
Franciszek Ileszić,Marian Jakóbiec

Ze studiów nad literaturą polską w
Jugosławii
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce
literatury polskiej 37, 227-233

1947



ZE STUDIÓW  NAD LITERATURĄ POLSKĄ  
W JUGOSŁAWII

I. J a n  K o c h a n o w s k i
1. Wiadomości dawniejsze o słoweńskim przekładzie fraszki 

Na lipę pióra Fr. Miklosziiciiia (1 8 5 3 )‘), obecnie uzupełnić można 
kilku nowymi, nieznanymi szczegółami. I tak w r. 1850 pojawił się 
po с hor waciku Pan Podstoli Krasickiego', przełożony przez ks. Adol
fa Vebera-Tkalczevicia. W: pracy tej tłumacz natknę! się na cyto
wane przez Krasickiego urywki z utworów poety z Czarnolasu 
i usiłował je oddać z różnym szczęściem w prozie i  wierszu. Doty
czy to przede wszystkim Psałterza Dawidowego, dwukrotnie przy
toczonego w Panu Podstolim. Już wtedy w ks, I, oz. 1 spotykamy 
dwie końcowe zwrotki Ps. 65 (od „Rok wszystkorodny“... po 
„oracz się śmieje“). Tłumacz zachował oryginał polski dodając do 
miego, pospiesznie maj widoczniej sporządzony przekład w połowie 
prozą, w połowie wierszem bezryminym:

Płodna godina nosi na glavi krasan vjenac, koga mu tvoja ljubav  
splete. A  kam o god upravisz svoje stopę ondje plodnost tvorisz.

Pusta ve cvate, gore se raduj u 
Na poljih ju (!) m noga stada.
N izke dolinę obiljuju żitom  
A pun nade orac se sm ije.

Sławny Ps. 91 Kto się w opiekę poda Panu swemu , w powieści 
Krasickiego włożony w usta Plebana, w przekładzie Tkalczeviicia 
występuje w zdamiiu: „żupnik ...stade pjevati psalm u prevodu Ko- 
chanovskoga: Koj se stavi pod okriłje gospodina svega“ (s. 182).

Drugim dziełem wyzyskanym przez Krasickiego są Fraszki, 
mianowicie Na zdrowie (III, 54), cytowana w Panu Podstolim  
(II, 3) oraz wspomniana poprzednio Na lipę (III, 3). Tkalczevic 
w obydwu wypadkach przytoczył wiersze Kochanowskiego w ory
ginale, od siebie zaś dodał w przypisach ich przekład prozą.

2. Równocześnie z Panem Podstolim  w piśmie Ljubljanski 
Czasnik (Nr 7 z 23. IV. 1850) pojawił się, podpisany literą C,

1 Por. m oją rozprawę w  Czasopis za zgodov ino in narodopi s j e  
1929, 24, 104— 8, 204— 5, nadto A. Bar, Jan Kochanowsk i  w  obcych je 
ż ykach,  Kraków  1936.
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wstęp do Poety i świata (Pesnik in svet) J. I. Kraszewskiego pt. 
Detela in cvethce (D zącielina i kwiaty). Znajdujemy tu cztero- 
wiersz z Trenu 5 („Jako oliwka mala pod wysokim sadem“ ) :

Kakor pod visokim  drevom olivka mala 
Se iz zem lje po m aterinskem  sledu vije,
Iz ktere se berst in listok se ne klije,
Sama se le mladika tanjka kvisko vstaja...

