
Zygmunt Czerny

Krasiński w literaturze francuskiej
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce
literatury polskiej 11/1/4, 430-453

1912



430 Notatki.

Krasiński w literaturze francuskiej.

Przekłady z literatur obcych nie doszły we Francyi nigdy 
do takiego znaczenia w historyi literatury, jak np. w Niemczech. 
Francuzi są nadto ekskluzywni. Wyjątkowe stanowisko zajmuje 
tu, jak i w Niemczech, epoka romantyczna. Przekłady z obcych 
literatur odświeżyły wówczas zatęchłą atmosferę empire’u literac
kiego. W 1809 B. Constans przekłada Wallensteina Schillera, 
1817 wchodzi Walter Scott do Francyi, rok 1821 przyswaja Szek
spira, 1822 Schillera, w 1829 ukazuje się po francusku Divina 
Comoedia; w międzyczasie wychodzą liczne przekłady z poezyi 
ludowej hiszpańskiej, prowansalskiej, greckiej, angielskiej, szkoc
kiej, i t, d. Ruch ten, jako objaw zbiorowy, ma znaczenie pierw
szorzędne.

Niemożna powiedzieć, by w tym samym celu powzięto myśl 
przyswojenia dzieł Krasińskiego językowi francuskiemu. Dwa były, 
zda mi się, powody zajęcia się tem. Pierwszy, to łatwo zrozu
miała ciekawość ze strony Francuzów, przyjmujących na swej 
ziemi tysiące Polaków i pragnących zatem ich poznać; drugim, 
ze strony Polaków, skryta chęć pokazania obcokrajowcom, wśród 
których los ich żyć przymusił, że i polski dorobek kulturalny, 
nie jest zbyt nikły, skoro zawiera między innemi twórczość taką, 
jak Krasińskiego.

1.

Immigracya Polaków nie została bez wpływu na objawy 
życia społecznego we Francyi. Z biegiem lat ustala się pewien 
rodzaj endos- i exosmozy franko-polskiej. W obrębie życia par
lamentarnego i w prasie politycznej znane są tu nazwiska, jak: 
Perier, Dupuy, Villemain, Montalembert, Lamartine i t. d. W li
teraturze pięknej, oprócz ruchu filhelleńskiego, modnego zwłasz
cza od śmierci Byrona, powstaje ruch filopolski. Przybiera kilka 
znamiennych faz. Wystarczy, gdy tu uwidocznię pierwszą i osta
tnią. Motywy polskie, używane nagminnie w czasie od 1830—1850, 
opracowane są zrazu z ciepłą przychylnością i entuzyazmem, np. 
u W. Hugo (Feuilles d’ Automne), Lamennais’go itd., itd. Z cza
sem, gdy Polacy zaciążyli nieco na budżecie, narazili się amato
rom pokoju przez stale wzrastający rewolucyjny nastrój, a zwła
szcza gdy z wielu powodów ośmieszyli się w oczach aż nazbyt 
pochopnych do tego Francuzów, zajmowanie się Polakami ze strony 
literatów francuskich nabiera coraz bardziej odcieni humorysty
cznych, aż w powieści Flaubert’a „Education Sentimentale“ (1869, 
omawiającej jednak wypadki z przed lat dwudziestu), filopolo- 
nizm spadłszy z parlamentu na ulicę, przedstawiony jest jako 
objaw niemowlęctwa politycznego, lub arriwizmu rewolucyjnego. 
Od tego czasu ograniczył się do wymiany grzeczności bankieto
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wych lub książkowych. W owym błogosławionym czasie przed 
powtórnem wstąpieniem na tron Napoleonidów, był żywotną 
kwestyą, wzbudzającą powszechne zajęcie. Utworzył się więc 
osobny dział literatury, informującej opinię francuską o rzeczach 
polskich: czasopisma, szkice i notaty historyczne, literackie i oby
czajowe, utwory oryginalne w literaturze pięknej, lub wreszcie 
przekłady z polskiej literatury.

Szukając w tym dziale, napotyka się dość późno imię Kra
sińskiego. Takie wydawnictwo jak B i o g r a p h i e s  p o l o n a i s e s  
par G. Sarrut et B. Saint-Edme (Paris 1836) nie wymienia wcale 
autora „Nieboskiej“ i „Irydiona“. Nie ma o nim wzmianki także 
w szkicu B o y e r - N i o c h e  : La Pologne littéraire... (Paris 1839), 
który wspomina o Brodzińskim, Mickiewiczu, Góreckim, Mal
czewskim, Zaleskim, Goszczyńskim, Garczyńskim i Sło
wackim.

Do tego działu należy książka, w której, o ile mogłem to 
stwierdzić, po raz pierwszy przedstawiono publiczności francu
skiej Krasińskiego na tle jego twórczości. Wiadomo, jak były 
w modzie, od połowy XVI11. w., od Caylusa i Barthélemy’ego, 
podróże i pamiętniki egzotyczne, w czasie lub w przestrzeni 
XIX w. Czynni są tu Chateaubriand, Lamartine, Nerwal, Am
père, Gautier, i w. i. Pierwiastek informacyjno-estetyzujący tych 
opisów dawał się łatwo zastosować do tematu tak aktualnego, 
a nieznanego jak Polacy. Jedną z obszerniejszych publikacyi tego 
rodzaju są: Mémoires d’ une Polonaise pour servir à Г histoire 
de la Pologne depuis 1764— 1830 par Fr. T r e m b i c k a  (2 v. 
Paris. 1841). Tu w tomie II. str. 241—287 omawia autorka lite
raturę polską. Tu podaje przekład wyjątków z „Nieboskiej ko- 
medyi“, wiążąc je analizą prozaiczną treści, a uzupełniając zwię
złą charakterystyką Krasińskiego. Cytaty obejmują około stron 
czterech formatu 8°. (Wstęp do cz. III, fragmenty sceny ostatniej 
cz. IV). W ten sam sposób zaznajamia z Irydyonem. Cytaty obej
mują około sześciu stron. (Kilka linii z wstępu, fragmenty ze 
sceny przed uśpieniem Irydiona, prawie całe zakończenie). Po
prawnie, choć nie poetyckim językiem pisane, nie oddają cech 
znamionujących styl Krasińskiego. Są zresztą za szczupłe, by mo
gły mieć inne znaczenie, jak informacyjne. Nie mogą więc być 
inaczej oceniane.

Pierwsza więc Trembicka przyswaja językowi francuskiemu 
wyjątki, nieliczne, z dzieł Krasińskiego.

Drugim był A. M i c k i e w i c z  w Wykładach o literaturze 
słowiańskiej. Pod wieloma względami ma wystąpienie jego epo
kowe znaczenie dla Krasińskiego. Nie tylko, że zaznajamia swych 
słuchaczy z „Nieboską“, „Snem Cezary“ i „Legendą“ w cha
rakterystycznych i obszernych wyjątkach, lecz także jest ińicya- 
torem dalszego, dokładnego zaznajamiania Francuzów z utworami 
Krasińskiego, jak wreszcie potężnym swym wpływem osobistym
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oddziaływa na wybór dzieł tłumaczonych, a nawet na metodę 
stosowaną do ich tłumaczenia.

Analizie „Nieboskiej komedyi“ poświęcił Mickiewicz1) sze
reg lekcyi od 24. stycznia 1843. Cytaty obejmują około 35 stron 
wielkiej 8° (wydania z 1866 r.). W jedną całość wiążą je, jak 
u Trembickiej, streszczenia prozaiczne. Poprzedził je, odosobniony 
w lekcyi z 13. grudnia 1842 cytat z wstępu do cz. I. „Niebos
kiej“, na podstawie którego Mickiewicz objaśnia znaczenie poe
zyi dla Słowian.

Cytatów rozdzielonych po całym obszarze „Nieboskiej“,
0 najrozmaitszej długości, począwszy od niecałej linii, jest około 
dwadzieścia. Ważniejsze i większe odnoszą się do następujących 
miejsc: z cz. I. Anioł stróż i chór złych duchów (str. 9), mo
nolog Męża (str. 12), dyalog Męża z Żoną (str. 14), chrzest Orcia
(str. 16—18), fragmenty ze sceny w domu obłąkanych (str. 22—26). 
Z cz. II. fragment z wstępu (str. 27—28), fragmenty ze sceny 
na cmentarzu (str. 30—32), wyjątki ze sceny: Mąż, Mefisto
1 orzeł (str. 34, 35 i 36). Z cz. III. z wstępu (str. 42—44). Pan
kracy i akoluci (str. 48—52), Mąż i Pankracy (str. 69—79). Z cz.
IV. wstęp, ze sceny w podziemiach kilka wierszy (str. 88,27 w. — 88, 
29 w.), wreszcie fragmenty sceny ostatniej (str. 100—102.2)

Ńie artystyczne były to powody, które skłoniły Mickiewicza 
do analizy, tak obszernej, jaka żadnemu z pisarzy omawianych, 
prócz Towiańskiego, nie przypadła w udziale. Zebrawszy pewną 
ilość poglądów na teraźniejszość i przyszłość Słowian, w system 
mesyanizmu, sformułowawszy, co jest apostazyą i nieuprawnio
nym mesyanizmem, Mickiewicz twierdzi, że w „Nieboskiej“ au
tor dotknął wszystkich istotnych jego punktów (lekcya XI. 
z r. 1843).

Nie należy się zbyt dziwić, że cytaty wykrojone są przez 
tłumacza w ten sposób, by tezę jego oświetlić i udowodnić, że 
nie chodzi mu więc o odtworzenie artystycznych wartości oryginału 
(styl i barwa oraz rytm), że nie dba nie tylko o dosłowny, lecz 
nawet o dokładny przekład. Skraca, opuszcza miejsca ważne dla 
wszechstronnego zrozumienia „Nieboskiej“. Wspomnieć należy, 
i to nie na ostatniem miejscu, że Mickiewicz, choć władał płyn
nie językiem francuskim, nie władał nim poetycko i przez to 
uczynił jeszcze większą krzywdę oryginałowi polskiemu. Lecz ex 
ungue leonem ! Podziwiać można mimo wszystko wspaniałą pe
wność siebie poety, gdy n. p. zamiast przytoczyć dosłownie kilka 
przepięknych obrazów oryginału, on przejąwszy ich treść, nie

1) Wydania francuskie: a) L’ Eglise officielle et le Messianisme. 
Paris. 1845. b) Les Slaves, L’ Eglise officielle et le Messianisme. Paris. 
1849. c) Les Slaves. L’ Eglise officielle et le Messianisme. Paris. 1866.

