnim czasie, równie w aspekcie
translatologicznym.
Wskazane powy ej teksty maj kilka cech wspólnych a mianowicie: i) s ródłami
powszechnie obowi zuj cego prawa na poziomie krajowym - czyli maj paraleln funkcj , ii)
s sporz dzone w j zyku prawnym (odpowiednio polskim i greckim) – paralelnym typie
j zyka etnicznego, iii) dotycz tych samych lub zbli onych gał zi prawa – maja paraleln
tematyk . Wymienione podobie stwa kształtuj wspóln platform odniesienia niezb dna do
przeprowadzenia bada porównawczych j zyka (Hoey and Haughton 2001, 46), któr mo na
porówna do koncepcji tertium comparationis Krzeszowskiego (Krzeszowski 1990, 15-16).
Na tej podstawie mo na uzna , i analizowane teksty spełniaj warunki, jakie
w translatologii stawia si tekstom paralelnym a mianowicie stanowi : “a text that represents
the same text type as the source text” (Delisle, 1999, 166), czy te stanowi “a text that treats
the same or a closely related topic in the same subject field and that serves as a source for the
<mots justes> and <terms> that should ideally be incorporated into the <target text> to ensure
collocational <cohesion>” (Delisle,1999, 166). W niniejszym opracowaniu nie rozwijam
kwestii innego typu tekstów paralelnych, jaki tworz teksty ródłowe wraz ze swoimi
przekładami (por. Matulewska 2010, 59).
Tekst paralelny w kontek cie translatologii odgrywa istotn rol . Potwierdza
to Kierzkowska (por. Kierzkowska 2008), która rozwin ła teori skoposu Vermeera
mówi ca o kluczowej roli celu przekładu – skoposu. Vermeer stwierdził, i ka demu
tłumaczeniu winno przypisa si cel, który determinuje to, w jaki sposób tłumacz
przekłada tekst dla danego odbiorcy (Vermeer 2003, 229-230). Kierzkowska w swoim
modelu wprowadziła poj cie imperatywu odbiorcy i wyró niła trzy podstawowe typy
odbiorców (Kierzkowska 2008, 88-89). Na potrzeby niniejszej analizy przyjmuje si ,
e odbiorc przekładu prawnego b dzie odbiorca bliski, poniewa jest on zaznajomiony
z tematyk , kultur i okoliczno ciami powstania tekstu ródłowego i tekstu przekładu.
Jest on jednocze nie najbardziej wymagaj cym odbiorc , poniewa w przypadku
przekładu tekstów prawnych, a dokładnie aktów normatywnych, oczekuje on, i tekst
przekładu b dzie ekwiwalentny pod wzgl dem funkcji i stopnia sformalizowania
z tekstem ródłowym. Aby tego dokona nale y stosowa adekwatne rozwi zania
translatorskie (Kielar 1988, 80), które prowadz , w przypadku przekładu tekstów
specjalistycznych wg Kierzkowskiej (Kierzkowska 2008, 96) do uzyskania ekwiwalencji
tekstowo-normatywnej. Kierzkowska wyja nia równie , i , aby tłumacz j osi gn ł,
winien stosowa normy j zykowe i tekstowe wła ciwe dla danego tekstu, którym
w niniejszym opracowaniu jest tekst aktu normatywnego. Orientacja na uzyskanie
w tek cie przekładu cech typowych dla danego typu tekstu sprawia, i analiza
porównawcza tekstów paralelnych jest konieczna, poniewa to one s wiarygodnym
ródłem wiedzy na temat struktury i cech tekstu na ró nych jego poziomach i w ró nych
jednostkach, o czym pisze Neubert (1996, 101): „parallel texts are texts produced by
users of different languages under near-identical communicative conditions. (...) Parallel
text files (...)] are part and parcel of the material and mental equipment of the competent
translator. This equipment is a vast database storing enormous experience. It is the key to
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an extensive knowledge of how texts are structured in the (text) world of different
(communicative) cultures”. Zapewnianie ekwiwalencji ró nych jednostek j zykowych
w oparciu o teksty paralelne winno by zorientowane na j zyk docelowy, równie
w procesie przekładu tekstów prawnych (Pie kos 1999, 182), dlatego te tak wielu
badaczy, do których zalicza si autorka niniejszego tekstu, podkre la istotna rol
znajomo ci i umiej tno ci eksploracji tekstów paralelnych.
Analizowane w niniejszym artykule teksty normatywne nale do jednego
gatunku tekstów prawnych, a mianowicie do gatunku aktów normatywnych Takie teksty
charakteryzuj si stałymi cechami, do których nale y struktura tekstowa (JopekBosiacka 2006, 138). Zarówno konstytucje, jak i ustawy zostan porównane z punktu
widzenia superstruktury, jak i makrostruktury, które rozumie si w niniejszym
opracowaniu zgodnie z twierdzeniami van Dijka: „Superstructures have been defined as
conventionalized schemata, which provide the global “form” for the macrostructural
“content” of a text. Superstructures consist of hierarchical sequences of categories” (van
Dijk 1980, 127). Z twierdzeniem van Dijka zgadza si równie badaczka polskiego
j zyka prawnego Lizisowa, która stwierdza, i „Tekst prawny (…) jest (…) bowiem
realizacj okre lonego schematu ujmowanego jako globalny model tekstu, czyli
superstruktura” (Lizisowa 2006, 32) oraz, e „Struktura gł boka stanowi logiczny plan
tekstu (makrostruktur ) obejmuj c pewien rodzaj zag szczenia tekstu do jego
podstawowego przesłania” (Lizisowa 2006, 34).
Na podstawie przyj tych twierdze na potrzeby procesu analizy porównawczej
opisanych powy ej tekstów paralelnych przyjmuje si zało enie, i superstruktura tekstu
jest schematem formalnym organizuj cym tre tekstu na skal globaln . Z kolei tre
tekstu jest uporz dkowana zgodnie z planem logicznym – makrostruktur .
Struktura tekstów prawnych w uj ciu teorii prawa mo e by równie podzielona
dwustopniowo na: 1) elementy makrokompozycji (tzw. du e cz ci) oraz ii) elementy
mikrokompozycji (małe, podstawowe jednostki) (Malinowski, 2006, 182). Jednak ten
podział ma charakter niezwykle ogólny i nie odgrywa znacz cej roli w prowadzonych
przez autork artykułu bada , która stawia sobie za cel analiz struktur tekstu aktu
normatywnego w aspekcie translatologicznym.
Metoda badawcza
1.

