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ZAPYTANY O MICKIEWICZA PRZECI TNY W GIERSKI INTELEKTUALISTA-HUMANISTA
powie, e by  on polskim Pet fim, a z kolei jego polski kolega zapytany o Pet fiego
odpowie, e by  w gierskim Mickiewiczem. Ko o si  zamyka; mo emy by  za-
dowoleni, lub te  nie, przecie  w podr cznikach szkolnych na darmo szukaliby-
my wieszcza drugiego narodu.
Pod powierzchni  codzienno ci, wbrew pozorom, istnieje jednak pewne, prze-

ciwne tej tendencji, do  trudne do zdefiniowania zjawisko, które mo e najlepiej
b dzie nazwa  istniej c  po dzi  polsko-w giersk  narratyw . Pojecie to rozu-
miem w sensie lyotardowskim1, tzn. jako form  dyskursu, w którym okre lona
spo eczno  wyra a funkcjonuj ce w jej obr bie mity, legendy i opowie ci.
(O niedawnym istnieniu wyj tkowej empatii W grów wobec Polaków wiadcz
wysi ki dyktatury komunistycznej w latach osiemdziesi tych ubieg ego wieku,
eby wytrze  ze wiadomo ci spo ecznej wspomnienia wspólnego losu.) Narraty-

wa ta jest oczywi cie ci le zwi zana z narracj  historyczn , która wed ug Haydena
White'a jest „nie tylko modelem wydarze  i procesów z przesz o ci, lecz tak e wy-
powiedzi  metaforyczn , sugeruj c  zwi zek odpowiednio ci mi dzy wydarzeniami
i procesami a typami fabu , przy pomocy których konwencjonalnie nadajemy zdarze-
niom z naszego ycia kulturowo usankcjonowane sensy. Z czysto formalnego punktu
widzenia narracja historyczna jest nie tylko odtworzeniem wydarze , o których opo-
wiada, lecz tak e kompleksem symboli, który wyznacza nam kierunek poszukiwania
znaku ikonicznego dla struktury tych wydarze  w obr bie tradycji literackiej. […]
Jako system znaków narracja historyczna wskazuje jednocze nie dwa kierunki:
z jednej strony, opisywane wydarzenia, z drugiej za  typ fabu y lub mit, który historyk
wybra  jako odpowiadaj cy strukturze wydarze  znak ikoniczny.”2

1 J.F. Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Manchester 1984.
2 H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, t um. E. Doma ska, M. Wiczy ski, A. Marciniak.
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wiadomo  historyczna i mityczna w przypadku polsko-w gierskiej narracji
historycznej wspieraj  si  nawzajem i wskazuj  w kierunku przysz o ci b d cej
gwarancj  niezapomnienia. Umiej tno  pami tania umo liwia nadawanie sensu,
czyli semiotyzacj , która polega na przesz o ci utrwalonej w pami ci zbiorowo-
ci. Ta przesz o  sk ada si  z najwa niejszych, najbardziej znacz cych, wartych

do zapami tania wydarze  w historii. Paul Ricoeur pisze o takich wydarzeniach,
które s  decyduj ce dla „historycznej spo eczno ci”, poniewa  „widzi w nich
swój pocz tek lub ród a energii”3 potrzebne do przetrwania. Znaczenie tych
wydarze  polega na pewnej sile stanowi cej o to samo ci danej spo eczno ci oraz jej
cz onków. Wydarzenia te wywo uj  emocje moralne oraz inne pozytywne lub nega-
tywne uczucia. W ten sposób sami utrzymujemy i kszta tujemy nasze mity, narratywa
utrwalona w j zyku gwarantuje przetrwanie mitu i jego tre ci. A tworzenie mitów
trwa ca y czas, co jest faktem niemal antropologicznym i sprzecznym z dzia alno-
ci  historyka. Jan Assmann w swojej ksi ce4 dodaje, e bezustannie trwa proces

przek adania przesz o ci na podstawowe historie, czyli mity.
Powy sze uwagi odnosz  si  ca kowicie do kontaktów polsko-w gierskich,

