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MICKIEWICZ W ROSJI W LATACH 1820—18301

Podstawowe fakty, dotyczące pobytu Mickiewicza w Rosji, 
są dostatecznie znane zarówno ze wspomnień współczesnych, 
jak z korespondencji samego poety, jak wreszcie ze studjów 
o nim biograficznych, szczególnie ze zdumiewająco sumiennej 
pracy jego syna. Rzecz jasna, — jak słusznie zaznacza Włady
sław Mickiewicz, — że niejeden z tych faktów wypadnie za
pewne inaczej oświetlić, gdy zostaną opracowane źródła archi
walne, których dotychczas należycie nie można było wyzyskać. 
Nie negując konieczności i wartości tego rodzaju badań, chciał
bym tutaj zwrócić uwagę na inną okoliczność: z chwilą przy
jazdu Mickiewicza do Rosji, jesienią r. 1824, nastąpiło po 
długiej przerwie jakgdyby wznowienie tradycyj stosunków kul
turalnych polsko-rosyjskich, które tak bogato przedstawiały się 
w stuleciach XVI i XVII, a tak nikle w w. XVIII i począt
kach XIX.

W czasach Kochanowskiego Ruś Moskiewska, zacofana 
wskutek jarzma tatarskiego i innych przyczyn, mogła jedynie 
biernie przejmować mniej lub więcej dostępną jej obcą pro
dukcję umysłową, przy czem ta „bierna recepty wność“ ówcze
snej Rusi Moskiewskiej była mocno ograniczona i dlatego 
właśnie trafiać na Ruś mogła tylko twórczość, odbijająca w naj
lepszym razie ideologję t. z w. późnego średniowiecza. Kultura 
istotnego humanizmu i, dalej, baroku, tak bogato rozwinięta 
w Polsce, nie zdołała przedostać się na Ruś Moskiewską, stąd 
największy przed Mickiewiczem poeta polski, Jan Kochanowski, 
znany był tylko ograniczonemu kółku cerkiewnych literatów

1 Artykuł W. Czernobajewa, profesora uniwersytetu w Leningradzie, 
powstał w związku z programem tegorocznego Zjazdu Slawistów, obejmu
jącym zagadnienie popularności Mickiewicza w literaturach ludów słowiań
skich. Artykuł nie mógł wejść do publikacyj zjazdowych, nie chcąc więc, 
by doniosłe jego wyniki poszły na marne, uzyskałem zgodę autora na druk 
w „Pamiętniku Literackim“. Uważam sobie za obowiązek zaznaczyć, że trud
ności techniczne zm usiły mię do skrócenia oryginału, przyczem niedostęp
ność tekstów, na których Prof. Czernobajew oparł swe wywody, nie pozwo
liła mi rozwikłać pewnych wątpliwości, które przy skracaniu tekstu się na
sunęły. Tem tłumaczą się pewne niejasności tekstu, nie zmniejszające jednak 
doniosłości artykułu, operującego niezwykle bogatym materjałem, dobytym  
z zapomnianych czasopism rosyjskich epoki pobytu Mickiewicza w Rosji.

Warszawa Juljan K rzyżan ow sk i
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(kniżniki) i to tylko dzięki swemu psałterzowi, naśladowanemu 
przez Symeona Potockiego. Zbyteczna nadmieniać, że ani mi
łosna liryka Kochanowskiego, ani przepojone wpływem wło
skim subteloe roztrząsania Górnickiego, ani nawet bardziej 
dostępne „dydaktyczne“ wystąpienia Reja nie mogły przeniknąć 
na Ruś Moskiewską, wciąż jeszcze instynktownie lękającą się 
wszelkiej „łacińskiej herezji“ i dlatego. właśnie tak daleko od
biegającą od ówczesnego rozwoju literackiego na Zachodzie. 
W XVIII w. materjalna kultura Rosji uległa szybkiemu rozwo
jowi : wojsko rosyjskie stanęło na poziomie europejskim i utrwa
liło na dość długi okres istnienie nowoutworzonej monarchji. 
Jednak ta zewnętrzna potęga była pozorna, brakło bowiem 
równolegle rozwijającego się postępu życia umysłowego. Lite
ratura usiłowała wprawdzie w ciągu XVIII w. wyrównać swe 
zapóźnienie, zdobycze jednak w tej dziedzinie nie są tak łatwe 
do osiągnięcia, jak w dziedzinie stosunków zewnętrznych, jak 
w technicznej organizacji ustroju państwowego, wojskowego 
itp. Prócz tego zbyt wiele pominięto spraw, które zapóźno było 
odrabiać, z drugiej zaś strony bujny rozwój coraz to nowych 
prądów literackich Zachodu, dzięki bardziej intensywnym z nim 
stosunkom napływających do Rosji coraz to obficiej, utrudniał 
ich jako tako normalne przetworzenie. Podstawowem jedna
kowoż niedomaganiem był tu brak trwałej tradycji literackiej, 
która w Polsce istniała od kilku wieków, pomimo tych wszyst
kich niesprzyjających warunków zewnętrzno-politycznych, tak 
znamiennych dla stuleci XVII i XVIII w jej dziejach.

Przyjazd Mickiewicza do Rosji, choć zresztą przymusowy, 
w końcu r. 1824 mógł, zdawałoby się, przyczynić się do stwo
rzenia tutaj takiej właśnie trwałej tradycji. Z wybitnych pisa
rzy tej epoki ani Goethe, ani Byron nie byli nigdy w Rosji, 
nie mogli więc wywrzeć bezpośredniego wpływu na jej koła 
literackie. Mickiewicz, coprawda, w chwili wyjazdu do Rosji 
nie był poetą o skrystalizowanej twTórczości, wskutek bowiem 
zrządzenia losu miała ona sformułować się ostatecznie właśnie 
w czasie jego pobytu w Rosji, jako rezultat długiej a dla ba
dacza dzisiejszego nie we wszystkich szczegółach uchwytnej 
pracy nad sobą. Mimo to jest faktem, że Mickiewicz przywiózł 
do Rosji cały szereg elementów, które tam albo wcale nie były 
znane, albo występowały tylko częściowo, jako nieustalone no
winki literackie. Niektóre przejawy jungizmu i osjanizmu, któ- 
remi były przeniknięte ballady pierwszego tomu jego Poezyj, 
były naturalnie dostatecznie znane w poezji rosyjskiej tych 
czasów, pierwsze bowiem przekłady Younga i Ossjana poja
wiały się w Rosji od r. 1780. To samo powiedzieć można o ele
mencie balladowym wogóle, który w literaturze rosyjskiej wy
stępował wprawdzie też już dawniej, (wszak z Rosji przeniknął 
on do Wilna i to do koła, w którem obracał się młody Mickie
wicz), który jednak w Rosji nie miał przedstawiciela tego po
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kroju, jakim w Polsce stał się właśnie autor Ballad i Romansów. 
Inaczej miała się rzecz z poezją Byrona, na którego śmierć, 
akurat w roku przybycia Mickiewicza do Rosji, szereg poetów 
napisał nekrologi pełne sympatji i zrozumienia. Powierzchowny 
pesymizm pisarza angielskiego nie wydawał się takim wielu 
jednostkom nawet głębokim. W rozwijającym się podówczas 
ruchu romantycznym Byron wyrażał te jego strony, które były 
dostępne szerszym warstwom. Wszystko to wydawało się wtedy 
w Rosji nowością i sprzyjało wniknięciu poezji mickiewiczow
skiej do literatury rosyjskiej. Połowiczny bajronizm młodego 
poety, jak wiadomo, miał rozwijać się nadal na gruncie rosyj
skim, by osiągnąć szczyt swój bodajże najwyższy w Wallenro
dzie. Daleko trudniejsza do zrozumienia dla ówczesnych pisarzy 
rosyjskich, a tem bardziej dla szerszych kół czytelników, była 
postać polskiego W ertera, Gustawa w IV części Dziadów , czy
telnik bowiem rosyjski tej epoki był w tym wypadku stanowczo 
zbyt jeszcze staromodny. Wprawdzie sentymentalne romanse 
XVIII w. cieszyły się u czytelnika tego dużem powodzeniem, ale 
tak gwałtowny wybuch uczucia, jaki występował w Dziadach, 
jego bezpośrednia i bijąca w oczy żywość, wszystko to było czemś 
zupełnie nowem, czemś, co otwierało olbrzymie perspektywy, 
ale też na skutek tego nie mogło u większości czytelników liczyć 
na zrozumienie. Ale właśnie już choćby ten element swoistego 
i wysokiego indywidualizmu był niezwykłą nowością, którą 
Mickiewicz z wczesnego okresu swej twórczości mógł wnieść do 
literatury rosyjskiej. Jeszcze silniej podkreślić to należy, gdy 
mowa o tych specyficznych cechach młodzieńczej poezji Mic
kiewicza, które ją wyróżniały nawet od ówczesnych prądów 
literackich Zachodu. Mam tu na myśli oczywiście ten prąd fi- 
larecki, owe wzniosłe motywy samozaparcia i obowiązku, które 
przenikały jego poezję, a które dopiero w naszych czasach zo
stały dostatecznie zbadane. Należyte wyjaśnienie tych elemen
tów w ówczesnej Rosji, z przyczyn zupełnie zrozumiałych, wy
magać musiało od Mickiewicza dużej ostrożności. Mimo to 
w bezpośrednich stosunkach z lepszymi literatami rosyjskimi, 
z chwilą gdy poeta nabrał do nich zaufania, nastroje Ody 
do młodości i Pieśni filareckiej nie mogły pozostać dla nich 
czemś zupełnie nieznanem, tem bardziej, że wielu z nich czę
stokroć podkreślało urok osobowości poety, nastroje zaś fila- 
reckie napewno niemało przyczyniły się do spotęgowania tego 
uroku. W Rosji, gdzie oddawna przyzwyczajono się liczyć na 
kogoś, kto za wszystkich załatwi sprawy państwowe, społeczne 
a nawet prywatne, dla wszystkich znajdzie odpowiednie sta
nowiska, jak powie potem Mickiewicz w swych wykładach pa
ryskich, wysuwane przez filaretów pojęcie doskonalenia się 
moralnego i poczucia obowiązku, wydawać się musiało nie
zwykłą nowością; wprawdzie istniała tam od w. XVIII litera
tura masońska, która wysuwała zagadnienia „moralne“, ale nie
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umiała ich powiązać z konkretnemi problemami narodowemi 
i ruchem romantycznym, jak to było u filaretów. Wskutek 
tego Mickiewicz mógł dać dużo nowego nawet wybitnym lite
ratom rosyjskim z zasobu swej twórczości, poprzedzającej 
wyjazd poety do Rosji. Równocześnie jednak w procesie bez
pośredniego obcowania i zetknięcia się dwu tak od siebie od
miennych kultur, musiały powstawać liczne nowe elementy 
i szereg nowych problemów.

