
K A L I N A  B A H N E V A

SE N  O  E P O P E I
NA  P R ZY K A D ZI E  B U G A R S K I E G O  T U M A C ZE N I A

AL P U H A R Y  I  „EPI L O G U” PA NA TA DEU S Z A

TEKST MÓJ PO WI CONY JEST PODJ TEMU NA POPRZEDNIEJ KONFERENCJI1 PROBLE-
mowi, jakim jest marzenie bu garskiej wiadomo ci literackiej z ko ca wieku
XIX i pierwszego dwudziestolecia XX wieku o stworzeniu epopei narodowej,
która by aby przedstawieniem najbardziej wznios ych momentów w rozwoju
ducha rodzimego, a jednocze nie mo liwo ci  zmierzenia si  z najbardziej presti-
owym dla ka dej literatury narodowej rodzajem literackim – epik . Snuj c rozwa a-

nia o trzech bu garskich strategiach translatorskich wobec Sonetów krymskich Adama
Mickiewicza, stara am si  udowodni , e ten sen o epopei mo e niejedno mie  imi .
We wspomnianej epoce mo e przybiera  on szat  mistyfikacji, czego przyk adem jest
rzekomo znaleziony przez nauczyciela Ivana Gologanova, a prawdopodobnie stwo-
rzony przez niego, zbiór pie ni epickich, które utrwalaj  pami  o s awnych czynach
królewicza Marka oraz o dziejach bohaterskiego Orfeusza. Podobne d enie do pre-
zentacji samopoczucia narodowego ujawni o si  w dobie bu garskiego Odrodzenia,
po uzyskaniu niepodleg o ci (1878 r.), która nast pi a po pi ciowiekowej niewoli
tureckiej. To swoiste dowarto ciowanie poprzez wpisanie w form  epick  legendar-
nych postaci przesz o ci wyjawia pewn  typologi , na któr  sk adaj  si  teksty znane
i powsta e w okresie czeskiego odrodzenia: R kopis królodworski (1817) i R kopis
zielonogórski (1819), jak i chorwacki Razgovor ugodni naroda slovinskoga A. Ka-
icia Milošicia. Nawi zuj ce do s ynnych Pie ni Osjana, mistyfikacje dzie  epickich

w krajach s owia skich posiadaj  pewn  specyfik . Wi e si  ona nie tyle z pragnie-
niem upoetycznienia mitycznej przesz o ci, nie tyle z jej „czystym” poetyckim
wyrazem, ile z okre lon  tendencj , która z kolei objawia ch  rozwi zania swo-

1 Konferencja „Literatura polska w wiecie. Zagadnienia recepcji i odbioru” organizowana w dn. 16–18
maja 2005 r. przez Szko  J zyka i Kultury Polskiej oraz Pracowni  Bada  nad J zykiem Polskim i Literatu-
r  Polsk  na wiecie Uniwersytetu l skiego w Katowicach. Materia y zosta y opublikowane w: Literatura
polska w wiecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, red. R. Cudak, Katowice 2006.
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istego kompleksu i udowodnienia, e „my my te wiatu co  przynie li w darze”2

– je li mo na pos u y  si  znanym cytatem z ody Paisij, która w Epopei niezpo-
mnianych wys awia czyny Paisija Chilendarskiego, jako autora Historii s awia-
nobu garskiej (1762 r.).

W kontek cie tego ideowo-artystycznego nastawienia mo na równie  odczyta
dochodz ce do g osu w przek adach Iwana Wazowa, klasyka literatury bu gar-
skiej, przeobra enia znanych tekstów Mickiewicza, z którymi poeta bu garski
spotyka si  w rosyjskiej ntologii (1871) N.W. Gerbela. Jest ona
wspólnym miejscem, które czy rosyjskie przek ady Nikolaja Berga Sonetów
krymskich Mickiewicza oraz ballady Alpuhara i Epilogu (tu okre lony jako
Wst p) do Pana Tadeusza. Chocia  oddalona od orygina u – w przeciwie stwie
do wspó brzmi cej z jego poetyckim wiatem wspania ej interpretacji Dory Gabe
– translatorska próba Wazowa mo e by  postrzegana jako kolejny wyraz odwo a-
nia si wiadomo ci twórczej tego okresu do patosu epickiego. Wersja Wazowa
podmienia tak wa ny dla zg bienia istoty Mickiewiczowskiego cyklu pierwia-
stek liryczny, co ze wzgl du na adekwatno  do orygina u jest niedopuszczalne.
Lecz równie  ta sama bu garska interpretacja Sonetów krymskich3, która w 1926
r. spotyka si  z ostr  krytyk  profesora B. Penewa – wspania ego znawcy literatu-
ry polskiej i powszechnej, erudyt  i za o yciela rodzimej polonistyki – okazuje
si  kluczowa dla zrozumienia istotnej tendencji w ówczesnym yciu literackim –
wspomnianego snu o epopei.

W jaki sposób, w przypadku najpierw ballady Mickiewicza, a nast pnie Epilogu
(Wst pu) do Pana Tadeusza, zostaje urzeczywistnione interesuj ce nas nastawienie
epickie? Tu znowu dochodzimy do drugiego wa nego i wspólnego miejsca, w którym
spotyka si  interpretacja Mickiewiczowskich Sonetów z przek adami wspomnianych
tekstów polskiego romantyka. S  to Wypisy bu garskie dla szkó rednich, które Iwan
Wazow wraz Konstantynem Weliczkowem, jedn  z najbardziej znanych osobowo ci
w ojczystym yciu kulturowym we wspomnianym okresie, wydaj  w 1884 r. w celu
upowszechniania najbardziej donios ych przyk adów literatury powszechnej. Nie
maj c mo liwo ci omówienia ca o ciowej koncepcji tej jak e ciekawie u o onej
antologii, wspomn  jedynie, e Wypisy te do dzi  mog  s u y  jako przyk ad wysoko
profesjonalnego antologicznego uj cia i obcowania z obcymi wzorami literackimi.

Przyjrzenie si  spisowi tre ci wykazuje intryguj c  nierównomierno  w kon-
struowaniu genologicznego obrazu przedstawianej tu literatury powszechnej. Je li
zastosujemy kryterium ilo ciowe, to mo na stwierdzi , e rozdzia Poemat obej-
muje 112 stron, a równie , e ta rzucaj ca si  w oczy obj to  koresponduje

2 I. Wazow, Paisij, t um. J. Zagórski, w: Niewidzialne skrzyd a. Antologia poezji bu garskiej, wyb.
E. Konstantinowa i W. Ga zka. Kraków 1987, s. 56.

