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później pisai swoje wspomnienie odwiedzin dormi rodzinnego, ude
rzył w  ten sam ton i wprowadził do swego obrazu szczegóły po
dobne- Ze Châteaubrianda w tym czasie znał, na to nie potrzeba 
chyba dowodów; ale jeżeli kto chce ich koniecznie, znajdzie je 
w korespondencyi poety *), dowody tem ważniejsze dla naszego 
twierdzenia, że z nich okazuje się, jak Mickiewicz czylał poetę 
francuskiego i rozmawiał o nim z Ma r y l ą .

Stanisław Bobrzy cM.

O wątku »Terakoi« słów parę.

Japońszczyzna weszła i u nas nareszcie w modę. Chłoniemy 
ją w siebie biorąc materyał do upajania się tym narkotykiem 
z ręki — dobrze jeszcze, jeśli drugiej, nie trzeciej i czwartej. Ura
czono nas niedawno n. p. broszurą prof, dra lnaza Nitobego z Tokia 
p. n. » Bushido« (pisownia wprawdzie angielska, ale rzecz samą 
przełożono z tłumaczenia niemieckiego !). Pomiędzy mnóstwem zdań, 
obliczonych na efekt, a niezgodnych z prawdą, choć rzucono je 
w twarz światu całemu z całą naiwną zarozumiałością japońską, 
czytam na str. 48—5(). broszury wspomnianej »jeden z licznych 
przykładów wierności, bardzo popularny w japońskiej literaturze*, 
który autor podaje z niejaką obawą, że przerazi nim czytelników 
tym niezrównanym i nigdzie »niewykonywanym w tak wysokim 
stopniu« dowodem »wierności wobec panującego«. Opowieści sa
mej nie powtórzę, uprzystępniła ją szerokim kołom sztuka, wysta
wiana tej zimy we Lwowie, z ogromnem powodzeniem. Mówię 
o »Terakoi cz. szkółce wiejskiej«, przełożonej (znów z niemiec
kiego) przez J. Żuławskiego. Krytyka, zachwycając się bezkrytycznie 
tym dramatem, podnosiła oryginalność wątku, idąc w tem wido
cznie za poddaniem myślowem, którego źródłem była broszura 
prof. Nitobego. Tymczasem oryginalnemi są tylko ramy opowieści, 
względnie dramatu, na niej osnutego, t. zn. owa szkółka wiejska. 
Natomiast wątek zasadniczy, — poświęcenie dziecka własnego 
przez lennika, głęboko przejętego poczuciem obowiązku wierności 
względem pana jego, — nie ma w sobie nic wyłącznie japońskiego. 
Bezwątpienia z całą opowieścią przywędrował, jak tyle innych 
składników dzisiejszej japońszczyny, z tego kraju, który prof. 
Nitobe traktuje na str. 48. z widocznem lekceważeniem, przeciwsta
wiając rzekomo niższej etyce Konfucyusa etykę japońską, przyczem

') Tom. III. str. 74.
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przeoczą tak mało ważny szczegół, jak ten, że zasada najwyższa 
buszyda, »wierność wobec panującego«, nie mogła powstać bez 
podstawowej zasady owego mędrca chińskiego — »obowiązku po
słuszeństwa wobec rodziców«. Co więcej ! Powieść chińska w Eu
ropie była znaną już przed dwoma wiekami i głośny pod imie
niem Metastasia poeta włoski P. B. Trapassi osnuł na niej melo
drama  p. n. »Bohatyr chiński«, które (!) »na theatrum sali królew
skiej w Warszawie w dzień doroczny narodzenia Najjaśn. Pana 
Augusta III., króla polskiego, książęcia elektora saskiego, z rozkazu 
Najj. Augusty przez muzyków i wokalistów włoskich śpiewane« 
było 7. października 1754. roku. Twórca melodramatu włoskiego 
był o tyle uczciwszym od kolegi japońskiego, że podał źródło 
chińskie w t. z w. argumencie sztuki. Ten opiewa : »Pamiątka hero
icznej w i e r n o ś c i  starożytnego Leanga kwitnie jeszcze dotych
czas w obszernem państwie chińskiem, tylu wiekami dotąd nieza
tarta. Bunt pospólstwa chińskiego, zuchwale rozniecony, przywiódł 
do tego cesarza Liwana, że musiał w smutnem wygnaniu życiu 
swojemu bezpieczeństwa szukać. Wszystek ród cesarski miecz bunto
wniczy wytępił, sam tylko w niemowlęcym wieku Swenwango 
od nieludzkich rąk okrutnych morderców był zachowany i sztucznym 
przemysłem wiernego Leanga, który, jedynaka swego w dziecinne 
cesarskiego syna uwinąwszy pieluchy, sakryfikując go na rzeź 
zypalczywości zbuntowanego ludu, zniósł to na sobie z heroi- 
cznem zgwałceniem ojcowskiej miłości, że i na syna, w śmier
telnych razach konającego, patrzył i tak okropnej przecież niewy- 
dał tajemnicy (Ks.  du Halde vo Dziejach rocznych monarchii 
chińskiejJ*.