2) Cyfry powyższe odnoszą się do wydania jubileuszowego Pism 
Zygmunta Krasińskiego. Kraków 1912. Tom III.
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dba o formę, obcą własność, lecz niejako wziąwszy je pozna
niem w posiadanie, wchłania w formę indywidualnego streszcze
nia. (A często nierobi tego wcale dla zaoszczędzenia miejsca, por.
1. c. s. 74). Włada nim zapewne w takich razach wola nieprze
parta ku radości twórczego kształtowania pięknego wątku, bez 
względu na jego pochodzenie.

Językowo jest więc ten przekład nie najlepszy; cytaty wy
brane dla celów innych niż zaznajomienie z utworem dla niego 
samego, nie ułatwiają zrozumienia całości ; z podanych przeze- 
mnie odsyłaczy do stron oryginału polskiego widać, jak ważne 
ustępy zostały pominięte : przekształcenie zupełne sceny wizyi
Chrystusa zmienia myśl Krasińskiego — przytrafia się zresztą nie 
ten jeden raz tylko, o rytmikę nie dbano wcale, jak i o figury 
stylistyczne; zupełna dowolność w odtwarzaniu obrazów sięga 
głębiej, poza obręb wierności w oddaniu stylu, bo zmienia cza
sem myśl autora, podsuwając interpretacyę tłumacza (np. z cz. I.: 
strzelec =  Nemrod le chasseur. Kędy Cię... zawiesił w jesieni =  
où il languit depuis de siècles. Wytłumaczenie tej zmiany jest ła
twe, a pouczające wogóle dla psychiki Mickiewicza: Przed ana
lizą „Nieboskiej“ przeprowadził parallelę między Assyrya a Sło
wianami — teraz chce więc rzecz tak przedstawić jakoby i Kra
siński wyznawał ten pogląd historyozoficzny. Pcdobnie wyjaśnia 
się sprawa zmiany myśli w ostatniej scenie: zdania Krasińskiego 
o ukazaniu Chrystusa-mściciela i o odnośnej tradycyi, sprzeci
wiają się poglądom mesyanistycznym określonym w lekcyi z 16. I. 
1844, dlatego więc M. opuścił je. Liczne skróty znajdujące się w obrę
bie jednego cytatu, przestawiania w tekście cytatów i kontaminacye, 
cała ta praca tłumacza nad zmianą formy prawie stale, a nad 
zmianą myśli aż nazbyt często, dałaby się tem tylko wytłuma
czyć, że Mickiewicz uznał wątek Krasińskiego za trafny, nastę
pnie odczuł, jak stawał się jego własnością wewnętrzną, a w końcu 
opracował go miejscami jeszcze raz niejako. Przekład ten, tak 
znamienny dla jego umysłowości, jest więc parafrazą „Niebos
kiej“, parafrazą zatracającą zwłaszcza cechy indywidualnej formy 
oryginału.

Jak ważne dla rozpowszechnienia znajomości pism Krasiń
skiego we Francyi było zajęcie się nim na katedrze Collège de 
France, świadczy o tem fakt, że nie tylko od czasu Wykładów, 
ale w ich duchu, zjawiają się następne przekłady. Rozbudzenia 
zaciekawienia w tym kierunku dowodzi przedewszystkiem prze
druk lekcyi mickiewiczowskich (w ciągu roku 1843, w Revue 
indépendante (t. 8) р. п.: La comédie infernale, examinee par M. 
M i c k i e w i c z  dans les leçons du Collège de France. Należy je
szcze tutaj zauważyć, że„Nieboska“ cieszyła się wogóle największą 
ilością przekładów, do czego zapewne przyczyniło się wystąpie
nie Mickiewicza.
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Podobny wpływ miała jak zobaczymy i druga wzmianka 
M i c k i e w i c z a  z 16/1 1844 r. o „Śnie Cezary“ i „Legendzie“. 
Cytaty bardzo szczupłe (ok. 2 str.) uniemożliwiają ocenę przekładu.

Na tem kończyłby się okres historyi przekładów z Krasiń
skiego, obejmujący streszczenia, analizę i cytaty niektórych utwo
rów jego przyswojonych językowi francuskiemu. Muszę tu jednak 
wspomnieć jeszcze o jednym fakcie. W roku 1835/6 w czasopi
śmie emigracyjnem „La Pologne... sous la direction de Léonard 
Chodźko t. I. str. 361—366 ukazał się artykuł p. n. Gastold. Lé
gende Lithuanienne du XIV. s. (Imitation du polonais) par 
O l y m p e  C h o d ź k o .  Jak porównanie wykazało nowela jest czę
ściowo przekładem odnośnego utworu Krasińskiego. Obejmuje 
całość fabuły, lecz tłumacz skraca ją, podaje cytaty wybrane, re
sztę przytacza w streszczeniu, zmienia nieco tekst, przestawia 
drobniejsze fazy akcyi na swój sposób : słowem poprawia, 
wplata w tok akcyi oryginału objaśnienia rzeczowe, historyczne, 
analizę syfuacyi, charakterów i t. p. Utwór w tym stanie obej
muje 6 stron i π 4°, dwukolumnowych. Wspominam o nim dla 
ścisłości, bo nie tylko, że„Gastołd“ w takim przekładzie zaginął 
jako całość kompozycyjna, ale nawet i nazwisko Krasińskiego 
nie jest tam wspomniane. Nie powiększył więc znajomości twór
czości K r a s i ń s k i e g o  we Francyi.

Pierwszy całkowity przekład z Krasińskiego stoi pod wy
raźnym wpływem A. Mickiewicza, tak co do wyboru utworu ty
tułu, co do metody przekładu niektórych miejsc, jak i co do za
patrywań wstępnych na poetę. Myślę o „La comédie infernale“, 
drukowanej anonimowo w 1846 r. w Revue des deux mondes. Oto 
próbka przekładu:

Des étoiles entourent ta tête ; à tes pieds sont les flots de la 
mer; sur les flots de la mer un arc en ciel s’ ouvre devant toi et di
sperse les nuages. Tout ce que la vue embrasse est à toi, les rivages, 
les villes, les hommes t’ appertiennent; tu es le maître du ciel; rien 
ne semble égaler ta gloire«...

Język pod każdym względem poprawny jest ożywiony zrę
cznym rytmem odtwarzającym często rytm oryginału przez udatne 
usiłowanie przenoszenia w przekład charakteru długości i spa
dku zdań znamiennnych dla stylu Krasińkiego. Wpływ A. Mi
ckiewicza na praktykę i metodę przekładu widoczny (tytuł utworu, 
cytaty z cz. II., skrót sceny ostatniej itd.) w miejscach, które zo
stały uwzględnione przez niego jako cytaty, ale i w miejscach nietłu- 
maczonych przedtem poznać go : przekład nie jest zupełnie
wierny, znachodzą się skróty, wtenczas zwłaszcza, gdy streszcza 
naokoło myśli pierwszorzędnej wagi, rozlane szersze ich rozpro
wadzenia.

Przekład ten oznacza pomyślną datę dla należytego ocenie
nia utworu Krasińskiego, jako dzieła sztuki: bez zastrzeżeń mo
żna tu mówić tylko o usiłowaniach odtworzenia charakterystycz-
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nego rytmicznego piękna oryginału, co jest bardzo trudne wobec 
odmiennego ustroju języka francuskiego. Nie tak starannie dbał 
tłumacz o wierność czynników plastycznych formy : zmieniając 
czasem obrazowanie, umniejsza odczucie jedności stylowej orygi
nału (n p. tęcza pędzi =  arc en ciel s’ouvre; po wielkiej i sze
rokiej ciemności =  dans la nuit i w. i.).

Jest to ważny krok naprzód. Dopiero, gdy „Nieboska“ zo
stała uwolniona od przeciążających ją komentarzy, gdy zrosły się 
jej disiećta membra, dopiero wtedy umożliwiono wszechstronne 
poznanie jej myśli i jej formy.

I z następnym przekładem znajdujemy się jeszcze w orbicie 
bezpośredniego wpływu A. Mickiewicza. W r. 1846 Revue des 
deux mondes ogłasza: De la poésie polonaise. Le poète ano
nyme de la Pologne. Le rêve de Césara. La nuit de Noël, traduit 
par A. L

Ze „Snu Cezary“ :
„Et soudain j’ aperçus comme une masse de vapeurs rougeâtres

qui s ’ élevait et au milieu on eût dit une image agitée par le vent :
c’ était une figure féminine, ou plutôt Г ombre d’ une femme. Elle 
était belle, d’ une beauté idéale et sur son front régnait une éternelle 
tristesse. Léger et diaphane, comme un fugitif souvenir, son vêtement, 
symbole lui-même des tristes pensées Г enveloppait sans la couvrir, elle 
fixa son regard dans le vide de Г espace, regard tout à la fois plein 
de fierté et de douleur. Et cette étrange et merveilleuse figure, il me 
semblait déjà 1’ avoir vue, mais dans un rêve oublié“.

Tłumacz nie oddaje tekstu dosłownie, ale nie pozwala so
bie na skróty zdań, lub nawet ustępów całych. Zmiany jego,
uwzględniwszy różnice obu języków, są zwykle usprawiedliwione, 
usiłował bowiem dać nie martwą, mechaniczną odbitkę orygi
nału, lecz dzieło sztuki. Myśl odtworzona jest wiernie, trafnie 
i pięknie, a to są warunki dobrego przekładu. Metoda jego, bar
dzo trafna w swej prostocie, stosowana jest z wielkiem odczu
ciem obcego artyzmu. Jedyne, co możnaby mu było zarzucić, to 
lekkie niedokładności spowodowane nieuwagą. Obdarzony nie
okiełzaną wyobraźnią wzrokowo-barwną, nagina nieco tekst ku 
swej indywidualnej wizyi światła, zmieniając czasem, choć rzadko, 
obrazy lub uzupełniając nowymi tekst oryginału (n. p. grube =  
sombre; księżyc złoty, szeroki, tam daleko nad górami =  la lune 
qui monte large et pâle comme un bouclier d’ argent i t. p.); 
destylując niejako przez swą wyobraźnię wrażenia i obrazy od
twarzane przez Krasińskiego, nadaje jego wizyi świata zewnętrz
nego, wizyi zbyt ogólnej czasem, schematyzującej, o nieustalonych, 
rozwianych zarysach, jakieś bardziej posągowe, dokładniejsze, 
zmysłowo bardziej uchwytne kształty. To też określanie, w duchu 
języka francuskiego idące precyzowanie, użycie słów jak najściślej 
odpowiadających danemu znaczeniu charakteryzuje go korzystnie

P a m ię tn ik  lite ra c k i XII. 2 9
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(por. kielich =  [sc. balustrady kamiennej] calice de granit, ogrom
ny kamień... kamień ogromny =  une large pierre... une dalle 
immense).