maj cych ju  tysi cletni  tradycj  i trwaj cych po dzi  dzie  z ró nym nat e-
niem. Wiek dziewi tnasty, okres powsta  i walk wolno ciowych w obu krajach
okaza  si  decyduj cym okresem dla nawi zania jeszcze ci lejszych kontaktów5.
Wtedy w a nie recepcja Mickiewicza wzi a swój pocz tek. Mówimy o recepcji,
ale by  to bardzo specyficzny jej rodzaj, w której utwory odgrywa y znacznie
mniejsz  rol  ni  fakt uczestnictwa w wielkiej narracji o polskim pielgrzymstwie
i martyrologii nale cej do sakralnej historii ludzko ci. Dlatego powsta e w cza-
sie Wiosny Ludów stereotypy o roli wieszcza utrwali y si  w micie bratniego
narodu, jedynych przyjaznych dla W grów S owian. Wielokrotny gwa t dokona-
ny na wolno ci Polski budzi  trwog  w ród W grów, by  odbierany jako projekcja
losów ich ojczyzny i zarazem jako przestroga. (Jeszcze jeden przyk ad z niedaw-
nej przesz o ci jako dowód przetrwania „mitu polskiego” na W grzech: po upad-
ku komunizmu po 1990 roku w czasie kolejnych wyborów parlamentarnych po-
litycy w gierscy z niepokojem ledz  wydarzenia w Polsce, uwa aj c, e „poci g

3 P. Ricoeur, Válogatott irodalomelméleti tanulmányok, ford. Angyalosi Gergely, Budapest 1999,
s. 161–411.

4 J. Assmann, A kulturális emlékezet, ford. Hidas Zoltán, Budapest 2004, s. 78.
5 Musimy tu wspomnie  o dwóch wybitnych badaczach przesz o ci polsko-w gierskiej. Historyk

Endre Kovács i historyk kultury i literaturoznawca István Csapláros napisali podstawowe dzie a
dotycz ce tematyki polskiej w w gierskiej historii kultury. Ich badania filologiczne, opublikowane
w dwóch dzie ach o podstawowym znaczeniu, stanowi  punkt wyj cia dla niniejszch rozwa a .
Zainteresowanych szczegó ami dziewi tnastowiecznej recepcji kultury polskiej na W grzech odsy am
do nast puj cych pozycji: Kovács Endre, A lengyel kérdés a reformkori Magyarországon, Budapest
1959 oraz István Csapláros, Przyjaciele w biedzie. Zwi zki polsko-w gierskie w okresie niewoli 1772–
1918, red. Jerzy Snopek, Warszawa 2004.
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pospieszny z Warszawy” w ka dej chwili mo e przyjecha .) W drugiej po owie
dziewi tnastego wieku, po tragicznej kl sce walk wolno ciowych, z Mickiewi-
czem porównywano los i rol  Pet fiego, wybitnego poety w gierskiego, zmar e-
go w m odym wieku w walkach w szeregach swojego genera a Józefa Bema,
który, podobnie jak Mickiewicz, w swojej postaci by  nie tylko uosobieniem
wieszcza i bojownika, ale, tak jak Mickiewicz, przedstawicielem romantycznej
idei jedno ci s owa i czynu6. Narratywa w gierska i narracja historyczna ca ego
dziewi tnastego wieku potwierdza y stereotyp Mickiewicza budowany w latach
trzydziestych, w czasie ukazywania si  jego pierwszych t umaczonych utworów.