Niedość na tem, że sztukę Metastazyusa odegrano na dworze pol
skim ; Józef Epifani Minasowicz przełożył ją z włoskiego na »wiersz 
polski«, a biskup Załuski ogłosił ten przekład w tomie IV. (str. 
1—46). »Zebrania rytmów przez wierszopisów żyjących lub naszego 
wieku zeszłych pisanych« (w Warszawie 1755). A więc równo 
150 lat przed »Terakoją« poznano u nas jej wątek. Źe nie w ta
kiej szacie, jak dzisiaj, to się rozumie wobec ówczesnych pojęć 
literackich i wobec sposobu pisania Metastazyusa. Nie będę więc 
zastanawiał się nad opracowaniem tematu w »Bohatyrze chińskim«, 
które przedstawia późny epilog wypadków, podanych w argumencie 
i doprowadza do odkrycia, źe mniemany syn Leanga, Sywenes, 
jest owym ocalonym synem cesarskim, a przyjaciel jego i spółza- 
wodnik, Minteus, synem Leanga, poświęconym na ofiarę, ale — tu 
pięta achilesowa sztuki — uratowanym szczęśliwie przez niańkę 
Alzyngę. To zresztą rzecz uboczna w sprawie, o którą nam 
chodzi.

Wiadomo, źe Chiny nietylko dały Japonii to, co miały same 
najlepszego, ale zarazem pośredniczyły między nią a Indyami. Tą 
drogą przedostał się budyzm do Niponu, tą z budyzmem i z jego 
księgami świętemi także przypowieści, w tych księgach zawarte. 
Tym sposobem tłumaczę sobie tę okoliczność zadziwiającą, źe za
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sadniczy wątek »Terakoi« aż do tego szczegółu włącznie, który 
krytyka podnosiła jako »specyficznie« japoński, iż dziecię, przezna
czone na ofiarę, z radością godzi się na śmierć dla pana jego 
rodziców, o wiele wieków przed dramatem nipońskim — bo naj
później z końcem wieku VIII. po Chr. — spotykamy w słynnym 
zbiorze sanskryckim powiastek, Hitopadeśi t. zn. Nauk przyja
cielskich.

Mówię tu o siódmej powiastce księgi trzeciej (w przekładzie 
niemieckim J. Hertla w zbiorku Reclam’owskiej »Biblioteki uni
wersalnej« s. 130—133.) Jak zaś popularną u Hindusów była ta 
opowieść »o wiernym Wirawarze« (nomen omen, bo znaczy =  
szczytny bohater), tkwiąca rzeczywiście w całym ich sposobie 
myślenia i w sposobie pojmowania prawdziwego bohaterstwa, 
przejętym od nich tylko przez Japończyków, dowodzi fakt, źe po
wtarzają tę powiastkę także inne zbiory typu Hitopadeśi, jak n. p. 
»Dwadzieścia pięć opowiadań upiora« ( Weiâlapanczawinsaiikâ, część 
olbrzymiego zbioru Kathâsaritsâgary«, prw. w przekładzie niem. 
Fryderyka von der Leyena p. n. «Indische Märchen« s. 40—49.). 
lub »Wiraczaryktra« (w rozdz. XIV., prw. streszczenie i uwagi A. 
Webera w czp »Indische Studien« t.XIV., s. 122— 123.) Powieści 
tych zbiorów wędrowały nietylko na wschód do Japonii ; przez 
licznych pośredników, z których ostatnimi byli Maurowie, przedo
stawały się teź na zachód do średniowiecznej Europy. Być więc 
może, iż w folklorze europejskim wątek »Terakoi« także jest zna
nym od wieków. W to jednak nie wchodzę obecnie. Sądzę bowiem, 
że i bez tego dowiodłem potrzeby k r y t y c z n e g o  i p o r ó w n a w 
c z e g o  rozpatrywania wątków literackich, zanim się na nich 
zechce opierać charakterystykę pewnych grup ludzkich.

Franciszek Krćek.


