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rola Szajnochy, który zamierza! napisać żywot księcia biskupa. 
Dowodzi tego list Wincentego Pola, pisany do Edmunda Kra
sickiego w Lesku, z daty: 6 luty 1847, o brzmieniu następu- 
jącem :

„Jak Ci wiadomo, objąłem redakcję pisma „Bibljoteka Im. 
Ossolińskich“. Pierwszy zeszyt wyjdzie temi dniami z druku i zaraz 
przeszlę go Państwu Dobrodziejstwu. Znajdziecie w nim listy księcia 
biskupa warmińskiego zamieszczone bardzo zajmujące dla wszyst
kich, a dla Państwa więcej jak zajmujące, bo przypomną kogoś, 
któregośmy wszyscy kochali1. Szajnocha chciałby pisać żywot księcia 
biskupa i zbiera do tego materjały. Co pan Karol2 posiada, to mamy, 
ale bez wątpienia znajdą się daty do jego żywota także w Pamięt
nikach ś. p. pana Ignacego, szanownego stryja Twego3. Ja tedy 
robię taką propozycję: żebyś pozwolił tych pamiętników na czas 
niejaki, żeby mogły być złożone pod kluczem pana Kłodzińskiego4 
w Bibljotece Ossolińskich, ja zrobiłbym potrzebne wyjątki i komu
nikowałbym takowe Szajnosze. Poczem zwrócone znowu zostałyby 
pamiętniki. Znając mój sposób myślenia i przyjaźń, jaką mam dla 
Waszego domu, uwierzysz temu, iż nie nadużyłbym zaufania Twego 
i osądzić potrafię co się jak na dziś kwalifikuje dla świata z tych 
pamiętników“.

List powyższy nie pozwala wątpić, że Szajnocha czynił 
gorliwe poszukiwania w archiwach zaprzyjaźnionej z Polem ro
dziny. Zabiegał o materjały do życiorysu biskupa warmińskiego 
u Aleksandra Krasickiego w Dubiecku, u Edmunda Krasickiego 
w Lesku, za pośrednictwem zaś Aleksandra u Karola Krasickiego 
w Baranowie. Co się stało z zebranemi przez niego notatami, 
nie zdołaliśmy wyśledzić, to pewne, że życiorys księcia poetów 
nie wyszedł nigdy z pod pióra wielkiego historyka.

Lwów Ludw ik Bernacki

Z NIEWYDANEJ KORESPONDENCJI 
HENRYKA SIENKIEWICZA

Pośród zbioru autografów, ofiarowanych Bibljotece Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie przez p. Augustową 
Łozińską, znalazło się 9 a raczej 8 listów Henryka Sienkiewicza. 
Wszystkie, formatu małej 8-ki, są autografami, wyjąwszy list II,

1 Por. Siedm listów  X. Ignacego K rasickiego  (Bibljoteka Naukowego 
Zakładu im ienia Ossolińskich. Tom I. Lwów, 1847, s. 72—82. 184—91).

* Karol Krasicki z Baranowa.
8 Ignacy Krasicki ze Stratyna. Zostawił Pamiętniki, z których przyto

czyliśm y wyżej ważny ustęp o D zienniku  księcia biskupa.
* Adam Kłodziński, dyrektor Zakładu nar. im. Ossolińskich, autor ży

w otu Krasickiego w W izerunkach znakom itych  lu dzi w  Polszczę  Ksawerego 
Preka (Kraków, 1829 i n.). Por. Mieczysław Gębarowicz, W izerunki znako
m itych  ludzi w  Polszczę w ydane staraniem  X awerego Preka. Lwów, 1928, 
s. 26. . .
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będący przekładem na język niemiecki listu I z  15 VI 1887 r;, 
pisany ołówkiem na odwrocie ulotki ręką nieznaną ; obca ręka 
pisała też list VII i VIII, a tylko podpis i adres na liście VII 
oraz podpis, postscriptum  na liście t VIII, tudzież nazwa ulicy 
i nr. domu na kopercie pochodzą od ręki Sienkiewicza.

Korespondencja wymieniona dotyczy przekładów dzieł Sien
kiewicza na język niemiecki, dokonywanych przez Jana Prauna, 
majora wojsk austro-węgierskich, oraz przekładu Quo-vadis? na 
język węgierski. Natomiast nie do Prauna skierowany był list IX 
z 14 marca bez roku i adresu. Pisał go prawdopodobnie Sien
kiewicz do redaktora „Łowca“ (papier tego listu z firmą redakcji 
„Słowa“ ; druga połowa arkusza oddarta).

Otrzymawszy autoryzację na tłumaczenia, pomieścił Praun 
w r. 1887 n i e m i e c k i  przekład Janka Muzykanta, Hani i Sta
rego Sługi w dwu dziennikach budapeszteńskich: „Budapester 
Journal“ i „Neues Pester Journal“, zaś w parę lat później 
(1894) opracował dla czasopisma „Romanwelt“ Pana Wołody
jowskiego, którą to powieść ogłosił zczasem w wydaniu książ- 
kowem przy współpracy Ettlingerów (Pan Wołodyjowski, der 
kleine Ritter. Historischer Roman von Heinrich Sienkiewicz. 
Autorisierte Übersetzung. Aus dem Polnischen von J. Praun
u. E. u. R. Ettlinger. Einsiedeln —Waldshut — Köln a./R., 1902). 
Czy zamierzone przez Prauna tłumaczenie Listów o Zoli (por. 
list IV z r. 1896) doszło do skutku, nie zdołaliśmy stwierdzić.