Tłumaczem był prawdopodobnie Franciszek Cegnar.
3. W przeciwieństwie do przekładów dotąd omówionych, za

poznających czytelnika chorwackiego z Kochanowskim w cytatach, 
do tradycji1 Mikloszicia nawiązał dopiero Vojeslav Molé, autor 
szkicu o literaturze polskiej (Kratak pregled poljskega sloustua), 
drukowanego w roczniku pisma „narodowo-radykalnej“ młodzieży 
słoweńskiej (Omladina 1906— 1907, 3, 138 n.). ,Moilé zilustrował 
swój „króliki przegląd“ przekładem owych „przepięknych wierszy“ 
hymnu Czego chcesz od nas Panie, mianowicie jego zwrotką
wstępną oraz dwuwierszami początkowymi zwrotek trzeciej ,i czwar
tej. Brzmią oine:

Cesa hoces od nas, Gospod, za svoje mnoge darove;
Cesa za dobrodejstva, ki ne ves jim  mere?
Cerkev Te ne ogrne, povsod je  polno Tebe,
V prepadih in v  morju, na zem lji in v  nebu.

Gospod sveta si vsega: Ti zgradil nebo si,
Z zlatim i si zvezdam i ga ti okrasił.

In na povelje Tvoje stoji mor je  v bregovih
In m eje mu odm erjene boji se prestpiti...

II. M. K. S a r b i e w s k i

Uniwersalny charakter zgromadzenia jezuickiego 1 sława jego 
znakomitego poety, „Horacego chrześcijańskiego“, Sarbiewskiego,
z góry każą przypuszczać, że ten głośny przedstawiciel liryki ła-
omisko-polskiej musiał być popularny również w Chorwacji, gdzie 
od pocz. w. XVII jezuici' odgrywali rolę niepoślednią.

Zasięg jego poczytności dałoby się ustalić po zbadaniu chor
wackich bibliotek klasztornych oraz zasobów poklasztoirnych 
w zbiorach publicznych; w przypuszczeniu takim utrwalają wyniki 
mych poszukiwań w dwu bibliotekach naukowych Jugosławii: w lu
blańskiej mianowicie Bibliotece Państwowej ( Drżavna biblioteka) 
znajduje się 5 wydań Sarbiewskiego, weneckie 1697, strasburskie 
1803, budziińskie 1824 oraz przekład niemiecki (Auserlesene Oden) 
wydany w Gratzu dwukrotnie, 1831 i 1836, przy czym drugie 
z nich (1836) jest nieznane Estreicherowi. Biblioteka Uniwersytecka 
w Zagrzebiu ma 6 wydań, kolońskie 1625, antwerpskie 1634, ko- 
lońskłe 1682, paryskie 1759, wrocławskie 1753 oraz budzińskie 
1824. Egzemplarz Lyricorum libri tres (1625) należał ok. r. 1787 
do Tomasza Mikloszicia, znanego pisarza chorwackiego. Egzem
plarz koloński z r. 1682 ma notatkę proweniencyjną „ex libris Jo-
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sephi Bem (?) Poeseois Alumni apud schul as piias Wesprimiii“. 
Notatka na końcu edycji paryskiej (1759) podaje cenę książki ii da
tę 30. III. 1848 r., wskazującą, że poetą jezuickim zajmowano siię 
w połowie ubiegłego wieku.

Wkrótce po tej dacie znalazł Sarbiiewskii w Lublanie miłośnika 
i popularyzatora, znanego bibliografiom, zasługującego zaś, by mu 
chwilę uwagi tutaj poświęcić.

Był nim Adolf Weichsel mann, pochodzący zapewne z północ
nych krajów ówczesnej monarchii! austriackiej, dio r. 1855 nauczy
ciel gimnazjum w Chebiie (Eger), w Czechach, w lalach 1855— 
1868 w Lublanie, po tej zaś dacie dyrektor gimnazjum realnego 
w Uherskem H radlisz tu na Morawach. W Lublanie uczył głównie 
łaciny, greki i propedeutyki filozofii, nadto zarządzał biblioteką 
gimnazjalną. Jego uczeń, polityk słoweński, Iwan Hiribar zachował 
o nim najlepsze wspoiminicmie jako o człowieku dobrym i szlachet
nym, chętnie widzącym u młodzieży chorwackiej przywiązanie do 
swego kraju l).