Nie ulega wątpliwości, że jednym z najważniejszych wśród 
tych problemów był tak zw. ruch romantyczny i jego odbicie 
się w Rosji. Przecież już w początkach drugiego dziesięciolecia 
w. XIX toczono w czasopismach rosyjskich na ten temat wcale 
żywe spory. Po przyjeździe Mickiewicza, mimo represyj ze 
strony cenzury, wywołanych przez powstanie dekabrystów, 
czasopisma rozwijały się nadal normalnie. W czasopismach 
tych rozpatrywano romantyzm z różnych stron, choć bez 
wszechstronnego zrozumienia jego istoty, a więc jużto w jego 
francuskiem przeważnie ujęciu („Moskowskij Tielegraf“), jużto 
głównie od strony jego filozoficznej (uprawiający kult Szellinga 
„Moskowskij W iestnik“).

Przy swej znanej niechęci do oderwanych „mędrkowań“ 
filozoficznych, Mickiewicz jednak w praktyce ukazał w Rosji 
na przykładzie własnej poezji nowe sposoby zastosowania teorji 
romantycznej. Niestety, dawne węzły kulturalne były zerwane. 
I jeśli na „zacofanej“ Rusi w. XVI—XVII nie brak było litera
tów, którzy mogli przekładać z polskiego różne „zajmujące“ 
historję, to po r. 1820 — wedle słów ks. Wiaziemskiego — 
w wykształconych kołach moskiewskich można było znaleźć 
zaledwie jakiś dziesiątek osób, dobrze znających polszczyznę. 
Stanowiło to, rzecz jasna, poważną przeszkodę w szerzeniu się 
wpływów poezji Mickiewicza. Równocześnie jednak już od 
chwili przybycia poety do Rosji nie brakło ludzi, którzy usi
łowali przy pomocy przekładów, artykułów i t. d. zaznajomić 
z jego twórczością szersze warstwy czytelników. Zbadanie cha
rakteru tych prób wskaże, o ile ruch romantyczny w chwili 
swego pełnego rozwoju, ze specjalnem odchyleniem na gruncie 
polskim, czego wyrazem była twórczość Mickiewicza, okazał 
się dostępnym i zrozumiałym dla literatów rosyjskich owej 
epoki.

Wbrew twierdzeniu Polewoja, powtórzonemu również przez 
syna poety1, nie Poznanskij był tym, komu publiczność rosyj
ska zawdzięczała pierwsze zaznajomienie się z twórczością Mic
kiewicza, lecz pisarz obecnie całkiem niemal nieznany, wy
dawca „Północnego Merkurego“, krytyk i poeta, nie grzeszący 
zresztą nadmiarem wykształcenia, Michał Bestużew - Rjumin

1 Ż yw o t Adam a Mickiewicza. 1, 240—1.
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(1800—1832) 4 Przystępując do wydania almanachu „Sirius“ 
(podpisanego przez cenzurę 7 lipca 1826 r.), postanowił on dać 
w nim również próbki twórczości Mickiewicza. W uwagach Be
stużew sam przyznaje się do niedostatecznej znajomości języka 
polskiego i wspomina o pomocy „pewnych znawców“ 2. Rów
nocześnie niedomagania wykształcenia i smaku nie pozwalały 
mu należycie zrozumieć podstawowych elementów dzieł poety. 
Wiedział on oczywiście, że Mickiewicz wydał „dwa tomy swoich 
utworów poetyckich“ 3, uwagę swą jednak skierował nie na 
Dziady i nawet nie na Grażynę, lecz na ballady Świteź i Świ
teziankę. Jak dalece w upodobaniach swych był on staromodny, 
widać stąd, że ballady te cenił nie za zawarty w nich element 
fantastyczno-folklorystyczny, wielbicielowi bowiem Byrona, któ
remu poświęcił nekrolog, i przyszłemu autorowi studjum 
o „szellingowcu“ Wenewitinowie najbardziej imponowała „opi
sowa“ strona ballad mickiewiczowskich, całkiem w duchu »opi
sowych“ poematów późnego klasycyzmu. Taka dziwna miesza
nina pojęć nie powinna dziwić, gdy się zważy, że Bestużew w za
kresie zagadnień literackich nie był człowiekiem zasad i że 
w niejednokrotnych ostrych polemikach kierował się raczej 
pobudkami natury osobistej. O poziomie rozumienia otaczają
cych go zjawisk literackich wymownie świadczy fakt, że znę
cał się nad Borysem Godunowem  Puszkina, tak słusznie z miej
sca ocenionym przez Mickiewicza, a nad Puszkina przenosił 
Podolinskiego. Trudno więc było odeń wymagać, by ukazał 
Mickiewicza we właściwem świetle. Istotnie też prozaiczny 
przekład Świtezianki zawiera cały szereg odstępstw od orygi
nału, częściowo wytkniętych już przez ówczesną krytykę. Od
stępstwa te wynikły zarówno z nieznajomości języka polskiego, 
jak z niedostatecznego zrozumienia właściwości artyzmu Mic
kiewicza. Zamiast więc klasycznie prostych słów oryginału 
„Ona mu z kosza daje maliny“, spotykamy tu „określenia“ : 
„ona iz korzinki podaj et jemu płody duszistyje“ 4, lub kochan
kowie spotykają się nie pod „modrzewiem“ lecz „pod sim 
drewnim dubom“ 5. Gdzie indziej u tłumacza widać niezrozu
mienie tekstu, np. „w łożu srebrnej topieli“ oddaje on przez 
„pod sierebristo-włażnym krowom“ 6, by dalej wpaść w tok 
zdecydowanie prozaiczny, jak „na zybkich lilejach budiesz na- 
słażdafsa sładkim snom sredi prijatniejszich predmietow“,

1 Dodać należy, że pierw szy przekład Poznańskiego (w „Moskiewskim  
Telegrafie“) pojawił się równocześnie, czy może nieco wcześniej.'· Obydwu 
w yprzedził niedostępny mi, prozaiczny przekład Św itezi, podpisany literami 
„K. S. S—cz“ w czasopiśmie „Nowosti russkoj litieratury“, 1827.

2 „Sirius“, 1826, 181.
3 ib., 180.
4 ib., 171.
5 ib.
6 ib., 176.
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albo w opisie śmierci młodzieńca: „czem bolje oni (fale) jego 
oroszajut, tiem bolje priwlekajut : — w niem dusza gorit, w niem 
sierdce płamieniejet, как sierdce togo strastnago junoszi, ruku 
kotorago żmiet tajno stydliwaja krasawica“ 1. W oryginale nie 
mamy tu ni płomieniejącego serca, ni pałającej duszy.

Jeszcze słabiej wypadły urywki przekładu wierszem, ogło
szone przez Bestużewa w tym samym almanachu. Sam autor 
przyznał się do tego, wskazując na bezradny nadmiar słów 
przekładu; niestety, pomimo tego nadmiaru nie potrafił on od
tworzyć ani myśli, ani tem bardziej barwności oryginału. Do
wodzą tego takie choćby wiersze, a raczej „kuplety“, jak sam 
je nazwał, Bestużewa: „Wnimanije oka Nielzia na protiwny 
brega ustrem it’, Jewlajetsia wzoru lisz biezdna głuboka, W ko- 
toroj nie możet on ich razliczyt’. S niebiesnym ziemnoje Sli- 
łosia w odno, I sierdce trepieszczet... i czuwstwo swiatoje Togda 
oszczuszczajet ono.“ 2 Trudno w tem nawet poznać wiersze 
Mickiewicza :

Zdajesz się w isieć w środku niebokręga,
W jakiejś otchłani błękitu.

Nic dziwnego, że Polewoj surowo ocenił ten przekład: „Ballada 
polska — pisał on — odznacza się pięknem niezwykłej pro
stoty. Wszystko w niej proste, krótkie i jasne; w przekładzie 
rosyjskim wszystko z omówieniami, z grymasami.“ 3

Wspomniany już poprzednio Jurij Poznanskij (1801—1878), 
który niemal równocześnie z Bestużewem wystąpił jako tłu
macz Mickiewicza, w samym już wyborze utworów, które zde
cydował się przełożyć, nie wykazał głębszego zrozumienia 
twórczości poety polskiego. Przyznać jednak należy, że warunki 
miał potemu lepsze, niż Bestużew. Jako młody oficer, był on 
w r. 1820 wysłany do gubernji „litewskiej“, i tam zapewne 
zapoznał się z językiem polskim, o ile nie znał go już z dzie
ciństwa, które spędził w gubernji Charkowskiej, gdzie pewne 
tradycje kultury polskiej istniały oddawna, a podówczas zna
lazły pewien grunt wśród działaczy nowootwartego uniwer
sytetu.