Wybór materiału badawczego

Pierwszym etapem podejmowanej w niniejszym opracowaniu analizy porównawczej jest
wybór tekstów paralelnych, które, jak wspomniano powy ej spełniaj okre lone wymogi. Jak
wspomniano na wst pie niniejszego artykułu analizie zostan poddane akty normatywne
pochodz ce z trzech pa stw: Cypru, Grecji i Polski. Odnalezienie wspólnych cech tekstów
normatywnych jest w tym przypadku nieco utrudnione, poniewa Polska i Grecja nale do
pa stw, w których panuje system prawa stanowionego, podczas gdy na Cyprze stosuje si
prawo precedensowe oparte na systemie brytyjskim, które jednak próbuje si skodyfikowa .
Doskonałym przykładem kodyfikacji prawa common law na Cyprze jest obszerna konstytucja
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b d ca bardzo specyficzn na skal całego systemu prawa stanowionego (Neocleous 2000,
16). Trudno ci z translatologicznego punktu widzenia jest konieczno uwzgl dnienia ró nic
mi dzy greckim j zykiem prawnym a cypryjskim j zykiem prawnym (Vlachopoulos 2008.
108).
Istnienie konstytucji i uznawanie jej za najwy szy w hierarchii akt normatywny
we wszystkich trzech pa stwach62 staje si głównym kryterium doboru tekstów
poddanych analizie porównawczej pod k tem ich superstruktury i makrostruktury.
Kolejnymi aktami normatywnymi poddanymi takiej samej analizie porównawczej
b d kodeks cywilny polski i grecki, ze szczególnym uwzgl dnieniem cz ci dotycz cej
prawa spadkowego. Poniewa w cypryjskim systemie prawnym nie istniej ustawy typu
kodeks, na potrzeby bada wybrano dwie główne ustawy reguluj ce prawo spadkowe na
Cyprze, czyli ustaw o testamentach i dziedziczeniu KEF195 i ustaw o zarz dzaniu
spadkiem osoby zmarłej KEF18963. W tym wypadku wspóln płaszczyzn analizowanych
aktów normatywnych stał si gał prawa, a dokładniej prawo cywilne. Taki wybór sprawia,
i prowadzone badania na poziomie superstruktury i makrostruktury tekstów mog by
w dalszej perspektywie rozwijane na potrzeby przekładu prawnego polsko-greckiego i
grecko-polskiego, o czym mowa b dzie w podsumowaniu bada .
Teksty poddane analizie zostały wybrane na podstawie wspólnego kryterium,
jakim jest ich obecno i rola w cypryjskim, greckim i polskim systemie prawnym.
2.