Tutaj tio w 'sprawozdaniu gimnazjum lublańskiego za r. 1864 
pojawiła się rozprawka Weiichiselmainina Balde und Sarbiewski2), 
znana bibliografiom, zawierająca jednak parę szczegółów, które 
warto przy pomnieć. Okazuje się, że jej autor już oik. r. 1852 przy
gotowywał chirestomaifcię łacińskich poetów jezuickich, przeniesiony 
jednak do miasta (Chebu?), gdzie brakło mu odpowiednich warun
ków dio pracy, z planów tych musiał zrezygnować. Czytamy tu da
lej, że interesowali go przede wszystkim koryfeusze poezji jezu
ickiej, Niemiec Bälde iii Polak Sarbiewski, i dlatego zajął się niimi 
dokładniej.

Z uwag bibliograficznych najciekawsza dotyczy wspomnianego 
przekładu niemieckiego: „Übersetzer hat Sarbieviiuis wohl gefun
den, doch dürfte kaum einer besonders hervoirgehoben werden: die 
Übersetzung einiger auserlesenen Oden mit beilgegebener Erklä
rung von Prof. Ph. J. Reckfeld (I. Graz 1831, bei Damian und 
Sorge; II. Graz 1836, bei den Leykamschen Erben) dürfte zu er
wähnen sein, doch auch die leidet an gründlich zu beseitigenden 
Mängeln“. Wyniiika więc z tego wyraźnie, że przekładu gradeckiego 
dokonał Reekfeld. Do tego dodać należy wzmiankę, że w r. 1864 
sam Weichselmann miial w tece gotowy przekład Sarbiewskiego, 
praca ta jednak nie doczekała się druku.

III. E g z e m p l a r z  „ B a j e k  i  p r z y p o w i e ś ć  i“ 
K r a s i c k i e g o ,  1808, w l u b l a ń s k i e j  B i b l i o t e c e  

P a ń s t w o w e j
W Bibliotece Państwowej (dawniej zwanej Sztudijska knjiżmi- 

ca lub Liicejska knjiiżmica) w Lublanie, znajduje się egzemplarz Ba
jek i przypowieści z r. 1808, zaopatrzony w sygnaturę II В 9894

‘) Moji  spomini ,  L jublana 1928— 32, I 83, II 11— 13.
2) Jahresber icht ,  Laibach 1864.
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d 22, pochodzącą z lat 1830—35. Ponieważ wydania tego nie wy
mienia Estreicher, godzi się opisać je dokładniej : BAYKI / ii przy- 
.powieści. / Tudzież / Bayki nowe / Ignacego / Krasickiego / z Przy
daniem Baiek z różnych Autorów. / Dla / użytku dzieci. / Za pozwo
leniem Zwierzchności / (wiiniietka) / Przedrukowane. / W Warsza- 
wie 1808. / w  Drukarni Xięży Piarów. / 8°, s. 132.

Na pytanie, dzięki komu ii kiedy omawiiany egzemplarz się do
stał do biblioteki, odpowiedzieć można tylko hipotetycznie, biorąc pod 
uwagę wygląd książki ii ludzii , którzy w czasie jej skatalogowania 
wykazywali zainteresowanie polonistyczne czy polonofilskie.

O proweniencji egzemplarza mówi jego miękka, szara okła
dzina, usztywniona przy pomocy podklejek wewnętrznych. Okładkę 
tylną podklejono kawałkiem papieru, zapisanego jakimś zdefekto
wanym wierszydłem, które jako osebliwostkę przytaczam:

[2] 4.
Zdradę ojczyzny lub cnoty N iechay się ziom ek m óy gniewa,
Przez naybiegleysze obroty, Zem stę na prawdę w yziew a:
I sztuki m achiaw elskie. Iednak powtórzę ia śm iało,

Że nigdy trw ać się nie chciało 
W m iłości naszym  Sarmatom.

3. 5.
Bo cóż m iłością zow iem y, A le m i może zarzuci,
leże li m yśleć umiemy? I bieza zręcznie ukruci (!)
Oto skłonność serca prawą M ówiąc, że m iędzy m ałżeństw em ,
Ku osobie, która sławą . N iem niey kw itnącym  panieństw em
Dobrych przym iotów  iaśnieie. S tałey m iłości są [w zory].