Przedstawicielami w gierskiego polonofilstwa byli najwybitniejsi, najbardziej
wp ywowi w post powych i liberalnych politycznych i intelektualnych kr gach
przedstawiciele ówczesnego ycia intelektualnego, kulturalnego i literackiego.
Nale a  do nich Ferenc Toldy „ojciec historiografii w gierskiej”, wydawca presti o-
wego czasopisma „Athenaeum”, który po raz pierwszy pisa  o Mickiewiczu i prze o-
y  fragmenty Konrada Wallenroda. Toldy porówna  Mickiewicza z Shakes-

peare'em i Byronem, dodaj c, e po mierci Byrona nie ma wi kszego poety od
Mickiewicza; g boki ból Mickiewicza w poezji jest bardziej autentyczny ni
u Byrona, bo w bólu polskiego poety obecny jest ból odczuwany przez ca y na-
ród. My li Mickiewicza s  na miar  ludzko ci, podczas gdy „Byron zrobi  wielki
szum bez powodu” – pisze Toldy7. Do grona polonofilów nale a  polityk, poeta
i krytyk Ferenc Kölcsey, czo owa posta  tzw. okresu reform pierwszej po owy
dziewi tnastego wieku. Wielu by o w ród nich wolnomularzy z pó nocnej cz ci
W gier, nale cych przewa nie do wielkiej lo y w Warszawie, którzy mi dzy
innymi po redniczyli w przewo eniu t umacze  niemieckich i francuskich Mic-
kiewicza na W gry. Niektórzy z nich, tak jak t umacz Ksi g pielgrzymstwa pol-
skiego, Gábor Kazinczy, którego ze wzgl du na jego radykalizm, si  oddzia y-
wania na swoich towarzyszy i dzia alno  organizacyjn  zmierzaj c  do odno-
wienia ycia literackiego, uwa ano równie  za prekursora Pet fiego, znali kilka
j zyków s owia skich. Kazinczy najprawdopodobniej t umaczy Ksi gi z nie-
mieckiego, ale chyba zna  równie  orygina  w j zyku polskim. Osiemnastoletni
szlachcic, poeta, zapalony zwolennik idei powstania listopadowego, po t umacze-
niach najró niejszych dzie  z innych j zyków, m.in. dzie  Herdera, Lamennais’go,
Heinego, w roku 1836 w ci gu jednego tygodnia prze o y Ksi gi narodu pol-
skiego i pielgrzymstwa polskiego. Swój przek ad zadedykowa  twórcy znanego
wiersza o polskiej martyrologii, ody o wyd wieku optymistycznym pt. Apoteoza8

6 Por. J. Snopek, Szó és tett. Mickiewicz és Pet fi: egy romantikus eszme két változata, „Magyar
Napló” 1999, nr 7.

7 Toldy Ferenc, Lengyel literatúra, „Tudománytár” 1835, t. VI. s. 225.
8 Wiersz ten z charakterystyczn  zmian  tytu u: Nad grobem Polaków trafi  do r kopi miennych