Przekład ten znamionują wysoko wyrobione poczucie zwar
tej ścisłości i zmysłowego piękna języka francuskiego, oraz bar
dzo bogate, obrazami przepełnione słownictwo.

Podobnemi zaletami i wadami odznacza się „la Nuit de 
Noël“. (== Legenda. Tytuł podany przedtem w tem brzmieniu 
przez Mickiewicza). Oba przekłady zupełnie udatne; dziełom Kra
sińskiego zdarza się to rzadko, bardzo rzadko. Jeszcze raz stwier
dza się tu trafność zdania, że tylko artysta, nie filolog, może dać 
przekład dzieła sztuki i tylko władający bez skazy językiem, na 
który utwór dany przekłada się. Ale im jest kto bardziej artystą 
jako tłumacz, tem łatwiej praca jego z kategoryi przekładów prze
chodzi do kategoryi utworów zbliżających się do oryginalnych, 
w których autor niknie na korzyść tłumacza. (Goethe, Schlegel, 
Słowacki). I to jest właśnie największą zaletą A. L , że wszyst
kie znamienne właściwości formy Krasińskiego odnajdą się w prze
kładzie, mimo, że obrazowanie jest o cień żywsze i plastyczniej- 
sze, a słownictwo jest o włosek dokładniejsze i wyspecyali- 
zowane.

Jeszcze w r. 1846/7 ukazuje się w Revue Nouvelle (t. 11 i 12) 
przekład francuski: Iridion, traduit par A. La с a u s  s a  d e 1). Kilka 
cech charakterystycznych da się spostrzedz w następującym ury
wku (z cz. IV):

Mass. „Je te donnerai mille désirs et la puissance de les satis
faire1; pour toi je ressusciterai les plus belles formes d’ un passé éteint ; 
chacune d’ elle avant de s ’ évanouir se consumera brûlante dans 
tes bras: et Hellène la Troyenne et Vénus d’ Ida et la fille de Pto- 
lémée ...Et de la vague transparente et des rayons de la flamme et du 
limon même de la terre je ferais pour toi servir des voluptés“. Irid. 
„Ne me tente pas“.

Tłumacz jest na wysokości zadania. Bardzo dbały jest 
o wierne oddanie myśli. Pomyślnie, jak autor przekładów „Rêve de 
Cesara“ i „Nuit de Noël“ usiłuje rozwiązać zagadnienie odtworze
nia rytmu oryginału o tworzywie francuskiem. Mniej wiernie i sta
rannie wypadły usiłowania odtworzenia obrazów zmysłowych.

W Revue nouvelle pojawił się również w 1846 r. przekład 
„Nocy letniej“ : „Une nuit d’ été“, traduit par A. L. Nie jest ani 
tak staranny, ani tak udatny, jak poprzednie, zwłaszcza rytmika 
chroma nieco. Ale i tu tłumacz dba o wierne odtworzenie myśli,

x) Ur. 1817 r. na wyspie Bourbon. Charakterem egzotycznym od
znaczają się jego Poèmes et Paysages (1852) i Epaves (1861). Zajmuje 
się żywo literaturami obcemi : Oeuvres complètes d’ Ossian (1842). Po
ésies de Leopardi (1888).
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i jak najbliższe zespolenie z duchem oryginału, w wypadkach gdzie 
jest to możliwe dla słownictwa i składni francuskiej; dodatnie 
wyróżniają się uderzająco nieraz trafne odtworzenia figur styli
stycznych.

Wyłania się kwestya, czy możnaby przypisać Aleksandrowi 
Lacaussade przekłady oznaczone literami A. L.

Pewne właściwości stylu, zwłaszcza składniowe, a przede- 
wszystkiem pewien stały sposób zmieniania, lub uzupełniania obra
zów w kierunku silniej podkreślonej plastyczności i nasycenia barw
nego, przemawiałyby za tem. Z drugiej strony jest wielka różnica 
doskonałości między „Snem Cezary“ a „Nocą letnią“ i t. d. 
Oprócz tego, da się zauważyć w każdym poszczególnym prze
kładzie pewna jemu wyłącznie tylko właściwa cecha. I tak „Rêve“ 
i „Nuit de Noël odznaczają się przepełnieniem obrazów wzroko
wych o gorącym kolorycie, podobnie „Irydion“. „Nuit d’ été“ 
stoi znacznie niżej wyrobieniem rytmicznem, a jednak znamienne 
cechy stylu obu wspomnianych przekładów, ścisłość i barwność, 
znajdują się w niej bardzo wyraźnie. W Irydionie znowu tłumacz 
włącza często do tekstu uzupełnienia objaśniające (n. p.: żądz 
tysiąc i sił tysiąc =  mille désirs et la puissance de les satisfai
re, posłuszne =  obéissante et servire, do walki =· de Г éter
nel combat i t. d.); w każdym razie jest to praca nie tak wy
kończona, jak „Sen Cezary“ i „Legenda“. Z zup:łną ścisłością 
nie możnaby przypisać tedy jednemu i temu samemu tłumaczowi, 
Aleksandrowi Lacaussade, wszystkich wymienionych utworów. 
W każdym razie jednak, choćby tylko przekład Irydyona wyszedł 
był z pod jego pióra, to i tak zająłby Lacassaude poczesne miej
sce w gronie lepszych tłumaczy z polskiej literatury z pierwszej 
połowy XIX w., tak przez dbałość i pietyzm dla wiernego odtworze
nia myśli oryginału, jak i dla starania około wcielenia artystycz
nej piękności oryginału w tworzywo języka francuskiego.

Po tej świetnej epoce, głucho było przez kilka lat o Kra
sińskim w literaturze francuskiej, aż w 1859 r. Revue contemporai
ne zamieściła studyum P a u l  de  S ai nt-Vi nc e n t  (W incenty  Bu
d z y ń s k i ) :  Ecrivains et poètes modernes de la Pologne, Le 
comte S. Krasiński. Analizując „Nieboską“, „Irydiona“, „Trzy my
śli“, „Noc letnią“, „Pokusę“, „Przedświt“, „Psalmy“ podaje z nie
których króciutkie wyjątki.

W 1861 r. w Revue des deux mondes, tak zasłużonej około 
zaznajomienia Francyi z twórczością Krasińskiego, ukazały się 
„Deux élégies polonaises“, przekład К. G a s z y ń s k i e g o  z ory
ginału: „Ostatniego“ i „Ułamkuglossy św. Teresy“ („Dernier“ i „Sur 
la glose de sainte Thérèse“). O ile nie zupełnie trafne jest zakla
syfikowanie tych dwu utworów jako elegii, to wybór jest ze 
wszech miar usprawiedliwiony. „Le Dernier“ uwypukla na znanem 
już z poprzednich przekładów tle narodowem moment z autobio
grafii psychologicznej autora, „Sur la Glose“ podaje nieznany
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dotąd Francuzom pierwiastek jego twórczości : literackie opraco
wanie wątków z historyi lub historyi literatury wieków ubie
głych. Ten rodzaj literacki artystycznego pastiche’u, lub nawet 
usilowanej mistyfikacyi (Mérimée!) był wówczas we Francyi 
w pełnym rozkwicie, uprawiany przez takich pisarzy jak W. Hugo, 
Vigny, Balzac, Mérimée, Gautier, Stendhal, Dumas ojciec. Przy
swojenie zaś tego utworu nie było nie na miejscu, bo i wów
czas tradycya ta żyła w nazwiskach, Leconte de Г Isle, Flaubert, 
Hérédia, Dierx. Ten wzgląd, i charakter Glossy wyłącznie a r
tystyczny bez najmniejszego dodatku składników tendencyj
nych, patryotycznych i utopijnych, tak jednolicie stylowo utrzy
many w formie antytetycznej, ułatwiał Francuzom poznanie po
ety z innej niż dotychczas strony.

Wykonanie tak uprawnionego pomysłu nie dorównało nie
stety trafności planu. Nie tylko, że Gaszyński nie zupełnie swo
bodnie władał językiem francuskim, że autor tego rodzaju co on, 
nie zdołał wznieść się do posągowości kształtów Krasińskiego, że 
więc nie można znaleźć wierności odtworzenia artystycznej 
wartości tych dwu „elegii“, tj. obrazowania i stylu, rytmu i pełni 
kolorytu uczuciowego, z czego tak dobrze wywiązał się Lacaus- 
sade, Francuz, poeta, ale dopuszcza się licznych uchybień w od
daniu sensu literalnego, mimo, a może raczej: dlatego właśnier 
że tłumaczenie usiłuje być dosłowne. Mechaniczny przekład ten 
zatraca możność odszukania artysty w Krasińskim, a niedokła
dności słownictwa i składni utrudniają czasem trafne i ostre 
uchwycenie dosłownego znaczenia tekstu. Żeby się o tem prze
konać, wystarczy zaopatrzeć w teoretyczny komentarz, ostatnią 
np. strofę „Le Dernier“, zawierającą aż zbyt wiele błędów prze
ciw teoryi przekładu:

Une blanche lueur scintille devant mes yeux, —  Un bien-être 
indéfinissable1) remplit ma poitrine —  Les tristes souvenirs s’ effacent2) 
peu à peu dans ma mémoire. —  L’ air vibre des sons des harpes3) —  
Jamais 1’ oreille humaine n’a entendu des pareilles harmonies! —  Ah? 
oui, ce sont les anges ; ils annoncent la bonne, la bonne nouvelle ! —  
A chacque instant moins de tristesse, moins de douleur. —  Oh ma 
Pologne bien-aimée!4) mon âme délivrée5) de tous Jes maux, s’ élance 
vers Г infini, f1) Zmienia pojęcia, 2) opuszcza obraz, 3) opuszcza trop,.
4) kładzie pojęcie zamiast obrazu, 5) uzupełnia objaśniająco].