Wiięcej wymowy ma podklejka przednia, do której użyto kawał
ków gazety niemieckiej. Udało mi się stwierdzić, że była to Wiener 
Zeitung z  5. XI. 1808, pp. 5547/5548. Obie podklejki wskazują, że 
okładkę sporządzono czy przynajmniej podklejono w r. 1808 lub 
1809 i to w Polsce, w ówczesnym zaborze austriackim. Świadczy
0 tym również żółta etykietka z  napisem „Znajduie się w Xięgarni 
Tekli Gróblowej w Krakowie“, umieszczona na owym kawałku pod
klejki gazeoianej. Jak wiadomo, księgarnia Grobla istniała w latach 
1783— 1807, od roku 1799 prowadzona przez wdowę po młodym 
właścicielu firmy, Teklę, po czym przeszła w ręce Józefa Małec
kiego '). Etykietka na opisywanej okładce dowo'dzi, że nowy wła
ściciel przez jakiś czas używał dawnej nazwy zakładu lub przynaj
mniej stosował stare nalepki firmowe.

Hipotetyczne rzucenie pomostu między księgarnią krakowską 
a biblioteką w Lublamie nie nastręcza trudności, gdy się przypomni, 
że Bajki skatalogowano w latach 1830—35, w czasach, gdy biblio
tekarzem lublańskim był Maciej Czop, filolog klasyczny, żywo in 
teresujący się literaturą polską. Zapoznał się on z nią we Lwowie, 
gdzie przez kilka lat był nauczycielem gimnazjalnym (1822— 7)
1 suplentem uniwersyteckim, przy czym bywał kilkakrotnie (m. in.

*) В a n  d t  k i e ,  Historia d rukarń  krakowsk ich,  1815, 494.
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w r. 1824) w Krakowie. O zamiłowaniach jego świadczy okolicz
ność, że po powrocie do ojczyzny sprowadził tam książki polskie. 
I dlatego właśnie przypuścić wolno, że za pośrednictwem Czopa to
mik Krasickiego dostał się do Biblioteki Państwowej w Lublaoie.

IV. J e s z c z e  o „ K s i ę g a c h  N a r o d u  
i  ( P i e l  g  r z  y m  s  t w a“

Pisząc niegdyś w Pamiętniku Literackim  o „iliirskim przekła
dzie urywków z K siąg“, ogłoszonym w Danicy ilirskiej z  r. 1835 
i 1837 oraz o ponownym tłumaczeniu tych urywków przez Medo 
Puczioia1) (w piśmie Zora dalmatinska, 1845), przeoczyłem jedną 
jeszcze pozycję, którą chcę się obecnie zająć.

W Danicy ilirskiej, mianowicie z 12. VIII. 1837, nr 34 (wła
ściwie 33) znajduje się alegoria pt. Pobjeda (Zwycięstwo'), zaopa
trzona podpisem „M ...ć“. Jest to przekład początku roz. XI II „Ksiąg“ 
(od „Nie spierajcie się o zasługi wasze“ do „...zasiewa niezgodę“ ).

W tym samym piśmie, w nir 9 z  2. III. 1844, w związku 
z Iskricatni Mikołaja Tioimimasea, spotykamy zalecenie tego utworu 
„wszystkim miłośnikom narodowości, zwłaszcza Dalmatyńczykom, 
czym bowiem dla Polaków są Księgi Narodu Polskiego , tym dla 
Dalmatyńczyków są pod wielu względami te Iskrice“.

Omówione tu pozycje bibliograficzne, podobnie jak rękopiś
mienny przekład słoweński Litanii pielgrzymskiej, dokonany przez 
Stanka Vraza2), raz jeszcze wskazują na doniosłość dzieł Mickie
wicza w procesie odrodzenia narodowego w świooie południowo- 
słowiańskim.

