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K O N R A D W A LLE N R O D — EU ROPEJSKIM BELWEDEREM
(Z listów O nufrego Korzeniowskiego do G ustaw a Schwaba)
Polityczny w pływ Konrada W allenroda na w ybuch pow stania listo
padowego może być lapidarnie określony zdaniem przypisyw anym Lu
dw ikow i N abielakow i: „Słowo stało się ciałem — a W allenrod Belwede
rem ” . Równocześnie w świadomości pokolenia belw ederczyków — a także
jego rów ieśników we w szystkich niem alże k rajach Europy — utw ór Mic
kiew icza predestynow any był do odegrania podobnej roli w m ającej na
stąpić „w ojnie powszechnej za wolność ludów ” . Stąd szeroka jego popu
larność n a obcych obszarach języ k o w y ch 1.
C harakterystycznych sform ułow ań i inform acji na ten tem at oraz okre
ślonej in terp retacji poem atu dostarcza odnaleziony niedaw no blok listów
O nufrego K orzeniow skiego (1807 - 1868), kapitana arty lerii w pow staniu
listopadow ym , adresow anych do niem ieckiego poety G ustaw a Schw aba
(1792 - 1850).
Szczegółową biografię autora tych listów ogłosił niedaw no S tefan
K ieniew icz 2, n ie m a więc tu taj potrzeby jej pow tarzać. M ożna co n a jw y 
żej przypom nieć, że chodzi o b ra ta M arii Reginy Korzeniow skiej, tego sa
mego, k tóry w roku 1848 posłował w im ieniu M ickiewicza do m inistra
republiki w eneckiej, M. Tom m ase’a, z propozycją wojskowej pomocy Po
laków przeciw ko cesarskiej A ustrii.
L isty zaś, o których mowa, pisane w latach 1832 - 1835, a przechow y
w ane w bibliotece U niw ersytetu w Tübingen (sygn. Md 755), inform ują
m. in. o typow ym — zresztą dla całego pokolenia — zafascynow aniu Ko
rzeniow skiego przew odnią m yślą Konrada W allenroda i podjętych
w zw iązku z tym staraniach o jego przekład na język niem iecki.
Poniew aż spraw a ta jest dotychczas zupełnie nieznana zarówno w h i
storii przekładów W allenroda n a języki obce, jak i w biografii K orzeniow 
skiego, w arto ją, zanim dojdzie do pełnego opublikow ania listów, przy n aj
m niej najogólnej zreferow ać.
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Pom ysł udostępnienia W allenroda czytelnikow i niem ieckiem u zaśw itał
w głowie polskiego artylerzysty najpraw dopodobniej już w styczniu
1832 r. po zetknięciu się z niem ieckim środow iskiem literackim na terenie
B aw arii i W irtem bergii oraz przekonaniu się o polonofiiskich i rep u b li
kańskich nastrojach panujących wówczas w społeczeństw ie niem ieckim .
Z listu datow anego 1 w rześnia 1832 r. z W ildbadu, gdzie K orzenio
w ski przebyw ał przez około dwa misiące na kuracji, a przy okazji — a
raczej przede w szystkim — ukrył się przed okiem policji francuskiej,
wiadomo, że w styczniu tr. poznał on najw ybitniejszych przedstaw icieli
poetyckiej grupy „Schw äbischer D ichterkreis”, tj, G ustaw a Schwaba, Gus
taw a Pfizera, a może rów nież Ludw ika U hlanda. Stało się to m ożliw e
dzięki serdecznem u poleceniu, jakie otrzym ał od zaprzyjaźnionego z nim i
p asto ra i litera ta z Ulm, Georga M o sera3.
Początkowo, upatrzonym zapew ne na serio, tłum aczem W allenrodar
ze względu na znajomość polskiego, m iał być Moser, którem u już w stycz
n iu 1832 r. Korzeniow ski obiecał przesłać egzem plarz poem atu M ickiewi
cza w języku polskim i francuskim . Spraw a jednakże przeciągnęła się do
października tr. ze względu na trudności ze zdobyciem w S trasburgu
przekładu francuskiego.
