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Z tem wszystkiem — mimo znacznie większej sumy okrop
ności, anielstwa i patosu — postawienie problemu jest tutaj 
oczywiście znacznie mniej radykalne, niż przed laty u Króli
kowskiego. Czy tamto okazało się niemożliwem, czy niepożą- 
danem? I czy mamy tu wyraz własnego tylko przekonania 
autora, czy refleks opinji zbiorowej?

Szczegółowa historją prądów społecznych w kulturze pol
skiej XIX-go wieku kiedyś będzie nam mogła zapewne na te 
pytania odpowiedzieć.

Wacław Borowy.

Mickiewicz wobec ruchu literackiego w Rosji w okresie
1826—29.

Rozdział I.

O stosunkach Mickiewicza z „przyjaciółmi Moskalami“ 
wiemy bardzo mało. Przypuszczamy, że ich była grupka nie
wielka, że stosunki z nimi były przelotne, niepozostawiające 
trwalszych śladów, ani w literaturze rosyjskiej, ani w twór
czości „przybylca z Zachodu“. Jednem słowem, na cały ten 
etap życia twórczego, patrzymy, jak na popas. A przecież wy
starczy przejrzeć czasopisma rosyjskie z tego czasu, aby się 
przekonać, że poeta nasz jest znany powszechnie, a co ważniej
sze, powszechnie ceniony, szanowany, niemal wielbiony. Bez 
żadnej przesady można powiedzieć, że w tym okresie Mickie
wiczem więcej się interesowano w Rosji niż w Polsce (ot choćby 
Warszawie).

„Sonety“, „Wallenrod“, Farys“ zaraz po ukazaniu się były, 
choćby w prozaicznych, dosłownych tłumaczeniach podawane 
rosyjskiej publiczności. Czasopisma wychwytują sobie owe tłu
maczenia. „Farys“ n. p. jest tłumaczony z rękopisu... „Sonety“ 
utorowały drogę Mickiewiczowi. Zdobył on w Rosji pozycję 
„polskiego Byrona“ wstępnym bojem. Moskwa witała Mickie
wicza tak samo, jak swego wieszcza Puszkina. Stwierdzają to 

.wszyscy współcześni (Polewoj, Pogodin i ks. Wiaziemskij). I ten 
zachwyt nie ustępuje aż do wyjazdu. Stwierdzimy to na pod
stawie przeglądu czasopiśmiennictwa ówczesnego. Prym w chó
rze głosów przychylnych należy się „Moskiewskiemu Telegra
fowi“. Redaktor Polewoj, to przecież jeden z najbliższych 
Mickiewiczowi ludzi1)·

* **

‘) Z konieczności zmuszeni byliśmy zwęzić zakres naszych dociekań. 
W bibljotece Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo zasobnej w dzieła rosyj
skie, znaleźliśmy tylko trzy roczniki (24 zeszyty) „Moskiewskiego Telegrafu“ 
1826—28, oraz dwa „W iestaika“ 1827 — 28.
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Gdy Mickiewicz przyjechał do Petersburga, był już tam 
jako wybitny poeta polski — znany. Zawdzięczał to Bułhary- 
nowi i Przecławskiemu. Choć może jeszcze przedtem, bo w roku 
1822, późniejszy przyjaciel, Rylejew, znający język polski, na
śladujący, jak wiemy, Niemcewicza1), zainteresowany „Ballada
mi“, jedną z nich „Lilje“, próbuje przetłumaczyć. Tłumaczenie 
to, bez tytułu, mieści się w zbiorze pism Rylejewa (wyd. córki 
z 1839, str. 186) pod nagłówkiem: „Szkic bruljonowy“ (Czer- 
nowoj nabrosok)2).

Z listu Zana do Mickiewicza z dnia 7/19 lutego 1823 do
wiadujemy się o przyjęciu, jakiego doznał pierwszy tomik poezyj 
w Petersburgu3). „Przecławski pisał z Petersburga; powiada, iż 
twój ten pierwszy tomik niezmiernie literatów rosyjskich zain
teresował, między innymi Żukowski, który nad wymysłami 
i wdziękiem zewnętrznym twojej poezji unosi się; wszyscy 
bardzo czekają dalszych tomów“. Mamy dowody, że i w tym 
wypadku Przecławski-Cyprinus nieco ubarwił fak ty4). Żukow
ski poznał Mickiewicza dopiero w 1828 roku i wtedy po raz 
pierwszy przeczytał „Wallenroda“, przez Mickiewicza tłumaczo
nego na francuski. Potwierdzenie tego, znajdujemy w liście do 
pani Jełaginowej 1° voto Kirejewskiej (matki przyjaciół mo
skiewskich) 6)· „Pani protegowany, Mickiewicz, był u mnie. Bar
dzo mi się spodobał. Powinien zostać wielkim poetą. N ic 
z j e g o  u t w o r ó w  d o t y c h c z a s  n i e  zna m,  ale to, co mi 
przeczytał, w marnem prozaicznem tłumaczeniu francuskiem ze 
wstępu do swego poematu — było przepiękne. Gdybym teraz 
pisał, czy miał wogóle czas na pisanie, natychmiastbym się 
wziął do tłumaczenia owego poematu (Wallenroda). Tchnie to 
życiem Walter Scotta(?)...“ Jełaginowa pokazała Mickiewiczowi 
list Żukowskiego, dowodem czego dosłowny cytat wstępu w liście 
do Odyńca z 28 marca 1828. „Żukowski, z którym poznałem 
się i który mnie bardzo przychylny, p i s a ł ,  że  j e ś l i  w e ź 
mi e  j e s z c z e  p i ó r o ,  po ś w i ę c i  j e  t ł u m a c z e n i u  m o i c h  
w i e r s z  y “.

‘) O stosunku „Rylejewa do Niemcewicza“ patrz Sirotinina: „Rylejew
i Niemcewicz“- „Rus. Archiw.“ 1898. I. str. 67—82.

9  Oto początek tłumaczenia Rylejewa;
Żena griech tiażkij sotworiła 
Mołodka muża umiertwiła 
I pogriebła jego w liesku 
Pri ruczejeczkie na tuzku.

Tłumaczonych jest wierszy 73, przerwy są w różnych miejscach tekstu 
(o tłumaczeniu tem wspomina biograf Rylejewa, Nestor Kotlarewski; „Ry
lejew“, wyd. „Swietocza“).

3) „Kor. Filaretów “ t. V. str. 40.
9  „Kalejdoskop wspomnień“, jedna z nielicznych polskich relacyj o po

bycie poety naszego w Kosji — wywołała ze strony rosyjskich krytyków 
głosy, zarzucające autorowi blagę. Por. „Rus. Archiw.“ 1873 (tam też „Ka
lejdoskop“) i 1876 roku.