Poznanskij, już jako uczeń „Uniwersytecko-szlacheckiego 
pensjonatu“ w Moskwie, począł zajmować się literaturą, prze
kładając Horacego i Woltera, potem zaś ogłaszał przeróbki 
utworów balladowych i osjanicznych, dowodzących, że ulegał 
wpływom „preromantyzmu“ 4. Nic też dziwnego, że do pierw
szych przekładów z Mickiewicza wybrał coś z najbliższego so
bie i najdostępniejszego materjału „preromantycznego“. Nie

1 ib., 178.
2 ib., 1 8 3 -4 .
* „Moskowskij Tielegraf“ 1827, ΧΠΙ, 2, 155—6.
4 Рог. о nim artykuł Modzalewskiego w „Rosyjskim słowniku bio· 

graficznym“.
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fantastyka więc niektórych ballad, ani tem bardziej śmiałe wy
stąpienia Mickiewicza przeciw klasykom zwróciły uwagę tłu
macza, lecz utwór sentymentalno-idylliczny, „pasterski“, po
brzmiewający tradycjami w. XVIII. Tego rodzaju motywy 
skłoniły go do wyboru Kurhanka Maryli, przełożonego w Ki
jowie 5 października 1825. Przy odtworzeniu plastycznych obra
zów oryginału uderza nas tu miejscami taka sama chwiejność 
i bezradność, jak u Bestużewa. Widać to już na wstępie wier
sza, zawierającym sporo rzeczy zbytecznych:

Na bregie Niemana, gdie ruczejek igriwyj 
Swój niedalekij put’ skonczał 

I tichuju struju s wołnoj jego slijał —
Czej w iżu ja kurgan krasi wyj ? 1

U Mickiewicza nie mamy odpowiednika wyrażeń „ruczejek“ 
czy „tichaja struja“, a analogicznie wypadł przekład innych 
ustępów wiersza, nadając mu jeszcze bardziej charakter senty
mentalny. Zamiast prostych słów oryginału „Maryla żyła w tej 
chacie“, spotykamy tu, jak u Bestużewa, całą serję określeń 
towarzyszących :

W chatie opustiełoj 
Pastuszka krotkaja żiła,
Prekrasnaja i dobraja Marila*. , ,

' W pewnych wypadkach Poznanskij nie mógł sobie po- 
prostu poradzić z tekstem polskim (np. „Marylo! zaszło zorze“ 
u niego brzmi „A sołnce wysze gor“) 3, wypadków tych jest 
jednak niewiele, tak, że naogół „przeróbka“ ta stoi znacznie 
wyżej od przekładu Bestużewa.

Dalsze koleje karjery Poznańskiego jako tłumacza zwią
zane są z twórczością Mickiewicza już za pobytu poety w Rosji. 
W almanachach „Podsnieżnik“, „Mietieor“, w dodatkach lite
rackich do pisma „Russkij Inwalid“ oraz w „Girlandzie“ ogła
sza on szereg przekładów z utworów Mickiewicza, powstałych 
w Rosji, a więc urywki z Wallenroda, przedewszystkiem zaś 
Sonety Krymskie. Wobec braku innych, samodzielnych dzieł 
Poznańskiego, te przekłady z Mickiewicza stanowią podstawę 
działalności literackiej tłumacza. Żałować należy, że jego prze
kład Sonetów , obejmujący niemal ich całość, utonął w ów
czesnych czasopismach i nie był przedrukowany osobno, jak 
np. przekłady Kozłowa.

Wiadomo, że dzięki orjentalnemu kolorytowi sonety Mic
kiewicza wywołały niezadowolenie u klasyków polskich, nic 
też dziwnego, że tłumacz rosyjski, wychowany na wzorach 
preromantycznych, usiłuje zmiękczyć te, dla niego nazbyt ja

1 „Moskowskij Tielegraf“, 1826, IX, 4.
2 ib., 5.
3 ib., 5 - 6 .
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skrawe, orjentalne kontury przekładanego dzieła. Stąd też 
opuszcza on np. porównanie turbanu na grobowcu z buńczu- 
kiem wojska cieniów1, dlatego też zapewne pomija on imię 
giaura, gdy mówi o drogich imionach, wyrytych jego ręką.

Te same „preromantyczne“ sympatje kierowały wyborem 
urywków z Wallenroda i kazały tłumaczowi Ossjana przełożyć 
z jednej strony Pieśń Wajdeloty, jako utwór ze sporą domieszką 
t. zw. ludowości, z drugiej zaś Alpuharę, jako balladę o zabar
wieniu średniowiecznem, a więc odpowiadającą tym zaintere
sowaniom Poznańskiego, które znalazły swój wyraz w innych 
jego przekładach. Nie mamy naturalnie żadnych danych, by 
przypuszczać, że tłumacz wniknął w podstawową ideę tej 
„ballady“, tem bardziej, że nie rozumieli jej przecież inni 
współcześni, daleko głębiej owładnięci sympatjami roman- 
tycznemi ; widocznie była ona dla niego jedynie barwnym 
i świetnym epizodem, bez żadnej „ukrytej“ myśli, bez żadnego 
sensu alegorycznego, w przeciwnym bowiem razie skromny 
i lojalny oficer i spokojny domator byłby jej nie przekładał. 
Dzięki temu obydwa te urywki nie nastręczały tłumaczowi zbyt 
wielkich trudności i wypadły wcale udatnie. Wprawdzie w Pieśni 
Wajdeloty zaznacza się charakterystyczne zaakcentowanie ele
mentu sentymentalnego, pozostaje to jednak w związku za
równo z preromantycznemi nastrojami tłumacza, jak z faktem, 
że niezawsze zdawał on sobie sprawę ze związku tej pieśni 
z całością poematu. Stąd w jego przekładzie „biedactwo“ 
(biedniażka) Litwinka ginie w samotności, stąd — wbrew kla
sycznej prostocie Mickiewicza — Niemen otrzymuje przydawkę 
„bezlitosny“ (biezżałostnyj), stąd wreszcie koniec pieśni zamie
nia „wieżę“ Aldony w więzienie:

Litwinka ljet slezy w tiem nice odna2.

W Alpuharze znowuż, tylekroć potem przekładanej na rosyjski, 
tłumacza zastanowił widocznie charakter Almanzora, tak pre
cyzyjnie zarysowany na tle odległej epoki ; koniec jednakowoż 
ballady wypadł w przekładzie znacznie gorzej, niż jej początek. 
Pojawiają się tu tedy powtórzenia, obce oryginałowi, a nawet 
wyrażenia zupełnie chybione, np.:

Na łanitach śmiech adskij ostałsia, как preżdie :
Stieret’ jego sm iert’ nie sm ogła s.

Główną zasługą Poznańskiego był przekład Sonetów , które 
leżały w granicach jego możliwości tak dlatego, że nad tłuma
czeniem mógł pracować z przerwami, każdy z nich bowiem 
stanowił zamkniętą całość, jak dlatego, że nie były one w tym

1 Por. „Mietieor“, 1845, 13.
2 „Russkij Zritiel“, 1828, nr. 7—8, 206. 
8 „Podsnieżnik“, 1829, 166.
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stopniu przesycone „ideowością“ i nastrojem romantycznym, 
jak Wallenrod. I tę właśnie stronę pracy Poznańskiego ocenili 
należycie współcześni. Znany niegdyś poeta Podolinskij napisał 
na owe przekłady sonetów osobny sonet, w którym mówił:

Lubow’ on pieł, pieczalju wdochnowiennyj,
I czużdych słow nie poniał ja wpołnie,
I tolko był napiew odnoplem iennyj,
Как tomnyj wzor, как wzdoch — poniatien mnie.
No ty postig duszoju umilennoj,
Czto zwukow tiech taiłoś w głubinie,
I skorb’ duszi, stradanjem utomlennoj,
Otozwałas’ i na twojej strunie \

Właściwym jednak popularyzatorem sonetów Mickiewicza 
w szerokich kołach czytelników rosyjskich stał się ks. Piotr 
Wiaziemskij. Autor złośliwych epigramów, satyr, bajek i in
nych wierszy, popularnych ok. r. 1820, Wiaziemskij, mimo 
swego rozległego wykształcenia, nie potrafił nigdy całkowicie 
wyzwolić się z pod wpływów klasycznych, wśród których się 
wychował. Wcieleniem nowych kierunków literackich tej epoki 
był dla niego przedewszystkiem bajronizm, głębsze zaś zja
wiska ruchu literackiego, występujące już wówczas w twór
czości Mickiewicza, którego Wiaziemskij znał osobiście, a dzięki 
znajomości polszczyzny, zdobytej w Warszawie, mógł czytać 
w oryginale, nie były mu nigdy zupełnie dostępne, mimo ca
łego zachwytu dla poety polskiego2. Wiaziemskij, który był 
nietylko poetą, ale i bardzo zdolnym krytykiem, nie poprzestał 
na przekładzie (coprawda prozą) sonetów Mickiewicza, lecz 
zaopatrzył je nadto w bardzo ciekawe uwagi. Tutaj właśnie 
wypowiedział najdobitniej swoje zdanie o bajroniźmie, jako 
o najcharakterystyczniejszem zjawisku swej epoki. „Jak księ
garze w czasach Montesquieu — mówi on — domagali się od 
pisarzy francuskich Listów perskich, tak, rzecby można, poko
lenie dzisiejsze żąda od poetów poezji bajronowskiej, nie dla 
kaprysu, lecz wskutek głęboko w sercu odczuwanej potrzeby 
naszych czasów“.3 Rzecz ciekawa, że krytyka rosyjska znacznie 
więcej o bajroniźmie mówiła w związku z oceną Konrada Wal
lenroda, gdzie zresztą było to właściwsze, Sonety zaś mają 
wprawdzie wspólny z Byronem koloryt orjentalny, ale czyż ko
loryt ten był cechą tylko Byrona? Oczywista, że takie obja
śnienie Sonetów  było niewystarczające. Bardziej jeszcze zna
mienne jest to, że Wiaziemskij usiłował na wszystkie sposoby 
pogodzić czytelnika z owym kolorytem orjentalnym Sonetów. 
Ten „staromodny“ czy „północno-zachodni“, jak oryginalnie go

1 Podolinskij, Soczinienija. SPet., 1860, 1, 268.
2 Por. analogiczny pogląd Spasowicza, „Russkaja M ysi“, 1890, 1, 57, 

oraz Pism a  VI, 281—325. — (Por. nadto: W. Lednicki, Puszkin-M ickiewicz, 
„Przegląd W spółczesny“, 1934, Nr. 151, 212—13. P r z y p i s e k  t ł u m a c z a ) .

