
I. Krasicki in een 

Historyja (1779) 

wiele pożytecznych nauk (40) 

(I, 6) 

Ojciec sławnego Annibala (54) 

(I, 9) 

dni moje słodkie (79) (I, 14) 

Pyrrhonizm (...) nie zgadzał 

się z moim sposobem 

Krasicki in een “Nederduitsch Klee
 

 

TABEL I 

Eine gefundene Geschichte (1785) De onstervelijke reiziger 

viele nützliche Wissenschaften (35) zeer veele nuttige 

wetenschappen (28)

Ojciec sławnego Annibala (54) der Vater des berühmtem Hannibal 

(50) 

de vader van den zoo zeer 

beroemden Hannibal (42)

meine angenehmen Tage (75) mijne aangenaamste dagen 

Der Pyrrhonismus (...) stimmte nicht 

mit meiner Denkungsart überein 

Het Pyrhonismus (...) stemde 

met mijne denkswijze geheel 

Nederduitsch Kleed” 

 

De onstervelijke reiziger 

(1791) 

zeer veele nuttige 

wetenschappen (28) 

de vader van den zoo zeer 

beroemden Hannibal (42) 

mijne aangenaamste dagen 

(65) 

Het Pyrhonismus (...) stemde 

met mijne denkswijze geheel 



myślenia (92) (I, 17) (87) niet overeen (77) 

przyjaciela (95)  (I, 17) einen Freund (90) eenen waaren vriend (79) 

August (...) przyjął mile (122) 

(I, 21) 

Augustus (...) empfieng ihn 

freundlich (117) 

 

Augustus (...) ontving hen 

zeer vriendelijk (103) 

kochała męża (133) (I, 23) sie (...) liebte ihren Gemal (129) zij (...) beminde boven alles 

haaren Echtgenoot (114) 

ciekawość (170) (II, 5) Neugierde (167) eene hevige 

nieuwsgierigheid (148) 

z zadziwieniem (179) (II, 6) mit Bewunderung (176) met de uiterste 

verwondering (157) 

 

TABEL II 

Historyja (1779) Eine gefundene Geschichte (1785) De onstervelijke reiziger 

(1791) 

wielkiego wodza (54) (I, 9) eines großen Feldherrn (50) een (...) groot en 

roemwaardig Veldoverste 

(42) 

Zwłoką (65) (I, 12) durch sein Zögern (60) door zijn talmend dralen 

(52) 

z płochej dumy (69) 

(I, 13) 

über den eitlen Stolz (64) over de verwaand-heid en 

den iedelen hoogmoed (56) 

zazdrość (71) (I, 13) den Neid (66) nijd en afgunst (58) 

ich wszystkie zabiegi były 

plonne (81) (I, 15) 

alle ihre Bemühungen waren 

vergebens (76) 

alle hunne bemoejingen en 

arbeid waren te vergeefs 

(67) 

majętności (84) 

(I, 16) 

der Güter (79) de goederen en 

eigendommen (70) 



pobocznemi ulicami 

(86) (I, 16) 

durch Seitengäschen (81) 

 

door kleine bijstraatjes en 

steegjes (71) 

poczciwi ludzie (86) 

(I, 16) 

rechtschaffene Leute (81) braave rechtschapene 

menschen (72) 

jęczenie (94) (I, 17) ein Stöhnen (89) steenen en kermen (78) 

spoczywali bez trwogi (101) 

(I, 18) 

ruheten sie ohne Sorgen (97) waren zij veilig en sliepen 

zonder zorgen (85) 

z tych powodow (108) (I, 19) Aus diesen Gründen (104) Uit deze gronden en om 

zulke gewigtige redenen 

(91) 

bogactw (110) 

(I, 19) 

Reichthümer (105) schatten en rijkdommen 

(93) 

ich złączenie (118) 