5) „Rus. Archiw.“ 1898 (I) „Żukowskij i Mickiewicz“ str. 83.
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„Zacny człowiek i gorliwy literat“, „odkrył“ Mickiewicza 
w Moskwie. Z przysłowiowym zapałem wziął się też niebawem 
do torowania Mickiewiczowi drogi do rosyjskiej literatury.

Zaczął od tłumaczenia „Kurhanka Maryli“. Przekładu do
konał oficer-literat J. Poznański. Tytuł nie zawierał nazwiska 
autora, brzmiał bowiem: „Kurhanek Maryli — z litewskich 
pieśni ludowych“. Dopiero u spodu mieściła się wzmianka: 
„z dzieł A. Mickiewicza“. Dopisek świadczy też o tem, 
że tłumaczenie było dokonane w Kijowie w październiku 
1825 r. i)

Od pierwszej tej wzmianki, Polewoj stale, prawie w każdym 
numerze swego pisma, coś o Mickiewiczu podaje.

W następnym zaraz zeszycie X ruchliwy Polewoj po
mieszcza ów przedruk artykułu z „Bibljoteki“, o którym wspo
mina Mickiewicz w liście z 6 octobra 1826:

„Tutejszy wydawca „Moskowskaho Telegrafa“ Polewoj, 
zacny człowiek i gorliwy literat, zapewne przez przyjaźń dla 
mnie, wytłumaczył z „Bibljoteki“ o duchu dążności etc. poezji 
polskiej, dodając zaszczytne dla literatury naszej i dla mnie 
w szczególności przypiski“.

O przypiskach pisał też tłumacz (czy współtłumacz) arty
kułu, Cyprjan Daszkiewicz) w styczniu 1827 do Lelewela:

„Polewoj okazuje się być zawsze naszym przyjacielem, 
admiruje język polski, uczy się go... Na jego żądanie wytłu
maczyłem z „Bibljoteki Polskiej“ artykuł o teraźniejszym sta
nie literatury polskiej, w którym Mickiewicz figuruje, ale on 
swoją notą przesadził wszystko, co się w polskim oryginale 
zawierało. Nie mogę poszczycić się, ażeby ten artykuł był 
zupełnie czystem tylko mojem tłumaczeniem, jednakże jest to 
tylko mała próba, ile w rosyjskim postąpiłem języku“ 2).

A oto owe przypiski Polewoja:3)
„Dawnośmy już pragnęli uczynić stałą rubryką „Tele

grafu“ relacje o polskiej literaturze, ale dotychczas nie posia
daliśmy po temu możliwości. — Mając dziś możność otrzymy
wania wiadomości o stanie nauk i literatury w Polsce, przy
stępujemy niniejszym do realizacji planu. Artykuł o poezji 
polskiej, przetłumaczony jest z czasopisma „Polska Bibljoteka“, 
wydawanego w Warszawie od roku przeszłego. Czytelnicy znajdą 
w nim wiadomości o nowych poetach, a przedewszystkiem zazna
jomią się z Adamem Mickiewiczem, k t ó r e g o  z z a c h w y t e m  
c z y t a  c a ł a  P o l s k a ,  a k t ó r y  n i e s t e t y  n i e z n a n y  j e s t  
j e s z c z e  r o s y j s k i m  c z y t e l n i k o m .  Młody ten poeta za

0  „Moskowskij Telegraf“ 1826. Zeszyt (część) IX. str. 4 —9. 
ή  Раш. Tow. im. Adama Mickiewicza t. I. str. 151. „Z listu Cyprjana 

Daszkiewicza“. Daszkiewicz mylnie podaje zeszyty „Telegrafu“, jako 15 i 16. 
Powinno być 10 i 11.

3) „Moskowskij Telegraf“, z. X. str. 183 — 6 i 273 — 7. „Nauka i sztuka 
O stanie ducha i dążności współczesnej Literatury Polskiej“ (z polskiego).
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służył sobie n a  e u r o p e j s k ą  s ł a w ę ,  za swe silne, płomienne 
wiersze“.

A w innem miejscu...
„Jeżeli sąd P. Dmochowskiego o IV części „Dziadów“ wy

dać się może pewnym krytykom przesadzonym, jako sąd rodaka, 
zachwyconego niezwykłym darem p i e r w s z e g o  ze w s p ó ł 
c z e s n y c h  p o e t ó w  p o l s k i c h ,  — to niechaj głos człowieka, 
obcego wszelkiej przesadzie w tym względzie, potwierdzi to 
zdanie, w y z n a w a n e  p r z e z  c a ł ą  P o l s k ę .  Rosyjska litera
tura, nie może p o s z c z y c i ć  s i ę  n i c z e m ,  co m o g ł o b y  
b y ć  z e s t a w i o n e  z IV częścią „Dziadów“ “.

W 1827 r. w zeszycie XIII w dziale: bibljografja, znaj
dujemy ciekawą wzmiankę o prozaicznym przekładzie „Świte
zianki“, zamieszczonym w Almanachu „Sirius“ („Sirius“, ksią
żeczka kieszonkowa dla wielbicieli i wielbicielek Rosyjskiej 
Literatury), wydawanym pod redakcją M. Bestużewa-Riumina 
w Petersburgu w roku 1827.

Autor wzmianki (Polewoj chyba) krytykuje to tłumacze
nie, jako niezdarne. „Polska ballada — pisze — odznacza się 
wdzięczną prostotą. Wszystko w niej powiedziane jest krótko, 
jasno, w rosyjskim zaś przekładzie wszystko to zaginęło w ja
kichś sztucznościach, omawianiach“ 4).

Zeszyt XIV przynosi słynny artykuł ks. Wiaziemskiego 
o „Sonetach“, oraz tłumaczenie prozą i wierszem tychże. (Wier
szem tłumaczony jest sonet: „Żegluga“ (Pławanie)2). Pisze o tem 
przekładzie Mickiewicz do Odyńca, uprzedzając nawet druk, bo 
7 stycznia 1827.

W tym samym zeszycie znajdujemy krytykę polskiego 
tłumaczenia „Fontanny w Bakczysaraju“ Puszkina (tłumaczenia 
Rogalskiego... ?). Ghyba stąd czerpał Mickiewicz materjał do 
aluzji z listu do Odyńca (wrzesień — październik 1827). „Rosja
nie kiwają głowami z litości i z podziwienia“.