Uprzejmości dra Tadeusza Mańkowskiego zawdzięczamy 
wiadomość, że Praun nie władał językiem węgierskim tak bie
gle, aby mógł pokusić się o przekład Quo vadis ? Z uwagi na to 
sądzić należy, że pozwolenie na przekład węgierski, jakie Praun 
otrzymał (list VI z r. 1899), było tylko spełnieniem prośby wy
dawcy Schawbacha, zaniesionej do Sienkiewicza za pośrednic
twem Prauna.

Ogłoszone tu listy podano z wiernem zachowaniem pi
sowni i interpunkcji Sienkiewicza, dopełniając jedynie, często 
przez niego opuszczaną, kreskę nad o pochylonem.

Lwów Eugenja Kurkowa
I

Kaltenleutgeben 15 Czerwca 1887 
Szanowny panie

List i medal odebrałem. Nie umiem Sz. panu wypowiedzieć, 
jaką mi zrobił przyjemność dar tak cenny. Lubuję się w starej 
broni, numizmatach i wogóle pamiątkach historycznych. Mam tro
chę zbiorów w Warszawie, ale nie miałem w nich nic coby się 
mogło porównać pod względem historycznej wartości z pańskim 
podarkiem. Będzie on więc najcelniejszą zbiorów ozdobą, a zarazem 
miłą pamiątką naszej krótkiej znajomości.

Zasyłam zarazem Sz. panu autoryzacyję na dalsze tłomaczenia 
moich dawniejszych utworów, r  Warunków , nie, stawiam. żadnych,
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Jeśli z czasem wyjdą te rzeczy w osobnej książce i jeśli książka 
będzie miała wielki pokup, wówczas będę mógł zaakceptować jakąś 
część zysków, bo pokupność książki jest zasługą autora, ale za 
przekłady pomieszczane w pismach peryjodycznych nie żądam nic. 
Szanowny pan jesteś i tak feniksem między tłomaczami, bo inni 
nie uważają nawet za stosowne pytać o pozwolenie. —

Dziękuję raz jeszcze za pamięć, za dar i zostaję z szacunkiem
H. Sienkiewicz

Sr. Hochwohlgeboren Herm  
Major Joh. Praun —

O f e n  
Türken-Gasse 1 5 1

II
Kaltenleutgeb. 15 czerw. 1887

Geehrter Herr!
Den Brief und die Medaille habe ich erhalten. Ich kann es 

Ihnen geehrter Herr nicht ausdrücken! welche Freude mir dieses 
kostbare Geschenk bereitete. —

Ich bin ein Freund alter Waffen, antiker Münzen wie über
haupt historischer Andenken. — Ich besitze davon eine kl. Sam
mlung in Warschau, doch findet sich nichts darunter, was in Bezug 
auf historischen Wert mit Ihrem Cadeau zu vergleichen wäre. — 
Es wird dies die schönste Zierde meiner Sammlung zugleich auch 
ein liebes Andenken unserer kurzen Bekanntschaft bilden.

Gleichzeitig übersende ich Ihnen geehrter Herr! die Autori
sation zur w e i t e r e n  Ü b e r s e t z u n g  meiner älteren Werke, — 
ohne ihrgend welche Bedingungen zu stellen. — Wenn diese Sa
chen s. z. in Büchern erscheinen, und die Bücher einen bedeuten
den Absatz finden, dann werde ich einen gewissen Teil des Nu
tzens akceptiren können weil das Gesuchtsein der Bücher des 
Autors Verdienst bildet; für die in period. Zeitschrift erscheinende 
Übersetzungen verlange ich nichts.

Sie geehrter Herr! bilden ja ohnedies ein Phänomen unter den 
Übersetzern, da andere es nicht einmal für schicklich erachten das 
Übersetzungsrecht anzusuchen. — Ich danke nochmals für Ihre 
Erinnerung, für die Gabe und bleibe achtungsvoll

Ihr H Sienk

III
R z y m  5 S t y c z n i a  1894 H o t e l  de R o me  

Szanowny Panie.
Listy łatwo mijają się ze mną gdyż i ja często zmieniam 

miejsce pobytu. Ostatni list pański, nie zastał mnie już w Nervi. 
Na szczęście odesłano mi go do Rzymu, więc mogę odpowiedzieć.

1 Adres przekreślono prawdopodobnie ręką któregoś z domowników
i dopisano: D o b r o n a  per Alt Sohl Z o l y o m  m.
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Zgadzam się najchętniej na przekład „Pana Wołodyjowskiego“ 
i na ogłoszenie go w każdem czasopiśmie niemieckiem, w jakiem 
się Szanownemu panu podoba. Ponieważ Redakcya „Romanswelt“ 1 
może nie rozumieć po polsku, więc załączam upoważnienie osobno 
w języku francuskim.