(I, 20) 

ihre Verbindung (114) hunne vereeniging en 

bondgenootschap (100) 

pomiędzy skałami (120) (I, 

21) 

zwischen Felsen (115) tuschen de klippen en rotsen 

(101) 

wyboru pospolstwa (137) (II, 

1) 

der Wahl des Volkes (133) de beslissing, en keuze des 

volks (118) 

tyle okrucieństw (146) (II, 2) so viel Grausamkeit (143) zoo veele gruwelen en 

onmenschelijke daden (126) 

tyranami (167) (II, 4) die Tyrannen (165) de Tierannen en 

Onderdrukkers (146) 

Leniwy (193) (II, 9) träge (188) zeer traag en vadzig (169) 

wszczęte rozterki (208) (II, 

11) 

die entstandenen Streitigkeiten 

(203) 

opgekomene twisten en 

tweedragten (182) 

W żartach czasem miary nie 

zachował (131) (I, 22) 

Im Scherz hielt er bisweilen keine 

Gränzen (126) 

In het boerten, schertsen en 

nu en dan schimpschenten 

en steeken onder water 



geven, kende hij dikwerf 

geen maat (111) 

niesłusznie oczernionym 

(163) (II, 4) 

unrechtmäßiger Weise 

angeschwärtzt (161) 

onrechtvaardig bij de 

waereld zwart gemaakt, 

gelastert en ten toon gestelt 

(142) 

 

TABEL III 

Historyja (1779) Eine gefundene Geschichte (1785) De onstervelijke reiziger 

(1791) 

Pobiegłem do Hannona (49) 

(I, 8) 

Ich lief zu dem Hannon (44) Ik liep vol verrukking van 

blijdschap tot Hannon (36) 

moj zaś manuskrypt 

oryginalny trwał długo u mnie 

(126) (I, 21) 

Mein mit Cicero’s eigener Hand 

geschriebenes Original hatte ich 

lange (122) 

Het Handschrift van Cicero 

zelve bewaarde ik zeer lange 

als een onschatbaar 

heiligdom (107) 

Oktawią wpoł-martwą z 

pokojow Cesarskich 

zaniesiono (130) (I, 22) 

die Octavia halb todt aus dem 

Gemache des Cäsars getragen wurde 

(125) 

Octavia wierd half dood, 

verbleekt en zwijmende van 

aandoening, uit de kamer 

van Caesar gedraagen (110) 

na marmurze (141)  

(II, 1) 

auf Marmor (137) op een pragtige 

marmersteen (122) 

panowaniem swoim 

(150) (II, 2) 

durch seine Regierung (147) zijne wijze en 

menschlievende regeering 

(130) 

poczciwość (158) (II, 3) Ehrlichkeit (155) eerlijkheid en trouw, 

onderwerping aan ’s lands 

wetten en gehoorzaamheid 

omtrend de overheid (137) 

nad rzeczką (162) (II, 4) am Bache (160) aan de rand van een zagt 

murmlend beekje (141) 

dobry jest dar wymowy (99) die Sprache ist ein großes Geschenk de spraak een zeer groot 



(I, 17) (95) geschenk van God is (83) 

ptastwem (...), ktore mnie 

wielce bawiły śpiewaniem 

swoim (200) (II, 10) 

Vögeln (...), die mich durch ihren 

Gesang sehr unterhielten (195) 

vogelen (...), die mij door 

hunne kunstelooze gezangen 

verlustigden en tot den 

Weldadigen Schepper aller 

dingen opleiden (175) 

 

TABEL IV 

Historyja (1779) Eine gefundene Geschichte (1785) De onstervelijke reiziger 

(1791) 

z tych nieoszacowanych 

skarbow czerpali wszyscy 

(109) (I, 19) 

aus dieser Quelle schöpften alle 

(105) 

uit dezen Bronwel kon elk, 

die lust had, de wateren der 

wijsheid scheppen (92) 

Śmierć jego była letka, nie 

chorując prawie po-mału 

gasnął (116) (I, 20) 

Sein Tod war sanft, denn er vergieng 

gleichsam ohne krank zu seyn (112) 