8 „Moskowskij Tielegraf“, 1827, 14, 196.
20*
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określa, czytelnik, powinien pamiętać, że „poeta przenosi go na 
wschód, a zatem powinien wraz z nim poddać się czarowi 
wschodniego słońca“ x. Widocznie jednak Wiaziemskij niezbyt 
liczył na działanie tych argumentów, wiedząc, jak słabo nowy 
kierunek literacki był rozpowszechniony, to też sam przyznawał 
się, że „w innych miejscach, chociaż zresztą rzadko, poeta pol
ski daje się porwać w swych wyrażeniach i porównaniach hi- 
perbolicznej śmiałości, zmieniającej się w zuchwalstwo w oczach 
naszego hiperborejskiego rozsądku“ 2. Z charakterystyki tej widać 
wyraźnie, że Wiaziemskij nie potrafił zerwać z poglądami kla
syków, choć zresztą chodziło tu nietylko o obawy krytyki ze 
strony czytelników.

W swoim przekładzie Wiaziemskij nie ograniczył się do 
Sonetów krymskich , lecz dodał do nich kilka innych, np. Ranek 
i Wieczór, Rezygnacja. Zdając sobie doskonale sprawę z „peł
nego zaparcia“ charakteru pracy tłumacza, Wiaziemskij mimo 
to nie zawsze potrafił uporać się z trudnościami w odtworzeniu 
przeróżnych odcieni i obrazów oryginału, co przypisaćby można 
niewyrobieniu ówczesnego rosyjskiego języka literackiego. 
W sonecie tedy Czatyrdah, któremu, by dodać nawiasem, w ca
łości nie podołał żaden z tłumaczy, niewłaściwie wypadło obra
zowe określenie Mirzy: „Tiemnyj les twoj płaszcz, a janiczary 
użasa wyszywajut strujami mołnij twoju czałmu, sotkannuju iz 
obłakow“ 8. Wiaziemskij lubił niekiedy pozostawiać w tekście 
wyrazy polskie w ich pierwotnem brzmieniu, np. „namiet“, 
gdy gdzie indziej trudno pogodzić się nam dzisiaj z komenta
rzami do pewnych słów. Gdy więc dziwi się on, dlaczego Mic
kiewicz znany sonet zatytułował wyrazem Rezygnacja, jego 
zdaniem rzekomo nie odpowiadającym treści tego sonetu, to 
najwidoczniej obca mu była tak znamienna dla romantyków 
obrazowość i symboliczność, konsekwentnie występująca w ca- 
łem dziele Mickiewicza. Mimo tych wszystkich niedomagań 
Wiaziemskij pracę swą wykonał jednak bardzo starannie, wy
kazał w niej dobrą znajomość polszczyzny, dużo wreszcie 
smaku i taktu w ujęciu zagadnień bardzo subtelnych, by wska
zać choćby na sonet Góra Kikineis, w całości utkany z obra
zów ; w jego przekładzie tłumacz nie uronił ani jednego poe
tycznego szczegółu.

W korespondencji Mickiewicza, równocześnie z wzmianką 
o przekładzie sonetów przez Wiaziemskiego i jego o nich re
cenzji, czytamy: „znakomity poeta, stary Dmitrjew, zrobił mi 
honor i wytłumaczył sam jeden z sonetów“ 4. Niepodobna 
obecnie wątpić, że była to Żegluga, dołączona przez Wiaziem
skiego do własnego przekładu, jako jedyny okaz tłumaczenia

1 ib., 200.
2 ib., 200.
3 ib., 215.
4 Korespondencja. 4, 95 i Żywot. 1, 282.
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wierszowanego z bardzo przejrzystą wskazówką, że tłumacze
nia tego dokonał „poeta zasłużony i spoczywający na laurach“, 
żywo jednak, wedle Wiaziemskiego, reagujący na głos poezji. 
W danym wypadku był on „tak silnie uderzony pięknością so
netów, że nagle i, by tak rzec, mimowoli przełożył jeden 
z nich wierszem“ К Przedstawiciel kierunku klasycznego, a czę
ściowo tylko preromantycznego, w literaturze, Iwan Dmitrjew 
(1760—1837), w czasach, o których mowa, oddawna już nie 
zajmował się poezją, choć — jak świadczą jego notatki — 
chętnie bywał na różnych zebraniach literackich. Skłonności 
jego satyryczne i przesadnie sentymentalne uniemożliwiały mu 
odtworzenie kolorytu mickiewiczowskich sonetów, to też jego 
przekład był raczej „hołdem grzeczności“, aniżeli wyrazem 
wniknięcia w istotę rzeczy. Jak dalece przekład ten odbiega 
od oryginału, świadczy taki choćby urywek:

S nim (wiatrem) w m iestie i poet sred’ biezdny 
Unositsia porywom maczty;
Nadułsia duch jego как parus, i s tołpoj 
N iewolno szumnym on wostorgam predałsia;
Sopleszczet sputnikam, pripał na kraj gromady,
I grudju mnit jeja dwiżenju pomogat’2

Do spopularyzowania sonetów wśród czytelników rosyj
skich niepoślednio przyczynił się wierszowany ich przekład 
pióra znanego poety, Iwana Kozłowa, wydany w r. 1829 z przed
mową Wiaziemskiego, powtarzającą przeważnie wywody, znane 
nam z „Moskiewskiego Telegrafu“. Niewidomy „piewca Natalji 
Dołgorukoj“, utracie wzroku zawdzięczający poczęści to, że stał 
się poetą, mimo kultu dla Byrona, przekładów poetów jezior 
i przyjaźni z Mickiewiczem, który dedykował mu Farysa, swemi 
upodobaniami literackiemi zbliżał się raczej do preromantyzmu, 
wskutek czego niejedno w twórczości poety polskiego musiało 
pozostać dlań obcem i niezrozumiałem. Podobnie zresztą, jak 
u Wiaziemskiego, spotykamy w przekładzie Kozłowa wprost 
błędy, które zresztą łatwo wytłumaczyć warunkami jego pracy. 
Tak więc sonet Burza rozpoczyna się u niego dwuwierszem :

Korma zatreszczała! letiat parusa,
Wstrewożennoj chlabi zwuczat go łosa ,8

gdy u Mickiewicza wiersz pierwszy „zdarto żagle, ster prysnął, 
ryk wód, szum zawieji“ zawiera obrazów więcej, no, i odmien
nych! Inną rażącą omyłkę wykazuje przekład Widoku gór ze 
stepów Kozłowa, w wierszu „Na szczycie jaka łuna! pożar 
Carogrodu...“, oddanym przez:

1 „Moskowskij Tielegraf“, 1827, 14, 219.
2 ib., 2 2 1 -2 .
8 K rym skije  Sonieły A . M ickiewicza. Pierewody i podrażanija Iwana

Kozłowa. S P e t, 1829, 7.
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Czto za łuna! wzglani, gromada 
Pyłajet, как pożar Cargrada.

Wyraz „łuna“, mający w języku rosyjskim zupełnie inne zna
czenie (księżyc), w żadnym razie nie nadawał się do zachowa
nia w swej formie polskiej. Trudny sonet Czatyrdah nie wy
padł u Kozłowa lepiej, niż u Wiaziemskiego, a przytoczony 
poprzednio obraz „janczarów strachu“ jeszcze bardziej odbiega 
tu od oryginału:

Twój płaszcz szirokij — les dremuczij,
Iz obłak wytkana czałma 
I szita mołniji strujam i1.

Podobnych odchyleń wykazać możnaby sporo, pamiętać jednak 
należy, że tłumacz niezawsze zabiegał o „dokładne“ odtwo
rzenie oryginału, skoro książkę swą nazwał nietylko przekła
dami ale i naśladowaniami, przyczem zresztą Wiaziemskij za
znaczył, że naśladowanie powinno zachować tylko główne myśli, 
tylko „dominujący koloryt oryginału“ 2. Ponadto Wiaziemskij 
doskonale rozumiał trudności, związane z przekładem Mickie
wicza, uprzedzał więc czytelnika o ich rozmiarach „w zapa
sach z poetą śmiałym, zwięzłym i oryginalnym, jakim jest 
p. Mickiewicz, szczególnie w swych Sonetach krym skich“ 3.

Z tem wszystkiem, mimo błędów i niedokładności, Ko- 
złow w przekładzie naogół wywiązał się z zadania, do którego 
się zabrał, i sam już fakt, że tłumaczenie wyszło z pod pióra 
poety z powołania, korzystnie odbił się na fizjognomji książki. 
Wprawdzie nie zachował on w niej, w przygniatającej ilości 
wypadków, formy sonetu, co wytykała mu już krytyka współ
czesna, wprawdzie jeden wiersz oryginału zajął w przekładzie 
jego nieraz od trzech do czterech wierszy, z tem wszystkiem 
spotykamy tutaj po raz pierwszy żywe i prawdziwe odtworze
nie niektórych myśli i obrazów Mickiewicza w rosyjskim ję
zyku poetyckim. Dla przykładu wskazać można na sonet Baj- 
dary, odtwarzający tak barwnie zmęczenie wędrowca, cwałem 
przebywającego dolinę Bajdarską:

Kogda że koń moj opieniennyj 
Uże niejdiet, i sawan swoj 
Na mir ustałyj, omraczennyj 
Nakiniet nocz, głaz tomnyj moj 
Rozgorjaczen jeszcze trepieszczet,
W niem prizrak skał, lesow, dolin,
Как w zierkale razbitom bleszczet4.