W tym czasie Korzeniow ski zorientow ał się dokładniej w skali literac
kich talentów trzech poznanych poetów i zdecydował się pow ierzyć prze
kład najw ybitniejszem u z nich, Guistawowi Schwabowi. Form ułow ana
n atom iast w niektórych listach sugestia, aby przekład W allenroda stał się
w spólnym dziełem Schwaba i Pfizera m iała, jak siię w ydaje, ch arakter je
d y n ie kurtuazyjny. We w spom nianym liście z 1 w rześnia 1832 r. K orze
niow ski pisał m. in.:
„Obecnie, kiedy jestem bardziej w stanie sądzić o waszych talentach poetyckich,
tj. pana Pfizera i pańskim, byłbym bardziej skłonny zaangażować jednego z was
do podjęcia tego przekładu aniżeli pana Mosera, który jakkolwiek potrafiłby zro
zum ieć piękno oryginału, nie byłby prawdopodobnie w stanie oddać go z taką siłą
i artyzmem, jak to mógłby zrobić każdy z was. Kiedy przeczyta pan poemat, oceni
pan powody, dla których tak serdecznie chciałbym, aby mógł być przełożony na
język niemiecki. Dominująca w nim idea w yw arła niezmierny w pływ na naszą re
wolucję, być może wpłynęłaby ona również na rewolucję europejską.”

W ysyłając zaś Schwabowi egzem plarz z polskim tekstem W allenroda,
dodaw ał w liście z 30 października 1832 r.:
„Spodziewam się w iele dobrego, które może spowodować to tłumaczenie i cie
szę się już naprzód; radość moja nie będzie jednakże zupełna aż do momentu, kie
dy dowiem się, że pa lekturze tego poematu będzie pan nadal podtrzymywał tę
samą opinię, którą wyraża pan obecnie, i że efekt moralny, jaki poemat spowoduje
w Niemczech, będzie odpowiadał temu, jakiego doświadczyliśmy w Polsce.”

W związku z tym Korzeniow skiem u zależało, aby W allenroda przeło
żył na niem iecki ktoś obdarzony talentem i w yobraźnią poetycką, aby tłu 
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m aczenie niem ieckie nie zagubiło tych w szystkich właściwości literackich
utworu, które, zdaniem Korzeniowskiego, zaginęły w tłum aczeniu fra n c u 
skim. Chodziło tu najpraw dopodobniej o francuski przekład prozą utw o ru
Mickiewicza, dokonany przez F. M iaskowskiego i G. Fulgencé, ogłoszony
wspólnie z Farysem i Sonetam i k rym skim i w 1830 r. w Paryżu.
W ysyłając Schwabowi zapew ne to w łaśnie w ydanie pisał Korzeniow ski
w liście z 10 listopada 1832 r.:
„Przed zapakowaniem odczytałem poemat raz jeszcze i znowu byłem zm artwio
ny z powodu zwykłej słabości francuskiego przekładu. Są to jedynie zarysy pięk
nych wyrażeń autora, których raczej można się domyślać, aniżeli je odnaleźć. Lecz
pan, z duszą poetycką, pan wypełni te braki i instynktownie odnajdzie te pięknoś
ci, których pozbawiło poemat tłumaczenie francuskie.
Zresztą m yśl przewodnia poematu jest dla nas jedynie niezbędna; jeśli zaś idzie
o wyrażenia, należy zrezygnować z nadmiernej wierności w tym względzie, ponie
waż nasze języki są tak różne z natury, że nawet znając dobrze obydwa, napotka
łoby się i tak niezmierne trudności do pokonania — a tym bardziej w pana sytua
cji. A zatem niech pan uchwyci jedynie idee, ponieważ tutaj tkwi istota rzeczy. Ja
kakolwiek zaś byłaby forma zewnętrzna, którą pan im nada, myśl przewodnia po
zostanie — i jestem przekonany — będzie mogła spowodować swój efekt.”