Pomijam fakt, że Gaszyński tłumaczy prozą utwór wier
szowany, przez co zatraca możność odtworzenia rymu i melopei 
stroficznej, jeżeli nie tych samych swoisto polskich, to innych, 
podobnych, zawarunkowanych naturą rymu i rytmu francuskiego..

„Glossa św. Teresy“ uległa w jego przekładzie jeszcze gor
szemu może skrzywieniu. Z charakteru utworu tego wynika, jak 
pierwszorzędnym składnikiem są w nim czynniki artystyczne- 
Wartość tego pastiche’u włosko-hiszpańskiego baroku, tak wy
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kwintnego, a tak doskonałego z punktu widzenia historycznego 
wniknięcia w subtelną metodę tworzenia kultystów i marynistów, 
kazała przypuszczać, jak trudne zadanie czekało tłumacza, by 
możliwie najmniej nie uronić z właściwości stylu oryginału. 
To też, zwłaszcza tu, przekład Gaszyńskiego — śmiałbym po
wiedzieć — druciano-mechaniczny, zawodzi zupełnie. Nie prze
biwszy się przez gęstwę skomplikowanej rytmiki, wyrafinowa
nych epitetów, antytez konstrukcyi składniowych i myśli, prze
nośni, porównań, i t. p. ornamentów, zatracił prawie całkiem 
swoisty charakter tego utworu, a tem samem uprawnienie do ży
cia dla swego przekładu.

W r. 1862 umieszcza niestrudzona Revue des deux mondes 
ważny szkic K l a c z k i :  La poésie polonaise au XIX. s. et le 
poète anonyme. Na tem miejscu wystarczy, gdy wspomnę o zawar
tych w nim przekładach cytatów z „Nieboskiej“, „Irydiona“, „Przed
świtu“, z „Psalmów“, trafnie wybranych i z siłą przetłumaczonych.

W r. 1863 wydaje K. G a s z y ń s k i  książkę: U  Aube. Le 
Dernier. Poèmes de S. Krasiński, traduits du polonais et précé
dés d’ une introduction par Constantin Gaszyński. Paris 1863,— 
w której przedrukowuje oba przekłady, przyjęte dawniej na łamy 
Revue des deux mondes. Poprzedza je zaś pierwsze tłumaczenie 
„Przedświtu“ („Aube“). Wykonane jest prozą jak oba inne, war
tość też taka sama. Mechaniczny przekład oryginału nie może 
uwzględnić ni rytmu ni stylu; odtwarza oryginał prawie słowo 
za słowem, a przecie, — z powodu różnic między językiem pol
skim a francuskim — niszczy i niweluje zbyt często tropy, ob
razy zmysłowe zaś nierzadko zmienia na pojęcia. Sztywny, bez
barwny prozaizm, ubogie słownictwo, niezbyt swobodna składnia, 
cechy znamienne zresztą i dla polskich utworów Gaszyńskiego, 
tem wyraźniej uwydatniają się, gdy pisze po francusku. Trzeź
wość i realizm drobiazgowy, jedyne może jego zalety, nietylko 
nie mogą ukazać się w przekładzie „Przedświtu“, wizyjnego, nie
uchwytnego „Przedświtu“ właśnie, lecz raczej odzierają go z świe
tlanego czaru. Wielbicielowi Zygmunta, wielkiego maga kry
ształowego stylu, sprawiłaby taka interpretacya „Przedświtu“ nie
jedno rozczarowanie : mimo starania o możliwe najściślejszą wier
ność, niezręczność przy odtworzeniu formy pociąga za sobą niedokła
dności, zwłaszcza zgrubienia myśli autora (n. p. Ah ! wy dziwnie 
tu m a r z y c i e  =  Ah! vous avez d’ étranges idées. Wyście d u 
c h e m  co nią włada =  n a t i o n  conservant i d é e  c h r é 
t i e n n e  i t. p.).

Studyum C h a r l e s E d m o n d  ( Edmund C ho  j eck i): La Po
logne captive et ses trois poètes : Mickiewicz, Krasiński, Słowacki. 
Leipzig et Londres 1864, należy wymienić dlatego, że autor ana
lizując twórczość Krasińskiego, przytacza cytaty po francusku 
z „Przedświtu“. (Aube du jour, około 7 stron in 8°). Przekład
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jest prozaiczny. Cytaty, wybrane bardzo trafnie, są za krótkie, by 
je wogóle oceniać.

Najznakomitszym wypadkiem w dziejach zaznajamiania Fran- 
cyi z twórczością Krasińskiego, był plan powzięty przez niestru
dzonego propagatora idei polskiej we Francyi, W ł a d y s ł a w a  
M i c k i e w i c z a .  Jeżeli obmyślane zbiorowe wydanie pism Kra
sińskiego po francusku1) nie doszło do skutku, tak jakby on so
bie tego był życzył, to wina leży przeważnie poza nim. Z je
dnej strony wydawnictwo obliczone na kilka kosztownych tomów, 
musiało upaść bez poparcia wielu czytelników, a trudno było 
o nich w prawie pół wieku po exodzie Polaków do Francyi. Z dru
giej zaś, Krasiński poeta, artysta, domagał się koniecznie artysty- 
tłumacza. Obie te ewentualności spowodowały upadek wydawni
ctwa. Faktycznie dał W ł. M i c k i e w i c z  przekład: Poème ina
chevé, La Comédie infernale, L’ Aube, poprzedzone wstępem in 
storyczno-literackim, a zakończone komentarzem krytycznym do 
Niedokończonego Poematu. Z tego : Aube (Przedświt) jest prze
drukiem przekładu G a s z y ń s k i e g o ,  poprawionym w kierunku 
ogładzenia stylistycznego i rytmicznego; usunięcie poszczegól
nych usterek nic jednak nie sprawiło, bo wogóle metoda mechanicz
nego przekładu da się zastosować z dodatnimi wynikami tylko 
do utworów wyłącznie i ściśle naukowych, w których wierność 
odtworzenia pięknych form nie jest wymagana.

Przekład „Nieboskiej“ wierny jest przekładowi A. Mickie
wicza, w miejscach, które on tłumaczył, od przekładu zaś 
r. 1846 z Revue des deux mondes odstępuje wtedy, gdy chodzi 
o dosłowne ujęcie zdań, nie cytowanych przez A. Mickiewicza.. 
Nie dodaje to jednak uroku Krasińskiemu, a nieco suchy i bez
barwny styl utrudnia czasem odczucie jego artyzmu; z drugiej 
strony dziwnie działa zastosowanie w jednym utworze dwu me
tod przekładu wręcz przeciwnych : mechanicznej do miejsc niecy- 
towanych przez A. Mickiewicza i zupełnie dowolnej, niedbającej 
ni o artyzm indywidualny autora, ani też często nawet o myśl 
indywidualną autora, którą orli szpon Adama piętnuje „Niebo- 
ską“, do miejsc przejętych z Wykładów literatury słowiańskiej.

„Poèmes inachevé jest pierwszym i jedynym przekładem 
„Niedokończonego poematu“. Sposób ujęcia treści w język fran
cuski, zbliża się zupełnie do metody Gaszyńskiego, z tą jedynie 
może zmianą na lepsze, że język jest poprawniejszy gramatycz
nie, a rytm mniej chroma. Tłumacz niszczy jednak przez dbałość 
o możliwie dosłowne oddanie zbyt wielu obrazów zmysłowych, 
a jeszcze więcej tropów.

Oeuvres complètes du poète anonyme de la Pologne, traduction 
publiée par Ladislas Mickiewicz. 2 Vol. 1 ère Série. Paris. Libr. Luxem
bourg 1869 in 16° kart 3. str. XVII. 350 i 1 karta.
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Czas mówić o przekładach tłumacza, który ze wszech miar 
zasłużył sobie, by o nim nie mówić. W 1876 r. ukazała się pierw
sza próbka, przez wiele lat ciągnącego się zapobiegliwie smaże
nia przekładów z poetów polskich przez K a r o l a  P r z e z  dz i e c -  
k i e g o .  Przedystylowany przez tego z Bożej łaski amatora poe
zyi, Krasiński nabiera brzmień i barw parkietowo- mistycznych 
i zaściankowo-mociumpańskich. Z cyklu tego : Poètes illustres de 
la Pologne au XIX s. wyszedł w 1876 r. Przedświt p. п.: S. Kra
siński. L’ Aube du Grand jour; wydany anonimowo, dedykacya pod
pisana jest jednak pseudonimem: Charles de Noire-Isle. Gadatliwość, 
brak elementarnego poczucia artyzmu, bombast, cechy ciążące 
nad tymi przekładami dadzą się wyczuć już w sposobie oddania 
tytułu. Wielotomowe produkty Przeździeckiego, zasilone francus- 
kiem rządowem poparciem rozeszły się po całej Francyi, ośmie
szając nazwiska drogie wszystkim Polakom. Dlatego uważam, że 
Przeździecki nie zawinił tylko artystycznie, ale i etycznie.

W przekładzie prozaiczny wstęp oryginału jest opuszczony. 
Tłumaczy wierszem, 3, 4, 6, 8, (najczęściej), 10 i 12 zgłoskowym, 
najczęściej nie stroficznie.

Niema może jednego punktu w teoryi przekładu, przeciw 
któremu Przeździecki nie zawiniłby. Władając płynnie językiem 
francuskim, nie będąc jednak wcale a wcale artystą, zostaje 
zmuszony przez wiersz, formę tak ściśle określoną we Francyi 
do łamańców rytmicznych, językowych i stylowych, które zatra
cają do niepoznania najczęściej, nie tylko styl indywidualny autora, 
ale i sens. Zmienia, opuszcza, lub dodaje figury i tropy, (n. p. 
str. 25 w. 4 etc.), lub obrazy (str. 26, 6, str. 36, 10), zachwasz
cza tekst tak zwanemi chevilles, dla dopełnienia jednostki rytmi
cznej lub uzyskania rymu, opuszcza całe wiersze (str. 35) zmie
nia najfantastyczniej sens całych zdań (por. niż.). Znamienne jest 
zwłaszcza naginanie tekstu, bo o ile nie wypływa z widocznej nie
udolności i niedbałości, to dzieje się najczęściej w kierunku insy
nuowania Krasińskiemu poglądów ściśle ortodoksyjnych. Kilka 
przykładów objaśni lepiej o metodzie i o wartości tego prze
kładu :

1) Na tych strunach Duch przelata 
I w tej pieśni sam spoczywa.
Ta pieśń zgodą, ciszą świata.