Krytyka ustosunkowała się naogół życzliwie do tego prze
kładu, jakkolwiek wytknęła mu sporo niedomagań, dochodząc 
do wniosku, że „wspaniałe kwiaty poezji Mickiewicza nierzadko

1 ib., 25.
* ib., XI.
8 ib., 12.
4 ib., 19.
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znikają w tłumaczeniu“ \  Krytyk skorzystał tu ze sposobności, 
by omówić znaczenie poezji Mickiewicza, którego nazywa „no
wym orłem, bujającym wysoko nad obszarem poezji polskiej“ . 
Wspomina on o walce klasyków z romantykami, przyczem 
zresztą zdradza brak znajomości konkretnych faktów, nadto 
przyznaje się do słabej znajomości języka polskiego, mimo to 
w rezultacie oświadcza, że „słodycz dźwięków jego liry wy
wołała należyte odczucie“ u literatów rosyjskich2. Inny recen
zent, zaznaczywszy w przekładzie nadmierne rozciągnięcie nie
których wierszy Mickiewicza i różne odchylenia od oryginału, 
konstatuje jednak, że pewne sonety wypadły całkiem udatnie 
(np. Cisza morska), Mickiewicza zaś zalicza do kategorji „naj
większych twórców“ 3. Analogiczne stanowisko zajął również 
recenzent gazety „Siewiernaja Pczeła“, konkludując: „wdzięczni 
jesteśmy naszemu poecie-przekładaczowi również za to, że 
w swych naśladowaniach zaznajamia nas on wcale dokładnie 
z temi igraszkami wyobraźni europejskiej, silnie rozgrzanej 
przez upalne słońce wschodu“.

Szereg innych poetów próbował równocześnie sił w prze
kładach pojedynczych sonetów Mickiewicza, co najdowodniej 
świadczy o ich popularności. Tak więc Aleksiej Illiczewskij 
(1798—1837), towarzysz Puszkina z liceum, autor bajek i epi
gramów, przełożył trzy sonety, by w Żegludze gładko oddać 
mickiewiczowskie porównanie wyobraźni z żaglem, na którem 
potknął się Dmitrjew:

S porywom maczt, duszoj po biezdnam ja leczu;
Как parus naprjagłoś moje woobrażenje,
I wtorit klik tołpy niewolno woschiszczenje4.

W innych wypadkach nie zdołał on uniknąć wykolejeń, 
pospolitych u innych tłumaczy, szczególnie zaś słabo wypadły 
u niego ustępy, zabarwione w oryginale silnym i specyficznym 
nastrojem, jak choćby zakończenie Stepów Akermańskich, do
wodzące, że tłumaczowi obce pozostały „litewskie“ motywy 
w poezji Mickiewicza.

Szczególną uwagę zwróciły na siebie przekłady Wasila 
Szczastnego, znanego już podówczas szerzej dzięki wierszom, 
ogłaszanym w różnych almanachach i czasopismach. Przekłady 
Szczastnego, podobnie jak tłumaczenie Kozłowa, grzeszą nie
kiedy nadmiarem „wolności“, korzystnie jednak wyróżniają się 
swą lekkością, dzięki czemu mogły być dostępne szerokim ko
łom czytelników. Dla przykładu wskazać można na sonet 
o Czatyrdahu, zachowujący w przekładzie wszystkie podsta

1 Por. obszerną recenzję w „Moskiewskim Telegrafie“ z grudnia 1829, 
z wyliczeniem  wad przekładu na s. 353—6.

2 ib., 344.
* „Gałateja“, Moskwa, 1830, XI, 170, 173.
4 „Siewiernyje Cwiety“ 1828, SPet., 1827, 37.
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wowe obrazy oryginału, choć tłumaczowi znowuż nie udało się 
pokonać trudności, związanych z „janczarami strachu“ :

Gustoj i czernyj bor — poczetnyj twoj chiłat,
Czałma iz tucz, uzor — blesk m ołnii krow aw oji.

Tłumacz nietylko że odbiega tu od brzmienia mickiewiczow
skiego, ale nadto daje obraz niejasny. Kiedy indziej nie mógł 
on poradzić sobie z lakonicznością oryginału, wobec czego mu
siał przekład swój nadmiernie rozciągać. O jakiemś zaś szer
szeni i pełniejszem zrozumieniu Mickiewicza przez Szczastnego 
trudno, rzecz prosta, mówić, zwłaszcza że wybrał on z poety 
polskiego kilka tylko rzeczy i to niekoniecznie najbardziej cha- 
rakterysty czny ch.

Sonetomanja w Rosji trwała jednak wcale jeszcze długo. Poe
tom rosyjskim było, najwidoczniej, nieprzyjemnie, że — jak wspo
mniał jeden z cytowanych poprzednio recenzentów, — o miej
scowości, należącej do Rosji, przemówił po raz pierwszy w ję
zyku prawdziwej poezji cudzoziemiec. Sam Lermontow wziął 
udział w wywołanych tem zjawiskiem zawodach poetyckich. 
Jego przekład Widoku gór ze stepów Kozłowa jaskrawo i bar
dzo dodatnio wyróżnia się wśród innych, prawdziwa bowiem 
poetyczność łączy się w nim z dość dokładnem odtworzeniem 
trudnych obrazów oryginału. Niema tu np. „łuny“ carogrodz
kiej, spotkanej u Kozłowa, miejsce to zaś odznacza się wier
szami silnemi i niemal dorównywującemi oryginałowi:

Wot w sie niebo ozarił:
To nie pożar li Carjagrada?
II Bog ko zwodam prigwozdił 
Tiebia, połnocznaja łampada,
Majak spasitielnyj, otrada 
Pływuszczich po morju sw ie t ił? 2

Jedynie w odpowiedzi Mirzy przekład opuszcza pewne dro
biazgi, które mogłyby ułatwić dokładniejsze odtworzenie mic
kiewiczowskiego obrazu przyrody górskiej.

Najlepszy jednak dowód, że szersze koła czytelnicze w Rosji 
nie mogły podówczas jeszcze zrozumieć Sonetów  Mickiewicza, 
jako utworu nawskróś romantycznego, znajdujemy w fakcie, że 
niektórzy „naśladowcy“ poety polskiego zaczęli tworzyć poe
maty „opisowe“, poświęcone „Taurydzie“. Dwa takie poematy 
pojawiły się równocześnie, w obydwu autorzy usiłowali wzno
wić tradycje późnego klasycyzmu, opierając się na sonetach 
Mickiewicza. Autor jednego z nich, Murawjew, tak obficie czer
pał z Mickiewicza, że rzuca się to w oczy nawet przy pobież- 
nem zapoznaniu się z urywkami jego utworu, ogłoszonemi po 
raz pierwszy w „Lirze północnej“ za r. 1827 pod wpływem świe

1 „Albom Siewiernych Muz.“ Almanach na 1828 god. SPet., s. 94.
8 Potnoje sobranije soczinienij Lermontowa. Wyd. Ak. Nauk. SPet., 

1910, 2, 335.
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żych wrażeń, odniesionych przy lekturze Mickiewicza. Na do
wód wystarczy przytoczyć końcowe strofy w opisie Bachczy
saraju, będące niemal przekładem z Mickiewicza:

W sie izm ienili bystry gody,
Gdie chanskij b lesk? — no wodomiet 
Zadumcziwyje pienit wody,
Na pamiat’ tiech, kotorych n ie t1.

Z drugiej strony poetyzacja ruin, którą spotykamy w so
netach, jak Bachczysaraj lub Bałakława, mogła nastroić drugo
rzędnych poetów na bardziej im zrozumiały i bliski ton osja- 
niczny. Stąd też niejaki Masalskij tak oto rozmyśla na ruinach 
starej cerkwi:

Wy tresnuli, krutyje swody!
Wy pali, gordyje stołpy!
I tam, gdie niekogda toipy  
Stiekalis’ p iet’ Twórca prirody,
Tam nynie łastoczka odna 
Gniezdo sw iwajet u okna2.

Rozmyślania te zaś kończy on całkiem na sposób Mickiewicza, 
akcentując „wszechpochłaniającą“ siłę czasu, która niesie każdą 
sławę i moc „w bezdenną wieków mogiłę“.

Dla spopularyzowania twórczości Mickiewicza wśród czy
telników rosyjskich zrobił niesłychanie dużo Michaił Wron- 
czenko (1801—1855), człowiek o solidnem wykształceniu i wy
trawnym smaku, tłumacz Szekspira, Miltona i Goethego. W prze
ciwieństwie do innych tłumaczy na pracę swą spoglądał on 
z całą powagą i rozpoczynał ją od gruntownego zaznajomienia 
się z wybranym do przekładu pisarzem. To też, zająwszy się 
Mickiewiczem, zwrócił on przedewszystkiem uwagę na dzieła 
jego, napisane przed wyjazdem do Rosji, a na język rosyjski 
nietłumaczone, by dopiero z biegiem czasu przejść do utworów, 
napisanych przez poetę już w Rosji. Wśród owych rzeczy 
wcześniejszych należało, i słusznie, zająć się przedewszyst
kiem Dziadami. Istotnie, Wronczenko przełożył obie ich części, 
drugą i czwartą, przyczem przekład tej ostatniej pozostał w rę
kopisie, zapewne dlatego, że nie zadowolił wymagań samego 
tłumacza. Dziwić się temu niepodobna, jeśli się zwróci uwagę, 
że człowiek, przyzwyczajony do konwenansów klasycznych, lub 
w najlepszym razie do sentymentalizmu Karamzina, niełatwo 
mógł podołać „ognistym“ wybuchom prawdziwego uczucia, za
wartym w spowiedzi Gustawa. Daleko zrozumialsza natomiast 
i dostępniejsza dla Wronczenki musiała być Dziadów część 
druga z jej wierzeniami „ludowemi“. I tutaj jednak tłumacz 
nie zawsze potrafił utrzymać się na poziomie artystycznie po
prawnego przekładu, do czego — wedle słów biografa — stale

1 „Siewiernaja Lira“, Moskwa, 1827, 162.
2 „Siewiernyje C wiety“, SPet., 1826, 33.



3 0 6 I. ROZPRAWY. — Wiktor Czernobajew

zm ierzałl. Pewien mianowicie nalot sentymentalizmu, widoczny 
w utworze Mickiewicza (pastoralność), w przekładzie Wron- 
czenki uległ spotęgowaniu. Dotyczy to sceny z dziećmi, w prze
kładzie pozbawionej szczegółów, konkretyzujących akcję2, 
przedewszystkiem zaś piosenki Zosi, którą tłumacz nazwał 
z rosyjska Tanią, i której, zamiast słów oryginału, świadczą
cych o jej niechęci do zamążpójścia, włożył w usta blade 
oświadczenie :

Tak ja, Tania, krasotoju 
Sławnaja w dierewnie siej,
Żiw s lud’mi, wsiegda duszoj u 
Ja żiła nie dla lu d iej3.