Proces badawczy

Analiza porównawcza zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym etapie
zostan wyodr bnione i porównane pod k tem obecno ci i nazewnictwa w analizowanych
aktach normatywnych elementy superstruktury tekstu, jakimi s w cz ci nieartykułowanej
aktu normatywnego: tytuł, preambuła, okre lenie podstawy prawnej oraz w cz ci
artykułowane jednostki systematyzuj ce tekst aktów normatywnych: ksi ga, tytuł, cz ,
dział/rozdział, oddział, artykuł, ust p / paragraf, punkt, litera, tiret
W drugim etapie bada zostan wyodr bnione elementy makrostruktury tekstów
normatywnych takie, jak: i) tytuł, ii) przepisy ogólne i szczegółowe, iii) przepisy
o zmianie przepisów obowi zuj cych, iv) przepisy przej ciowe i dostosowuj ce,
v) przepisy uchylaj ce, przepisy o wej ciu ustawy w ycie praz przepisy o wyga ni ciu
mocy obowi zuj cej ustawy (przepisy ko cowe) (Wronkowska, Zieli ski 1997, 28-29)
oraz vi) zał czniki. Podczas analizy porównawczej elementy makrostruktury zostan
opisane pod k tem ich umiejscowienia w te cie, opatrzone opisem tre ci i zbadane
pod k tem elementów superstruktury tekstu, aby wskaza ł czno elementów struktury
tekstowej.
Na potrzeby bada wprowadza si odpowiednie skróty: CyK – Konstytucja Republiki Cypru,
GrK – Konstytucja Republiki Grecji, K – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, które pojawiaj si
w ybarnych miejsach.
63
Na potrzeby bada wprowadza si odpowiednie skróty: GrKC – grecki kodeks cywilny, KC –
polski kodeks cywilny, KEF189 – cypryjska ustawa o zarz dzaniu spadkiem osoby zmarłej,
KEF195 – cypryjska ustawa o testamentach i dziedziczeniu, które pojawiaj si w wybranych
miejsach.
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3.

Podsumowanie bada

Podsumowanie bada zostanie przeprowadzone analogicznie do etapów bada , co
oznacza, i po ka dym etapie bada zostan wysuni te wnioski. Ostateczne wyniki bada
b d przedstawione w kontek cie translatologii legilingwistycznej, a w szczególno ci
w aspekcie zakładanej przez autork przydatno ci analizy porównawczej tekstów
paralelnych na potrzeby teorii przekładu. Na tym etapie autorka podejmie równie prób
ukonstytuowania modelu bada porównawczych tekstów paralelnych, jakimi s akty
normatywne, na poziomie superstruktury i makrostruktury w aspekcie
translatologicznym.
Analiza porównawcza
i)
Analiza superstruktury.
Proces porównania superstruktury badanych aktów normatywnych zostanie uj ty
tabelarycznie, aby zobrazowa podobie stwa i ró nice tekstów pod k tem
poszczególnych kryteriów.
a)

Analiza superstruktury tekstów konstytucji.