piewników. Zob. I. Csapláros, Przyjaciele w biedzie…, s. 102.
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Józsefowi Bajzie, a do niego do czy  tekst wiersza oraz Modlitw  pielgrzymów,
Litani  pielgrzymstwa, Hymn do Polski Lamennais’go i krótki yciorys Mickie-
wicza. Poniewa  dzie o Mickiewicza ju  prawie od chwili swego powstania by o
na li cie zakazanych ksi ek, z 24 rozdzia ów Ksi g pielgrzymstwa polskiego 15
ukaza o si  w druku w „Athenaeum”, czo owym czasopi mie w Peszcie mi dzy
1839 a 1841 rokiem. Przek ad jest napisany w tradycji j zyka s ynnego, po dzi
czytanego, szesnastowiecznego protestanckiego przek adu Biblii pióra Gáspára
Károliego. István Csapláros we wspomnianej ju  znakomitej ksi ce daje szcze-
gó ow  analiz  wp ywów, jakie t umaczenie Mickiewicza wywar o na ówczesn
w giersk  literatur 9. Chodzi o dzisiaj ju  zapomniane utwory, ale sam fakt tak
szybkiego odbioru estetycznego wiadczy o znaczenej popularno ci utworu
i samego Mickiewicza. Oczywi cie zjawisko to t umaczy si  równie  ogromn
rol , jak  literatura odgrywa a w w gierskim dyskursie narodowym, zw aszcza po
roku 1849, kl sce walk wolno ciowych, kiedy wszelka dzia alno  polityczna
zosta a uniemo liwiona. Kult literatury wytworzy  w obu krajach d ugotrwa e
stereotypy zachowa , które zdaj  si  zmienia  dopiero teraz, w ostatnich pi tna-
stu latach, na naszych oczach. Kiedy pod koniec 1855 roku prawie jednocze nie
zmarli: wielki poeta w gierski Mihály Vörösmarty (który kilka g o nych i nieza-
pomnianych wierszy swoich po wi ci  polskiej sprawie) i Adam Mickiewicz, by
to prawdziwy cios dla narodu w gierskiego. Na pocz tku 1856 roku Gábor Ka-
zinczy napisa  d ugi esej o polskim poecie10. Drugi literat, János Pompéry w in-
nym miejscu po wyrazach g bokiego alu wspomnia : „Ten, kto przet umaczy na
nasz j zyk Mickiewicza, wzbogaci nasz  literatur ”11. W uwadze tej mo emy
zauwa y  pewien ukryty niedosyt czytelnika co do literatury w gierskiej. Z dzi-
siejszego punktu widzenia rzeczywi cie wydaje si , e mia  troch  racji Marian
Zdziechowski, pisz c o szerszych od w gierskich horyzontach polskiej poezji
romantycznej, a porównuj c Mickiewicza z Pet fim zaznacza , e w przeciwie -
stwie do polskich poetów „Pet fi nie by  filozofem” i dodaje, e móg by si  nim
sta , gdyby y  d u ej12. (Z drugiej za  strony Mickiewicza pod tym wzgl dem
lepiej porówna  z innym wybitnym poet  w gierskim, Mihályem Vörösmartym.)
Potrzeba t umaczenia dzie  Mickiewicza powsta a ju  wcze niej, ale naprawd
dobre t umaczenia wysz y dopiero w wieku dwudziestym. W czasie drugiej woj-
ny wiatowej, kiedy nast pne fale uchod ców polskich znalaz y azyl na ziemi
w gierskiej, dosz o do prawdziwej wymiany kulturalnej. Dzi ki gor czkowej
dzia alno ci Polaków, która zainspirowa a W grów, po wojnie wysz o pierwsze
t umaczenie Pana Tadeusza.

9 I. Csapláros, Przyjaciele w biedzie…, s. 220–222.
10 Kazinczy Gábor, Mickiewicz Adam, „Új Magyar Múzeum” 1856, t. 1, s. 59–66.
11 Cyt. za I. Csapláros, Przyjaciele w biedzie…, s. 460.
12 M. Zdziechowski, W gry i dooko a W gier, Wilno 1933, s. 14–25.
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Przek ad Kazinczyego jest szczególnie wa ny w w gierskiej recepcji Mickie-
wicza, poniewa  jako pierwszy, wydany w druku przek ad, wolny jest jeszcze od
wszelkich stereotypów. wiadczy równie  o tym, e, podobnie do Kazinczyego,
w regionie pó nocnych W gier w pierwszej po owie dziewi tnastego wieku
w ród m odzie y ywe by y tradycje Mickiewiczowskie. István Csapláros wspo-
mina, e dotyczy to równie  m odzie y s owackiej w tym regionie13. Ksi gi naro-
du polskiego i pielgrzymstwa polskiego w ca o ci ukaza y si  po w giersku
dopiero w 1998 roku w oryginalnym przek adzie Gábora Kazinczyego, którego
przek ad Nie-Boskiej komedii do dzi  czeka na wydawc .