Scena znowuż z ptactwem drapieżnem w przekładzie otrzymała 
zabarwienie niemal melodramatyczne. Widać to szczególnie 
w opowieści o młodej kobiecie, z którą tak okrutnie obszedł 
się zły pan w noc wigilijną:

Pirom zaniatyj razwratnym  
S pjanoj szajkoj bogaczej,
Ty szepnuł sługam priwratnym:
Kto trewożit tam gostiej?
Won dokucznuju brodjagu!4

Jeśli te stosunkowo proste sceny ludowe wyszły w prze
kładzie niezawsze szczęśliwie, niepodobna się dziwić, że Wron- 
czenko nie mógł podołać zakończeniu poematu obrazem ran
nego młodzieńca, posiadającym tak tragiczny sens dla autora, 
to też obraz ten wypadł blado i nie robi należytego wrażenia.

Najwybitniejszym utworem Mickiewicza, napisanym w Rosji, 
był niewątpliwie Konrad Wallenrod. Była w tem jakaś dziwna 
ironja losu, że utwór ten, w istocie swej wymierzony prze
ciwko Rosji, tam właśnie spotkał się z entuzjastycznem przy
jęciem. Przedstawiciele różnych kierunków literackich zgadzali 
się z sobą w jednem, w dodatniej ocenie Wallenroda, a popu
larności poematu nie osłabiły nawet wypadki powstania listo
padowego. Tłumaczy się to zapewne tem, że Wallenrod zawierał 
obok idei patrjotyczno-narodowej, sporo cech ogólno-ludzkich 
i romantycznych. Jeśli bowiem jeszcze w naszych czasach znany 
uczony czeski, Jan Machał5, upatrywał główne znaczenie poe
matu w tem, że ukazuje on typ człowieka, który umiał wy
rzec się osobistego szczęścia dla sprawy swego narodu, dla- 
czegożby ludzie ówcześni, daleko słabiej uposażeni w odczucie 
krytyczne, nie mieli uznać tej idei, zdolnej budzić szacunek 
u różnych ludów w różnych czasach. Istotnie, już w pierwszych

1 Por. „Żurnał Min. Nar. Prosw.“ 1867 (październik), s. 26 i 32.
2 „Niewskij Almanach na 1829 god“, SPet., 1828, 141.
8 ib., 159.
4 ib., 146.
5 J. Mâchai, Slovanske literatury. 1925, 2, 70.
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recenzjach zwrócono uwagę na tę stronę utworu, na ofiarę, 
złożoną przez Alfa i na jego melancholijne rozmowy z Aldoną. 
Należy podejść, — powiada krytyk „Moskiewskiego Telegrafuu 
bezpośrednio po ukazaniu się utworu w r. 1828, — „do zamu
rowanej wieży, gdzie nieznana, tajemnicza pustelnica wypo
wiada w smutnych pieśniach swe dawne radości i nieszczęścia... 
dopiero wówczas poznamy naprawdę i genjusz poety i nowe 
jego dzieło“ b Recenzent „Gwiazdy Północnej“, mówiąc o Wal
lenrodzie, wyraża się o nim, jako o utworze, który „rychło 
zajmie jedno z najwybitniejszych miejsc w literaturze ludów 
słowiańskich“2. Nie ulega jednak bynajmniej wątpliwości, że nie 
„mściwa zdrada“ była podstawą tej popularności poematu, lecz 
wielkość czynu jego bohatera, przyczem, o ile chodziłoby o wy
konanie utworu, główną uwagę zwrócono jużto na sentymen
talne sceny między Alfem i Aldoną, jużto na bajroniczny pe
symizm bohatera. Ironja losu znaczy się tutaj w tem znowuż, 
że to, co Wallenrodowi wytykali jego wcześni krytycy roman
tyczni w Polsce, mianowicie jego przestarzały sentymentalizm, 
w Rosji stało się kamieniem węgielnym jego sławy. Spostrze
żenie to raz jeszcze potwierdza zjawisko, kilkakroć już tutaj 
podkreślane, że ówczesny czytelnik rosyjski był, wedle wyra
żenia Wiaziemskiego, bardzo staromodny.

Ogółem biorąc, na skutek słabej znajomości języka pol
skiego, literaci rosyjscy słabo orjentowali się w niedomaganiach 
technicznych poematu, odsłaniających nam walkę wewnętrzną, 
dtóra toczyła się wówczas w duszy Mickiewicza, ani też nie 
komyślali się, że musiał on ukrywać arcyromantyczną treść 
swego dzieła, by nie narazić się cenzurze. Tem tłumaczy 
się zdanie Polewoja, stwierdzającego, że Wallenrod stanowił 
jedyny w swoim rodzaju przykład, że „liczne koło rosyjskich 
wielbicieli poety znało ten poemat, nie znając języka polskiego, 
to znaczy znało jego treść i wnikało w jego szczegóły i jego 
piękno“ 3, i ten fakt, że ówczesne recenzje nie szczędziły ogól
nych pochwał poematowi, lecz ani jeden krytyk nie zdobył się 
na szczegółowy jego rozbiór.

Bezpośrednio po wyjściu Wallenroda z druku jęły poja
wiać się przekłady jego fragmentów. Wronczenko tedy z wła
ściwą sobie sumiennością przełożył Powieść Wafdeloty i wstęp, 
nadto, w papierach jego, wedle świadectwa Nikitienki, pozo
stały inne urywki, nieogłoszone drukiem. W Powieści Wajdeloty, 
odtworzonej naogół dokładnie, uderza znamienne dla tłumacza 
akcentowanie momentów sentymentalnych. Stąd, gdy u Mickie
wicza Alf przebywa wieczorem „u nóg Aldony“, Wronczenko 
pisze :

1 „Moskowskij Tielegraf“, 1828, 19, 437.
2 „Siewiernaja Zwiezda“, nr. 22 z 21 lutego 1828.
3 K. Polewoj, Zapiski. SPet., 1888, 174.
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U nog woschiszczennoj suprugi 
Waltier w ies’ w ieczer p ro w ie ł1.

Wzamian zato w tłumaczeniu znikają aluzje, dotyczące „mści
wej“ idei poematu, a więc nietylko zdanie o zdradzie, jedynej 
broni niewolników, przez cenzurę usunięte z oryginału, ale 
i wzmianka o płaczu „ażeby mordować“, i dalej romantyczne 
wspomnienie o porywach młodości2. To też i ustęp o wielko
ści, „dla której jęczymy w niedoli“, przekształcił się w niezbyt 
przekonywający dwuwiersz :

Wieliczije, moj angieł ! lisz pustoje 
Wieliczije, za w sie  dusze sw iatoje3

Jeśli tak wypadł przekład sumiennego Wronczenki, prace 
innych tłumaczów musiały przedstawiać się daleko gorzej. 
Poznanskij, coprawda, próbował sił jedynie na Alpuharze, 
pierwszym zaś literatem, usiłującym odtworzyć istotnie roman
tyczne części poematu, był Wasilij Lubicz-Romanowicz (podpi
sujący się literami L. R., 1805—1888), kolega szkolny Gogola 
i Kukolnika, z biegiem lat tłumacz bajronowskiego Don-Juana. 
Do niedomagań swych młody literat sam przyznawał się otwar
cie, pisząc: „nie pretendując do nazwy literata, pocieszam się 
myślą, że ten pierwszy krok na polu piśmiennictwa ojczystego 
jest darem wedle sił dla niezwykłego talentu Mickiewicza“ 4. 
Zbiorkiem swym objął Lubicz-Romanowicz nietylko urywki 
z Wallenroda, ale również sonety erotyczne i krymskie. Kry
tyka wytknęła mu słabe władanie wierszem, co gorsza, nie wy
daje się nam, by zbytnio starał się o wyrozumienie oryginału. 
To też spotykamy u niego takie np. odchylenia:

Tam motylek w trawie kołyszetsia, tam zmiej 
Skolziaszczej grudju kasajas’ złaki g łożet5.

Końcowemu obrazowi nic nie odpowiada tu w oryginale. Je
szcze gorzej udał mu się przekład fragmentów z  Wallenroda. 
Wprawdzie pieśń o Niemnie i Wilji, którą zrozumiał jako quasi - 
ludowy utwór w rodzaju rzeczy popularnych w Rosji przed 
stuleciem, wypadła stosunkowo szczęśliwie, natomiast wypa
czeniu uległa podstawowa pieśń wajdeloty, by wskazać choćby 
na ustęp, mówiący o krainie w mogiłę zapadłej :

O, kto sbierecz’ jeszcze wozmog 
Duszi litowskoj pył swobodnyj,
Pridi ko m nie! W o t  g r o b  n a r o d n y j !

1 „Moskowskij Tielegraf“, 1828, 21, 191.
2 „Odiesskij Almanach na 1831 god“, izdannyj P. Morozowym i M. Ro- 

zenbiergom, Odessa 1831, 103.
3 ib., 98.
4 Słichotworenija  Adama Mickiewicza. Pierewieł s polskago W. R. 

SPet., 1829, s. I. O tłumaczu por. artykuł Makarowa: Ludi starago wre- 
m ieni („Istoriczeskij W iestnik“, 1894, I).

5 ib., 10.
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Wozsiadiem, budiem wspominat’
I piet’, i slozy proliwat’ 1.

Niekiedy nawet, jak np. w znanej frazie o pieśni ludowej, prze
kład trudno zrozumieć bez zajrzenia do oryginału2.