Zijn dood was zagt, de lamp 

zijns levens wierd 

uitgeblust, zonder dat men 

bijna eenige ziekte aan hem 

bespeurde (98) 

 

TABEL V 

Historyja (1779) Eine gefundene Geschichte (1785) De onstervelijke reiziger 

(1791) 

w kącie mojej ciemnicy (85) (I, 

16) 

in einen Winkel meines finsteren 

Loches (80) 

in een hoek van deze mijne 

duistere wooning, of liever 

van dit akelige gat (71) 

Stan Rycerski prywatnym 

zyskiem zaprzątniony (105) 

(I, 18) 

Der Ritterstand ist mit dem 

Privatnuzen beschäftigt (101) 

De Ridderschap werkt thans 

naar de verfoeielijke regelen 

der snoodste baatzugt (89) 

sześciu pleczystych Liktorów 

(89) (I, 16) 

sechs breitschultrige Häscher (85) zes welgespierde 

Dievenleiders (75) 

 

 



TABEL VI 

Historyja (1779) Eine gefundene Geschichte (1785) De onstervelijke reiziger 

(1791) 

ale przestrzeżeni Odźwierni 

nie puścili go (34) (I, 4) 

da es aber den Thürstehern 

verbothen war, ihn herein zu lassen, 

so mußte er wieder abziehen (30) 

maar wijl den 

deurbewaarderen 

uitdruklijk verbooden was, 

hem toegang tot den vorst te 

verleenen, zoo moeste hij 

ongetroost weder weggaan 

(23) 

Sprawiedliwość ustała. Gwałty 

straszyły miesz-kańcow (120) 

(I, 21) 

Die Gerechtigkeit war vertrieben, 

Gewaltthätigkeiten schrekten die 

Einwohner (116) 

De Gerechtigheid was 

verdreeven, willekeurige 

geweldenarijen hadden 

deszelvs plaats vervangen, 

en deeden de inwoonderen 

gedurig vreezen en beeven 

(101) 

Wszędzie go też pragniono 

bardziej dla rozmowy, niż 

czytania wierszow (130) (I, 

22) 

man ließ ihn auch allenthalben zu 

sich bitten, mehr um der 

Unterredung als des Deklamirens 

der Verse willen (125) 

Men liet hem bijkans ook 

overal in gezelschap 

verzoeken, meer echter 

wegens zijne 

onderhoudende en het 

gezelschap verlustigende 

invallen en onderredingen, 

als wel wegens het opzeggen 

zijner gedichten (110) 

on umiał być wdzięcznym 

(131)  (I, 22) 

er wußte gefällig zu seyn (127) hij verstond buiten maten de 

kunst, om behaaglijk en 

inneemend met de schoone 

sexe te verkeeren (112) 

Krzyczał lud płochy, a Seneka 

nieznacznie trącał Nerona, 

żeby oświadczał wdzięczność 

za okrzyki (144) (II, 2) 

Das wilde Volk schrie, und Seneca 

stieß, da er es nicht merklich machen 

wollte, den Nero an, er möchte seine 

Dankbarkeit für des Zujauchzen 

bezeigen. (141) 

Zoodra het woeste en 

verblinde volk hunnen 

keizer, Nero, zag, 

schreeuwde, handklapte en 

juichte het; Seneca, die dit 

opmerkte, en zulks niet 



zonder erkentelijkhed wilde 

doen voorbij gaan, stiet Nero 

aan, om niet openlijk hem 

zijne verplichting onder het 

oog te brengen, en gaf hem 

heimelijk te kennen, dat hij 

zijne dankbaarheid moeste 

betoonen voor de 

toejuiching van het volk 

(124) 

nie przestał dobrze czynić 

(150) (II, 2) 

hat er nicht aufgehöret Gutes zu thun 

(148) 

[hij] liet niet na rondsom 

zich zegen, vaderlijke 

goedheid en weldadigheid 

uit te storten (130) 

ich Juliusz, nieprawy nasz 

zwyciężca (164) (II, 4) 

ihr Juliusz, unser unrechtmäßiger 

Ueberwinder (162) 