2) Bóg nas wcieli w drugie ciało 
B ośm y, w żadnej zgonu chwili 
D u ch a  n ig d y  n ie  s t r a c i l i .
3) Czuwaj nadem ną— i zostań się

[przy mnie

Sur elles (^cordes) promène etvoltige 
M arquant le temps l’esprit divin ; 
Dans sa précision il dirige 
En paix le concert du destin (str.35).

...Il ( =  Dieu) dotera notre entité 
D’ une incarnation nouvelle (str. 36).

Oh ! ne me quitte pas...
Tant que je vis, respire et luis, 

[faible éttincelle
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A ż zginę cząstką w trudów arcy- Dans 1’ ardente clarté du ciel ;
[dziele —  Tant que vibre mon coeur dans 

A i  skonam zwrotką w poświęcenia Г hymne universelle
[hymnie. De la nature à 1’ Eternel, (str. 108).

W ten sposób i jeszcze gorzej zniekształcony jest cały Przedświt.
W niedawno wówczas założonej Revue Slave warszawskiej 

ukazuje się w 1878 r. (t. I.) przekład drobnego utworu
lirycznego p. n. Hymne aux esprits. Poésie posthume de S. Kra
siński. Traduction libre par S y l v è r e  G r a n v i l .  Przekład wier
szem zawiera 15 cztero wierszowych strof w aleksandrynach. 
Wartość wyłącznie bibliograficzna. Metodą zbliżony do przekła
dów Gaszyńskiego, wartością poetycką stoi znacznie niżej 
od nich.

W tem samem czasopiśmie, w tym samym tomie ukazuje 
się przekład: La comédie infernale par S. Krasiński (Traduction
accompagnée des notes par Sylvère Granvil). Są to bardzo ob
szerne cytaty, obejmujące więcej niż połowę oryginału, powią
zane streszczeniami prozaicznemi. Praca wobec poprzednich nie- 
mająca żadnej racyi bytu, tem bardziej, że i wartość artystyczna 
jest raczej ujemna. On jednak pierwszy, po anonimie w Revue 
des deux mondes i Wł. Mickiewiczu, ważył się na zaniechanie 
przedruku cytatów przełożonych przez A. Mickiewicza. Tu więc 
po raz pierwszy, odtworzona jest w języku francuskim scena 
ostatnia, wiersze Orcia i t. d. wiernie i in extenso. — Tłumacz 
zapowiada podobne streszczenia innych jeszcze utworów Krasiń
skiego. Na szczęście, nie długo potem, Revue Slave przestała 
wychodzić.

Przedtem jednak ukazał się jeszcze w tem samem piśmie 
w 1879 r. (t. IV) przekład: Douleur de la séparation. Poésie de 
S. Krasiński, traduite par Sylvère Granvil. Obejmuje 8 strof czte- 
rowierszowych.

Po przerwie kilkuletniej, podczas której K. P r z e ź d z i e c k i  
wydaje z wydawnictwa Poètes illustres: Monsieur Thadée (1877) 
Cycle ukrainien (1878), Cycle galicien (1879), Cycle lithuanien 
2 v. (1880), wychodzi tego cyklu: Dernière série. Traduction de 
Charles de Noire-Isle. Paris et Nice. 1881, która obok innych 
zawiera przekłady z Krasińskiego: Psalmów Przyszłości: Wiary,
Nadziei, Miłości, Dobrej woli, wyjątki z psalmu Żalu, Glossy św. 
Teresy, oraz drobnych utworów: Désolation, A propos de l’ arri
vée à Paris des cendres de Napoléon I., Vindobona, Passé et 
présent â Rome, Lac d’ Albano, Le Colisée, Aux Russes, A Be
atrix, Toujours et partout, A une dame, A Mme. D. P., Nous 
mourrons avant, Dans la campagne Romaine, Après ma mort, 
Dernière volonté, L’ oiseau se tait. Glossa jest bez żadnej war
tości, jak poprzednio Przedświt. Myśl Psalmów jest najczęściej 
zupełnie wypaczona. Przekład przez karkołomne inwersye staje
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się czasem wprost niezrozumiały, (por. francuskie odtworzenie 
słynnych: „Adalej, wyżej nad niemi— za niemi“... z psalmu W iary1). 
Czasem tak zmieniony, że ledwie mógłby ujść jako fantazya na 
temat danego motywu u Krasińskiego. (Por. Poètes illustr. Dern. 
Sér. str. 188, 193, 201, 207, 215, 217; na str. 219 opuszcza pod
stawową myśl Psalmu Dobrej Woli i t. d.). W toku tego nieu
stannego opuszczania, uzupełniania, zgrubiania wreszcie subtel
nych harmonii, Krasiński ucieka nam, a zostaje jakiś plagiat 
chyba, lub coś pośredniego między nim, pastiche’m a bezwarto
ściową parafrazą. Zresztą guarda e passa.

Następuje wielka przerwa w zaznajamianiu Francyi z twór
czością Krasińskiego, zmienia się też stosunek jego do tłuma
czy : przed nią jest poeta poniekąd aktualny, po niej rozpatry
wany wyłącznie z punktu widzenia historyczno-literackiego. Nie 
ma też tu do zapisania ważniejszych przekładów. I tak w Bulle
tin Polonais 1902 r.: U  Aube du jour (Introduction) par S. Kra
siński, traduit par S. E. Przekład wierszem, nie odznacza się ni- 
czem szczególnem. Tamże: L’ Aube du jour (I i II canzona, wedle 
nomenklatury Klaczki) traduit par V. G. Przekład wierszem; ude
rzają uchybienia rytmiczne. W 1904 wychodzi: L’ Aurore de S. 
Krasiński. Essai de traduction en vers français. Première partie. 
Posen. Tłumacz wyodrębnia się od innych brakiem elementarnych 
nieraz wiadomości z gramatyki, stylistyki a zwłaszcza metryki 
francuskiej.

Nakoniec w szkicach Sarrazin’a : Les grands poètes romanti
ques de la Pologne. Paris 1906, są zacytowane w wyjątkach oma
wiane utwory Krasińskiego ; są to jednak przedruki dawniejszych 
przekładów, prócz kilku listów do Reeve’a.

Takie losy przechodziło kolejnie zaznajamianie Francyi 
z twórczością Krasińskiego. Rozpatrując je z kilku punktów pa
trzenia można odkryć w tym ruchu kilka faz i uzależnić go 
od czynników wyższych, na szerszem podłożu kulturalnem 
opartych.

Spostrzedz da się zwłaszcza, że z małymi wyjątkami tłu
maczami byli Polacy, emigranci. Znaczy to, że więcej zależało 
Polakom na uprzystępnieniu Francuzom utworów Krasińskiego, 
niż samym Francuzom; inne koleje, inne znaczenie miały we Fran
cyi przekłady Mickiewicza. Krasiński nie przedarł się, jak on do 
rąk czytających sfer Francyi, został w rękach nielicznych litera- 
tów-amatorów zajmujących zię Polakami; z grona tych nielicz
nych entuzyastów rekrutuje się Lacaussade n. p. Szersze sfery, — 
o ile wogóle o Krasińskim słyszały, uważały go za poetę wyłą
cznie plemiennego. Co gorzej, że spowodował to właśnie A. Mi
ckiewicz.

*) Op. cit. T. V. str. 5.
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Brak dostatecznej znajomości pism Krasińskiego stał na 
przeszkodzie trafnej ocenie jego twórczości. Po części jest to wina 
tłumaczy: Psalmy ukazały się dopiero w 1881, po niewczasie, 
i to w formie mogącej odstręczyć raczej ; romanse z drugiej 
strony, nie były wcale tłumaczone. Może i słusznie zresztą. W ka
żdym razie jednak wielki był pokup około roku 1830—1845 na 
utwory powieściowe, mające za tło stosunki polskie, a znaną 
była wówczas przychylność, jaką darzyła publiczność francuska 
historyczne wątki powieściowe; czynniki, które umożliwiły poczy- 
tność romansideł takiego Czyńskiego np.1), byłyby ułatwiły były 
zaznajomienie sfer czytających z romansami Krasińskiego, a stam
tąd niektóre wybrane jednostki sięgłyby ku dojrzalszym jego utwo
rom, Psalmy zaś zwróciłyby może uwagę krytyki na stanowisko 
poglądów Krasińskiego w dorobku europejskiej myśli XIX w., do
konując zadania, któremu Sen Cezary, Legenda i Irydion sprostać 
nie mogły. Zamiast przekładać kilka razy z rzędu Nieboską, Noc 
letnią i Niedokończony Poemat, należało wpierw przyswoić języ
kowi francuskiemu autentyczny tekst Psalmów; wyjątki bowiem 
podane przez Klaczkę i innych nie oświetlają ich ze wszech 
stron.

Lecz wkońcu możeby i to nawet nie pomogło. I tu docie
ramy, zda mi się, do istotnej przyczyny tak małego zainteresowa
nia się Francuzów Krasińskim. Są powody, które francuskim prze
kładom z Krasińskiego odbierały od początku żywotność i aktual
ność; w następnym okresie zaś, historycznie, zajmują się nim 
tak czy tak bardzo nieliczni i publikacye tego rodzaju nie wy
chodzą prawie poza obręb przedstawicieli nauki.

Ótóż Francuzi dowiedzieli się o znaczeniu twórczości Kra
sińskiego w latach 1843/4. Przekłady ukazują się mniej więcej 
za trzema nawrotami: 1846/7, w latach 1860 i około 1880. Już 
jednak około 1845, oryentacya literatury francuskiej skierowana 
była w innym kierunku, niż szedł duch ożywiający twórczość 
Krasińskiego, tak że już współcześnie nie znalazła ona echa w ser
cach i głowach czytających i myślących Francuzów.