3 B. Penew, Bylgarskite prevodi na „Krymskite soneti”, Godisznik na Sofijskija uniwersitet, Sofia
1926, t. XXII, 2.
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z ró norodno ci  podanych przyk adów poematów epickich. Poczynaj c od Iliady
Homera, przez twórczo  Dantego, Tassa, Byrona, Puszkina, Lermontowa, Hugo
oraz Mickiewicza do pochodz cych ze wspomnianej Wedy S oweny epickich
pie ni o Królewiczu Marku, jak i do pie ni o o enku mitycznego Orfeusza – ówcze-
sny czytelnik mo e zaiste do wiadczy , jak bogata tematycznie oraz artystycznie
wielowymiarowa mo e by  twórczo  epicka. Za to rozdzia  ilustruj cy osi gni cia
obcych literatur w sferze poezji balladowej wygl da bardzo skromnie. Prezentowane
zaledwie na 17 stronach przyk ady tego gatunku to Topielec Puszkina, ballady Józefa
von Zedlitz oraz Alpuhara Mickiewicza. Co wi cej, w porównaniu z odbiorem bu -
garskiego t umaczenia fragmentu Epilogu Pana Tadeusza, odczytanie tak samo ro-
dzimej interpretacji Alpuhary okazuje si  o wiele trudniejsze i bardziej skompliko-
wane. Ten dysonans w odczytaniu dwóch tekstów Mickiewicza trudno wyt uma-
czy  nieudolno ci  t umacza, gdy  w obu przypadkach bu garskim interpretatorem
jest w a nie Iwan Wazow, klasyk literatury bu garskiej, nazwany patriarch  literatu-
ry bu garskiej, równie  ze wzgl du na umiej tno  tworzenia prawie we wszystkich
rodzajach i gatunkach literackich. Czy jednak podobnie wszechstronne, nawet to-
talne obj cie ówczesnego rejestru form gatunkowych oznacza zdolno  do obcowania
z tak trudnym do translatorskiego uj cia wzorcem balladowym? W spu ci nie po-
etyckiej Wazowa mo na odnale  zaledwie dwie ballady –  (N dznica)
i  (Wie a) – których warto ci artystyczne ust puj  osi gni ciom estetycznym
twórcy w innych sferach s owa poetyckiego, przede wszystkim w sferze jego epic-
kiego wyd wi ku. Dowodem tego mo e by  niezrównana w swoim oddzia ywa-
niu na wspó czesnych, a i na dzisiejszych czytelników, Epopeja zapomnianych
( ), nad któr  poeta pracowa  w a nie w latach 1881–1882, tj.
w okresie przygotowywania materia ów do przywo ywanych Wypisów bu garskich.
Wspominaj c o skromnych walorach literackich ballad Wazowa, chcia abym przy-
pomnie , e podstawowym kryterium ich oceny, jak ka dego wzorca balladycznego
w rodzimej literaturze, stanowi niepowtarzalny poemat Christo Botewa Chad i Di-
mitr, który przez wizj  zespolenia si  kosmicznych z mocami bez adu, przez fanta-
zyjne przenikanie si  przestrzeni Ba kanu z horyzontem niebia skim, na pograni-
czu których sytuuje si  oscyluj cy mi dzy doczesno ci  a wieczno ci  junak,
przedstawia niepowtarzaln  filozoficzn  i estetyczn  wizj ycia w mierci. Od-
notowuj c rol  tego szczytowego przyk adu rodzimej wyobra ni balladycznej, nie
mog  si  oprze  wra eniu, e ten genialny, cho  i odosobniony wybuch artystyczny,
to niepowtarzalne jednostkowe objawienie si  fikcji poetyckiej mia o jakby zrekom-
pensowa  tradycyjne zdystansowanie si  ojczystej wiadomo ci twórczej od tego
gatunku od istotnego dla jego podj cia uogólnienia wiata z perspektywy metafi-
zycznej i irracjonalnej. Jako „fakt literacki” ballada powróci w dobie bu garskie-
go modernizmu i zaznaczy swoj  obecno  przede wszystkim w twórczo ci mo-
dernisty Penczo S awejkowa, który w swoich nale cych do tego gatunku utworach
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(Zad umieni)  (Nieroz czni),  (Smocza ukochana)
nawi zuje nie tylko do mocno zakorzenionych w pie niach ludowych pierwiastków
balladotwórczych, lecz i w oparciu o syntez  mi dzy czynem etycznym a warto ciami
estetycznymi kontynuuje wy aniaj cy si  z poezji Botewa motyw wiecznego ycia.
Obecno ci  wzorców balladycznych odznacza si  równie  tzw. poezja wrze niowa,
której twórcy zwi zani s  z tragicznymi wydarzeniami z po owy lat 20. XX wie-
ku, podczas których dosz o do walk bratobójczych. By  mo e ballada stanowi
jeden z nielicznych gatunków, za pomoc  którego mo na odpowiedzie  na przygo-
towany przez lewic  terrorystyczny zamach w sofijskim ko ciele w. Króla (obecnie
w. Sofii), podczas którego zgin y tysi ce niewinnych ludzi, jak i przezwyci y

z owieszczy widok przywi zanych do dna tratew ludzi (twarzami do wody), którzy
z rozkazu klas rz dz cych ponosz mier  w wodach Dunaju. Mo na te  upoetyzo-
wa  mord osób zakopywanych w masowych grobach albo st umi  ból z powodu
zaginionych bez ladu setek przedstawicieli inteligencji bu garskiej…