Tabela 1: Porównanie elementów superstruktury konstytucji.
Zakładane elementy
superstruktury
tekstów Konstytucji

Tytuł aktu

Preambuła
Cz
Dział/Rozdział
Oddział
Artykuł
Ust p/paragraf
Punkt
Litera

Konstytucja
Rzeczpospolitej
Polskiej

Tytuł:
Konstytucja
Rzeczpospolitej
Polskiej
Preambuła64

:

Artykuł
Cyfra arabska np. 1.

Ze wzgl du na obszerno
ródłowego.
65
Ze wzgl du na obszerno
ródłowego.

Konstytucja
Republiki
Cypryjskiej
:

65

Rozdział

Tiret

64

Konstytucja Grecji

o

Cyfra arabska np. 1. W

Cyfra arabska np. 1.

Litera alfabetu
greckiego np. )

Litera alfabetu
greckiego np. )

tekstu preambuły Konstytucji RP odwołuj czytelnika do tekstu
tekstu preambuły Konstytucji RP odwołuj czytelnika do tekstu
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b) Analiza superstruktury tekstów ustaw.
Tabela 2: Porównanie elementów superstruktury ustaw.
Zakładane
elementy
superstruktury
tekstów ustaw
Tytuł aktu

Polski kodeks cywilny
Tytuł: USTAWA z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny

Grecki kodeks cywilny
:
«

:

Tytuł
Dział
Rozdział
Oddział
Artykuł
Ust p / Paragraf
Punkt
Litera
Tiret

124

195),

Ksi ga i tytuł ksi gi np. Ksi ga Ksi ga
pierwsza. Cz ogólna.

Tytuł i jego nazwa: np.
Tytuł I. Przepisy Wst pne.
Dział i jego tytuł, np.:
Dział I. Osoby fizyczne.
Rozdział i jego tytuł, np.
Rozdział I. Zdolno
prawna i zdolno do
czynno ci prawnych
Artykuł i jego numeracja
Paragraf oznaczony
symbolem § i opatrzony
numeracj .

, ( EF
189.

189).

’
.
:

Okre lenie
podstawy
prawnej

Cz

.

. 2230. 1940
»

Preambuła

Spis tre ci
Ksi ga

Cypryjska ustawa o
zarz dzaniu spadkiem osoby
zmarłej, KEF 195 i cypryjska
ustawa o testamentach i
dziedziczeniu, F 189.
:
195. O

( EF

Opcjonalnie podanie
podstawy prawnej
sporz dzenia tekstu w
j zyku greckim (KEF 195).
.

i jej tytuł np.

.

Cz –
o i jej tytuł,
np.:
.
(KEF 195),
.
(KEF
189).

Rozdział i jego tytuł, np.
.
.
Artykuł –
i jego
numeracja: lub artykuł, jego
numeracja i tytuł, np.:
.