Krasiński stoi wraz z Mickiewiczem i Słowackim w owym 
prądzie ogólno europejskiej kultury, który powstał na przełomie 
lat 1830 i trwając piętnaście lat przygotował rewolucyę 1848 r.; 
z jej upadkiem stracił i on moc oddziaływania i w kilku latach, 
między 1851 a 1855 nie do uwierzenia szybko zniknął z niewdzię
cznej a rozczarowanej pamięci ludzkiej. Kuźnią ruchu tego była 
Francya. Niezbadano jeszcze wyczerpująco, jak blizki, jak niero
zerwalny węzeł łączy naszych trzech wieszczów z ówczesnem 
ogólnem podłożem myśli francuskiej. Krasiński jest więcej niż 
inni nastrojony na ton tych haseł. Z fermentacyi po wielkiej Re- 
wolucyi wytworzył się kłąb poglądów tak znamienny dla pierw

0  Le Grand Duc Constantin ; Le Kozak; Stenko le Bandit.
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szej połowy XIX. w.: spirytualizm z odcieniem panteistycznym 
i mistycznym, symbolizm psychiczny i kosmiczny, a na tem tle 
wierzenie w metampsychozę, teorya rozwoju stosowana do jedno
stek osobniczych i społecznych, a w etyce przykrojona nieco do 
wskaźników ewangielicznych, ideał społecznej równości i po 
wszechnego szczęścia ujęty mianem „humanitaryzmu społecznego“, 
na teoryi celów finalnych oparty optymizm i idealizm praktyczny, 
a w końcu wiara w posłannictwo geniusza-bohatera lub twórcy, 
głoszącego te hasła i wiodącego lud ku wyższym prawdom ży
cia wiecznego. Soumet w „Divine Epopée“, Quinet w „Napo
léon“, „Ahasver“, „Promethee“, Ballanche w „Palingénésie so
ciale“, „Ville des Expiations“, „Vision d’ Hébal“, Lamennais w „Pa
roles d’ un croyant“ i wielu innych utworach, Lamartine w „La 
Mort de Socrate“, „Jocelyn“, „Chute d ' un  ange“, Vigny w „Eloa“, 
„Moise“, „Stello“, „Chatterton“, Dumas ojciec i V. Hugo w dra
matach zwłaszcza i wielu innych tworzyło, a inni oddychali tą 
atmosferą. Krążyły w niej zarody ducha ożywiającego twórczość 
Krasińskiego. Gdyby Nieboska, Irydion, Przedświt i Psalmy 
znane były we Francyi równocześnie z ich wydaniami polskiemi, 
inne pewnie byłoby tam znaczenie Krasińskiego. Zabrakło mu 
tego szczęścia (— chance), jakie schyliło się łaskawie do Mic
kiewicza, który między 1831 —1834 wyrósł w cezach Francuzów na 
reprezentanta Polski myślącej, tworzącej i walczącej. Sami nie do
ceniamy, ile — w tem powolnem, dopiero w „Legionie“ ukoń- 
czonem przetwarzaniu Mickiewicza w symbol polskiej idei i twór
czości — jest wpływów krytyki francuskiej, zajmującej się Mi
ckiewiczem między 1831 — 1848, na polską narodową świadomość 
zbiorową, za pośrednictwem krytyków naszych w trzeciej ćwierci 
XIX. w.

Los Krasińskiego był jednak odmienny od losu Mickiewi
cza. Krasiński zjawia się Francuzom wtedy, gdy hasła dźwię
czące w jego dziełach tracą żywotną siłę oddziaływania na pro- 
tagonistów ówczesnej młodej Francyi : przednia straż tworzącej
się literatury francuskiej ma już w inną stronę wzrok zwrócony. 
Rok 1851 budzi do życia nowy konglomerat poglądów, którym 
twórczość Krasińskiego pozostaje obca, i przez nie jest nie odczuwa
na. Znika możność podobnego zajęcia się we Francyi Krasińskim 
jak przedtem Mickiewiczem. Dlatego więc, i to jest najgorsze, 
Krasiński, dostawszy się w ręce Francuzów po stosownej chwili, 
nie wzbudził może nigdy zainteresowania sam dla siebie przez war
tość wewnętrzną swych dzieł. Rozpatrzywszy, jak układa się kolej 
chronologiczna przekładów z Krasińskiego, ujrzymy, że, jak wspo
mniałem, całość dzieli się na trzy kondygnacye niejako, których 
ośrodkami są rok 1846, 1861 i 1878. O. Chodźko (1835) i Trembicka 
(1841) napróżno lata całe czekają na naśladowców. Dopiero po
tężny i wpływowy głos Adama wywoływa żywe zajęcie się Kra
sińskim, i to w kierunku utworów wskazanych przez niego : zdaje



mi się, że bardziej rozstrzygającym czynnikiem był tu autorytet 
Mickiewicza, niż bezinteresowna ciekawość poznania poety przez 
niego zalecanego. Zauważyć dalej należy, że rok 1846 był ro
kiem ruchawki w Polsce. Czasopisma francuskie przepełnione są 
artykułami o sprawach polskich. Oczywista, że poeta, uznany 
przez profesora w Collège de France ze jednego z naczelnych 
genjuszów Polski, mógł wówczas właśnie cieszyć się przemija
jącą poczytnością ; a jest to rok, w którym najwięcej wyszło prze
kładów jego pism. Druga taka data znamienna, to czas przed powsta
niem listopadowem. Polska wre, odgłosy podziemnego kucia znajdu
ją przychylne echo we Francyi. Krasiński, w artykule Klaczki przed
stawiony jako inicyator ruchu patryotycznego, staje się znowu na 
chwilę modny: sypią się przekłady — tym razem jest ich już 
mniej. Lecz i tu znowu niesie go sprawa polska.Ostatni wreszcie 
pęk przekładów pochodzący z okresu roku 1879 jest może spo
wodowany 20-letnią rocznicą śmierci poety. Ale podczas, gdy 
w obu poprzednich okresach, aktualność kwestyi polskiej niesie 
Krasińskiego jako przedstawiciela współczesnego ducha (— génie) 
polskiego, to ostatni, ciągnący się do dziś dnia, ma wyłącznie 
charakter informacyjno-historyczny raczej. Naród sympatyzujący 
z Polską, uwiadamiany jest przez ludzi dobrej woli o jej dorobku 
kulturalnym, w którym poczesne miejsce zajmuje twórczość Kra
sińskiego. Ale ruch ten nie zatacza szerszych kręgów, niż nieli
czni pracownicy francuscy nad Polską.

Nie mając nigdy aktualnego znaczenia dla Francyi, nie pod
trzymywany, jak u nas, przez czynniki patryotyczne, zawarte 
w jego pismach, przekłady francuskie z Krasińskiego zamierają 
w pyle bibliotek.

II.
Przekłady były więc główną drogą, na której wnikała zna

jomość pism Krasińskiego do Francyi. Ale nie jedyną. Równocze
śnie bowiem, nietylko we wstępach do nich, lecz w oddzielnych 
rozprawach i artykułach o stanie kultury Polski lub specyalnie 
o jej literaturze, omawiano twórczość Krasińskiego krytycznie. Cie
kawe byłoby zestawienie wyników tych badań z polskimi: oka
załoby się może, że czasem tamte są nie tylko niezależne od 
tych, lub od nich chronologicznie wcześniejsze, lecz nawet, że 
można spostrzedz wpływ ich na odnośną polską literaturę krytyczną. 
Ograniczyć się muszę jednak do przedstawienia poszczególnych 
głosów krytyki francuskiej i uwydatnienia jej metody, ponieważ 
dostrzegam wpływ ten właśnie w tem, a nie w przejęciu wyni
ków badań szczegółowych, umiejscowię je chronologicznie.

W 1841 r. Trembicka w znanych już „Mémoires d’ une 
Polonaise“ analizuje krytycznie Nieboską i Irydiona. Nieboska 
przedstawia stan przyszłego społeczeństwa polskiego. Utwór ten 
żyje tak bujną roślinnością myśli, jak żaden przed nim w Polsce

44 6  Notatki.
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i da się przyrównać bez uszczerbku tylko do »Fausta« ; nieco nie
zrozumiały jednak, przez to, że autor e c h a  p r z e ż y ć  os ob  is t y c h  
niezawsze jasne dla postronnych, w p l a t a  c z ę s t o  w a k c y ę .  
Na technice poznać wpływ dramatu niemieckiego, którego przed
stawiciela, »Fausta«, przewyższa jednak ogromem uogólnień wszech- 
ludzkich. Ideą przewodnią jest tryumf ostateczny Chrystusa. — 
Zaciekawia tu myśl autorki o przeżyciach osobistych zawartych 
w Nieboskiej, myśl wykorzystana należycie dopiero w ostatnich 
czasach. — Treścią ideową Irydiona, utworu w pomyśle bardziej 
prostego, staranniej opracowanego i łatwiej zrozumiałego jest, 
w przedstawieniu upadku buntu i jego motywów, uwidocznione 
potępienie nienawiści i zdrady w pracy nad odbudowaniem Pol
ski, a zalecenie poświęcenia i miłości.

Przez przekład fragmentów Nieboskiej w Cours de la litté
rature slave1), Mickiewicz staje się inicyatorem ruchu przekła
dów z Krasińskiego; analiza krytyczna twórczości jego jest pierw
szym objawem poważnego zajęcia się Krasińskim za granicą. 
Przez nią Krasińskiego imię stało się europejskiem. Mickiewicz 
wyprowadza twórczość jego z najgłębszych prądów nurtujących 
duszę polską i słowiańską, wykazując, że jest jej pierwszorzę
dnej wartości objawem, choć w wykonaniu uzmysławiającem ule
gła niejakiemu skrzywieniu. Drga ona żywą aktualnością : wo
bec takiego ujęcia zrozumiała jest jego metoda polemiczna w sto
sunku do tez Krasińskiego, która odtąd i rzez wiele lat stoso
wana będzie do ich oceny. Mickiewicz wspomina o Irydionie 
i Przedświcie, analizuje pobieżnie Sen Cezary i Legendę, bada 
obszernie Nieboską.