I tak, je li mia abym przedstawi  w najbardziej zwi z y sposób interesuj cy nas
ze wzgl du na przek ad Wazowa rozwój balladowej tradycji w literaturze bu gar-
skiej, to okre li abym j  nie jako ci g , lecz jako wybuchaj c  sporadycznie ze
szczególn  artystyczn  si . Pocz tek lat 80. XIX wieku, w których przygotowy-
wane s Wypisy i kiedy poeta pracuje nad opublikowanymi w nich t umaczenia-
mi, lecz i równie  nad swoist  form  eposu, jak  jest wspomniana Epopeja nieza-
pomnianych, jawnie nie sprzyja rozwojowi tego gatunku. Spo ecze stwu bu gar-
skiemu potrzebna jest „biblia”, „ksi ga narodowa” (jak okre la epos Hegel) oraz
stwarzanie takich rodzajów literackich, które mog yby uaktywni  charaktery-
styczny dla epiki mit narodowy. Warto by oby tu napomkn , e tak konieczne
dla zaistnienia wzorca balladycznego przywi zanie do wymiarów metafizycznych
i irracjonalnych nie jest najmocniejsz  stron wiadomo ci twórczej bu garskiego
klasyka. Stanowi c podstaw  ojczystego kanonu literackiego, spu cizna literacka
Wazowa mog aby by  jednocze nie rozpatrywana z perspektywy wielokrotnie wy-
powiadanych przez Bojana Penewa s dów o „przyziemnym” charakterze wyobra ni
poetyckiej bu garskiego pisarza, o jego zami owaniu do realizmu i „trze wo ci” i tym
samym oddaleniu si  od fantazyjnego i niesamowitego obrazu wiata. W a ciwie
poprzednio wspomniane okre lenie Iwana Wazowa jako patriarchy literatury bu gar-
skiej zawiera podobne rozumienie jego istoty twórczej. B d c wyrazem g bokiego
szacunku do twórczych poczyna  klasyka, jednocze nie okre lenie to kojarzy si
z pozycj  ojca, która – jak dowodzi Jung – ma charakter prawa, jest stanem autoryta-
tywnym4. Pozycja patriarchy, podobnie jak wiat eposu, odsy a do czasów „ojców,
za o ycieli rodów, wiata »pierwszych« i »najlepszych«, którego wielko  po wiad-
cza równie  »w a ciwa i konstytutywna dla eposu postawa autorska (czyli postawa

4 C.G. Jung, Próba psychologicznej interpretacji dogmatu o Trójcy w., w: ten e, Archetypy i sym-
bole, t um. J. Prokopiuk, Warszawa 1976, s. 210–213.
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tego, kto wypowiada s owo epickie), b d ca postaw  cz owieka mówi cego o niedo-
si nej przesz o ci, pe n  szacunku postaw  potomka«”5. Pomijaj c tu interesuj ce
prze o enie tej yciowej, jak i twórczej pozycji na rozwój literatury bu garskiej
w latach 90. XIX wieku, kiedy dochodzi do walki mi dzy „m odymi” (pokolenie
modernistów, do którego nale y wspomniany Penczo S awejkow) a „starymi” (które-
go to pokolenia uosobieniem jest Iwan Wazow), skoncentruj  swoj  uwag  na wyja-
wieniu interesuj cego mnie nastawienia epickiego, z którym koresponduje duchowa
postawa Iwana Wazowa jako t umacza Adama Mickiewicza.

Obok wspomnianej nierównomierno ci mi dzy rozdzia ami ilustruj cymi osi gni -
cia literatury wiatowej w sferze poematu oraz gatunku balladowego, rozstrzygni tej
na korzy  utworów ukazuj cych istot  poematyczno ci (Derrida) czy poematowo ci
(J. ukasiewicz), na któr  sk adaj  si  „monumentalizm, syntetyczno , liryczno ,
zwi zek z szersz , ponadindywidualn  problematyk ”6, na uwag  zas uguje równie
dokonany przez Wazowa wybór tego wzorca balladowego, który móg by by  jego
najtrafniejszym artystycznym wyrazem w twórczo ci polskiego romantyka, a wed ug
koncepcji Wypisów – tak e w literaturze powszechnej. Wazow pomija znajduj c  si
w rosyjskiej Antologii Gerbela witeziank  (w porównaniu z interesuj cymi t umacza
w tym okresie problemami narodowymi jest ona by  mo e za „w ska” tematycznie)
oraz opart  na motywach wschodnich Ucieczk , nie wykazuje zainteresowania prze-
t umaczonymi przez Puszkina utworami: Wojewoda oraz Trzech Budrysów, a kieruje
swoj  uwag  ku tekstowi Alpuhary, która nieoznaczona jako ballada (tak jak w orygi-
nale Mickiewicza), stanowi cz  przet umaczonego tu poematu Konrad Wallenrod.
Czym mo e by  umotywowany ten tak bardzo zaakcentowany wybór przedstawienia
balladowo-romansowej twórczo ci polskiego romantyka w a nie na podstawie tego
utworu? Mo liwe, e nie bez znaczenia jest wp yw tradycji rodzimej, gdy  jedna
z najbardziej znanych, a i poetycko-sugestywnych ballad ludowych Pie  o martwym
bracie dotyczy podj tego równie  w utworze Mickiewicza motywu choroby, mier-
telnej zarazy, która jednoczy wiat ywych i umar ych. Nie mog abym tu nie wspo-
mnie , e pocz tki bu garskiej komparatystyki literackiej zwi zane s  z badaniem
prof. Iwana Szyszmanowa – kolegi, przyjaciela Iwana Wazowa oraz autora obszernej
ankiety dotycz cej twórczo ci bu garskiego klasyka – w a nie nad wyst puj cymi
zarówno w tej pie ni, jak i w folklorze narodów ba ka skich motywami w druj cymi.
Chcia abym tak e zaznaczy , e wspomniany ba niowo-balladyczny motyw przenika
równie  do odznaczaj cej si  wysokim artyzmem modernistycznej ballady Penczo
S awejkowa Zad umieni. Obok tego wspólnego dla rozwoju literatury bu garskiej
miejsca, przybli aj cego Wazowowi utwór polskiego romantyka, decyduj cy dla
wyboru t umacza okazuje si  wed ug mnie zwi zek ballady, a tym samym i poematu

5 M. Bachtin, Epos i powie , w: ten e, Problemy literatury i estetyki, t um. W. Grajewski, War-
szawa 1982, s. 548–549.

6 S ownik wiedzy o literaturze, red. R. Cudak, M. Pytasz, Katowice 2005, s. 290.
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Mickiewicza, z problemem walki o wolno , problemem, który okre la nie tylko
podstawowe filozoficzno-estetyczne d enia ojczystej literatury przed Wyzwoleniem,
lecz i dominuj cy patos w twórczo ci Iwana Wazowa. I tak pojawia si  pytanie:
w jaki sposób t umacz podchodzi do balladowego pierwowzoru, z którym mierzy si
poprzez rosyjski przek ad Gerbela?