Mimo życzliwego przyjęcia przez Schw aba propozycji przekładu ini
cjatyw a Korzeniow skiego nie doczekała się jednakże realizacji. P rzyczyną
tego był zapew ne fakt, że już wówczas przygotow yw ano równolegle dw ie
edycje W allenroda w języku niem ieckim : lipską i s tu ttg a rc k ą 4. Ale o tym ,
na przełom ie lat 1832/1833, przebyw ający w W ildbadzie i Strasburgu K o
rzeniowski, niestety, nie wiedział. Schwab natom iast, zorientow aw szy się
w sytuacji, z tłum aczenia poem atu oczywiście zrezygnował. Rozbudzone
jednakże, m. in. pod w pływ em Korzeniowskiego, jego zainteresow ania
twórczością M ickiewicza zaowocowały wfcrótce przekładem na język n ie
miecki i trzykrotną edycją Sonetów krym skich 5. Podstaw ą tego tłum acze
nia był, w edług wszelkiego praw dopodobieństw a, przesłany przez K orze
niowskiego egzem plarz poezji Mickiewicza, skupiający pod jedną okładką
francuski tekst W allenroda, Sonetów krym skich i Farysa — o czym już
wyżej wspom niano.
K orespondencja zaś, jaka się z tej okazji naw iązała m iędzy K orzenio
wskim i Schwabem , odsłania po latach nie tylko nadzieje pokolenia w ią 
zane z polityczną funkcją Wallenroda i kulisy jeszcze jednej próby
przełożenia go na język niem iecki. Mó'wi rów nież o atm osferze przyjaź
ni i szerokiego patro n atu środow isk niem ieckich, zwłaszcza poetyckiej
grupy „Schw äbischer D ichterkreis” oraz personalnie: G ustaw a Schwaba,
G ustaw a Pfizera, Georga M osera i Ludw ika U hlanda wobec naszej em i
gracji popow staniow ej oraz wobec żyw otnej wówczas spraw y polskiej.
L ektura listów Korzeniowskiego utw ierdza w przekonaniu, że ta in te re 
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sująca tem atyka, podejm ow ana zresztą już kilkakrotnie przez badaczy
polskich i niem ieckich 6, w ym aga jeszcze dalszych kw erend i ustaleń.
K orespondencja Korzeniowskiego przynosi rów nież sporą garść in
form acji o życiu em igracyjnych środow isk dem okratyczno-republikańskich, które odgryw ając w Europie rolę „epidem ii politycznej” (sform u
łow anie z listu z 31 m arca 1833 r.), były przedm iotem rozm aitych re 
presji, m. in. ze strony m onarchi sty cznej Francji. Jednym z w ym ow nych
tego dowodów są nieustanne prośby Korzeniowskiego o kierow anie do
niego korespondencji na obce nazwiska.
Interesujące są także w tych listach inform acje o życiu codziennym
najbardziej ideow ych przedstaw icieli W ielkiej Em igracji, którzy mimo
trudności m aterialnych, nieustannie kształcili się, grom adzili m ateriały
i pam iątki, dotyczące narodow ej historii, a podręczne biblioteczki, z któ
rym i przenosili się z m iejsca na m iejsce, w yposażali w tak am bitne dzieła,
jak J. M. N orvinsa Historia Napoleona, A. T hiersa Historia rew olucji
francuskiej, czy w reszcie w beletrystykę z głośnej wówczas serii dzieł
101 pisarzy francuskich zatytułow anej Paris, ou le livre de Cent et un,
w ydanej najpierw przez paryskiego w ydaw cę Ladvocata, a następnie
powtórzonej w języku oryginału przez jedno z w ydaw nictw niem ieckich
w Stuttgarcie (list z 1 w rześnia 1832 r.).