Krasiński jest przedstawicielem idei polskiej, która wbrew 
filozofii europejskiej oczekuje zbawienia nie od doktryny, lecz 
od człowieka obdarzonego duchem bardziej rozwiniętym, któremu 
przez bezpośrednie objawienie dane będzie posłannictwo prowa
dzenia ludzkości. Określony w ten sposób „mesyanizm“ musi 
mieć swą „apostazyę“ i swój „nieuprawniony mesyanizm“, 
w którym do trafnych wyników dochodzi się manowcami. W li
teraturze, z chwilą wniknięcią w nią haseł mesyanizmu zaczyna 
się nowa epoka ; do niej należy Nieboska. Jest jednak objawem 
nieuprawnionego mesyanizmu, przeto nie wszystko w niej jest 
natchnione duchem przyszłej epoki. — Mimo, że Nieboska nie 
jest dramatem realistycznym, nie może być nazwana fantastycz
nym, lecz rzeczywistym, w tem znaczeniu, że udziela życia no- 
nowego i utrzymuje w świadomości życie przeszłe (Trentowski),.. 
Podkreśla następnie tak w sytuacyi, jak w psychice osób rysy 
wyłącznie plemienne, uważając pewne cechy kosmopolityczne 
w twórczości Krasińskiego, np. estetyzujący chrystyanizm Męża,

x) Po raz pierwszy drukiem w języku francuskim 1843 r. w Re
vue Indépendante zob. rozdz. I.
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oraz pewne cechy indywidualnie nadane ludowi polskiemu i Izra
elitom, jako ujemne skutki owej złej metody, którą Krasiński po
stępuje ku zrealizowaniu objawienia. Przeciw tym poglądom ini- 
cyuje on pierwszy polemiczną metodę w krytyce dzieł Krasińskiego, 
oparłszy się na szerokiej podstawie etnicznej, psychologicznej i misty
cznej. Nieboska, utwór najwyższy dramatu słowiańskiego, porusza 
wszystkie najogólniejsze zagadnienia Słowiańszczyzny, odpowiada 
wyobrażeniom gminnym i pojęciom naszego wieku, a kończy pro
roctwem : utwór wiecznie aktualny, plemienny, popularny.

Odrębny nieco charakter mają lekcye z r. 1844, poświęcone 
Snowi Cezary i Legendzie. Mickiewicz przeszedł do ofenzywy : 
Kościół jest instytucyą martwą; objawienie, odszedłszy z jego łona, 
przechowywane jest w piersiach wielkich ludzi, których przodo
wnikiem jest Towiański, jednem zaś z boskich narzędzi Krasiń
ski w obu tych pismach proroczych ; istotne tezy mesyanizmu 
polskiego są w nich uwydatnione. Należy więc oceniać je z je
dnej st~ony jako utwory aktualne, z drugiej jako utwory wieczno
trwałe : in potentia jest więc i tu zachowana możność stosowa
nia zawsze metody polemicznej, tym razem Mickiewicz idzie jednak 
w zupełnej zgodzie z omawianymi utworami.

Znaczenie Cours de la littérature slave w historyi badań 
nad Krasińskim polega na tem, że Mickiewicz dał pierwszą po
ważną ocenę jego twórczości, że ustaliwszy jej wartość jako wie
cznie aktualnej, trwale umożliwił — przez dziesiątki lat — sto
sowanie w krytyce metody polemicznej, że pierwszy ujął Krasiń
skiego nie jako poetę, lecz jako myśliciela religijnego, społecz
nego, — a wiadomo jak to na nim zaciężyło — że wreszcie 
przysądził mu charakter wyłącznie plemienny i popularny, co nie 
we wszystkiem zostało także potwierdzone przez dzisiejszą kry
tykę. W każdym razie jednak następni krytycy są pod bezpo
średnim wpływem jego, lub przez długi czas reagują przeciw wy
tkniętym przez niego kolejom.

I tak wstęp krytyczny do anonimowego przekładu Niebo
skiej w Revue des deux mondes 1846 r. jest zupełnie w myśl 
wywodów Mickiewicza; autor twierdzi np., że Nieboska została 
napisana pod natchnieniem prądów umysłowych nieznanych we 
Francyi i t. p. Zdaje mi się, że teza wyłącznie plemiennego zna
czenia Krasińskiego, odstręczyła wielu czytelników francuskich, 
tą wbrew wprawdzie nalepioną etykietą.

Zupełnie podobny duch ożywia wstęp krytyczny do prze
kładu Snu Cezary i Legendy (Revue des deux mondes 1846). 
W myśl wywodów Mickiewicza, pezya polska przedstawiona jest 
jako wyraz żywej tradycyi: poezya Barszczan, Emigracyi; z tego 
źródła natchnienia wypływają także oba powyższe utwory. Przy
pisuje im charakter symbolicznego proroctwa, określa zna
czenie świata nadzmysłowego, nie jako konwencyonalnej „ma
szyny“ poetyckiej, używanej w literaturze francuskiej, lecz jako
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wpływu rzeczywistego istot żywych i działających. Wszędzie pod
kreśla odrębność obu utworów od literatury europejskiej.

Przekład Irydiona zaopatrzony jest doskonale wprowadzają
cym wstępem. Dramat ten ujęty jest jako uzmysłowienie idei pa- 
iryotycznej, dla której sztuka jest tylko środkiem, nigdy celem. 
Po wyjaśnieniu tła i postaci bohatera, przedstawia przewodnią 
myśl dramatu, którą jest potępienie uczuć pogańskich zemsty 
i nienawiści; konkluzyą moralną jest ostrzeżenie przed zgubnemi 
zbłądzeniami, spowodowanemi takimi motywami, dane przez au
tora owianego duchem chrześcijańskim zmartwiałym z bolu i bez
nadziei rodakom.

W artykule p. n. „Les quatre littératures slaves“ (Revue 
des deux mondes 1852), Cypryan Robert, profesor literatur sło
wiańskich od 1854— 1857 r. w Collège de France, stosując prawo 
rozwoju do literatury polskiej, starał się wykreślić linię rozwojową 
dla niej, uważając Mickiewicza za księcia poetów polskich, do 
chwili, gdy wzgardziwszy dramatem, musiał ustąpić przed Sło
wackim. Z czasem, wysuwa się na czoło Krasiński, który w ol
brzymich dramatach odkrywa rany stulecia i żąda środków za
radczych. — Twórczość jego owiana jest grozą położenia Polski, 
charakter jej przejściowy, jak stan współczesny Polski i świata. 
Koncepcya dramatu jest za olbrzymia, by wejść w ramy techniki 
dramatu francuskiego. ■— Byłaby to więc pierwsza próba hi
storycznego ujęcia twórczości Krasińskiego.

Ten sam autor, omawiając w „La poésie slave moderne“ 
(Revue des deux mondes 1854) stan literatur słowiańskich, za
rzuca Krasińskiemu, jak i Mickiewiczowi zresztą i Słowackiemu, 
że poezya jego zbyt odbiegła od poziomu wyobrażeń ludowych, 
by mogła być dostępna całemu narodowi. Jest to więc, ze strony 
tak powołanej, pierwsza stanowcza krytyka ujęcia twórczości Kra
sińskiego, jako mającej swe podstawy w ludzie i przeznaczonej 
dla ludu, którą to koncepcyę za przykładem Mickiewicza przy
jęli w krytycznych przedmowach dotychczasowi tłumacze pism 
Krasińskiego od 1846 r.

W szkicu p. n. „Ecrivains et poètes modernes de la Polo
gne, Le comte S. Krasiński“. (Revue contemporaine 1859 t. 10). 
Paul de Saint-Vincent podkreśla pierwszy pierwiastki ogólno-euro- 
pejskie w twórczości Krasińskiego, tak w poglądach, jak i w wąt
kach treściowych, oraz uwydatnia częściową jego niezależność 
od tradycyi i wpływów wyłącznie plemiennych. Artystę o euro
pejskim zakroju, umiejscowią w Polsce duch patryotyczny, oży
wiający zawsze jego utwory. Po takiej ogólnej charakterystyce, 
rzuca syntetyczne sądy o poszczególnych utworach. I tak ideą 
Nieboskiej jest fakt trwania Wielkiej Rewolucyi, aż do chwili, 
gdy nowa ewangelia przyjdzie odrodzić zmurszały świat. Wska
zuje zarazem na analogię, jakich można dopatrzyć w programach 
furierystów i saint-symonistów i w hasłach głoszonych przez re-
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wolucyonistów z Nieboskiej. — Nie potrzeba wspominać, że ba
dania w tym kierunku, pociągające za sobą osłabienie autoryta
tywnych twierdzeń Mickiewicza i wiążące Krasińskiego z ogólno
europejskim dorobkiem umysłowym, wówczas zupełnie odosobnione, 
zostały podjęte dopiero w ostatnich czasach. Omawiając Irydiona, autor 
wskazuje na zdolność znamionującą Krasińskiego, przenikania przysz
łości i na artystyczną umiejętność jego, uwidocznienia zarodów przysz
łości w kataklizmach przeszłości. Krasiński, jako jednostka, której 
poglądy i uczucia skrystalizowały się w jego pismach, zrealizo
wał wreszcie ideał uczucia patryotycznego ; tem tłumaczy, dlaczego 
dzieła jego dostały się tak szybko w ręce czytających mas, mimo 
treść oderwaną, niejasną i trudno zrozumiałą przeważnie.