Trzeba zaznaczy  przede wszystkim, e rosyjski t umacz, a za nim Wazow zmie-
niaj  sceneri  tragicznej akcji. Przestrze , w której rozgrywa  si  b d  dramatyczne
wydarzenia, to nieznane nam z ballady Mickiewicza „wie e Alpuhary”, a jak okre la
rosyjski tekst „ ”. Odej cie Wazowa od prawdy po-
etyckiej, która przedstawia Alpuhar  jako twierdz  maureta sk  na rzecz zgodno-
ci z prawd  geograficzn , a i historyczn , ma swoje uzasadnienie. Jak wiemy Alpu-

hara, Las Alpujarras, to górzysta kraina w po udniowej Hiszpanii (Andaluzji), która
by a o rodkiem najd u szego oporu Maurów przeciw wojskom hiszpa skiej rekon-
kwisty i gdzie po upadku emiratu Granady (1492 r.) ludno  muzu ma ska schroni a
si  przed prze ladowaniem Hiszpanów, tocz c z nimi walki partyzanckie. Akceptacja
bu garskiego interpretatora wersji rosyjskiego t umacza odsy a do decorum najbar-
dziej dramatycznych dziejów rodzimej historii, które tradycyjnie rozgrywaj  si
w przestrzeni gór, zwi zana jest równie  z walkami narodowowyzwole czymi tocz -
cymi si  na terenie Starej P aniny, z histori  rozwijaj cego si  tu podczas pi ciowie-
kowego jarzma tureckiego hajductwa, z nieodleg  histori  Powstania Kwietniowego
(1876 r.), którego uczestnicy znajduj  swoj  bohatersk mier  w zaciek ych bitwach
z Turkami na szczytach ojczystego Ba kanu, z wydarzeniami tzw. Wojny Wyzwole -
czej (Wojna rosyjsko-turecka, 1877–1878 r.) i z wygran  bitw  pod Szipk  – legen-
darnym szczytem starop ani skim. Oczywi cie nie zamierzam tu opowiada  historii
Bu garii, ani nawet przedstawia  historycznego obrazu interesuj cych nas ostatnich
dekad XIX wieku, chcia abym jedynie zaznaczy , e ka da, nawet najbardziej
zwi z a opowie  historyczna tego kraju, niew tpliwie dotyczy aby równie  ró no-
rodnych realiów Ba kanów. Podobnie wygl da te  historia literatury bu garskiej,
która – w oparciu o wzorce folklorystyczne – tradycyjnie mitologizuje górskie obsza-
ry Starej P aniny, wywy szaj c je do symbolu swobodnego ducha, bohaterskiego
czynu oraz zbawiennej od niewolniczego istnienia mierci, która prowadzi do ycia
wiecznego. Nieprzypadkowo wspominam o nieustannej prawie obecno ci tego le-
gendarnego miejsca w historycznych i literackich syntezach bytu narodowego, gdy
w a nie nie tylko Ba kany, ale przede wszystkim szczyty ba ka skie oraz zwi zane
z nimi wydarzenia, jak te  nieroz cznie wpisane w nich postacie „pierwszych”,
„najlepszych”, stanowi  niezb dn  cz  wizji „absolutnej przesz o ci” narodu, tra-
dycji narodowej, wiata „pocz tków” i „szczytów” historii narodu, na których opiera
si  ideowa oraz estetyczna konstrukcja eposu7. W a nie t  konstruktywn  rol  Ba ka-
nu wy aniaj  i ludowe pie ni epickie, i poematy autorów z doby odrodzenia (G.S.

7 M. Bachtin, Epos i powie , w: ten e, Problemy literatury i estetyki…, s. 548–549.
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Rakowski, N. Gerow), i genialna epicka ballada Botewa Had i Dimitr, i Epopeja
zapomnianych Wazowa, która poprzez poemat Obro cy Szipki uwiecznia bohaterstwo
bu garskich powsta ców walcz cych na szczycie Szipka z ordami nacieraj cych
Turków:

Sjulejman bezumnij so i w y r h a  pak
i wika: „Tyr ete! Tamo sa raite!”
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Zaštoto tam nejde n a  w r y h  p l a n i n a t a ,
što nebeto sinjo krepi s ramenata,
Izdiga se niakoj diw, u t o v e n  w r y h .
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Wyrhyt otgowori s drug wikura. [podkr. K.B.]

Zamieniaj c za Gerbelem realia poematu Mickiewicza, Wazow przywo uje
jednocze nie poj cie, które w rodzimej tradycji literackiej nie tylko udowodni o
swoj  poetyck  moc, lecz zawiera tak e zal ek przysz ych przeobra e  w bu -
garskim t umaczeniu. Odnosz  si  one do redukcji realiów zwi zanych ze wia-
tem muzu ma skiej wiary – do przeobra enia, które podkre li oby czyn bohater-
ski Almanzora, jak i opór obozu maureta skiego, lecz zatuszowa oby symbole
islamskiej religii. Takich transformacji nie odnajdujemy w rosyjskim przek adzie,
który pod tym wzgl dem jest wierny polskiemu orygina owi. Tak na przyk ad
wers z rosyjskiej wersji Alpuhary:

,

który odpowiada Mickiewiczowskiemu opisaniu:

Ju  z minaretów b ysn y krzy e…

u Wazowa brzmi jako:

I krystyt Hristowij w grada se pokaza

W ten sposób poeta bu garski nie tylko wiadomie narusza wyjawion  przez
Mickiewicza, a i pozostawion  w rosyjskim przek adzie, opozycj  mi dzy sym-
bolami dwóch religii (krzy  – meczet), lecz przez dodane tu okre lenie „Chrystu-
sowy” – niezale nie od tego, e odnosi si  do wrogiego „pozytywnego bohatera”
obozowi Hiszpanów – dodatkowo eksponuje znak przynale no ci do chrze cija -
stwa. Ta linia eliminacji wschodnich realiów w interesuj cy sposób o ywa
w scenie dramatycznego u cisku mi dzy Almanzorem a wodzem Hiszpanów,
która w polskim tek cie zostaje rozegrana nie tylko na podstawie mocno rozbu-
dowanej poetyki „poca unku mierci”, lecz i przez zaakcentowanie wa nego
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detalu – obwijaj cego si  wokó  nóg Hiszpana i ciel cego si  za nim niczym
miertelna zaraza zawoju Almanzora:

A wtem os abn , pad  na kolana,
Ale r kami dr cemi
Wi c swój zawój do nóg Hiszpana,
Ci gn  si  za nim po ziemi.