Polewoj pisał o przedmowie do polskiego tłumaczenia 
„Bakczysaraju“ : „Przeczytawszy niedawno w „Warszawskiej 
Gazecie“ recenzję o „Sonetach“ Mickiewicza i porównawszy ją 
z przedmową do polskiego tłumaczenia „Bakczysarajskiej fon
tanny“, widzę, że w Polsce niektórzy literaci patrzą na roman
tyzm (a i u nas ten grzech się często spotyka), zupełnie z fał
szywego punktu widzenia“ 3).

Zeszyt XVII (1827 grudzień) przynosi już zapowiedź „Kon
rada Wallenroda“ 4)·

*) M. T. Zesz. XIII. Bibljografja. 1827. „Sirius“, karmannaja kniżka 
dla liubitielej i liubitielnić Rossejskoj Słowiestnosti. Str. 155.

V M. T. Zesz. XIV. Krytyka: 1926. „Sonety Adama Mickiewicza“. 
Str. 191—222.

3) M. T. Zesz. XIV. Bibljografja, str. 310, tam też znajdujemy wzmiankę 
o „Apologji cztero-wierszowej“ J. Dmitriewa, tłumaczenie z rosyjskiego na 
polski Bogusława Reutta. Stpet. 1827.

4) M. T. Zesz. XVII. Literackie wiadomości, str. 113.
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„Największy (pierwyj) ze współczesnych poetów Polski, 
Adam Mickiewicz, prawdopodobnie wkrótce obdarzy polską 
literaturę nowym już skończonym poematem: „Wallenrod“.

Zeszyt XIX (styczeń — luty 1826) zawiera tłumaczenie 
„Stepu akermańskiego“, pióra Jana Kozłowa.

W dziale: Rosyjska Literatura, zamieszczona jest wzmianka
0 ukazaniu się „Konrada Wallenroda". Daje to Polewojowi 
okazję do nowej entuzjastycznej pochwały: .....utwór, który, 
jak się przyznają zarówno klasycy, jak i romantycy Polscy (?), 
stawia poetę wyżej od wszystkich mu współczesnych twórców 
polskich. A my dodamy: ...jeszcze wyżej. Przykro pomyśleć, 
że my Rosjanie, bliżsi zdawaćby się mogło od innych języ
kowi polskiemu, dzięki małej znajomości tego bogatego, prze
ślicznego i pokrewnego nam języka, wyrzec się musimy roz
koszy czytania nowego arcydzieła polskiej poezji. Mickiewicz 
ma zaledwie niespełna lat 30. Czegóż więc nie można się po 
nim spodziewać, gdy dotychczas ma już za sobą: „Dziady", 
„Krymskie Sonety“ i „Wallenroda“. Z uczuciem radosnej dumy 
śledzić możemy za wspaniałym lotem genjusza naszego r o d a k a  
(sootieczestwiennika — podkr. oryginału)“ *).

W XIX zeszycie znajdujemy też wzmiankę o jeszcze jednem 
tłumaczeniu kilku „Sonetów Krymskich" na język... francuski 
w Rosji. Mowa o tłumaczeniach zawartych w „Bulletin du Nord“, 
wydawanym przez De Laveau2).

Bardzo ciekawa jest też uwaga, dotycząca rozmowy z Mic
kiewiczem, zawarta w artykule Polewoja o Kozłowie.

„Niedawno rozmawiając z Mickiewiczem o Coleridg’u
1 Suthey’u, usłyszałem szczere wyznanie jego, że wszystkie 
swoje utwory, całego Coleridg’a i Suthey’a oddał był bez wy
boru za jeden poemat Byrona; widzę w tym pewną przesadę, 
i przyznać się muszę : za Beppo nie oddałbym Mickiewiczow
skiego Wallenroda3). Niemniej słowa Mickiewicza świadczą wy
mownie o tem, jak o Byronie myśli twórca o talencie nie
zwykłym, ogromnym, a tem samem człowiek bardziej od nas 
kompetentny do wydawania sądów o wielkości Byrona".

Z tego samego zeszytu, czerpiemy wiadomość o wydaniu 
„Konrada Wallenroda".

Na stronicy zaś 323, pomieszczono wiersz Kozłowa: „Step 
Akermański — naśladownictwo z A. Mickiewicza“.

Zeszyt XX przynosi wzmiankę o utworze Marji Szyma
nowskiej :

„Świtezianka, ballada A. Mickiewicza, ułożona do śpiewu 
i ofiarowana J. W. Pani Joannie Zaleskiej przez Marję Szyma
nowską". (Wyd. u Karola Wentzla).

’) M. T. Zesz. XIX. str. 436.
2) M. T. Zesz. XIX. str. 2 7 7 - 8 .
s) M. T. Zesz. XIX. str. 552.
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Następny zeszyt przynosi wiadomość o „Trzech śpiewach* 
z poematu „Konrad Wallenrod“ x). Polewoj przenosi swą sym- 
patję na całe filomackie grono przyjaciół Mickiewicza. W po
dobnie entuzjastyczny sposób w zesz. XXI wspomina o dziełku 
Józefa Jeżowskiego: „Homeri Odisseae rhapsodiae“. „Zdaje 
się — pisze — że nie powodując się osobistym szacunkiem dla 
p. Jeżowskiego, sprawiedliwie powiemy, że w rosyjskiej litera
turze nie mieliśmy dotąd tak pożytecznej i tak świetnie skom
ponowanej książki dla nauki języka greckiego2).“

W liście do Odyńca z 22 marca 1828, poeta nasz z zado
woleniem stwierdza : „Już widziałem Sonety rosyjskie w guście 
moich“.

Wzmianka ta dotyczy książki, zreferowanej w XX zeszy
cie „Mos. Telegrafu“ p. t. „Próba Sonetów“. Autor podpisany 
M. M. (Moskwa 1828). Jeszcze wcześniej, bo w styczniu 1828 r. 
„Moskiew. Wiestnik“ wydrukował Sonet W. Tumańskiego, 
poety z „plejady Puszkina“, znajomego Mickiewicza z Odessy.

XXI (majowy nr.) zawiera także tłumaczenie „Powieści 
Wajdeloty“, wierszem, W(ronczenki)3).

Zamieszczono poetycki przekład Wronczenki, by ukuć po
niekąd broń przeciwko копкигёпсу]лети „Moskiewskiemu 
Wiestnikowi“. Pogodina organ uprzedził „Telegraf“ i pierwszy 
pomieścił przekład „Wallenroda“ w całości, ale... w prozie.