T umacz c tekst Mickiewicza i Krasi skiego, Gábor Kazinczy mia  polskiego
pomocnika, który go inspirowa  do przek adów literatury polskiej. Jego osob
i dzia alno  odkry  wybitny polski badacz literatury, t umacz klasyków w gier-
skiej literatury, Jerzy Snopek14. By  nim Ludwik Graven, uczestnik powstania
listopadowego, cz owiek o wysokiej kulturze i erudycji, który do ko ca ycia
zosta  na W grzech. By  on jednym z bardzo wielu polskich uchod ców popo-
wstaniowych osiad ych na W grzech i bezustannie prze ladowanych przez w a-
dze austriackie. S  oni obecni w narracjach historycznych, a przede wszystkim
w literaturze i pami tnikach. Ale historii losów wspólnych i indywidualnych tych
uchod ców jeszcze nikt nie napisa . Wielu z nich bra o potem udzia  w w gier-
skiej Wio nie Ludów, w ród nich tacy jak s ynny genera  Jerzy Bulharyn. Ich
obecno  jest nies ychanie wa na ze wzgl du na utrzymywanie pami ci historii
i kultury polskiej, pami ci Mickiewicza, utrzymywanie narratywy polskiej na
W grzech. Dzi ki nim przetrwa y cz sto piewane piosenki polskie, mi dzy innymi
polski hymn, który rozpowszechniano w piewnikach r kopi miennych i piewano
jako w giersk  piosenk  ludow  o tematyce polskiej, jak równie  pie Bo e co
Polsk , któr piewano w w gierskich szko ach nawet w latach czterdziestych
dwudziestego wieku. Z w gierskiej literatury polonofilskiej mo na by by o ze-
stawi  naprawd  poka n  antologi  i przynajmniej po ow  utworów stanowi yby
historie o Polakach, którzy przeszli przez „Polsk  prze cz” przez Karpaty na
W gry, po którym  z powsta  i zostali czyimi  „Polakami”, którzy „polakuj ”,
tzn. jako uchod cy s  przyj ci zazwyczaj w domu szlachcica i pracuj  jako rz d-
cy maj tku, sekretarze, bibliotekarze lub jako tancmistrze i zabawiaj  go ci. Wy-
razy te na d ugie dziesi ciolecia zosta y utrwalone w j zyku w gierskim. W dru-
giej po owie XIX wieku prawie ka dy szlachcic w gierski mia  swojego Polaka.
(Ludwik Graven te  pracowa  w maj tku rodziny Lónyay, szwagra Kazinczyego
jako rz dca maj tku.) Na prze omie dwudziestego wieku wyrazy te funkcjono-
wa y w j zyku w gierskim ju  zupe nie oderwane od znaczenia pierwotnego
i mog y oznacza  równie  nie-Polaków, zazwyczaj biednych krewnych przygar-

13 Csapláros, Przyjaciele w biedzie…, s. 221.
14 Zob. Csapláros, Przyjaciele w biedzie…, s. XIV–XV.
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ni tych przez kogo  do domu. Ale pami  losu Polaków „polakuj cych” w dzie-
wi tnastym wieku utrwala wspólny los Polaków i W grów. Topos „naszego Pola-
ka” w w gierskiej literaturze jest bardzo pojemny i p odny. Najpierw pisa  o nim
najs ynniejszy pisarz wieku, Mór Jókai w powie ci pt. Nasz Polak, którego bo-
hater odznaczy  si  w wielkim zrywie niepodleg o ciowym W grów. Polskie
postacie s  barwne, zazwyczaj wykazuj  si  dobrym poczuciem humoru i inteli-
gencj , czasem s mieszni w swoich antagonizmach wynikaj cych ze sprzeczno-
ci mi dzy ich osobowo ci  a sytuacj .
Na pocz tku lat dziewi dziesi tych ubieg ego wieku w Polsce zadeklarowano ko-

niec paradygmatu romantycznego, lecz stereotypy romantycznych postaw i zachowa
okaza y si  d ugotrwa e. W 2006 roku Polacy znale li si  na pierwszym miejscu
najbardziej lubianych narodów w ród W grów. W tym e 2006 roku, z okazji pi -
dziesi tej rocznicy rewolucji 1956 roku znów przywo ano pami  wspólnego
losu, zw aszcza chwile wspó czucia i wzajemnej pomocy w obu krajach. Pami
powtarzaj cych si  momentów historycznych trwa d ugo. Przekonali my si , e
paradygmat romantyczny mo e si  sko czy , ale mity s  jeszcze ywe.