Gerbel uwa nie ledzi kolejne etapy rozwoju miertelnego zbli enia si  dwóch
przeciwników i w swoim przek adzie pozostaje wierny poszczególnym aspektom
tragicznego pojednania:

, :
,

, ,
.

Jednak dla bu garskiego wieszcza podobne zespolenie postawy bohaterskiej
z przynale no ci  do wrogiego wierze chrze cija skiej islamu jest nie do zaak-
ceptowania. Dla Wazowa jest niedopuszczalne, eby indywidualno , która zdoby-
wa si  na tak wysoki czyn etyczny, by a okre lona przez znaki wiata muzu ma skie-
go, gdy  autor ten po wi ci  sw  twórczo  walkom wyzwole czym bu garskiego
narodu przeciw niewoli tureckiej. Nie do przyj cia jest równie  dlatego, i  w swojej
powie ci Pod jarzmem rozmy la nad histori Powstania Kwietniowego (1876), a tym
samym zg bia filozofi  buntu bu garskiego oraz u wi ca czyny narodowych bohate-
rów w swojej niezapomnianej Epopei zapomnianych. Oto dlaczego zacytowana po-
wy ej strofa w przek adzie rodzimego klasyka brzmi nast puj co:

I bleden, otslabnal, toj w mig koleni i,
I stiska polite mu jošt,
S elo si ponizko i rabski dopira

krakata na gordija vožd.

Wyeliminowanie niewa nego – mog oby si  wydawa  – elementu ubioru Alman-
zora – jego zawoju, nie oznacza tu po prostu odrzucenia kolejnego detalu okre laj -
cego posta  g ównego bohatera. W ca o ci poetyckiej przek adowej wersji Wazowa
nieobecno  tego, aczkolwiek „zewn trznego”, lecz zwi zanego z makabrycznym
przekazem zarazy, elementu oznacza zredukowanie dramatycznego napi cia, „skró-
cenie” ekspresyjnej i zarazem jawnie „przeci ganej” (jak zawój) linii nadchodz cej
zag ady, oznacza ograniczenie tak przejmuj co artystycznie ukazanego przez Mic-
kiewicza tragicznego przenikania si ycia i mierci, zwyci stwa i upadku.

Mówi c o zaw eniu efektu powolnie nadci gaj cej ( ciel cej si ) mierci, jak
i o poskromieniu zmys owych (miejscami wr cz naturalistycznych) wyrazów
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stanów granicznych ludzkiego ducha i cia a, mam na my li fakt, e Wazow po-
zbywa si  prawie wszystkich oznacze  (wyra onych za pomoc  przys ówków
zarówno w polskim tek cie, jak i w rosyjskim przek adzie, pe ni cego dla poety rol
orygina u), które ewentualnie mog yby podkre li  znaczenie mistycznego zwi zku
mi dzy yciem a mierci , a tak e wskaza  na psychologicznie z o on  istot  czynu
bohaterskiego. Ów czyn u Mickiewicza nie nosi znamion jednoznacznego heroizmu
oraz po wi cenia si  dla dobra sprawy, co mo na zauwa y  przy opisie stanu psy-
chicznego i dramatycznych gestów Almanzora. Zamiast usilnej, a w porównaniu
z polskim orygina em nawet wzmocnionej frekwencji w tek cie Gerbela wspomnia-
nych przys ówków, które okre laj  stopie  i czas (typu: , , , ,

, - o) i których obecno  odsy a do tak wa nego dla wiata balladowego
dramatycznego istnienia „(po)mi dzy” (filozofia tego poj cia jest uwolniona od pro-
stej dysjunkcji „tak” i „nie”), w tek cie Wazowa spotykamy si  ze stanowczym, czar-
no-bia ym rysunkiem rzeczywisto ci, z jednoznacznie wykre lonym oraz mocno
hiperbolizowanym heroizmem. Oczywi cie, heroizmem Almanzora, który w bu gar-
skim t umaczeniu przybiera posta  „g ównego wojewody” (okre lenie, którym trady-
cyjnie mianuje si  bu garskich przywódców powsta ców) i którego charakterystyka
w wi kszej cz ci okazuje si  ukszta towana z najbardziej znanych, wr cz kultowych
dla rodzimej wiadomo ci kulturowej poetyckich opisów bu garskiego bojownika
przeciw niewoli tureckiej. Cytaty te pochodz  przede wszystkim ze znanych poema-
tów epickich Christo Botewa, które – tak, jak wspomniana ballada epicka Chad i
Dimitr – roztaczaj  wizj mierci zestetyzowanej, upoetycznionej, przepe nionej
panteistycznym przenikni ciem si  istoty ludzkiej z ywio em natury oraz kosmicz-
nym odd wi kiem czynu bohaterskiego, dokonanego przez wyj tkow  indywidual-
no , której duch rozpi ty jest mi dzy wymiarami doczesno ci a bezkresem wieczno-
ci. Lecz ta sama poezja Botewa kre li inny obraz mierci – wyobcowany z iluzji

romantycznej, akcentuj cy drastyczne, niemal e naturalistyczne objawy umierania,
utrzymany w ostrej bia o-czarnej kolorystyce, której poetyka koresponduje z wyra n
w jego twórczo ci tendencj  do maksymalizowania i absolutyzowania wiata. W a-
nie t  drug  filozoficzno-estetyczn  lini  uogólnienia mierci (poniek d zaktualizo-

wan  w Epopei niezapomnianych) uaktywnia Wazow w swoim przek adzie, w któ-
rym scena ilustruj ca przed miertne m ki Almanzora („zsinia e r ce”, „szalone rwa-
nie cia a”, „mi sa”) zostaje „prze amana” przez znany z epiki Botewa obraz gnij cego
cia a buntownika, przez wizj  jego amanych na kole w wi zieniu ko ci8 (Hajducy),
jak i przez tak samo wykreowan  przez tego poet  wizj  rozrzuconych po wyso-
kich ska ach, „po ska ach i gniazdach or owych”9 bia ych szcz tek cia a wojuj cego
o wolno  ojczyzny (Po egnanie w r. 1868).