Artykuł , jego
numeracja i tytuł, np.:
2.
Paragraf oznaczony
numeracj .
Litera alfabetu greckiego
np. ).
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c)
Wnioski
1.
Analiza na poziomie superstruktury wskazuje ró nice i podobie stwa pod k tem
organizacji tekstu, jego jednostek, podziałów i nazw. W aspekcie translatologicznym jest
niezwykle przydatna, poniewa dostarcza konotatów formalno-tekstowych wła ciwych
dla tekstów prawnych ró nych systemów prawnych i pa stwowych, co wskazano
w odpowiednich wierszach tabeli, np.: wiersz Tytuł aktu, w którym wskazano greckie
konotaty dla poj cia tytuł:
.
2.
Przeprowadzona analiza tekstów na poziomie superstruktury wskazuje równie
problemy w odnajdowaniu wła ciwych konotatów. Doskonałym przykładem jest słowo
, które w przypadku przekładu z j zyka greckiego na j zyk polski greckiego
aktu normatywnego oznacza rozdział por. tab. 2, wiersz Rozdział). Jednak w przypadku
przekładu grecko-polskiego cypryjskiego aktu normatywnego słowo
u ytego
w tytule aktu normatywnego nale ałoby przetłumaczy nie jako rozdział, ale raczej jako
uchwała (Izby Reprezentantów), w szczególno ci, e wyst puj ce w tytule słowo
ma polski konotat ustawa utrwalony w przekładzie greckich i cypryjskich aktów
normatywnych na j zyk polski (por. Tab. 2. wiersz Tytuł aktu).
Powy sze rozwa ania sprowadzaj si do stwierdzenia, i przeprowadzona analiza
porównawcza aktów normatywnych na poziomie superstruktury wskazuje problemy
w procesie ustalania konotatów dla przekładu prawnego polsko-greckiego i grecko
polskiego, poniewa wskazuje na ró nice pomi dzy greckim j zykiem prawnym
i cypryjskim j zykiem prawnym na poziomie tekstowym. W procesie przekładu, kiedy
nale y podj decyzj o wyborze ekwiwalentu translacyjnego, odgrywa to kluczow rol ,
o czym wspomniano powy ej powołuj c si na Vermeera i Kierzkowsk . Jednocze nie
przeprowadzona analiza jest
ródłem gotowych i wiarygodnych rozwi za
translatorskich, o czym wspomniano w pierwszym wniosku płyn cym z przeprowadzonej
analizy. Wyodr bnione rozwi zania translatorskie, a dokładnie wskazane konotaty, mog
mie zastosowanie równie w przekładzie prawniczym, np. w sytuacjach, kiedy w tek cie
prawniczym (np. umowa o prac ) przywołuj si odpowiednie akty normatywne.
ii)

Analiza makrostruktury.

Proces porównania makrostruktury badanych aktów normatywnych zostanie uj ty
tabelarycznie, aby zobrazowa podobie stwa i ró nice tekstów pod k tem
poszczególnych kryteriów.

125

Comparative Legilinguistics vol. 14/2013
a)

Analiza makrostruktury tekstów konstytucji.

Tabela 3: Porównanie elementów makrostruktury konstytucji.
Zakładane
elementy
makrostrukt
ury tekstów
Konstytucji

Konstytucja
Rzeczpospolitej Polskiej

Tytuł

Konstytucja
Rzeczpospolitej Polskiej

Przepisy
ogólne
i
szczegółowe
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Rozdział I (art. 1-29)
RZECZPOSPOLITA
Rozdział II (art. 30-86)
WOLNO CI, PRAWA
I OBOWI ZKI
CZŁOWIEKA I
OBYWATELA
Rozdział III (art. 87-94)
RÓDŁA PRAWA
Rozdział IV (art. 95125) SEJM I SENAT
Rozdział V (art. 126145) PREZYDENT
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Rozdział VI (art. 146162) RADA
MINISTRÓW I
ADMINISTRACJA
RZ DOWA
Rozdział VII (art. 163172) SAMORZ D
TERYTORIALNY
Rozdział VIII (art. 173201) S DY I
TRYBUNAŁY
Rozdział IX (art. 202215) ORGANY
KONTROLI
PA STWOWEJ I
OCHRONY PRAWA
Rozdział X (art. 216227) FINANSE
PUBLICZNE
Rozdział XI (art. 228234) STANY

Konstytucja Republiki
Cypryjskiej

Konstytucja Grecji

:
':
(

1-2)
':
(

3)
(

25) 2

:

4-

,

:

26-29)
':
:

(

30-34)
:

(

49-50)

1-

(

6-35)

':
(

(

5)

35-48)

(

36-60)

V

(

61-85)
V

(

86-111)
V

:

(
':

:

112-114)

(
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NADZWYCZAJNE

(

54)

51:

(

55-58)
:

(

59-63)
:

(

64-

72)

:
(

77)

73-

(

117)

118-121)
V

125)

:
(

78-80)

':

(

(

122-

(

126-

VII

:
(

83)

128)

115-

(

81-

129-132)

:
(

86)

':

84-

(

133-151)