V. W i n c e n t y  P o l
Pismo Zagrebaczki Katoliczki List z 15. VIII. 1861, nr 33, 

pomieściło anonimowy opis podróży pt. Dalmacja. Jego autor, 
ksiądz z kurii biskupiej w Zagrzebiu, kapelan wojskowy czasu 
kampanii austriacko - włoskiej r. 1859, wyzyskał tu wspomnienia 
z czasu podróży do swego pułku, stacjonowanego w Dalmacji. By 
przydać im wagi, odwołał się do przykładu „młodego poety pol
skiego“ i przytoczył z niiego w oryginale trzy pełne zwrotki:

A czy znasz ty, bracie m łody,
T w oje ziem ie, tw oje wody?...
A  czy znasz ty, bracie młody,
Twojej ziem i bujne płody?...
O! te skarby, te obrazy 
I natury i swobody —
Chwytaj, pókiś jeszcze młody,
Póki w  sercu jeszcze rano.

Mój przyjaaiel warszawski, dr Józef Gołąbek, wskazał im 
oryginał tego cytatu, Pieśń o ziemi naszej ',W. Pola. Identyfikacja

‘) 1931, 27 s. 294— 8; 1932, 29 s. 475— 85.
2) Por. mój szkic w  m ariborskim Czasopisie za  zgodov ino  in na- 

rodopisje ,  1934, 29, s. 154.
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ta mie usuwa trudności, które urywek Pola w naszym wypadku na
stręcza. Przypuścić Wolino, że pominięcie zwrotki wstępnej wywo
łane było wpleceniem w miią naizw geograf licznych „pokrewnych ro
dów“, czytelnikowi południowo-słowiańskiemu obcych. Większe 
wątpliwości budzii zwrotka ostatnia o „skarbach“, tym więcej, że 
zazębia się oma z inną sprawą. W r. 1847 mianowicie wydane przez 
Stanka Vraza w Zagrzebiu Kolo rozpoczęło druk rozprawy K. Li
belta Ljubav otaczbine (O miłości ojczyzny) i  tam właśnie, w roz
dziale III znajdujemy zwrotki pierwszą i trzecią1), cytowane przez 
anonimowego kapelana, z tym, że tylko przy pierwszej, stanowiącej 
motto, widnieje nazwisko autora. Anonim wiedział widocznie, że 
obie pochodzą z  tego samego źródła, co więcej, przytoczył również 
zwrotkę drugą, której u Libelta nie spotkał, najwidoczniej więc 
Pieśń o ziemi naszej znał w oryginale.

Anonima chorwackiego można zidentyfikować przypuszcza
jąc, że był nim ks. Jakub Kolarić, który w r. 1847 ukończył teolo
gię w Zagrzebiu ii był niemal kolegą dwu innych księży, Adolfa Ve- 
bera Tkalczévicia oiraz Andrzeja Toirkvaia ßdicia, obydwu żywych 
miłośników literatury polskiej ii znawców języka, z którym za
poznali się w czasie studiów, pierwszy w Budapeszcie, drugi 
w Wiedniu.

Określenie Pola jako „młodego poety“, choć w r. 1860 prze
kroczył on pięćdziesiątkę, jest zapewne refleksem lat, gdy Kolanie 
po raz pierwszy z dziełami jego się zetknął, a więc lat jego studiów 
teologicznych (ok. 1845—7). Pominięcie zinowuż nazwiska poety 
pod cytatami jest może odbiciem1 faktu, że pierwsze wydania Pieśni 
o ziemi naszej (1843, 1852) pojawiły się anonimowo.

Zagrzeb [1936]. Franciszek lleszić

A utor tych notatek naukow ych, ś. p. prof. Franciszek l l e s z i ć ,  je 
den z najw ybitniejszych znaw ców  stosunków  kulturalnych polsko-jugo
słow iańskich, zmarł w  Lublanie w  ciężkich latach w ojny i w łoskiej oku
pacji 1. VII. 1942. B ył synem  nielicznego, ale kulturalnego i bliskiego  
nam  narodu słow eńskiego. U rodził się  w  roku 1871 w  okolicach Mari
boru. Studia slaw istyczne ukończył w  Grazu, gdzie też w r. 1901 uzyskał 
doktorat. Od r. 1914 był docentem , a od r. 1919 profesorem  uniw ersytetu  
w  Zagrzebiu. Jakkolw iek zajm ow ał tam  katedrę języka i literatury sło 
w eńskiej, to jednak zw iązany w ielom a nićm i osobistej sym patii i za
interesow ań naukowych z Polską, w ykładał stale, począwszy od letniego  
sem estru 1923/*24 aż do najazdu N iem iec na Jugosław ię w  r. 1941, także