Z listów tych bije bowiem na .przekór historii nieugięte przekonanie,
że w krótce znowu „słowo stanie się ciałem — a W allenrod B elw ederem ”
— ale tym razem całej Europy. Interesujące jest poza tym , jak ci ludzie
oczekując na „w ojnę pow szechną” starali się przystosow ać do obcych
w arunków i stać się jednostkam i użytecznym i w nowych organizm ach
społecznych i narodow ych. Ja k z artylerzystów staw ali się kon stru k to 
ram i m aszyn i giseram i, jak w m iarę swoich możliwości uczestniczyli
w postępie cyw ilizacyjnym Europy, jak w spierali rozm aitych, nie zna
nych szerzej w ynalazców (Korzeniowski szukał u Schw aba m. in. poparcia
dla jakiegoś francuskiego konstruktora prasy litograficznej — list z 9
stycznia 1835 r.), jak równocześnie byli rom antykam i i sw oistym i „pozy
tyw istam i”. Mówi o tym m. in. autobiograficzny fragm ent listu z 8 sty 
cznia 1835 r.:
Rząd francuski nie dowierzając emigrantom politycznym zamieszkującym okręgi
graniczące z Niemcami zmusił nas do opuszczenia ich w ciągu trzech dni bez naj
m niejszego uzasadnienia tej arbitralnej decyzji7.
Byłem wśród tych, których najmesłuszniej skierowano do Besançon. Przybyłem
tu w momencie, kiedy większość moich współziomków opuściła to miasto udając
się do Szwajcarii. Żałowałem bardzo, że nie zastałem ich tutaj i postanowiłem
również wyjechać. Udałem się do wód Luxeuil, czego wym agało moje zdrowie. Po
sezonie udałem się w Alpy Francuskie, gdzie znalazłem zatrudnienie w przedsię
biorstwie górniczym i przebywałem tutaj do jesieni 1834 r. Przemierzywszy połu
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dniową Francję osiadłem na stałe w Tuluzie. Zostałem giserem. Potem starałem
się zostać konstruktorem maszyn dla różnych gałęzi przemysłu i wojska; stałem się
człowiekiem użytecznym w społeczeństwie, nie zapominając równocześnie zuęełnie
mojego rzemiosła zabijania luclzi na wypadek, jeśli ojczyzna moja i wolność będą
tego wym agały.”

W reszcie odnajdujem y w tych listach inform acje dotyczące istnienia
i działalności efem erycznej, ale prężnej organizacji nazw anej „Réunion
littéraire des étudiants polonais à S trasbourg”, której Korzeńiowski, jak
się okazuje był czynnym działaczem 8. Z akcji, jakie to stow arzyszenie
prowadziło, listy Korzeniowskiego inform ują m. in. o kom pletow aniu
publikacji dotyczących pow stania listopadowego oraz o rozpow szechnia
niu na terenie Niemiec litografow anego portrełtu L elew ela9 jako „naj
bardziej czcigodnego P olaka” -i „najgodniejszego rep rezen tan ta spraw y e u 
ropejskiej” .
Z przedstaw ionego tu przeglądu killku w ątków tem atycznych listów
Korzeniowskiego okazuje się" dość w yraźnie, że są one interesującym
źródłem poszerzającym naszą wiedzę przede w szystkim o twórczości
M ickiewicza oraz o życiu politycznym i literackim jego epoki. Stanow ią
one poza tym istotny przyczynek do historii konstruktyw nych i przyja
cielskich stosunków polsko niem ieckich. U kazują wreszcie w pełniejszym
św ietle nietuzinkow ą postać ich autora.W szystkie te względy dostatescnie
uzasadniają konieczność ogłoszenia ich in extenso w bardziej w yspecja
lizowanym niż „Rocznik” periodyku.

Przypisy
1 Bibliografię ówczesnych przekładów Wallenroda podają: I. Śliwińska, W. Rosz
kowska, S. Stupkiewcz — Adam Mickiewicz. Zarys bibliograficzny, Warszawa 1957,
s. 54 - 58. Wynika z niej, że w latach 1830 - 1834 utwór Mickiewicza tłumaczono na:
angielski, czeski, francuski, niemiecki, rosyjski i węgierski.
2 Polslä Słownik Biograficzny, t. XIV, s. 177 - 178; tu informacja o innych ze
społach listów Korzeniowskiego.