I dlatego to w zeszycie XXIII A(wenir) (Krasowsk)ij roz
prawia się z niefortunnym tłumaczem „Wiestnika“, Szewyre- 
wem, w artykuliku p. t. „O przekładzie poematu Mickiewicza 
„Wallenrod“, zamieszczonym w VIII, IX, X i XI nr. „Moskiew
skiego Wiestnika“. Krasowskij tak na ten temat ironizuje:

...Przyjmuję na siebie pozycję Polaka, w imieniu polskich 
czytelników wnoszę tego rodzaju zażalenie:

„W jednym z rosyjskich czasopism znaleźliśmy naszego 
„Wallenroda“ przerobionego z polskiej poezji, na rosyjską 
czystą (i to nie zawsze czystą) prozę. Nie tylko, że nie skła

*) Niezauważyliśmy tej wzmianki podczas pisania artykułu „O niezna
nym utworze M. Szymanowskiej“ (Tygodnik Wileński 1925 Nr. 4). Stąd nie
prawdziwy tytuł artykułu,4co niniejszem stwierdzamy.

2) Porównaj M. Sz. „Tumańskij i Mickiewicz“ Kijewskaja Starina.
3) М. T. XXI str. 123. М. T. XXI 176. Przy sposobności potrącimy

o pewien szczegół natury ogólniejszej. W zeszycie XXI (str. 447 i nast.) po
mieszczone zostało tłumaczenie francuskiej komedyjki p. t. „Wiele hałasu 
o nic“ ze zbioru... „Les Soirées de Neuilly“. Treścią jest zabawna przygoda
ministra-rewidenta, przybyłego na prowincję incognito. Policja jawna i tajna 
zastawia na niego sidła, tropi w nim niebezpiecznego rewolucjonistę. W yle
gitymowanie sprowadza efekt komiczny. Można przypuszczać, że aluzje, których  
filomata Mickiewicz dopatrzył się w tej satyrze na manję prześladowczą pro
wincjonalnej policji, zainteresowały autora nie mniej, niż inne głębsze utwory 
tej samej serji. O innych relacjach „Telegrafu“, o przejawach reformy drama
tycznej we Francji, pisać będziemy w rozdziale następnym. Przekonamy się 
dowodnie o tem, że poeta nasz do Francji wyjechał już z gotowym mate- 
rjałem. I tu pośrednikiem był przedewszystkiem „Moskowskij Telegraf“.
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damy za to podziękowań cudzoziemskiemu tłumaczowi, ale 
przeciwnie zaklinamy go na wszystko, co ma drogocennego na 
Parnasie, by już nigdy w podobny sposób nie czynił uszczerbku 
naszym Muzom, w przeciwnym razie skłonni jesteśmy mnie
mać, iż w stosunku do nich żywi bardzo złe intencje“.

Broniąc szlachetnych intencyj Szewyrewa, przypomnimy 
ewangeliczną zasadę o „belce w oku bliźniego“. Przecież „Mo
skiewski Telegraf" w 1827 po raz pierwszy użył tego typu tłu
maczeń i to w stosunku do... lirycznych „Sonetów“, a nie, bądź 
co bądź, epickiego „Wallenroda“. W kulcie dla Mickiewicza, 
stanowczo gorliwy literat Polewoj nieco przesadzał...

Polewoj, sygnalizując także wydania zagraniczne tłuma
czeń z polskiej literatury, nie omieszkiwa wtrącić, cośkolwiek 
o ukochanym „polskim Byronie“. I tak, podając wzmiankę
o angielskim wyborze tłumaczeń z polskiej poezji: „Specimen
of the Polish Poets“. (J. Bowring, London 1827) pisze: „Nie 
mówiąc już o chaotyczności wyboru w stosunku do literatury 
dawnej, niewybaczalną już jest nieznajomość w roku 1828 
(omyłka Polewoja gdyż 1827)x) Mickiewicza i Zaleskiego“. 
(W 1827 r.... było to do wybaczenia).

W zeszycie XXIV w podobny sposób podając wzmiankę 
o „Poezjach A. Mickiewicza. Paryż 1828“, takim go zaopatrzono
przypiskiem redakcyjnym: „Nie wiemy komu mamy dziękować 
za to prześliczne wydanie utworów A. Mickiewicza — czy 
pragnieniu ujrzenia arcytworów Mickiewicza, w godnem jego 
wydaniu, czy umiejętności francuskich księgarzy, wybrania 
z polskich poetów — największego. Jak zapewniają wydawcy, 
wiersze Mickiewicza są pierwszą książką polską, drukowaną we 
francuskich zecerniach“ (?).

Na tym skończyliśmy przegląd panegirycznych wzmianek 
Polewoja. Zostaje jednak fakt najciekawszy. Mówimy o współ
pracy Mickiewicza w czasopiśmie, tak dalece mu życzliwem.

* **
W liście Fr. Malewskiego do rodziny (źle przez paryskich 

wydawców datowanym „1825?“) najprawdopodobniej z czerwca 
1827, przyjaciel poety pisał:

„Czy ma kto z was „Telegrafa“, rosyjski żurnał: tam 
czasami i moje i Adama artykuły drukują się bezimiennie“. 
W odsyłaczu do powyższego zdania wydawca dopisał : 3)

„Fr. Malewski na zapytanie jakie prace Adama mogły się 
w „Telegrafie“ okazać, odpowiedział, że jeśli go p a m i ę ć  n i e  
m y l i  współpracownictwo Adama skończyło się na rozmowach

9  Estreicher. Bibljogr. X. str. 103.
2) Po otrzymaniu zeszytów z 1829 roku (są one w Bibljotece Uniwer

sytetu wileńskiego), dopełnimy spis „mickiewiczianów“ „Telegrafu“.
3) Korespodencja Adama Mickiewicza. Paryż 1870. t. II str. II i odsy

łacz (2).

Pam iętn ik  literacki XXII i ХХШ . 2 7
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z redaktorem „Telegrafu“ Polewojem, z których tenże nieraz 
korzystał, ale że bliższy udział w wydaniu tego pisma został 
projektem, nigdy nie wykonanym. Pamięć myliła staruszka 
w tym wypadku, podobnie jak i w wypadku humoreski „Kogo 
wybrać za męża“ *)·

Ta wzmianka odsyłaczowa wystarczyła, by żadnych źródło
wych badań nie przeprowadzać. Rękopis artykułu o „Fr. Kar
pińskim“, gdyż o nim mówimy, został po raz pierwszy (w Polsce) 
wydany w 1890 r. w „Pamiętniku Tow. Liter. im. Adama Mickie
wicza“ przez prof. R. Piłata. Wydawca w uwagach wstępnych 
w „Pamiętniku“, na zasadzie bądź badania papieru, bądź na 
podstawie zwykłych dedukcyj, wyprowadza wniosek, że artykuł 
był chyba napisany w 1828—29 w Petersburgu już po napisa
niu rozprawki „O krytykach i recenzentach warszawskich“. 
Dedukcja Piłata okazuje się jednak mylną.