Hun Keizer Julius, die 

onrechtmatig ons 

behandeld, ons onderdrukt 

en onrechtvaerdig 

overwonnen heeft,  (143) 

sprawiłem wspaniały pogrzeb 

Neoklesowi (175) (II, 5) 

bereitete ich dem Neocles ein 

prächtiges Grabmal (172) 

liet ik, ter eeren van Neocles, 

en tot een eeuwig 

aandenken aan dezen 

braaven man, een heerlijke 

grafnaald oprichten (152) 

Tak przykładny obrządek 

wycisnął, łzy z oczu moich 

(192) (II, 8) 

Ein so exemplarischer Gebrauch, 

preßte Thränen aus meinen Augen 

(188) 

Een zo voordelig en 

voorbeeldig gebruik, 

waardoor zoo veel tot 

algemeen nut van het 

menschdom kan te weeg 

gebragt worden, perste de 

tranen van het oprechtste en 

menschlievendste gevoel uit 

mijn oogen (168) 

błąkałem się przez kilka 

miesięcy między gorami, 

wszedłem na koniec w niziny, 

Ich irrte etliche Monate zwischen 

den Gebirgen umher, endlich kam ich 

in niedere Gegenden; aber sie waren 

Ik doolde eenige maanden 

tuschen de bergen, en, na 

bijna moedeloos geworden 



ale te, piaszczyste, żadnego 

dać nie mogły pożywienia. 

(199) (II, 10) 

sehr sandig und konnten ohnmöglich 

Menschen ernähren (194) 

te zijn, kwam ik op laagtens, 

doch die zoo vol zand waren, 

en zoo veele woestheid 

vertoonden, dat ik zeer wel 

begrijpen kon, dat ze geen 

menschen zouden kunnen 

onderhouden (174) 

nie nadgrodzi wiek śmiechu 

łzy jednej ukrzywdzonego 

(99) (I, 17) 

Ein Jahrhundert beständiges Lachen 

ersezt nicht eine einzige Thräne des 

Verspotteten (95) 

Wanneer men eene geheele 

eeuw kon doorbrengen met 

vrolijk te lachen, dan zou dit 

nog niet een eenige traan 

vergoeden van hem, dien wij 

eens of meermaalen bespot 

hebben (84) 

 

TABEL VII 

Historyja (1779) Eine gefundene Geschichte (1785) De onstervelijke reiziger 

(1791) 

25. dnia Lipca (52) (I, 9) 

 

den fünf und zwanzigsten Junii (47) den vijf en twintigsten der 

maand juni (39) 

dnia 22. Listopada (151) (II, 3) den zwey und zwanzigsten des 

Herbstmonats (148) 

den tweeëntwintigsten van 

Herfstmaand (131) 

przyczynę nazwiska Gniezna 

od znalezionego tam orlego 

gniazda (203) (II, 10) 

die Ursache des Namens der Stadt 

Gnesen, im polnischen Gniezna, 

einem daselbst gefundenen 

Adlersneste, welches im Polnischen 

Gniazdo heißt 

den oorsprong des naams 

der Stad Gnesen, die in het 

Poolsch Gniezna heet, van 

een aldaar gevonden 

Adelaars-Nest, het geen in 

de poolsche taal Gniazdo 

genoemd word (178) 

dana mi była osada, którą 

nazwałem Koninem (214) 

(II, 11) 

bekam ich eine Colonie, die ich Konin 

nannte, von dem polnischen Worte 

Koé [sic], welches ein Pferd bedeutet 

(209) 

ontving ik een Colonie, die ik 

Konin noemde, afgeleid van 

het Poolsche woord Koé 

[sic], dat een paard 

beteekent (187) 



 

TABEL VIII 

Historyja (1779) Eine gefundene Geschichte (1785) De onstervelijke reiziger 

(1791) 

nadmorską krainę osiedli 

(206) (II, 11) 