8 Ch. Botew, Hajducy, w: tego , Wybór pism, oprac. H. Batowski, Wroc aw 1960, s. 23.
9 Ch. Botew, Po egnanie w r. 1868, w: tego , Wybór pism…, s. 9.
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Mo na by mno y  przyk ady fragmentów, które, przedstawiaj c ciekawe transla-
torskie podej cie Wazowa do rosyjskiego przek adu, a poprzez niego i do polskiego
orygina u, jednocze nie aktualizuj  kluczowe poetyckie uj cia rodzimego kanonu
literackiego. Do takich na pewno nale y wprowadzony i nieistniej cy w rosyjskiej
wersji, a tak samo i w polskim oryginale motyw ob kania, szale stwa, na którego
podstawie t umacz bu garski równie  upoetyzuje Almanzora. Dla orientuj cych si
w dziejach literatury bu garskiej to poj cie kojarzy si  przede wszystkim z poezj
Botewa, dla którego (nie bez wp ywu tradycji romantycznej) w wiecie z a i ob udy
w a nie ignorowani przez spo ecze stwo szale cy nadaj  sens ludzkiemu istnieniu
(Walka). Szale stwo jest kluczowym s owem w twórczo ci Iwana Wazowa (od
poematu Szale cy przez powie Pod jarzmem do Epopei niezapomnianych). Stan
ten (w swoim dos ownym, medycznym znaczeniu, lecz i przeno nym uj ciu) jest
rozumiany jako wyraz zerwania z norm  obyczajow , z w adz  rozumu, z przeciw-
stawieniem si  duchowemu zniewoleniu oraz mo liwo ci  dokonania wielkich
czynów i wznios ych gestów. To ostatnie przywo uje pami  o hybris – o pysze,
o dumie, o samozaparciu, którymi byli op tani mityczni herosi podczas swoich bun-
towniczych dzia a , sprzeciwiaj c si  w adzy bogów. Nieprzypadkowo M. Foucault
w swojej Historii szale stwa w dobie klasycyzmu bada fenomen ob kania z per-
spektywy ró nych aspektów dzia ania w adzy. Nieprzypadkowo w a nie wspo-
mniane powy ej utwory Wazowa skoncentrowane s  na rozwa aniach nad tak
cywilizacyjnie, jak i kulturowo donios ymi, monumentalno-epickimi tematami
jak w adza i bunt przeciw niej. Je li mia abym przytoczy  przyk ady z Pod jarz-
mem, które ilustruj  motyw zbuntowanych (szalonych) jednostek i wspólnot,
stawiaj cych opór w adzy rozumu, to powinnam przedstawi  prawie ka dy roz-
dzia . Powinnam zacytowa  chocia by ostatnie zdanie tej powie ci, które konklu-
duje, e po bestialskim st umieniu powstania jedyn  osob , która wa y si  na
protest, jest miejscowy wariat Munczo… Jego za  powieszenie na rze ni po znów
ustanowionej w adzy rozumu przypomina rozwa ania Foucaulta na temat wyst -
puj cych w XVII wieku technikach odosobnienia nieprzystosowanych spo ecznie
jednostek, które zagra a y porz dkowi ca o ci. Je li mia abym wskaza  na posta-
ci z Epopei niezapomnianych, które przez swoje nietradycyjne zachowanie perso-
nifikuj  idee buntu, to musia abym wskaza  i na Rakowskiego, charakteryzowa-
nego jako kto  „nierozumny” i „szalona g owa”, i na Paisija Chielenadrskiego,
prekursora bu garskiego odrodzenia oraz autora pierwszej historii Bu garii, i na
Todora Kableszkowa, którego poczynania podczas przygotowywania Powstania
Kwietniowego odkrywaj  przed narodem inn  perspektyw  (inny wymiar) w a-
dzy – w adz  szalonych umys ów i g ów…

Historia bu garskiego szale stwa jest histori  form epickich, dyskursem, który
wi e si  z antytureck  walk  o niepodleg o  oraz z najbardziej wyj tkowymi
bohaterami tej walki. Oto dlaczego dokonane przez Wazowa dookre lenie Mic-
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kiewiczowskiego bohatera jako szalonego, „dopowiadanie” tekstu rosyjskiego,
a w ten sposób i polskiego pierwowzoru jest oczywi cie swobodnym wymys em
niezgodnym z pierwotn  intencj  Mickiewicza, jak i z pó niejszym uj ciem Ger-
bela. Jest to pomys  znacz cy, dialogizuj cy z pewnym dominuj cym w rodzimej
tradycji literackiej, a równie  w twórczo ci bu garskiego t umacza, nastawieniem
filozoficznym i estetycznym. Wazow odchodzi od poetyki balladowej, kre li
bohatera bardziej monumentalnego, uniwersalnego, oddalonego od realiów eg-
zotycznych. Redukuje wymiary wiata wschodniego, które kojarz  si  z yciem
„pod jarzmem”. W pewnym sensie pozbawia swój tekst obecnych w polskiej
balladzie znaków kodeksu rycerskiego, lecz tym samym osi ga inny cel – przy-
bli a jeden z najbardziej znanych wzorców polskiej poezji romantycznej w ten
sposób, e staje si  on cz ci  znanych rodzimemu czytelnikowi przyk adów
post powania bohaterskiego oraz potwierdzeniem rodzimych modeli literackich
(w tym i w asnych) uogólnienia pozycji heroicznej.

Wspominaj c o aktualizacji pewnych sytuacyjnych i obrazowych uj , charak-
terystycznych dla spu cizny poetyckiej Wazowa i przede wszystkim dla epickiego
wiata Epopei niezapomnianych, nie mog abym nie zwróci  uwagi na odwo ywa-

nie si  t umacza do typowych dla tego cyklu wyznaczników sytuacji po katastro-
fie, któr  trzeba przezwyci y  przez podj cie heroicznego wyboru. W a nie tak
sytuacj  prezentuje pierwsza strofa Mickiewiczowskiej ballady, której translator-
skie uj cie zostaje „prze amane” przez specyficzne dla oddzielnych utworów
z Epopei uogólnienie upadku, tragicznego fina u walki. To podej cie (kontynu-
owane równie  w trzeciej strofie) oczywi cie zaznacza odr bno  rzeczywisto ci
innej, obcej (chocia by przez dwukrotnie powtórzone imi  Grenady), ale i jakby
wpisuje przestrze  cudzego miasta w paradygmat wy piewanych w Epopei bu -
garskich miast, które po tragicznej kl sce zadanej im przez tureckiego nieprzyja-
ciela, potrafi  wci  jeszcze zachowa  ducha oporu.