Równocześnie wyraził Puszkin uznanie swe dla poematu, 
przekładając z niego urywek „W stępu“. Niektórzy badacze naj
widoczniej sądzą, że pamięci wielkiego poety uwłaczałoby przy
puszczenie, że przekładu tego dokonał on nie z oryginału. By 
uzasadnić tak osobliwe stanowisko, wymyślają nawet wyraźnie 
sztuczne objaśnienie, motywując odstępstwa tłumacza od tekstu 
oryginalnego tem, że „porzucił on sześciostopowy jamb Mickie
wicza dla swego ulubionego, zastosowanego w Onieginie me
trum czterostopowego“ 3. Takiemu przypuszczeniu przeczy jed
nak opuszczenie na samym początku przekładu kilku całych 
wierszy, czego oczywiście niepodobna objaśniać samem tylko 
przejściem do krótszej miary wierszowej. Jeszcze mniej do prze
konania trafia to, co Lerner na potwierdzenie swego poglądu 
mówi o innych przekładach Puszkina. Niema potrzeby rozwo
dzić się nad artystycznemi zaletami tych tłumaczeń, są one 
bowiem powszechnie uznane, z tem wszystkiem jednak prze
kłady te jeszcze bardziej odbiegają od oryginału, aniżeli ury
wek Wallenroda. Już Tretiak, mówiąc o Wojewodzie, zwrócił 
uwagę na niewłaściwe użycie w tym przekładzie Czat wyrazu 
„panna“ 4. Dalej spotykamy tu opuszczenia całych zwrotek 
i zmiany w bardzo istotnych szczegółach, choćby takich, że 
wojewoda u Mickiewicza powraca nie z wyprawy, lecz „z ogro
dowej altany“. Prócz tego, jakgdyby pod wpływem swego 
Borisa Godunowa, Puszkin umieścił scenę ogrodową u fon
tanny, której u Mickiewicza niema, wystrzał wreszcie „chłopca“- 
kozaka w zakończeniu umotywował inaczej. W Budrysie istnieją 
niemniej podobne odchylenia; anonimowy przekład Trzech Bu
drysów , ogłoszony w „Synu Ojczyzny“. („Syn Otieczestwa“) 
z r. 1829, jakkolwiek pozbawiony wszelkiej wartości poetyckiej, 
bliższy był przecież oryginałowi. Odkładając tę sprawę do innej 
sposobności, możemy skonstatować, że Puszkin nie znał chyba 
mickiewiczowskiego oryginału, nie mówiąc już o tem, że praca 
tłumacza nie mogła go zadowolić. Sądzę, że słuszność miał ks. 
Polewoj, gdy pisał5 : „W Petersburgu sporo wykształconych Pola
ków, toteż znajomi (Rosjanie) zwracali się do nich i czytali poe
mat Mickiewicza w dosłownym przekładzie. Tak przeczytał go 
również Puszkin. Miał on nawet w rękopisie przekład między- 
wierszowy, dlatego, że poeta nasz, zachwycony pięknością

1 ib., 27.
2 ib., 27—8.
3 Komentarz Lernera w wydaniu Puszkina pod redakcją Wiengie- 

rowa. 4, 6.
4 M ickiewicz i Puszkin. Warszawa, 1906, 266.
5 Zapiski, 174.
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samem tłumaczeniu. Współczesny recenzent, zaznaczywszy, że 
tłumacz pisze jakgdyby nie językiem ojczystym i że niezu
pełnie opanował wiersz, w całości jednak potraktował przekład 
życzliwie i uznał, że niektóre jego części są poprawnex. Dokła
dniejsza analiza pracy Szpigockiego nie potwierdza tego zdania, 
wykazuje ona bowiem, że — podobnie jak inni tłumacze 
ówcześni — nie zrozumiał on wielu podstawowych właściwo
ści poezji Mickiewicza. Przedewszystkiem tedy „rozszerza“ 
Szpigocki trafiające mu do gustu sentymentalne motywy poe
matu, pisząc np. o przybyciu Aldony do Marienburga tak oto:

Let za diesiat’, sirotkoj odinokoj,
W Mariengrad, s pieczaliju głubokoj,
Ona priszła.2

Pomijając szafowanie epitetami „nieżnyj“ (o książętach) 
i „miłyj“ (często Konrad, a nawet skowronek), warto zwrócić 
uwagę na epizod, przytoczony poprzednio w związku z Wron- 
czenką, który usadowił Alfa u nóg „zachwyconej“ żony; Szpi
gocki zrobił to nieco inaczej, ale równie niefortunnie:

U nog Aldony strastnoj 
W ies’ wieczer Alf prowieł; i brań i wrag opasnyj 
Zabyty; ręcz’ odna — o sczastji, o lubw i.3

A wreszcie w wersji Szpigockiego nawet sam bohaterski 
czyn Wallenroda otrzymuje charakter „namiętnego ślubu“ (stra- 
sinyj obiet), tracąc tem samem podstawową swą cechę, zdol
ność wyrzeczenia się celów i pragnień osobistych. Zgodnie 
z tem tłumacz trafiał w przekładzie na trudności, z któremi 
nie mógł sobie poradzić, nie rozumiał bowiem zabarwienia 
odpowiednich ustępów poematu. Stąd np. reakcja Konrada na 
wystąpienie wajdeloty, u Mickiewicza uwydatniona wymownym 
wierszem; „Słuchałem pieśni — zanadto niestety“, w przekła
dzie wypada bez należytego umotywowania:

Как mnie — uwy! znakoma pieśnią eta...
Da! da! znakom ty mnie, złodiej siedoj.4

Gdzieindziej tłumacz musiał uciekać się do różnych skracań 
i upraszczań, maskujących jego nieporadność, dlatego np. kazał 
Aldonie, w oryginale mówiącej o „spełnionych wyrokach“, mru
czeć jakieś niezrozumiałe słowa. Słabo wypadła również Pieśń 
Wajdeloty, ultra-romantycznego bowiem jej tonu tłumacz nie 
potrafił zrozumieć, to też Konrad mógł w jego wersji mówić 
o pragnieniu rozbudzenia tego „co martwe“ w piersi swych 
„krewnych“ 5. Mimo to jednak przekład ten miał swe strony 
dodatnie i niepodobna odmówić tłumaczowi słuszności, gdy mó

1 „Moskowskij Tielegraf“, 1832, 43, 251—2.
2 K onrad Wallenrod, 17.
3 ib., 59.
4 ib., 63.
5 ib., 45.
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oryginału, chciał, dla okazania swej z Mickiewiczem przyjaźni, 
przełożyć swym cudownym wierszem całego Wallenroda. Na 
próbę przetłumaczył początek Wallenroda, ale spostrzegł, jak 
sam mówił, że nie u m i e  przekładać, to jest nie potrafi pod
porządkowywać się trudnej pracy tłumacza“. Uważne zbadanie 
przekładu w całości potwierdza to świadectwo człowieka współ
czesnego.

Wcześnie poczęły ukazywać się próby przekładów całego 
Wallenroda. Pierwszej z nich, ogłoszonej w piśmie „Moskow- 
skij Wiestnik“ Pogodina, dokonał prozą znany później profe
sor literatury na uniwersytecie moskiewskim, Stiepan Szewy- 
rew (1805—1864). W owej epoce Szewyrew był zapalonym 
zwolennikiem Schellinga i filozofji niemieckiej, obcej — jak 
z czasów późniejszych wiadomo — Mickiewiczowi, to też prze
kład jego odznaczał się pewną abstrakcyjnością, co wytknęła 
już wtedy krytyka. Tak więc recenzent zarzucał mu, że styl 
jego „przesadny i daleki od majestatycznej prostoty Mickie
wicza, jak niebo od ziemi“. 1 Na opinjach krytyka tego pole
gać zresztą niepodobna, dyktował je bowiem częściowo anta
gonizm między czasopismami moskiewskiemi. Niepodobna np. 
zgodzić się z uwagą, że Szewyrew dokonał przekładu, by nim 
zaimponować, a całkiem nie znał języka oryginału,2 przekład 
bowiem niejednokrotnie grzeszy właśnie nadmiarem dokładno
ści, rezultatu zapewne dokładnego zgłębienia utworu w ory
ginale. Z tem wszystkiem nie było rzeczą przypadku, że sceny 
takie, jak Pieśń Wajdeloły lub większość wyznań Aldony 
wypadły pod piórem miłośnika filozofji niemieckiej całkiem 
blado. Brak zaś dokładnej znajomości polszczyzny odbił się 
w wypadkach takich, jak w scenie pożegnania: „możet byt’ 
ty najdiesz radost’ w objatjach r o d i n y “ 8, gdy u Mickiewicza 
mowa o „rodzinie“, (po rosyjsku „rodina“ to „ojczyzna“), 
albo: „ja dołżen umieret’ -n a  s i l  j e m:  pogibniem że wmie- 
stie“ 4, gdy w oryginale czytamy: „Masz zginąć wkrótce, 
nagle — zgińmy razem“. Znany wreszcie początek Pieśni Waj- 
deloty brzmi w przekładzie Szewyrewa blado i bezbarwnie: 
„O słowo narodnoje — ty kowczeg zawieta mieżdu starymi 
i mładymi letami“5.

Pierwszy przekład wierszem6 całości Wallenroda sporzą
dził Afanasij Szpigockij7, który od pracy tej rozpoczął swą 
karjerę literacką, co oczywiście nie mogło nie odbić się na

1 „Moskowskij Tielegraf“, 1828, 28, 352.
2 ib., 358.
8 „Moskowskij W iestnik“, 1828, 9, 27.
4 ib., 9, 138.
5 ib., 8, 387.
6 Był zresztą jeszcze bardziej niedostępny niż przekład Skalskiego.
7 Konrad Wallenrod. Istoriczeskaja pow iest’ iz Litowskich i Prusskich

sobytij. Perewieł s polskago Afanasij Szpigockij. Moskwa, 1832.



3 1 2 L ROZPRAWY. — Wiktor Czernobajew

wił o nim: „bez względu na to, jaki on jest, rozsądek zaleca 
z niego skorzystać, a nie kierować się niebezpiecznym i śmie
sznym uporem autorskiego egoizmu“ 1.