W dosłownem prawie tłumaczeniu, prawdopodobnie A(we- 
nisa?) Krasowskiego2), ekswspółpracownika cenzury w Peters
burgu Piłat słusznie przypuszczał, że dość niewyraźny rękopis, 
był szkicem artykułu, czy bruijonem. Krasowski, tłumaczący 
przy współudziale samego autora, poprawił pewne omyłki. Tłu
maczenie jest, jak powiedzieliśmy p r a w i e  dosłowne. Znajdują 
się tam w stosunku do polskiego oryginału, wydanego przez 
Romana Piłata, pewne merytoryczne zmiany tekstowe:

Tekst polski: Tłumaczenie z 1827:
I. Urodził się w Litwie 1741. Rodiłsia w Litwie w 17453).

II. ...a dowcipny Joung, któremu Fontenel Francisk ostroumiec wy- 
również uroiło się pisać sielanki (?) tiagiwał swoi ekłogi pod sowriemien-
naciągał je zupełnie do panującej nuju formu didakticzeskich posłanij,
wówczas formy dydaktycznych epi- iz koich nieriedko progliadywajut
trów, przetykanych epigramatami. epigramy.

9  Porównaj nasz artykuł: vNa marginese humoreski K o g o  w y b r a ć  
n a  m ę ż a “. „Przegląd Warszawski“ 1825 marzec.

2) O A. Krasowskim, autorze ironicznej wzmianki o tłumaczeniu Sze- 
wyrewa, brat Mikołaja Polewoja — Ksenofont w swych „Zapiskach“ (str. 129) 
pisze: „Był jeszcze jeden stały i bardzo pożyteczny współpracownik „Moskiew
skiego Telegrafu“, chociaż nazwisko to nie znane jest w literaturze, a sam 
nie wiem, co się z nim potem działo. Był to Avenis Iwanowicz Krasowski, 
wtedy jeszcze bardzo młody, niezwykle uczony, dzielny, a przytem skromny 
jak niewiasta. Z fachu był medykiem, i chociaż doskonale ukończył fakultet, 
nie mniej praktyką się nie zajmował wcale. Zdaje się, że nie posiadał środ
ków na utrzymanie, a był już żonatym. Ukochana, młodziutka żona Krasow
skiego, też niebywale rozumna i wykształcona, stała się potem objektem  
idealnej miłości poety Mickiewicza (?). A Krasowski znał języki klasyczne, 
francuski, angielski, niemiecki i polski — wyśmienicie. Nie było kwestji, 
w którejby Krasowski nie miał podstawowych wiadomości. Taki człowiek 
był drogocennym nabytkiem dla czasopisma, zwłaszcza, że obdarzony był 
także darem literackim.

3) Wogóle, daty w artykule są podane fałszywie. Dowiedział się o tem
poeta już zagranicą i dlatego, zamierzając ponownie przystąpić do tego 
tematu, pisał w liście do Witwickiego z 2 grudnia 1829 o dokładne dane: 
„Nagle wyjeżdżając, nie mogłem napisać dat z życia Bogusławskiego i Kar
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Wydawca Pilat po słowie Joung (Jounk) nie mógł odczytać 
jakiegoś wyrazu: chyba „Fontenelle Franciszek“. Nazwisko 
autora posępnych „nocnych“ elegij, przez pomyłkę nie zostało 
tylko przekreślone i stąd autor angielski dostał się do towa
rzystwa francuskich sielankopisarzy jak „Piłat w Credo“.

III. Wszystkie te prace Karpiński 
dokonał w czasie bytności swojej 
w Wa r s z a w i e . . .

Zniechęcony potem życiem na wiel
kim świecie, wrócił do małej wio
seczki, darowanej mu od króla Sta
nisława.

Wsie sii proizwiedienia Karpin- 
skij napisał w P o l s z i e .

Udaliwszis w G r o d n i e w s k u j u  
dieriewniu podariennoju jemu ko- 
rolem Stanisławom.

Tę zmianę „uczony“ Krasowskij już chyba sam zaprowa
dził, w myśl „urzędowej“ politycznej geografji (a poeta prze
oczył). Przytem miejsce darowizny królewskiej też jest mylnie 
podane ł),

IV. Lat blizko dwadzieścia przeży
wając w samotności i prawie zapo
mnieniu, zgrzybiały życia dokonał.

W ostalnych godach swoich Karpiń
ski j s d i e ł a ł s i a  n a s t o j a s z c z y m  
r e b i ë n k o m  w o b r a z i e  ż y z n i  
i w p o n i a t i a c h .

On umier 16 sientiabria (n. st.) 
1825 goda, buduczi około 80 liet ot 
roda, l i u b i m y j  i u w a ż a j e m y j  
w s i e m i .

Chyba już po napisaniu cytowanego zdania, poeta się 
zreflektował, że pisząc dla obcych, niezręcznie jest nadmieniać 
o „zapomnieniu“ i dlatego coś dodał z własnych spostrzeżeń, co 
usprawiedliwiało poniekąd współczesnych (owe starcze zdzie
cinnienie)2), dopisał też ściślejszą datę śmierci. Podobnie należy 
tłumaczyć sobie i zmianę ostatnią :

pińskiego, o których teraz piszę“. (Pam. Tow. i w A. M. t. IV str. 173), 
Korbut podaje r. 1741 (43?), a miejsce urodzenia Pokucie: Ruś Czerwoną, 
a nie Litwę.

b Korbut mówi o Ukrainie.
2) Karpiński był znany w świecie literackim rosyjskim. Dowodem tego 

mogą być „Prace miłośników literatury ojczystej, studentów charkowskiego 
uniwersytetu“ 1819. Lwią część pozycji zajmują tłumaczenia lub naślado
wania z literatury polskiej. Oto polski udział w spisie rzeczy:

1. O poznaniu Boga w przyrodzie — list Saint Martine’a do Hr. Po- 
ligniaca — z polskiego.

2. Pisarz literat w porównaniu z innym pisarzem — z polskiego.
3. Dafnis i Kory don z K a r p i ń s k i e g o .
4. Do Jutrzni naśl. Naruszewicza.
5. Romansa naśl. K a r p i ń s k i e g o .
6. Geneza rytmu — z polskiego.
7. Do strumyka naśl. K a r p i ń s k i e g o .
„Trudy studientow liubitielej oticziestwiennoj słowiestnosti“ wycho

dziły od 1819 do 1829 roku.

27*
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V. Dzieła Karpińskiego już po kil- Pełnoje Sobranie Soczinienij jego 
kakrotnych wydaniach zebrane zo- izdano w Warszawie w 1804*) in  
stały w czterech tomach in 8°. 8° 4 tomy, a wnow’ w Bresławlie

u Korna2).
Takim był tekst „nadesłanego“ artykułu (Mickiewicza) 

w Nr. 9 w Dziale IV „Współczesna kronika“ — Nekrologja: 
Franciszek Karpiński, str. 367 i następne.