3 Spośród wymienionych tu osób na krótką notkę, jako mniej znany ; zasługuje
Gustaw Pfizer (1807 - 1890), poeta i tłumacz, autor tomiku Gedichte, Stuttgart 1831,
oraz twórca wierszy poświęconych powstaniu listopadowemu ogłoszonych m. in.
w anonimowym zbiorku, wydanym wspólnie z bratem Paulem i Hermanem Hauffem pt. Fünfzehn politische Gedichte, Stuttgart 1831. Zamykający ten tomik wiersz
Pfizera pt. Siegesgruss przytacza A. Zieliński w Poezji powstania listopadowego,
Wrocław 1971, s. 257.
Georg Heinrich Moser (1780 - 1858), doktor filozofii, był pedagogiem i rektorem
gimnazjum oraz szkoły realnej w Ulm. Tłumaczył autorów łacińskich do wyda
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wanej od 1826 г. przez Ch. N. Osiandera i G. Schwaba biblioteki „Griechischen und
römischen Dichter und Prosaiker”.
List Mosera do Schwaba, datowany w Ulm 16 stycznia 1832 r., a polecający
m. in. udającego się do Stuttgartu Korzeniowskiego oraz informujący o założeniu
w Ulm stowarzyszenia wspierającego polskich uciekinierów, zachował się również
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Tybindze (syg. 755/431).
4 A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod... Übersetzt von Karl Ludwig Kannegiesser,
Leipzig 1834, F. A. Brockhaus; A. Mickiewicz, Conrad Wallenrod w : L. Nabielak,
J. B. Werner — Nordlichter. Eine Sammlung polnicher Dichtungen in’s deutsche
übertragen von..., mit Bildern von Fellner. Erstes Bändchen, Stuttgart 1834, s. 11 - 88
(razem z Farysem i Grażyną).
5 Ogłosił je kolejno w: „Literaturblatt” 1833, w wydawanym wspólnie z A. v.
Chamisso „Deutschen Musenalmanach” 1834, oraz oddzielnie.
6 J. Galicz, Powstanie listopadowe w poezji niemieckiej, Cieszyn 1911; Anne
liese Gerecke Das deutsche Echo auf die polnische Erhebung von 1830, Wiesbaden
1964; H. Kocój, Niemcy a powstanie listopadowe..., Warszawa 1970.
7 Mowa tu o wypadkach z ostatnich dni marca 1833 г., o których Korzeniowski
informował już swego korespondenta w liście pisanym w dniu 31 marca 1833 r.r
przed wyjazdem ze Strasburga.
8 W inwentarzu Biblioteki Uniwersyteckiej w Tybindze stowarzyszenie to figu
ruje również pod hasłem „Société littéraire... etc.” Istniało ono od grudnia 1832 r.
do 31 marca 1833, tj. do momentu deportacji jego członków przez rząd francuski do
Besançon i innych miejscowości na południu Francji. Prezesem stowarzyszenia był
wym ieniany często przez Korzeniowskiego lekarz, Aleksander Korewa (Korejwo).
M. Straszewska, podając obszerniejsze informacje o tym stowarzyszeniu, identy
fikuje je jako „Towarzystwo Naukowe w Strasburgu”, które celami naukowymi
maskowało sprawy polityczne. „Ale i tu — jak pisze autorka — poezja, poetycki
wariant reakcji na aktualia, zaznaczała swą obecność, często stanowiąc atrakcyjne
zamknięcie posiedzeń [...]; «na uprzyjemnienie tej sesji — zanotowano w jednym
z protokołów - odczytano pewną część z księgi rodzaju, czyli pielgrzymki Polaków
przez Mickiewicza wydanej». Przypomnieć również godzi się fakt, iż zrzeszeni w
Strasburgu Polacy zorganizowali wykład literatury francuskiej i zakupili do nauki
Cours de littérature V illem aine’a oraz popularne podręczniki.” (M. Straszewska,
Zycie literackie Wielkiej Emigracji we Francji 1831 - 1840, Warszawa 1970, s. 108 - 109).
9 Był to popularny do dziś portret Lelewela wykonany przez Nicolas Mauria
a litografowany w 1832 r. przez François Villain.