Ostatnim utworem romantycznym Mickiewicza, powstałym 
w Rosji, był poświęcony Kozłowowi Farys, utwór, w którym 
koloryt orjentalny, poprzednio już wprowadzony do Sonetów  
krymskich , otrzymał wyraz nowy, bardziej indywidualistyczny. 
Wskutek tego polot myśli romantycznej, ucieleśniony w po
staci pędzącego przez pustynię jeźdźca arabskiego, nie mógł, 
zdawałoby się, liczyć na popularność w szerszych kołach 
ówczesnych czytelników rosyjskich. Mimo to w przeciągu bar
dzo krótkiego czasu pojawiły się w Rosji cztery przekłady Fa
ry sa, wymownie dowodząc jego wziętości. I tak „Syn Otie- 
czestwa“ ogłosił w r. 1829 tłumaczenie prozaiczne (może Buł- 
haryna), mające ułatwić innym pisarzom literackie opracowanie 
przekładu. Tłumacz zaznaczał w uwadze, że „charakter Wschodu 
został w poemacie tym zachowany w całej pełni“, a równo
cześnie podkreślał niezwykłe walory poezji Mickiewicza, „spra
wiedliwie poczytywanego za jednego z pierwszych poetów na
szego wieku“ 2. Istotnie, w tym samym roku pojawił się przekład 
poematu wierszowany, oparty może na tylko co wspomnianej 
wersji prozaicznej. Tłumacz, Manasiein, odtworzywszy wiernie 
podstawowe obrazy oryginału, tu i ówdzie potknął się jednak, 
zwrot „na błoniu jałowem“ wyrażając w następujący sposób:

Tam na priwiet jego w ługu szełkowom
Ruczaj sierebrjanyj nie otzowietsia słow om 3,

lub pisząc „zierkałom dum sokrowiennych jeja że był zrak“, co 
miało odpowiadać wierszowi: „widziałem z twarzy, co on w sercu 
knował“.

Największe trudności sprawiało tłumaczom rosyjskim za
kończenie poematu dumnemi słowami romantycznego jeźdźca, 
głoszącemi jego triumf po pokonaniu przeszkód, zakończenie 
to bowiem nie miało niczego wspólnego z tradycjami, w któ
rych tłumacze ci się wychowali. Zwrócił na to uwagę już autor 
wersji prozaicznej, mówiąc, że „epilog ten, wyrażający rozkosz 
człowieka po wyzwoleniu się z objęć duszącego huraganu, mas 
piasku i ciemności, jest ponad wszystkie pochwały. Mimo usil
nych starań nie mogliśmy tu dokładnie oddać oryginału“. Ma- 
nasieinowi całkiem nie udał się przekład tego ustępu, już 
choćby wskutek zastąpienia wyrazu „świat“, tak ważnego 
w uchwyceniu uniwersalistycznej koncepcji Mickiewicza, wy
razem „strana“ (kraj):

Otradno zdieś rasprawit’ ramiena.
Stremluś objat’ tiebia, strana!

1 ib., VI.
2 „Syn Otieczestwa“ i „Siewiernyj’Archiw“, SPet., 1829, Nr. 5, 291.
3 ib., 244.
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Objął s wostoka do zakata, mnitsia.
N iesietsia m ysi moja w łazurnyj swod strełoj,
W sie wysze, wysze wsie, i do niebies w zletajet1.

W drugim przekładzie, dokonanym przez współpracownika 
wielu ówczesnych czasopism, Sijanowa, termin ten został za
chowany, dalszy jednak sens utworu uległ zaciemnieniu:

N iesietsia mysi moja daleko,
Ona letit strełoj w efir,
W sie wysze, wysze w sie, к chrebtu niebies w zletajet2.

Poza tem Sijanow skraca sporo epizodów, jak obraz ka
rawany, zasypanej piaskami pustyni lub walkę z huraganem.

Przekład Szczastnego, lekkością i swobodą wysłowienia 
przypominający jego wcześniejsze tłumaczenie sonetów, grzeszy 
niedokładnem odtworzeniem rozmaitych szczegółów, choćby 
w ustępie o palmie i skałach:

W sie tszczetno: bieduin как mołnija niesietsia.
Tam skał gromady wiekowyja,
Pustyni strażi mieżewyje,
Somknutoj ciepiju stojat3.

Ciekawa jest uwaga tłumacza: „Utwór ten, niedawno na
pisany przez p. Mickiewicza, przełożono na życzenie poety z jego 
rękopisu*, jakkolwiek zestawienie przekładu z tekstem druko
wanym nie wykazuje żadnych od niego odchyleń. Zakończeniu 
poematu zresztą i ten tłumacz podołać nie był w stanie.

Czwartego przekładu Farysa dokonał Lew Borowinskij, 
znany autor bajek ukraińskich, zbieracz ludowych pieśni i wie
rzeń. Miał on do zwalczenia podwójne trudności, te same, co 
towarzysze jego rosyjscy, oraz opór języka ukraińskiego, pod
ówczas mniej wyrobionego, niż rosyjski. Dzięki temu uniwer- 
salno-romantyczna idea Mickiewicza nie mogła nie ucierpieć 
w takim oto „konkretnym“ przekładzie:

Jak to lubo rozkynutcia sered stepiw.
Ja rozkynuwsia tiłom i ruky rozniaw  
I zdajetcia sw it z zchodu na zachid obniaw:
Moja dumka w powitri litaje i rwetcia
Wyszcze, wyszcze, i wyszcze — aż w nebo nesetcia4.

W szczegółach trafiają się u Borowinskiego niedokładności, 
np. obcy oryginałowi obraz „czy ludi, czy widmy w stepu by
wa jut’“, lub opis huraganu, który

Zemlu ryw, pisok rwaw,
Wsiu Arawiju izmuczyw.

1 ib., 246—7.
2 „Moskowskij Tielegraf“, 1829, 29, 457.
3 „Podsnieżnik“, SPet., 1829, 18—19.
4 „Wiestnik Jewropy“, Moskwa, 1830, 1, 183.
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W całości jednak przekład ten nie ustępuje próbom rosyj
skim owego czasu, zwłaszcza jeśli się zważy na wspomniane 
poprzednio trudności językowe.

*  *
*

Przegląd dotychczasowy wskazuje, że popularność Mickie
wicza w Rosji w latach 1820 — 1830 była n i e z w y k ł a ,  szerze
niu się jej nie stanęły na przeszkodzie ani wypadki grudniowe 
r. 1825, ani też późniejsze powstanie polskie nie wzniosło muru 
między poetą polskim a rosyjskimi jego przyjaciółmi. I po roku 
bowiem 1831 nie przestają pojawiać się przekłady jego utworów ; 
pismo np. „Siewiernaja Minierwa“ drukuje Grażynę, „Mołwa“ 
dość dowolne tłumaczenie Morlacha w Wenecji, a wreszcie, co 
może najbardziej znamienne, przekład Konrada Wallenroda Szpi- 
gockiego wychodzi właśnie podczas powstania listopadowego. 
Jeśli zaś pod koniec drugiego dziesięciolecia Bielinskij wystąpił 
ze swą gwałtowną i nietaktowną repliką pod adresem Mickie
wicza, to — jak teraz ocenić można — był to głos mało auto
rytatywny, zdanie człowieka, zamkniętego w ciasnym zakresie 
zagadnień i zjawisk literackich. W uznaniu dla Mickiewicza, jak 
widzieliśmy, jednoczyli się przedstawiciele najróżniejszych kie
runków literackich. Czasopisma, zwalczające się nawzajem, go
dziły się z sobą, gdy wypadało drukować przekłady Farysa czy 
Sonetów. Nietylko Pogodin, Polewoj i Bułharyn umieszczali prze
kłady dzieł poety polskiego w swych wydawnictwach, lecz dru
kował je również Kaczenowskij w „Wiestniku Jewropy“, a więc 
piśmie o żywych tradycjach klasycystycznych, podobnie jak 
konserwatywne „Gałateja“ lub „Siewiernaja Minierwa“. Wie
dział o tem sam Mickiewicz, gdy mówił : „mimo różnych mnie
mań i partyj literackich, ja ze wszystkimi w zgodzie i przy
jaźni“ x. Pochodziło to zresztą, — jak widzieliśmy z naszego prze
glądu, — stąd, że żadna z tych grup literackich nie potrafiła 
naprawdę wniknąć w istotę twórczości Mickiewicza. Jedni usi
łowali zaznaczyć i spotęgować cechy jego sentymentalne i ossja- 
niczne, inni zwracali uwagę przedewszystkiem na jego związek 
z Byronem, związek zresztą, jak wiadomo, przemijający, i jednym 
i drugim jednak obce były — uniwersalistyczny wzlot myśli 
romantycznej w Farysie, bezgraniczna szczerość uczuć w Dzia
dach, specyficzne wreszcie przeżycia, wyrażone w Pieśni Waj- 
deloty. Jeśli więc głęboki Baratynskij mógł pisać:

Kogda tiebia, Mickiewicz wdochnowiennyj,
Ja zastaju u bajronowych nog,
I dumaju: pokłonnik uniżennyj,
Wozstań, wozstań i wspomni: sam ty b o g 2.

1 Korespondencja. 4, 99. — Ż yw ot A. Mickiewicza. 1, 282.
2 Połnoje sobranje soczinienij E. A. Boratynskago. Izd. Akad. Nauk. 

SPet., 1914, 1, 104.



I. ROZPRAWY. —  Mickiewicz w Rosji w latach 1820— 1830 3 1 5

jeśli pogląd ten wyznawał również tak wykształcony europej
czyk, jak książę Wiaziemskij, niepodobna się dziwić, że ponad 
pogląd ten wznieść się nie potrafili inni współcześni, którzy 
nie próbowali nawet głębiej się zastanowić nad podstawowemi 
właściwościami twórczości Mickiewicza. Już jeden z ówczesnych 
recenzentów przyrównał Mickiewicza do orła, krążącego nad 
szczytami poezji polskiej. Recenzent ów chciał zapewne uciec 
się tutaj do figury retorycznej. Dokonany przez nas przegląd 
dowodzi, że w figurze tej nie będzie ani retoryczności, ani prze
sady, jeśli ją zastosować do literatury rosyjskiej. W ówczesnych 
warunkach rosyjskiej rzeczywistości literackiej nie było nikogo, 
kto w twórczości swej Mickiewiczowi mógłby dorównać, co 
większa, nie było nawet nikogo, kto w zupełności potrafiłby 
zrozumieć wszystkie podstawowe motywy jego poezji.

Leningrad Wiktor Czernobajew
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