:
(
(

100 )
(

87-92)
:

':
101-102)
:

94:

(

152-164)
165-168)
169-178)

(
(
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(

104

103:

(

Przepisy o
zmianie
przepisów
obowi zuj c
ych
Przepisy
przej ciowe i
dostosowuj
ce

Przepisy
uchylaj ce,
przepisy o
wej ciu
ustawy w
ycie praz
przepisy o
wyga ni ciu
mocy
obowi zuj c
ej ustawy
(przepisy
ko cowe)
Zał czniki

128

:

106)
:

':
(

110)

:
(

Przepisy ko cowe
zawarte w Rozdziale
XIII (art. 236-243)

':

(

Przepisy o zmianie
konstytucji zawarte w
Rozdziale XII (art. 235)

Przepisy przej ciowe
zawarte w Rozdziale
XIII (art. 236-243)

105)

(

109)

':
':

111-119)

(

':
':

120.

187-199)

106)
:

179-186)

(

(

1071

Zał cznik(zawiera traktat
gwarancyjny), Zał cznik
(zawiera
Traktat o sojuszu
zbrojnym), Zał cznik (zawiera
Spis fundamentalnych
artykułów konstytucji
Republiki Cypru)
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b)

Analiza makrostruktury tekstów ustaw.

Tabela 4: Porównanie elementów makrostruktury ustaw.
Zakładane
elementy
makrostruktury
tekstów
Konstytucji

Polski kodeks
cywilny

Tytuł

Tytuł: USTAWA z
dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks
cywilny

Przepisy ogólne
i szczegółowe

Przepisy ogólne
zawarte w ksi dze
(w pierwszych jej
artykułach) i
nast puj cych
jednostkach
superstruktury
tekstu: Ksi ga,
Tytuł
Dział, Rozdział,
Artykuł, Paragraf,.
Przepisy
szczegółowe
zawarte w
zorganizowane w
nast puj cych
jednostkach
superstruktury
tekstu: Ksi ga,
Tytuł
Dział, Rozdział,
Artykuł, Paragraf,
np.:
KSI GA
CZWARTA
SPADKI (Art. 9221088)
Tytuł I. Przepisy
ogólne (art. 922930)
Tytuł II.
Dziedziczenie
ustawowe (art. 931-

Cypryjska ustawa o
zarz dzaniu spadkiem
osoby zmarłej, KEF 195 i
cypryjska ustawa o
testamentach i
dziedziczeniu,
F 189.
:
195. O

Grecki kodeks
cywilny

:
.
«

. 2230. 1940
»

Przepisy ogólne
(
)
zawarte w ksi dze (w
pierwszych jej
artykułach) i
nast puj cych
jednostkach
superstruktury tekstu:
Ksi ga ,
Rozdział Artykuł –
.
Przepisy szczegółowe
(
)
zawarte w
zorganizowane w
nast puj cych
jednostkach
superstruktury tekstu:
Ksi ga ,
Rozdział Artykuł –
. np.:

[

1710-1715]
-

[

1716-1780

,

, ( EF 195),
189.
( EF
189).
Przepisy ogólne (
) zawarte i
zorganizowane w
nast puj cych jednostkach
superstruktury tekstu:
Cz
–
o , Artykuł ,
Paragraf oznaczony
numeracj , Litera alfabetu
greckiego np. ). W KEF
195 zawarte w cz ci
pierwszej ,
zatytułowanej Przepisy
ogólne (artykuły 1-20 –
120).
W KEF 189 w cz ci
pierwszej brak
wyodr bnionych przepisów
ogólnych, znajduj si tu
jednak przepisy wst pne –
maj ce natur ogóln , gdzie
zamieszcza si np.
terminologie i definicj
legalna obowi zuj c w
tym akcie normatywnym:
Cz
I. Przepisy wst pne –
.
. Ponadto
przepisy ogólne znajduj si
równie w Cz ci VI.
Zarz dzanie – przepisy
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940)
Tytuł III.
Rozrz dzenia na
wypadek mierci
Dział I. Testament
(art. 941-958)
Dział II. Powołanie
spadkobiercy (art.
959-967)
Dział III. Zapis i
polecenie (art. 968985)
Dział IV.
Wykonawca
testamentu (art.
986-990)
Tytuł IV. Zachowek
(art. 991-1011)
Tytuł V. Przyj cie i
odrzucenie spadku
(art. 1012-1024)
Tytuł VI.
Stwierdzenie
nabycia spadku i
ochrona
spadkobiercy (art.
1025-1029)
Tytuł VII.
Odpowiedzialno
za długi spadkowe
(art. 1030-1034)
Tytuł VIII.
Wspólno maj tku
spadkowego i dział
spadku (art. 10351046)
Tytuł IX. Umowy
dotycz ce spadku
(art. 1047-1057)
Tytuł X. Przepisy
szczególne o
dziedziczeniu
gospodarstw
rolnych (art. 10581088)