„Moskowskij Wiestnik“, organ Pogodina i „moskiewskich 
filomatów“ (w 1827—1928) pomieścił, jak to już z recenzji Kra
sowskiego wiemy, przekład dosłowny, prozaiczny „Konrada Wal
lenroda“ (w całości) w zesz. VIII, pozatem pomieszczony jest prze
kład wierszem „Stepów akermańskich“, pióra J. Poznańskiego3).

Redakcja na początku tłumaczenia „Wallenroda“ taki po
mieściła dopisek : 4)

„Chcąc zaznajomić czytelników z tem nowem dziełem 
polskiego poety, ośmieliliśmy się zaofiarować im, na pierwszy 
raz, prozaiczny przekład, o ile możności bliski oryginałowi“. 
Mimo kostycznych uwag Krasowskiego, trzeba przyznać pewną 
słuszność Szewyrewowi, owemu tłumaczowi w prozie. Faktycznie 
w ten sposób może lepiej się zasłużył, niż ci inni tłumacze 
pseudo-poetyccy. Drogą pośrednią, bo z odsyłaczy do wzoro
wego wydania dzieł Aleksandra Puszkina („Wielcy pisarze“ 
Dział [IV] t. IV), dowiadujemy się o najlepszem tłumaczeniu 
poetyckiem wyjątku z „Konrada Wallenroda“ :

Sto lat mijało, jak zakon krzyżowy,

bo pióra właśnie Puszkina. Tłumaczenie to, zamiast w 1828, 
jak planował tłumacz, ukazało się dopiero w 1829 (Nr. I). Wspo
mina o niem Mickiewicz w marcu 1828 w liście do Odyńca. 
Podajemy początek:

Sto liet minuło, как Tewton 
W krowi niewiernych okupałsia 
Stranoj połnocznoj prawił on 
Uże Prusak w okowy dałsia...

Rytmika „Wallenroda“ zachwycała muzykalnego Puszkina. 
Zapragnął przyswoić sobie heksametr „Powieści Wajdeloty“. 
1 dlatego chyba w szkicu wiersza p. t. „Loch tajemny“ (Tain- 
stwiennaja pieszczera), naśladuje rytmikę héksametru.

U góry nad wierszem podaje wzór rytmiczny, zbliżony 
do heksametru mickiewiczowskiego:

 v_< I v_>   I WW  I  w w . w   I
Zwonkoj dugoj z kamnia na kamień zbiegaja pieszczernoje dno zatopliajek  
Rierwyj ruczej proliwajet głubokoje rusło.
(Ticho) po roszczę gustoj, w iesiela jejo on wjotsia 
Sładkim żurczaniem 6).

9  Korbut — podaje 1806.
2) Korbut — ta k  s a mo .
3) „Moskowskij W iestnik“ 1828 (zesz. VIII) str. 137.
4) M. W. 1829 (VIII) str. 290 odsyłacz.
5) Puszkin Soczinienja 1. с 4 str. 464 -f- II.



Π. MISCELLANEA. 413

Za prozaiczny przekład „Wallenroda“, dostaje się Szewy- 
rewowi także od Oresta Somowa. Recenzent petersburskich 
„Kwiatów północnych“ (Siewiernych Cwietow) pisze:

„Czyż nie musi się wydać dziwnem, po tem (t. j. bronionej 
na łamach „Wiestnika“ zasady skrupulatnego podziału na prozę 
i poezję) to umieszczenie w dziale p r o z y ,  przekładu mickie
wiczowskiego poematu „Wallenrod“. A może... p. Szewyrew ze 
skromności sam przyznaje się w ten sposób, iż przerobił cudną 
poezję na mizerną i bezdarną prozę“.

Zacytowawszy „Kwiaty Północne“ bar. Delwiga, przenie
śliśmy się wraz z Mickiewiczem z Moskwy do Petersburga. 
Zobaczymy, że nie zmienią się wzmianki o Mickiewiczu, co do 
tonu panegirycznego. Krytycy stołeczni rywalizują pod tym 
względem z moskiewskimi.

Jak w wielu wypadkach, tak i w tym, oceny, a także 
i wzmianki nieco reklamiarskie, petersburskich przyjaciół są 
płytsze od moskiewskich przesadnych, ale bądź co bądź mo
tywowanych sądów „zacnego człowieka i gorliwego literata“ 
Mikołaja Polewoja.

Rolę Polewoja bierze przecież na siebie Tomasz Bułha- 
ryn, już wtedy „połupocztionnaja“ figura. Przesadny pseudo- 
patrjotyzm polski Bułharyna, to maska, na której do 1830 r. 
nie poznaje się Mickiewicz.

Dwa poważniejsze organy literackie: „Syn Otieczestwa“, 
osławionej później spółki „Grecz-Bułharyn“ i „Siewiernyja 
cwiety“ bar. Delwiga, korzystając z przyjazdu Mickiewicza 
do stolicy w 1828, zaczęły pomieszczać przekłady utworów 
poety.

W zeszycie z 1828 roku „Siewiernych cwietów“ znajdu
jemy „Trzy sonety“ w tłumaczeniu A. Illiczewskiego, a miano
wicie: „Stepy akkermańskie“, „Żegluga“, „Bakczysaraj “ *).

Zeszyt z 1829 roku przynosi „Strofy“ (Stansy) I. Kozłowa, 
naśladownictwo niezbyt udatne, sonetu „Rezygnacja“ 2).

W zeszycie z 1830, znajdujemy wzmiankę o przekładzie 
„Dziadów“, zawartym w „Almanachu Newskim“ (z 1828)3), doko
nanym przez M. Wronczenko. O zainteresowaniu wogóle lite
raturą polską redakcji „Siew. Cwietów“, świadczy także prze
kład (Szczasnego), urywku z „dramatycznego poematu Józefa 
Korzeniowskiego „Mnich“ (Otszelnik)4), a także motto wiersza 
Wołkowa p. t. „Rusałka“, fantazja:

9 W bibljografji dołączonej do „Korespondencji“ (Paryż 1870, str. 371) 
błędnie podany tytuł trzeci: „Burza“, a także nazwisko tłumacza „A. Mi- 
czew ska“ (chyba omyłka zecerska) — „Siewiernyja Cwiety“ 1828, str. 37—39.

■■*) „S. C.“ 1829, str. 57.
.*) Bibljografja paryska ów przekład podaje. „Almanachu N ewskiego“ 

z 1829 nie znaleźliśmy.
4) „Siew. Cięty“ 1831, str. 73.
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motto: Trzeba, chcąc czucie rozszerzyć,
Tworzyć bóstwa i w nie wierzyć.