[sie] sezten sich in einem Ansee 

Lande fest (201) 

[zij] naamen hun verblijf in 

een Hanze land (181) 

“Hanze-Land. De Hanze-

Steden zijn zulke, die aan de 

zeekant gelegen, en 

onderling met elkander tot 

den Koophandel verbonden 

zijn. Hanzelanden, die een of 

meer dergelijke Steden in 

zich bevatten. DE 

VERTAALER.” (181) 

  

TABEL IX 
 

Historyja (1779) Eine gefundene Geschichte (1785) De onstervelijke reiziger 

(1791) 

Wszędzie go też pragniono 

bardziej dla rozmowy, niż 

czytania wierszow (130) (I, 

22) 

man ließ ihn auch allenthalben zu 

sich bitten, mehr um der 

Unterredung als des Deklamirens 

der Verse willen (125) 

Men liet hem bijkans ook 

overal in gezelschap 

verzoeken, meer echter 

wegens zijne 

onderhoudende en het 

gezelschap verlustigende 

invallen en onderredingen, 

als wel wegens het opzeggen 

zijner gedichten (110) 

Bitwa pod Trazymeną (62) (I, 

11) 

die Schlacht bey dem 

Trasymenischen See (58) 

de slag bij de Trasymenische 

zee (50) 

 

  



J.U. Niemcewicz

Lejbe i Siora (1821) 

Skarżymy się, że nasz rząd 

polski trzyma w ucisku, że 

nas nie dopuszcza do praw 

obywatelskich, że nam 

Niemcewicz in een “Nederduitsch Klee

 

 

TABEL I 

Levi und Sara (1825) Levi en Sara (1825)

Skarżymy się, że nasz rząd 

polski trzyma w ucisku, że 

nas nie dopuszcza do praw 

Wir beklagen uns, daß 

die Polnische Regierung 

uns in Unterdrückung 

hält, daß sie uns keine 

Wij beklagen ons dat de 

regering der landen, die wij 

bewonen, ons onderdrukt, 

dat zij ons de regten der 

Nederduitsch Kleed” 

 

(1825) 

Wij beklagen ons dat de 

regering der landen, die wij 

wonen, ons onderdrukt, 

dat zij ons de regten der 



tamuje drogi przemysłu i 

wyniesienia; lecz cóż rząd 

ten odpowiada na skargi i 

żądania nasze? Chcecie 

używać zarówno z nami 

praw obywatelstwa, lecz po 

czymże poznamy, że 

jesteście obywatelami, 

Polakami? [...] wszak wy 

sami wyznajecie, że Polska 

nie jest ojczyzną waszą, 

żeście tylko przechodniami 

w tym kraju. (86) 

staatsbürgerlichen 

Rechte zugesteht und 

uns die Wege zur 

Aufklärung und 

Veredlung abschneidet. 

Aber was antwortet der 

Staat auf unsere Klagen 

und Beschuldigungen? – 

„Wollt Ihr die 

bürgerlichen Rechte 

gleich uns genießen, so 

müsst Ihr uns auch 

beweisen, dass Ihr 

Bürger, daß Ihr Polen 

seyd! [...] Erklärt Ihr 

doch offen, daß Polen 

euer Vaterland nicht 

sey, und daß Ihr bloße 

Pilger wäret. (193) 

burgers van den Staat 

onthoudt, en ons de regten 

der burgers van den Staat 

onthoudt, en ons de wegen 

ter verlichting en 

veredeling afsnijdt. Maar 

wat antwoordt de Staat op 

onze klagten en 

beschuldiging? “Wilt gij de 

burgerlijke regten, gelijk 

wij, genieten, dan moet gij 

ook bewijzen, dat gij 

wezenlijk inwoner en 

burger zijt? [...] Gij verklaart 

immers openlijk, dat ons 

land uw vaderland niet is, 

en dat gij slechts pelgrims 

zijt. (146-147) 

 

 

Lejbe i Siora (1821) 

TABEL II 

Levi und Sara (1825) 

   

Levi en Sara (1825) 

Smutną jest rzeczą uważyć, 

jak daleko starszyzna nasza 

zostawiła Izraelitów pol-

skich w tyle tej cywilizacji, 

w której współ z nami 

wierzący innych krajów tak 

wielkie uczynili postępy. 