') Przekład Libelta dokonany był n ie z oryginału, lecz z tekstu  
Słow ackiego drukow anego w  Orle Tatrańskim.  Tłum aczem  był napewno  
sam redaktor, Stańko Vraz. Zwrotka trzecia, zaopatrzona w  tekst pol
ski, brzmi tutaj:

Gle te obrazę i to cvjetje  
Od prirode i slobode!
B er’ ga, m ladost dok ne ode,
Dok ti u sârdou josz proljetje.
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literaturę polską. D ziałalność naukow ą rozpoczął w  r. 1898. Ogłosił w  ju 
gosłow iańskich i zagranicznych pism ach naukowych m nóstwo cennych  
prac h istoryczno-literackich pośw ięconych stosunkom  literackim  i ku l
turalnym  Słow eńców , Chorwatów i Serbów. Osobny dział pracowitego 
życia ś. p. prof. Ileszicia stanowiło badanie stosunków literac
kich polsko-jugosłow iańskich. Oto najciekawsze, w  Jugosław ii ogłoszo
ne, owoce tej pracy: Slovenaczki  p r evo d  jedne pol j ske pesme (Zbornik  
u czast  Bogdana Popovic ia,  Beograd 1929), Archimandr i t  Gerazim 7л-  
lić u Slucku (Godisznjak Zagrebaczkog Sveiiczil iszta,  1929), Neki  p revodi  
iz pol j skoga (Sziszićeu Zbornik,  Zagreb 1929), Mikloszićeu p revod  „Li
pę“ Jana Koc l i anowskega  (Czasopis  za zgodov ino in narodopisje,  M a
ribor 1929), Iz Vrazove  s lovenske l i terarne zapuszcz ine  (szereg studiów  
o polskich źródłach poetyckich Stanka Vraza, ogłaszane w  Czasopisie za 
zgodovino in narodopis je ,  w  latach 1930, 1932 i 1934), studium o Gra
żyni e (Pri lozi  za knj i żeonost ,  jez ik,  istori ju i folklor,  Beograd 1937), stu
dium o Pamiętnikach  T. T. Jeża (Istori jski  czasopis,  Beograd 1937). 
Szereg prac z tej dziedziny ogłosił też po polsku. Rozprawka o ilirskim  
przekładzie m ickiew iczow skich  Ksiąg (Pamiętnik  Literacki ,  1931), stu
dium Adama  Mickiewicza paryski e  „ Wy k ła dy “ i serbskiego poe ty  Si
m y  Milntinovicia „Tragedia Obilić“ (Sprawozd .  z pos i edzeń Tow.  Nauk.  
Warszawski ego,  X X V I, 1933, w ydz. I) i Sto lat Ignacego Krasickiego  
u S łowian po łudn io wy ch  (Pamię tn ik  Literacki ,  1936) posiadają trwałą 
wartość naukow ą. O w ocnie pracow ał też ś. p. prof. Ileszić nad organiza
cją polsko-jugosłow iańskiej w spółpracy kulturalnej. Sprawom  tym  po
św ięcił w ie le  referatów , odczytów  i artykułów  publicystycznych. B ył 
jednym  z założycieli i zastępcą przewodniczącego P olsko-Jugosłow iań
skiego T ow arzystw a N aukow ego w  W arszawie. W dowód uznania za 
prace naukow e b y ł też w ybrany członkiem  Towarzystwa Naukowego 
W arszawskiego. Zmarł w  biedzie i osam otnieniu.

Marian Jakóbiec