Nietrudno by oby skrytykowa  wysi ki translatorskie Wazowa. I zapewne takie
podej cie do jego przek adu/ów równie  ma swoj  racj . Dlaczego jednak nie
chcia abym post pi  w ten sposób? Na pewno nie ze wzgl du na przywi zanie do
rodzimych prób translatorskich i w tym sensie do chwalenia tego, co jest mi bliskie,
rodzime, ojczyste. Mówi c o ewentualnych warto ciach bu garskiej interpretacji,
mam na my li to, e – b d c niedok adn  wersj  rosyjskiego przek adu, a tym bar-
dziej tekstu wyj ciowego – przek ad Wazowa spe nia wa n  rol  w rozwoju ówcze-
snego pi miennictwa bu garskiego. Zredukowana, nawet unicestwiona tu ballado-
wo  zostaje zast piona przez nastawienie epickie, które wi e si  z tak po dan
w tym okresie epopej , mog c  utwierdzi  mit narodowy, a równocze nie uwie-
rzytelni  wykreowan  w twórczo ci naszego klasyka jego filozoficzn  i estetycz-
n  wersj . Odczytuj c przek ad Iwana Wazowa (a to odnosi si  równie  do prze-
k adanych przez niego Sonetów krymskich, jak i fragmentu Epilogu do Pana
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Tadeusza) zgodnie z zasadami intertekstualno ci, nie mog  pozby  si  wra enia
powstania tekstu trzeciego. Tekstu, który jest maksymalnie zbli ony do utworu
Mickiewicza, a tak e do poematów z Epopei Wazowa, lecz jednocze nie jest od
nich oddalony. Tekstu nowego, który przez obecno  tak wielu „interpretantów”
(Riffaterre)10, nawet nie tyle na podstawie cytatów, ile przez odniesienia do ducha
epiki Wazowa, jak i utworów epickich jego poprzedników, wychodzi poza takie
okre lenia jak przek ad nieudolny, czy „zbu garszczony” lub powsta y za pomoc
zapo ycze  z twórczo ci w asnej albo obcej. W tym sensie D. Diuriszyn mówi
o tym, e poj cie koncepcja translatorska jest szersze ni  odpowiednie, dok adne
t umaczenie11. W przypadku Wazowa to pierwsze poj cie nie oznacza jedynie
„bu garszczenia” obcego wzoru poetyckiego, a prób  wpisania go do rodzimej
tradycji literackiej w imi  uaktywnienia okre lonej misji ówczesnej literatury,
w imi  podkre lenia konkretnej tendencji, która wed ug wieszcza stanowi pod-
staw  konsolidacji duchowej wspólnoty narodowej.

W jeszcze wi kszym stopniu wnioski te odnosz  si  do przet umaczonego frag-
mentu z Epilogu do Pana Tadeusza. Podobnie jak w sytuacji zwi zanej z wyborem
najbardziej odpowiadaj cemu poecie wzorca balladowego, tak i tu bu garski
t umacz ma mo liwo  dokonania wyboru, gdy  w antologii Gerbela oprócz
wspomnianego Epilogu, nazwanego tu Wst pem ( ) reprezentowane
s  jeszcze pierwsze cztery ksi gi poematu Mickiewicza. Poeta bu garski zatrzy-
muje si  jednak na ko cowej cz ci Pana Tadeusza. Przyczyn  tego wyboru
mo e by  prawdopodobnie fakt, i  zawiera ona motywy, nieobce nie tylko Wa-
zowowi, lecz i ca emu pokoleniu bu garskich wygna ców, którzy podczas niewoli
tureckiej czyli swoje ycie z rzeczywisto ci  krajów s siednich (Rumunia, Serbia)
lub ze wiatem krajów s owia skich, przede wszystkim z du ymi o rodkami o wiaty
w Rosji. W ten sposób obok motywacji natury artystycznej, zwi zanej z g bokim
szacunkiem bu garskiego twórcy do spu cizny poetyckiej polskiego wieszcza, do-
chodzi do g osu jeszcze jeden argument. Odnosi si  on do pozaliterackich wymia-
rów Wazowowskiego zainteresowania fina em s ynnego poematu, kojarzy przede
wszystkim z pami ci  o wspólnym losie emigranta, o którym bu garski pisarz
opowiada w swojej opowie ci Niemili-niekochani. Jest to opowie  o bu garskich
wygna cach w wolnej Rumunii, lecz jest to utwór, który równie  przywo uje
pami  o Christo Botewie, który w a nie w Bukareszcie wydawa  swoj  gazet

 (Budzik), ilustrowan  przez utalentowanego Polaka Henryka D bickie-
go (przedtem, w okresie 1869–1870 jego rysunki zdobi y pismo Botewa B ben)
oraz pisa  swoje s ynne poetyckie utwory po wi cone bolesnemu yciu tu acza.
Nie mam zamiaru zatrzymywa  si  na wyj tkowo ciekawych zwi zkach mi dzy
bu garskimi przedstawicielami ruchu odrodzeniowego z przedstawicielami ów-

10 M. G owi ski, O intertekstualno ci, w: tego , Prace wybrane, t. 5, Kraków 2000, s. 18.
11 D. Diuriszyn, Teoria srawnitielno izuczenia literatury, Moskwa 1979, s. 160–161.
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czesnej polskiej emigracji – s  one dawno i wszechstronnie zbadane. Pozwalam
sobie przywo a  ten w tek jedynie ze wzgl du na wskazanie ewentualnej moty-
wacji Wazowa w wyborze w a nie tej cz ci poematu Mickiewicza, która, stano-
wi c wyznanie ci kiego ycia emigracyjnego oraz nostalgicznego marzenia
o oddalonej ojczy nie, koresponduje nie tylko z kluczowymi motywami w ro-
dzimej literaturze w dziewi tnastym stuleciu, lecz i z wygna cz  egzystencj
bu garskiej inteligencji na obczy nie.