Co do „Połanieckich“ upoważniłem niestety kogo innego, więo 
nie mogę zadość uczynić pańskiemu pochlebnemu dla mnie żąda
niu. Załączam przytem podziękowanie za słowa uznania i zostaję 
z wysokiem poważaniem

H. Sienkiewicz
A u t r i c h e  — H o n g r i e

K r e m n i t z  
Monsieur le Major Jean

Praun

IV
Teplitz. 29. VII. 96.

Szanowny panie.
Żądane upoważnienie najchętniej posyłam. Czuję się jednak 

w obowiązku ostrzedz Szanownego pana, że nowella „Pójdźmy za 
nim“ — była już tłomaczona w jednem z niemieckich dzienni
ków — nie pamiętam czy w Wiedniu, czy we Wrocławiu. — Co 
do listów o Zoli, jest rzecz taka: Niech Szanowny pan nie robi 
przekładu z książki. W wydaniu książkowem pomylono stronnice, 
pomieszano bezładnie rozmaite ustępy, tak że całość wyszła bez 
sensu. Tłomaczenie musi być dokonane z odcinków Czasu. Jeśli 
Szanownemu panu brak tych numerów Czasu, to niech ich pan za
żąda od Redakcyi.

Dziękując za uprzejme słowa pozostaję z poważaniem
H. Sienkiewicz

K ö r m ö c z b a n y a .  K r e m n i t z  
Sr. Hochwohlgeboren Herrn 

Maior J. Praun. —

V
Szanowny panie. —

Listy pańskie, wraz z miłym podarkiem odebrałem. Z powodu 
ciągłych wyjazdów korespondencyja nie zawsze regularnie mnie do
chodzi i dlatego często spóźniam się z odpowiedzią. Obecnie jestem 
znów na wylocie i dlatego dziękuję w krótkich słowach — nie 
mniej jednak serdecznie.

Zostaję ze szczerem poważaniem
H. Sienkiewicz

5. V 97. Przekłady moich nowelek pańskiego pióra, odebrałem.
JW ielmożny Maior Jan Praun

Kremnitz — Ungarn.

1 Tytuł w łaściwy: „Die Rom anwelt“. W ochenschrift f. die erzähl. Lit- 
teratur aller Völker. Stuttgart.
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VI
16. II. 99. [druga dziewiątka poprawiona z ósemki].
Szanowny panie.

Nie mam nic przeciw tłomaczeniu Quo-vadis na język wę
gierski i w tym celu załączam moją kartę, na której wypisałem 
upoważnienie w języku francuskim. Redakcyje wymagają często 
tego rodzaju upoważnień, sądzę więc, że dając je, wchodzę w myśl 
pańską. — ·

Gdyby pan Szawbach chciał wydać Quovadis w osobnej książce, 
a do tego z.illustracyjami, może nieobojętną będzie dla niego wia
domość że istnieją wspaniałe edycyje angielskie, illustrowane, wy
dane przez dom Litle. Brown et сотр. w Londynie i Bostonie. 
Myślę że ci panowie chętnieby w danym razie zgodzili się na od
stąpienie klisz.

Z poważaniem i szacunkiem
H. Sienkiewicz

H o n g r i e  B u d a p e s t  
Monsieur le Major Jean Praun 

I F o r t u n a g a s s e .  6.

VII
Warszawa d: 3= Października [1901]

Szanowny Panie 
Pozwolenie na tłomaczenie na język niemiecki mego dzieła 

„Sobieski pod Wiedniem“ już oddałem komu innemu.
Dziękując łaskawemu Panu za obiecaną przesyłkę tłomaczo- 

nych przez Sz. Pana książek łączę wyrazy poważania
Henryk Sienkiewicz

H o n g r i e  (Ungarn)
Monsieur le Major D. К 

Joh. Praun
K r e m n i t z

VIII
Warszawa d: 12/3 1908

Szanowny Panie 
Niniejszem zawiadamiam Go, że zgadzam się na tłomaczenie 

utworów moich, które Pan cytuje.
Zastrzegam jednak, że niektóre z nieb już zostały przełożone, 

a mianowicie „Wycieczka do Aten“ na pewno.
Łączę przy sposobności wyrazy szacunku

Henryk Sienkiewicz 
P. s. nie pamiętam również, czy nie dałem poprzednio komu 

upoważnienia do tłomaczenia której z mych nowel wyżej wymie
nionych.

H. S.
O e s t e r r e i c h  

W ohlgeboren  
Herr Praun Major

B u d a p e s t
I. Mészâros η. 16.
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IX
14 Marca

Szanowny panie! Zgadzam się najchętniej na przedrukowanie 
opisu Białowieży — numerów jednak w których był drukowany 
przesłać nie mogę, bo podobno wyczerpane, a przynajmniej nie
kompletne.

Proszę przytem uprzejmie o przysłanie mi Łowca. Prenume
ratę wyszlę natychmiast, skoro dowiem się ile wynosi. —

Zostaję z szacunkiem
Henryk Sienkiewicz. —


