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(SCENA

DRUGA).

(W ieśniak).

Chwała Ci, Safo, chw ała !
(E u ch .). Ja k ż e ? — są sch w y ta n i?
^W ieśniak). Tak jest.
(R h am n .). Gdzie ?
(E u c h .). J a k ?
(W ieśniak). Przed nami iuż daleko byli,
On umie wiosłem robić, iużeśm y zwątpili
By ich można dosięgnąć. Ale chwila m ała
Łódka na pełnem morzu nam się widzieć dała.
Spieszym y, otoczonym każem w racać razem ,
On nie chce — iedną ręką zagraża żelazem ,
Drugą trzym ał Melittę .. Rozkażesz co Pani ? —
Tak gdy się do zbroynego zbliżamy zebrani.
Aż ieden pocisk wiosła co na niego mierzył,
Chybiony, w skronie m ałą Melittę uderzył.
Gdy skrw awiona na iego rzuciła się łono,
Wzięto ich i iuż oto na brzeg w ysadzono.
Otóż idą, Melitta słaba ledwo idzie...
(S afo). Ha, nie tu !
(R h am n es). Gdzie iść m ają -— iuż idą.
(S ap h o ). O wstydzie,
Któż mię skryie przed niemi ? W spieraj mię Bogini !
(SCENA TRZECIA).
(F a o n ). Biada tem u, kto ku niej ieden krok uczyni.
Drżyjcie, chociaż bezbronny podołam się bronić,
M elitto, ty łzy iedney nie m ożesz uronić,
Dopóki ia oddycham — — — — —

LIST
Antoniego Päumanna do Józefa Korzeniowskiego1).
W III. roczniku Pam iętnika literackiego ( 1 9 0 4 , str. 1 2 0 — 1 2 3 )
ogłosiłem list Jó zefa Korzeniowszkiego z 9 . sierpnia 1 8 3 7 r. do An
toniego Päum anna, kom isarza i cenzora policyi lwowskiej, nie znając
jednak listu Päum anna, który wyw ołał odpowiedź poety. D opiero później
г) Za pozwolenie ogłoszenia listu składam
skiemu uprzejme podziękowanie.
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dowiedziałem się, że list Päum anna znajduje się w zbiorach Dra .Jó
zefa Korzeniowskiego w Krakowie. Ja k o uzupełnienie listu poety o g ła
szam poniżej list Päum anna :
tloch w oh lgeboren er H err!
Das Drama Piąty akt hat hier ausserordentlich gefallen und ich
ersu ch te Herrn Bensa um die Bewilligung es ins Deutsche übertragen
lassen zu dürfen.
W iew ohl Hrr Bensa so gütig w ar meinem Ersuchen zu willfahren,
so erübrigte m ir als Beam ten und Censor des T heaters keine Zeit alles
selbst zu übersetzen und ich w andte mich deshalb
an
einen m einer
Freunde, der unter dem Namen Hieronim us Arbm ann schon M anches
geschrieben und nebstbei der polnischen Sprach e vollkommen m äch
tig ist.
Diese Ü bersetzung ist nun fertig und wurde von m ir bereits dem
k. k. Burgtheater in Wien zugesendet, da ich sie als gelungen nennen
kann.
Mir erübrigt nur noch Eu er H ochw ohlgeboren noch nach träglich
um die gütige A utorisierung dieses S ch rittes zu ersuchen, da es w ah r
lich ein V erlu st w äre uns Deutschen noch länger die Bekanntschaft sol
chem geistreichen Produkte zu voren thalten .
Nebstdem bewogen mich dazu die Bewerbungen eines gew issen
W erner um die V ornahm e dieser Übersetzung, dem aber die polnische
Sprache
fremd
und
er auch ganz dem Unternehmen nicht gew ach 
sen ist.
Zugleich wage ich es Euer H ochw ohlgeboren um die gütige Ein
willigung zur Ü bersetzung des D ram es:
Piękność zgubą für meinen
Freund zu ersuchen und freue mich diesen A nlass erhalten zu haben
einem M anne
wie Euer Hochw ohlgeboren hier zugleich den A usdruck
meiner besonderen V erehrung ausdrücken zu lassen.
Indem ich mir die Freiheit nehme Euer Hochwohlgeboren um bald
m öglichste Eröffnung Ihrer M e'nung zu ersuchen, bitte ich den A us
druck meiner H och ach tun g zu genehm igen, mit welcher zu
sein die
Ehre hat
Euer H ochw ohlgeboren
ergebener Diener
A. Freiherr von Päum ann,
k. k. 1 -s te r Polizei-O berkom issair.
Lemberg, am 7 . Ju liu s 1 8 3 7 .
List Päum anna potwierdza moje przypuszczenia, podane poprzednio
przy objaśnieniach listu Korzeniow skiego. Tak, jak sądziłem, Päum ann pro
sił poetę o pozwolenie przełożenia Piątego aktu. Tłum aczenia tego d ra
m atu ma się
podjąć według doniesienia P äum anna niejaki H ieronim
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Arbman, który też istotnie w r. 1 8 3 7 . dokonał tłum aczenia tego na ję
zyk niemiecki (M nem osyne 1 8 3 7 , 3 0 0 ) . Rola Päum anna jako tłum acza
nie da się ściśle ok reślić; z listu jego m ożnaby w nioskow ać, że miał jakiś
udział w tłu m aczen iu ;
Karol Estreich er zapew nia zresztą, że przełożył
Piąty akt, znacznie jednak później, bo w r. 1 8 4 7 , o ile data podana
przez niego nie jest mylna. Mimowoli rodzi się przypuszczenie, że Arbmann był pseudonim em Päum anna, który nie pewny, jak tłum aczenie
jego wypadnie, w olał na razie zachow ać sw ą pracę w tajem nicy.
Wkońcu nadm ieniam jeszcze, że w liście Päum anna nie ma wzmianki
o zakazie w ystaw ienia Anieli i Klary przez cenzurę w teatrze lwow
skim, o czem Korzeniowski mówi w o statn im ustępie sw ego listu.
Lwów.

Wiktor Hahn.