[
1781-1812]
[
1845]

1813-1824]
[

-

[

1846-1859]
1860-1864]
1865-1870]
[

[
[

1871-1883]
-

1884-1894]
1895-1900]

[
[

-

[
1901-1912]
1913-1922]
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1825-

ogólne (artykuły 31-47) –
VI,
–
(
31-47).
Przepisy szczegółowe
(
) zawarte
i zorganizowane
w nast puj cych
jednostkach superstruktury
tekstu:
Cz
–
o , Artykuł ,
Paragraf oznaczony
numeracj , Litera alfabetu
greckiego np. ).
W KEF 195 s to
odpowiednio:
II. I
(
21-43)
III.
I I
I
I I
(
4451)
IV.
I I
I
I (
5255).
W KEF 189 s to
odpowiednio:
I
I
I
I
I
I
(
3-8)
III
,
I
I
I
(
9-11)
IV
I
(
12-24)
V
I
I

[

I
I
30)

I I
VII

(
I I

I
25-

Karolina GORTYCH-MICHALAK, Super-I Makrostruktura polskich, greckich…
I
-

I (

51-59)

[

1923-1941]

1942-1955]

[
-

[

1956-1966]

1967-2010]
2016]

-

[

2011-

[

-

[
2017-2031]
-

Przepisy o
zmianie
przepisów
obowi zuj cych

Przepisy poza
tekstem kodeksu
cywilnego66

[
2032-2035]
Przepisy poza tekstem
kodeksu cywilnego67

KEF 189:
Przepisy niewyodr bnione
do adnej cz ci,
podzielone jedynie na
artykuły zebrane pod
jednym tytułem
I
I I
I I

I I

I
(
48-10), które zawieraj
66
Zmiany w polskim Kodeksie Cywilnym s wprowadzane na mocy innych ustaw. Ostatnie akty
normatywne zmieniaj ce Kodeks cywilny to Ustawy z roku 2011: Ustawa z dnia 16 wrze nia 2011
r. o timeshare i Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw.
67
Zmiany w GrKC wprowadza odr bna ustawa, która towarzyszy GrKC w wydaniach
promulgacyjnych i innych: Ustawa wprowadzaj ca:
.
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Przepisy
przej ciowe i
dostosowuj ce
Przepisy
uchylaj ce,
przepisy o
wej ciu ustawy
w ycie oraz
przepisy o
wyga ni ciu
mocy
obowi zuj cej
ustawy
(przepisy
ko cowe)
Zał czniki

Jak wy ej.

Jak wy ej.

Jak wy ej.