(88) 

Es ist eine traurige 

Betrachtung, zu sehen, 

wie weit die Polnischen 

Israeliten durch die 

Schuld ihrer Aeltesten 

hinter jener Civilisation 

zurückgeblieben sind, in 

welcher unsere 

Glaubensgenossen in 

andern Ländern so 

weite Fortschritt 

gemacht haben. (200) 

Het is treurig te moeten 

zien, hoever de Poolsche en 

andere Joden door de 

schuld hunner oudsten ten 

achtere zijn, ten aanzien 

van de beschaving, in welke 

onze geloofsgenoten in 

andere landen zulke 

aanzienlijke vorderingen 

gemaakt hebben. (151) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lejbe i Siora (1821) 

TABEL III 

Levi und Sara (1825) 

 

Levi en Sara (1825) 

Edmund, gorliwy dobra 

powszechnego i 

narodowości polskiej 

obrońca, grzecznie, w 

żywych atoli wyrazach, 

zbijał zdanie przeciwnika 

swego. Nie przeczę, mówił 

on, iż w nowych 

wynalazkach, pięknych 

sztukach, a nawet i 

literaturze dalecy jeszcze 

jesteśmy od tej 

doskonałości, którą się 

szczycą Francja, Anglia, 

Włochy i Niemcy. (121) 

Edmund, ein eifriger 

Beschüßer alles Guten 

im Vaterlande, schlug 

die Urtheile seines 

Gegners bescheiden, 

aber mit eindringlicher 

Lebhaftigkeit, aus dem 

Felde. „Ich leugne nicht“ 

– sagte er – „daß wir in 

neuen Erfindungen und 

schönen Künsten, auch 

in der Literatur, noch 

weit von jener 

Vollkommen-heit 

entfernt sind, welcher 

Deutsche, Engländer, 

Franzosen und Italiener 

sich rühmen können.” 

(279) 

EDMUND, die een ijverig 

verdediger van al het goede 

is, dat in zijn vaderland 

gevonden wordt, 

wederlegde de bewijzen 

van zijne partij wel 

bescheiden, maar tevens 

grondig en vurig. “Ik ontken 

geenszins – zeide hij – dat 

wij in nieuwe uitvindingen 

en schoone kunsten, zelfs in 

de letterkunde, nog ver van 

die volmaaktheid 

verwijderd zijn  op welke 

de Duitschers, 

Nederlanders, Italianen, 

Franschen en Engelschen 

roemen kunnen.” (201)   

 

 

Lejbe i Siora (1821) 

TABEL IV 

Levi und Sara (1825) 

 

Levi en Sara (1825) 

Rozproszeni po 

powierzchni ziemi, 

prześladowani najprzód od 

pogan, później od 

chrześcijan w Niemczech, 

Francji, Hiszpanii, Anglii, 

paleni, wytępiani, 

wypędzani, w jednej Polsce 

znaleźliśmy schronienie i 

opiekę. (76) 

Verbreitet über die 

ganze Oberfläche der 

Erde, verfolgt zuerst 

von den Heiden, dann 

von Christen, in 

Deutschland, Frank-

reich, Spanien und Eng-

land, - verbrannt, er-

säuft, verjagt, haben wir 

endlich in dem einzigen 

Polen Rettung und 

Schutz gefunden (168) 

Verspreid over de gansche 

oppervlakte der aarde, 

vervolgd eerst door 

Heidenen, toen door de 

Christenen, in Duitschland, 

Frankrijk, Spanje en 

Engeland;  verbrand; 

verdronken, verjaagd, 

hebben wij eindelijk in 

Holland en vooral in Polen 

redding en bescherming 

gevonden. (128) 