Kazimierz Brodziński1).

Przy sposobności chcielibyśmy zwrócić uwagę na pewną 
zbieżność motywów między wierszem Dymitra Wenewitinowa 
p. t. „Testament“ („Zawieszczanie“), a „Upiorem“ z mickiewi
czowskich „Dziadów“.

Siej duch, как’ wieczno pyłaszczij wzor 
Twoj budiet sputnik nieodstupnyj,
I jeśli pamiatiu prestupnoj 
Ty izmienisz, bieda, s tiech por.
Ja tajno obliekuś w ukor,
K’ duszie prilipnu wierołomnoj,'
W niej piszczu mszczeniju najdu,
I budiet sierdcu grustno, tomno.
A ja, как czerw’, nie odpadu2).

Przechodzimy do rozbioru zawartości „Syna Otieczestwa“. 
Zainteresowanie twórczością Mickiewicza datuje się od 1828. 
W poprzednich rocznikach wzmianek tego typu nie znajdujemy. 
„Mickiewiczianę“ wprowadza Tomasz Bułharyn (współredaktor). 
Zanim zajmiemy się rozbiorem bułharynowskich komplemen
tów, zwrócić chcemy uwagę, na jeszcze jedną zbieżność lite
racką. Rozchodzi się o pewnego rodzaju materjał wspomnie
niowy, z którego powstać mógł opis powodzi w „Oleszkiewi- 
ezu“ z Ustępu III części Dziadów.

Puszkin przy tworzeniu analogicznego opisu w „Miedzia
nym Jeźdźcu“ stwierdza, że opis swój, możliwie wierny, oparł 
na dziele Borcha, a także na artykułach z prasy współczesnej. 
Zarzuca Mickiewiczowi, że jego opis powodzi w „Oleszkiewi- 
czu“, choć przewyższa pod względem artystycznym jego własny, 
nie jest tak wierny 3) (faktycznie motyw brył lodowych, płyną
cych w Newie — był niewiernie podany).

Sądzimy, że Mickiewicz mógł znać te same źródła, co 
Puszkin. Co do dzieła Borcha: „Szczegółowy historyczny opis 
wszystkich powodzi petersburskich“ (Peters. 1826), to były one 
przedmiotem recenzji „Moskowskago Telegrafa“, jak również 
i inne dzieło Samuela Adlera, tyczące się wyłącznie powodzi 
1824 r.: „Opis powodzi, która się wydarzyła w Sanktpeters- 
burgu 7 listopada“ 4) in 8° VI +  239 str. Choć może być, że 
wystarczył tylko artykuł (Bułharyna) w Nr. 46 (zesz. 96) „Syna 
Otieczestwa“ z 1824 r. W tem samem czasopiśmie pomieszczono 
w Nr. 52 (zesz. 98) wiersz poświęcony powodzi, a także wierno- 
poddańczemu hołdowi dla cara Aleksandra (który, jak wiemy,

9  „S. C.“ str. 104.
2) „Siew. Cwiety“ 1829, str. 73 — 74.
3) „Moskowskij Telegraf“ 1827 (13) str. 151—2.
*) Puszkin — „Wielikije P isatieli“ t. Ill, str. 482, odsyłacz.
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zajął się troskliwie powodzianami): „Z powodu powodzi, która 
miała miejsce 7 listopada“; autorką jest Anna Wołkow.

Uderzyła nas pewna zbieżność motywów między panegi- 
rykiem na cześć cara Wołkowej, a proroctwem rewolucyjnem 
Oleszkiewicza. Mogłyby zachodzić skojarzenia przez przeciw- 
stawność*)·

W o ł к o w a.

I prelestnoju miecztoj sczastliwiec 
zasypajet 

A zawtra probudiaś, on goresti
wsirieczajet

Obmanut Istiwoju nadieżdoju swojej

Uż smiełaja wolna ezertogów dosti-
gajet

Gdie błagotwornyj nasz drazajszij car
zywiët.

M i c k i e w i c z .

Usnęli w pijaństwie, w sw arach lub 
rozkoszy, 

Zbudzą się jutro — biedne czaszki
trupie !

Spijcie spokojnie, jak zwierzęta
głupie,

Nim was gniew pański, jak myśliwiec
spłoszy.

Tępiący wszystko co w kniei spotyka, 
Aż dojdzie w końcu do legowisk

dzika.

Otiec Oteczestwa o poddanych sto- Ty nie spisz carze! noc już w koło
najet, głucha,

W slezach, pred ołtariem, k’ Tworcu Śpią już dworzanie — a ty nie spisz 
molitwu szlët. carze;

Jeszcze Bóg łaskaw posłał na cię
ducha,

On cię w przeczuciach ostrzega
o karze.

Nadmienić też trzeba, że podobny w nastroju wiersz hr. 
Chwostowa był zamieszczony w „Almanachu Newskim“ za rok 
1825. („Almanach Newskij“ na rok 1829 zawierał, jak nadmie
niliśmy, tłumaczenie „Dziadów“) 2).

W 1828 r. „Syn Otieczestwa“ pierwszą wzmiankę o Mickie
wiczu umieścił w związku z podaniem wiadomości o „Melitele“ 
A. Odyńca3), o utworach Mickiewicza, tam zawartych, Bułha- 
ryn tak się wyraża: „Między innemi zawartych tam jest pięć

‘) Na innem miejscu staramy się wykazać możliwość takiego typu 
skojarzeniowych zależności między : „Pomnikiem Piotra Wielkiego“ (część 
rzekomego monologu wieszcza ruskiego narodu) a... „Monumentem Piotra 
W ielkiego“ — Dzierżawina, a także motywu „Kaskady tyraństwa“, z motywem  
mieszczącym się w zakończeniu wiersza Teodora Tiutczewa „O dekabrystach“. 
Przeglądając almanachy rosyjskie, znaleźliśmy w jednym z nich t. j. w Sie- 
wiernoj Livie z 18‘27, zasilanym przeważnie przez... moskiewskich filomatów  
(Szewyrew, Wenèwitinow, a także ks. Wiaziemskiego), kilka wierszy, przy
słanych z Monachjum przez Tiutczewa — stanowić to może pewnego rodzaju 
potwierdzenie możliwości zetknięcia się Mickiewicza z twórczością Tiutczewa.

2) „Niewskij Almanach na 1825 g. izdannyj E. Ałładinym“, str. 34—40,
w przypiskach autor powołuje się na Nr. 46 „Syna Otieczestwa“ (t. j. na 
artykuł o powodzi Bułharyna).