W 1861 r., podczas wrzenia w Królestwie, a zwłaszcza 
w Warszawie, ogłosił w Revue des deux mondes Ch. de Ma- 
zade artykuł z polityki bieżącej: „La Pologne un siècle après le 
partage et Г agitation de Varsovie“. — Ówczesne imponujące 
manifestacye na ulicach Warszawy przybrały charakter dotąd nie
znany w Polsce; Mazade widzi w tem czynny wpływ poetyckich 
teoryi Krasińskiego o potędze miłości, o biernem bohaterstwie 
poświęcenia, o potrzebie oparcia polityki nie tylko na słuszności 
praw, lecz i na silnem, a czystem poczuciu moralnem, o walce zwy
cięskiej ducha z brutalną przemocą materyi. W słowach jego: 
„Nikt nie wznosi gmachu z błota, I najwyższy rozum cnota“... 
(Psalm Miłości), upatruje przez niego ukuty wyraz patryotyzmu 
nowej epoki, przeciwstawiający się dawniejszej formule Mickiewi
czowskiej: Jednością silni, a rozsądni szałem, naprzód (!) młodzi 
przyjaciele“. Twierdzi, że natchnienie Krasińskiego, gorejące głę
bokim a posępnym mistycyzmem, które znalazło ucieleśnienie 
w wyżej przytoczonych teoryach narodowej polityki i socyologii 
chrześcijańskiej, wprowadzone w czyn przez ruchy manifestacyjne 
roku 1861, wcieliło się w zbiorową świadomość narodową ów
czesnej Polski. Mazade byłby więc pierwszy, który już nie dla 
krytyki, lecz dla historyi literatury, zasadniczo ustala znaczenie 
pierwiastków wniesionych w literaturę polską przez Krasińskiego, 
nie na polu poezyi, lecz przedewszystkiem jako czynników dzia
łających historyczno-politycznych. jasnem jest, że stanowisko, 
które później zajął Klaczko, a za nim Tarnowski i w. i. zostało 
przez Mazade’a w ten sposób poraź pierwszy określone. Zaini- 
cyowana tak metoda oceny Krasińskiego, dopiero przed nieda
wnym czasem doczekała się uzupełnienia przez stosowanie me
tod psychologicznej i przedmiowo estetycznej. Artykuł Mazade’a, 
mimo wszystko, co zawdzięcza metodzie Mickiewicza, stanowiłby 
pierwszorzędną datę w całokształcie badań nad twórczością Krasiń
skiego. Zmalałaby więc w odpowiednim stosunku, dotąd przece
niana, oryginalność szkicu Klaczki: „La poésie polonaise au XIX. 
siècle et le poète anonyme*. (Revue des deux mondes 1862 t. 56)t 
trafniej wyrażając się, przesunąłby się może punkt ciężkości jego



znaczenia w ten sposób, że podkreślić należałoby napotkane 
w nim po raz pierwszy połączenie oceny artystycznych i polity
cznych pierwiastków w twórczości Krasińskiego, oraz oparcie 
analizy na porównawczem tle twórczości Danta, Szekspira, Goe
thego i autora Parcevala. Drugą cechą znamienną tego szkicu 
jest uwydatnienie objektywnej metody tworzenia Krasińskiego: 
do wyjątków ponoś należą w pismach jego wzmianki osobiste; 
opiewał zawsze ojczyznę, odnosił się do uczuć ogólno-ludzkiej 
moralności. Najlepiej może w literaturze europejskiej po Goethem, 
odtworzył Krasiński tajemnice życia i duszy. Uważając go za po
etę mogącego być porównanym z przedmiotowym Goethem, 
ustalił może nie zupełnie trafny sąd, tak jak twierdząc, że Niebo
ska ma wyłącznie oddać społeczną walkę przeszłości z przyszło
ścią, zagadnienie starcia ideału ze społeczeństwem, on właśnie 
utrwalił, na dziesiątki lat, sąd ten niezupełnie wyczerpujący o cha
rakterze Nieboskiej, choć początki tej tezy odnieść możnaby do 
Mickiewicza. Godną uwagi, a może nieco zapomnianą jest ana
liza epilogu Nieboskiej, gdzie sądzi wbrew utartym mniemaniom, 
że po śmierci obu naczelników nie nastąpi powrót do pierwotnej 
•dzikości, lecz że Leonard, który nie pokalał się krwią i który 
płonie czystą wiarą w przyszłość, będzie odnowicielem. Trzecią 
cechą jest usiłowanie ustalenia również nie bardzo trafnego prawa 
€Sto-psychologicznego, całkiem dowolnie wydedukowanego z twór
czości Goethego, Szekspira, Danta i Mickiewicza, polegającego 
na tem, że całość twórczości ich jest wstępną, wznoszącą się od 
zagadnień psychologicznych indywidualnych, do narodowych, do 
zagadnień ogólnych, obejmujących całą ludzkość. Względem tego 
prawa, Krasiński stanowiłby wyjątek, ponieważ charakter jego 
twórczości jest raczej zstępny. Czwartą cechą jest użycie przez 
niego w ślad za Mickiewiczem metody polemicznej w zastoso
waniu do oceny zagadnień religijnych, — odnosi się to głównie do 
Przedświtu i mesyanizmu Krasińskiego, stanowisko przezwyciężone 
bardzo niedawno przez historyczny objektywizm w kry
tyce. Tu także należy użycie metody Mazade’a: przeniesienia 
punktu ciężkości ze znaczenia poetyckiego i religijnego twórczości 
Krasińskiego na jej znaczenie jako fazy w polskim rozwoju po
litycznym. Omawiając Irydiona zastanawia się nad zmianą zasa
dniczą, jakiej doznała formuła patryotyzmu, wyrażona uprzednio 
w Wallenrodzie. Z tego stanowiska wychodząc, Psalmy zwłasz
cza analizuje obszernie. Zważywszy, co Klaczko zawdzięcza ar
tykułowi Mazade’a, że popełnił ciężkie omyłki w chronotogii ge
nezy dzieł Krasińskiego, należy*uznać, że szkic jego nie ma ta
kiego znaczenia, jakie mu przyznono.

W przedmowie Gaszyńskiego do wydanych w 1863 r. prze
kładów Ostatniego, Przedświtu i Glossy, uwagi godne jest uwy
datnienie w twórczości Krasińskiego pierwiastku nadziei.
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W podobnych ramach jak Klaczko, łącząc krytykę estety
czną z polityczno-religijną, lecz wkładając w nie odrębną treść, 
przedstawia twórczość Krasińskiego Charles Edmond w „La Po
logne captive“... (1864). Krasiński inicyuje nową epokę poezyi 
przez to, że przezwycięża natchnienie indywidualistyczne (Byron) 
i wyłącznie sentymentalne (od trubadurów począwszy). Jego po- 
ezya staje godnie obok greckiej: ideałem jej: uzmysłowienie, w pię
knej formie, przeznaczenia ludzkości — natchnieniem: prawdy wiel
kie, proste i nieśmiertelne. Treścią dzieł Kr sińskiego są zasady 
społeczno-polityczne chrześcijańskiego patryotyznru. Opierając się 
więc z jednej strony na wywodach Mazade’a, stosuje z drugiej 
metodę Klaczki, polemizując przeciw mesyanizmowi wyrażonemu 
w Przedświcie. Trzecią cechą szkicu jest Mickiewiczowska myśL 
ujęcia Krasińskiego jako wieszcza ostatecznych celów pielgrzym
ki ludzkości. Tak więc Krasiński opiera poezyę na nowych pod
stawach ogólno-ludzkich, wznosząc się ponad indywidualizm.. 
Nie zdołał jednak konsekwentnie przeprowadzić tej nowej metody 
twórczej: czasem ten pierwiastek ogólny, wieczny,ustępuje, zma- 
teryalizowawszy się, przed dawnym indywidualistycznym, gdzie 
panuje kult formy poetyckiej, a nad natchnieniem góruje obraz 
kobiety. Wychodząc z tego stanowiska, autor ustro krytykuje p o 
mysł Beatryczy w Przedświcie, twierdząc, że ona materyalizuje 
lotny, a wieczny żywioł tego utworu. Dlatego też, mimo że ini- 
cyatorem wielkiej poezyi polskiej jest Krasiński, największym po
etą polskim jest Słowacki dlatego, że twórczość jego ukazuje się: 
nam jako bezpośredni przejaw płonącej wyobraźni, wyzwolonej 
od działania pierwiastku osobistości autora.

W przedmowie do „Oeuvres complètes du poète anonyme“ 
(1869) Wł. Mickiewicz oświetlając metodą przez Mazade’a zaini- 
cyowaną, rozwija poglądy Krasińskiego na rozwój ludzkości 
i związek jej ze światem nadzmysłowym. Mistyka, historyozofia 
i polityka chrześcijańsko-narodowa są dziedzinami uprawianemi 
przez Krasińskiego. Widoczną jest tendencya autora, by przed
stawić poetę jako umysł postępowy i choć religijny, to jednak 
wcale nie ortodoksyjnie katolicki. Stanowisko Mazade’a dopro
wadzone jest do najdalszej konsekwencyi : Krasiński, żyjąc w in
nych stosunkach, pod innym rządem, nie uchwyciłby był za pióro,, 
lecz wstąpiłby na mównicę i stałby się ośrodkiem ruchu polity
cznego.

W 1878 r. w Revue slave t. I., ukazuje się szkic Sylven 
Granvil p. n. „S. comte Krasiński. Sa vie et ses oeuvres“. Bio
grafia prawie wyłącznie anegdotyczna jest kompilacyą z drugiej 
ręki. Podobnie żadnej wartości nie przedstawiają przedmowy bio- 
graficzno-krytyczne K. Przeździeckiego do przekładów zawartych 
w „Poètes illustres de la Pologne au XIX. s.

Ostatnie wreszcie studyum Gabryela Sarrazina : „Les grands, 
poètes romantiques de la Pologne“ Paris. 1906 — inauguruje we



Francyi nową epokę w badaniach nad twórczością Krasińskiego: 
stosowanie metody psychologicznej i estetycznej oraz przedmio
towo historycznej, za wzorem krytyki polskiej ostatnich czasów.

Ze stanowiska ogólnego dadzą się zastosować uwagi koń
cowe, tyczące się przekładów, także do oceny badań kryty
cznych.

W historyi badań nad Krasińskim, ogłoszonych w języku 
francuskim, rozróżnić można ponadto dwie fazy: 1) krytyka ta,
stosująca metody: polem iki religijnej, ustalenia tezy znaczenia po- 
ety-Krasińskiego jako polityka przedewszystkiem i t. d., jest od 
krytyki polskiej niezależna, stosuje metody, jakich używała wy
żej stojąca krytyka francuska przy ocenie twórczości współcze
snej literatury francuskiej, w p ł y w a  m e t o d y c z n i e  na  p o l 
s k ą  k r y t y k ę  b a d a ń  n a d  K r a s i ń s k i m .  2) Objektywizm 
krytyczny zastosowany jest i do francuskich badań krytycznych 
nad Krasińskim. (Sarrazin — faza pośrednia: notatki Granvila 
i Przeździeckiego). Zachodzi więc stosunek odwrotny niż poprze
dnio. — Tak więc ma krytyka francuska pierwszorzędne, dotąd 
niedoceniane znaczenie w historyi metodyki poglądów na twór
czość Krasińskiego.

Lwów. Zygmunt Czerny.
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