Jak wy ej.

informacje o zmianie
przepisów obowi zuj cych.
Zał cznik: 1.
vo o

v
o o

Zał cznik pierwszy (artykuł
46 z obja nieniem)
Zał cznik drugi (artykuł 48 (2) tabela stopni
pokrewie stwa.

c)

Wnioski

1.
Analiza na poziomie makrostruktury wskazuje ró nice i podobie stwa
w logicznym układzie tekstu. Wskazuje miejsca wspólne lub ich braki oraz lokalizuje je.
Dzi ki temu w perspektywie dalszych bada kontrastywnych powy szych tekstów
w aspekcie translatologicznym rysuje si mo liwo wyłonienia wielu ekwiwalentów
translacyjnych na poziomie zda , syntagm, fraz i wyrazów (por. Tab. 4 wiersz Przepisy
ogólne i szczegółowe). Przywołany w nawiasie przypadek otwiera pole do dalszych
bada na ni szych poziomach struktury, np. porównanie definicji legalnych prowadzi
do uzyskania ekwiwalentów translacyjnych (Gortych-Michalak 2010: 200-201).
2.
Analiza na poziomie makrostruktury wskazuje lokalizacj na mapie aktu
normatywnego poszczególnych elementów makrostruktury. Znajomo planu logicznego
aktu normatywnego wła ciwego dla danego systemu prawnego zwi ksza perspektyw
badawcz analizy porównawczej tekstów. Uzasadnia dokonanie wyboru tekstów
paralelnych maj cych inne cechy wspólne, np. inna gał prawa, jak jest prawo
mi dzynarodowe (po zawarto zał czników Konstytucji Republiki Cypru, Tab. 3, wiersz
Zał czniki).
3.
Ró ny stopie kodyfikacji aktów normatywnych w Polsce, Grecji i na Cyprze,
wynikaj cy z panuj cych w tych pa stwa systemów prawnych, jaki jest widoczny
szczególnie w tabeli 4 powy ej, w aspekcie translatologicznynm uzasadnia u ycie
ró nych technik zapewniania ekwiwalencji w procesie przekładu, np. wykorzystanie
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cypryjskiej frazy
/
pochodz cego z prawa
konstytucyjnego na potrzeby zapewnienia ekwiwalentu dla polskiej frazy przepisy
przej ciowe pochodz cego z prawa cywilnego.
Podsumowanie bada
Na podstawie przeprowadzonych bada mo na stwierdzi , i przeprowadzenie analizy
porównawczej tekstów aktów normatywnych na poziomie ich superstruktury
i makrostruktury jest w aspekcie translatologii legilingwistycznej warto ciow metod
słu c zapewnianiu ekwiwalentów translacyjnych. Metoda ta jest szczególnie u yteczna
w sytuacji, kiedy w ró noj zycznych tekstach paralelnych nie istniej konotaty. Wówczas
prowadzenie bada porównawczych tekstów maj cych paralelne cechy i funkcje mo e
dostarczy adekwatne rozwi zania translatorskie.
Powy sze badania zostały przeprowadzone w kilu fazach, które uporz dkowane
tworz nast puj cy model bada :
1. Porównanie systemów i kultur prawnych – poznanie ródeł prawa.
2. Okre lenie cech paralelnych dla tekstów.
3. Wybór tekstów paralelnych maj cych cechy paralelne.
4. Analiza porównawcza tekstów paralelnych spełniaj cych powy sze wymogi
na poziomie superstruktury i makrostruktury (poj cia ł cz ce si ze sob (por.
van Dijk 1980, 127).
5. Zestawienie cech wspólnych i ró nic porównywanych tekstów.
6. Wyłonienie ekwiwalentnych jednostek j zyka w celu stworzenia rozwi za
translatorskich np. zapewniania ekwiwalencji.
7. Okre lenie dalszych perspektyw badawczych np. dla innych korpusów tekstów
paralelnych lub innych poziomów struktury tekstu.
Zako czenie
Celem niniejszego opracowania była analiza porównawcza tekstów cypryjskich, greckich
i polskich aktów normatywnych na poziomie ich superstruktury i makrostruktury.
Otrzymane wyniki bada potwierdzaj ogólnie przyj te w teorii przekładu twierdzenie
o wysokiej warto ci badan porównawczych a w szczególno ci bada tekstów
paralelnych.
Zadowalaj ce wyniki przeprowadzonego badania daj podstawy do dalszego rozwoju
analogicznych bada
porównawczych na innych korpusach tekstowych oraz
z perspektywy innych elementów struktury tekstowej w aspekcie translatologicznym.
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