3) „Syn Otieczestwa“ 182S (Nr. 21—22). „Nowyja polskija knigi“ str. 362.
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przepięknych kwiatów Adama Mickiewicza, najwybitniejszego 
(pierwago) pośród polskich poetów naszych czasów“.

W 1829 Nr. 1. Bułharyn podobnie jak Szewyrew „Wallen
roda“, tłumaczy „Farysa“, dosłownie prozą. Zaopatrzył swoje 
tłumaczenie w odsyłacze, pisane stylem panegirycznym (specjal
ność Bułharyna)*).

„Utwory Mickiewicza (sprawiedliwość nakazuje dodać za
liczanego powszechnie do najwybitniejszych nowoczesnych poe
tów Europy) nie są nam obce, jak dzieła ks. Dobrowskiego, 
czy innych naszych współplemieńców. Prześliczny ten wiersz, 
przełożony zostaje z nowego warszawskiego almanachu, no
szącego nazwę „Melitele“ (nazwa bogini kwiatów i łąk). Mówią, 
że P. Szczasnyj2) przetłumaczył „Farysa“ wierszem. Nie czy
taliśmy tego tłumaczenia i przedkładamy tłumaczenie dosłowne, 
słowo w słowo, wiersz za wierszem, aby miłośnicy rosyjskiej 
literatury, mogli osądzić i porównać tłumaczenie poetyckie 
Szczasnego“.

W kiłku miejscach Bułharyn w odsyłaczach dzieli się 
z czytelnikiem wrażeniami z lektury tekstu. I tak do słów:

Trzykroć czarnym obwinął głowę moją wiankiem.

dopisuje u dołu : „Co za śliczne wyrażenie.. Arab mówi tak, 
jak to przedstawia się jego wzrokowi i wyobraźni“ (?!). Po
dobnie przy słowach:

Nakoniec, jak trup szczerniał i w górach się schował.

„Tutaj każde porównanie, każda personifikacja — piękno, 
wytworność, nowość. Podkreślić też trzeba, jak dobrze odma
lowany jest obłok po burzy na Wschodzie“ (?!).

Nie poprzestając na tem tłumaczeniu, redakcja postarała 
się jeszcze w tym roku t. j. 1829, zamieścić tłumaczenie wier
szem p. Minasieina (dość nieudolne)3).

W Nr. 27 1829 Bułharyn podaje znowu dosłowne tłuma
czenie „Trzech Budrysów“ 4).

Pozostały nam „almanachy“, a właściwie jeden nam do
stępny, bardzo starannie wydany „Album Siewiernych Muz“ 
(Album muz północnych). Znajdujemy tam cztery tłumaczenia 
sonetów przez Szczasnego i jedno naśladownictwo Jana Kozłowa : 
„Czatyrdah“, „Ałuszta w nocy“, „Cisza morska“, z „Krymskich“. 
Przekład ślicznego: „Widzenia w gaju“, należy uznać za zu-

‘) „Syn Otieczestwa“ 1829 (Nr. 1 styczniowy) str. 290—297.
J) Bibljografja w „Korespondencji“ paryskiej wymienia to tłumaczenie, 

pomieszczone w „Podśnieżniku“ 1829, str. 17 — 27 z adnotacją iż: „tłuma
czenie zrobione z rękopisma, nim utwór został wydrukowany po polsku“. 
„Podśnieżnika“ w -Bibljotece Uniwersyteckiej nie znaleźliśmy.

3) „Syn Otieczestwa“ i „Siewiernyj Sbornik“ 1819. Nr. 21. str. 241—247. 
(Bibljografja paryska nie wymienia tego tłumaczenia).

4) „Syn Otieczestwa“ 1829. Nr. 27. str. 113—115.
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pełnie nie udany. Tłumacz zatracił formę sonetów, a co gorsza, 
całkiem niepotrzebnie wprowadził nutę erotyczną, na miejsce 
subtelnych i wyraźnie platonicznyeh momentów.

Na tem kończymy rozdział, poświęcony zagadnieniom, 
któreby można było wyrazić tak: „Co czytelnicy rosyjscy, współ
cześni Mickiewiczowi, o nim się dowiedzieli z czasopism?“

W następnym rozdziale zagadnienie odwrócimy niejako 
i zapytamy się: „Co Mickiewicz mógł wynieść z lektury rosyj
skich czasopism“ za swej bytności w Moskwie.

Rafał Bliith.

Do genezy „Farysa“.

Obok formułowania i wyrażania swego stosunku do spo
łeczeństwa, narodu, ludzkości, — Mickiewicz od czasu do czasu 
kieruje swoją świadomość wyłącznie na życie wewnętrzne, ego- 
tyczne, wypływające z pragnienia lub poczucia rzeczywistej 
mocy własnej osobowości. Do takich właśnie utworów zaliczamy 
„Farysa“. Każda próba interpretowania go w sensie alegorycz
nym musi posiadać charakter dowolności i sztuczności, a przy
czyna tego rodzaju usiłowań tkwi w głęboko zakorzenionej 
skłonności do narzucania pewnego stałego schematu wszystkim 
utworom jakiegoś wielkiego autora. Zdaje nam się wówczas, że 
dopiero dzięki naszej „podniosłej“ interpretacji dany utwór 
staje się ważnym i godnym wielkiego twórcy.

Wiemy o tem doskonale, że człowiek niekiedy znajduje 
się w takim stanie psychicznym, podczas którego odczuwa 
niezwykły przyrost energji, połączony z tendencją do wyłado
wania się w różnych kierunkach. W życiu codziennem w wy-, 
padkach przewagi chwil osobistych, nie pozostających w bez
pośrednim związku z życiem społecznem, oddajemy się już to 
muzyce, już to rozwiązywaniu jakiegoś trudnego problemu dla 
własnego zadowolenia, albo też poświęcamy się sportowi i tu
rystyce. Wtedy wzbogacamy naszą osobowość i rozwijamy 
nasze „pełne człowieczeństwo“. Czy poeta nie może mieć rów
nież tego rodzaju pragnień?

Przypuszczamy, że w okresie rozczytywania się Mickie
wicza w poezji arabskiej, wyobraźnia nasunęła mu motyw nie
ustraszonego jeźdźca - samotnika pędzącego przez pustynie, 
zwalczającego różne przeszkody i że przeżywanie osobistej po
tęgi przetopione zostało w tym utworze na walory artystyczne. 
Jako bezpośrednią podnietę możnaby przyjąć podaną przez 
Odyńca jazdę dorożką podczas burzy.

Jak w takim razie przedstawiać się będzie „wzniosła“ 
idea tego utworu?

Zwolennicy alegorycznej interpretacji widzą „w głazach, 
samolubów, w sępach — ludzi okrutnych, w obłoku — rozma-