Podj ty tu temat wyboru wi e si  równie  z wypowiedzianym przez J. Levy’ego
ostrze eniem przed cz sto jednostronnym skupianiem si  badaczy przek adu nad
relacj  przek ad – orygina  i tym samym zaniechaniem rozpatrywania problemu
zaistnienia przek adu jako fenomenu rodzimej literatury. „Nieroz czn  cz
historycznoliterackich bada  translatorskich […] stanowi dociekanie, jaki by
rezonans przek adu w kulturze ojczystej, jakie jest jego miejsce w paradygmacie
utworów (oryginalnych oraz translatorskich), które odegra y najwi ksz  rol
w procesie literackim albo inaczej mówi c, jakie zadanie spe ni  w kulturze oj-
czystej oraz w jaki sposób to zadanie umotywowa o wybór utworu i metody
translatorskiej.”12 Ze wiadomo ci , e w a nie przek ad I. Wazowa stanowi do-
nios e zjawisko w bu garskiej literaturze z ko ca wieku XIX, mog  powiedzie ,
e zainteresowanie przek adem Pana Tadeusza wykazuje równie  Efrem Kara-

now, który w 1891 r. wydaje pe ny przek ad poematu Mickiewicza. W swojej
wersji translatorskiej nie potrafi si  wyzby  dialektyzmów, zwrotów ludowych,
turcyzmów. Ich obecno , jak i nieporównywalnie biedniejszy, stylistycznie neu-
tralny, niepoetycki j zyk, aczkolwiek w porównaniu z wersj  Wazowa czasami
bardziej adekwatny wobec pierwowzoru, sprawia, e odbieramy jego przek ad
jako zas uguj cy na uznanie gest kulturowy, który jednak nie potrafi pobudzi
wyobra ni poetyckiej czytelnika i tym samym nie sprzyja powstawaniu skojarze
z tradycyjnym czy aktualnym kontekstem literackim – rodzimym i obcym. Nato-
miast interpretacja Wazowa przywraca rozumienie tzw. s owa dialogicznego
(M. Bachtin), aktualizuje jego mo liwo  odniesienia si  do znacze  przesz ych
i na podstawie tej „by ej” wiedzy – konstruowania nowych znacze , które kore-
sponduj  z ca  gam  wspó czesnych relacji (j zyków) spo eczno-kulturowych.
Zmagania translatorskie t umacza bu garskiego zas uguj  na uwag , gdy  ma on za
zadanie dorówna  tekstowi rosyjskiemu, którego autorem jest znany poeta i t u-
macz Niko aj Wasiliewicz Berg. „Wyposa ony” w poetyckie osi gni cia rosyj-
skiego romantyzmu, Berg wietnie radzi sobie nie tylko z oddaniem dominuj ce-
go w tek cie Mickiewicza motywu utraconej ojczyzny, lecz i z jego lirycznym
uj ciem, tak e t  wersj  ostatniej cz ci poematu mo na uwa a  za jedn  z naj-
bardziej artystycznie trafnych interpretacji Epilogu. Wazow zostaje jednak wierny
nie tylko swojemu poetyckiemu nastawieniu do tak bole nie nurtuj cego go te-

12 J. Levy, Iskusstwo pierewoda, Moskwa 1974, s. 231.
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matu, ale i wierny ojczystej tradycji literackiej, w której najbardziej donios e
poetyckie syntezy podj tego przez Mickiewicza problemu s  zwi zane nie tyle
z jego lirycznym przedstawieniem, ile z prób  jego epickiego uogólnienia.
W duchu tego za o enia mo emy odczyta  szereg wprowadzonych przez Wazowa
zmian. W miejsca, w których Berg si ga po bardziej dramatyczne ni  obecne
w pierwowzorze poetyckie rozwi zania, poeta bu garski, jakby nie potrafi c po-
zosta  oboj tnym wobec prze y  ja lirycznego, wprowadza jeszcze mocniejsze,
nawet drastyczne poetyckie okre lenia. To, co dla Berga oznacza „ ”,
„ ”, „ ”, w interpretacji Wazowa zostaje
przekszta cone w „ ” („wieczny huk”) „ ”
(„cuchn cy Pary ”), „ ” („biedni moi bracia”). Tam, gdzie t u-
macz rosyjski w d eniu do bardziej sugestywnego a jednocze nie skoncentro-
wanego wyrazu psychicznego osaczenia wygna ców „poszerza” tekst Mickiewi-
cza, wprowadzaj c z owieszczy obraz czyhaj cej na zegarze wrony, dla Wazowa
kojarzy si  to z mo liwo ci  przywo ania jeszcze bardziej wed ug niego wymow-
nego symbolu z a – eruj cego na padlinie kruka. W ten sposób kolejne przek ady
(najpierw rosyjski, a nast pnie bu garski) akcentuj  coraz mocniej brzmienie
zarysowanej przez polskiego romantyka dramatycznej sytuacji oddalonych od
„swojej krainy”:

Gdy im pr dkiego zgonu ycz  stra e,
Wrogi ich wabi  z dala j a k  g r a b a r z e !

, ,
; .

Kat garwani za leš, smyrtta ožidat tam. [podkr. – K.B.]

Je li dla Berga podobna transformacja jest uzasadniona rodzim  tradycj  folk-
lorystyczn  i literack  wskazuj c  (tak jak w S owie o pu ku Igora), i  wywo any
tu obraz wrony kojarzy si  z nadej ciem wie ci z ych, wydarze  gro nych, to
obraz, który przytacza Wazow, jest równie  figur  znacz c  dla Epopei zapo-
mnianych, a przede wszystkim dla s ynnej sceny narodowego tragizmu z poematu
Christo Botewa Powieszenie Lewskiego. Lataj ce trupy „jak demony czarne nad
czarnym gniazdem orlim” z Wazowowskich Obro ców Szipki, gro nie, z owiesz-
czo kracz cy kruk ze wspomnianego utworu Botewa, który obwieszcza narodow
a ob  po heroicznym zgonie Wasilia Lewskiego, najbardziej „czystego”, nieska-

zitelnego bu garskiego przedstawiciela, „aposto a” walki o niepodleg o  – to
tylko niektóre przyk ady ilustruj ce najwa niejsze momenty poetyckiej historii
przywo anego przez Wazowa. Dla bu garskiego wieszcza, który, pracuj c nad
Epopej , znajduje si  pod wp ywem heroicznych czynów narodowych bohaterów
i który w Niemi ych-niekochanych potrafi  w tak przejmuj cy sposób wyrazi
tragedi  wygna ców, wydaje si  niewyobra alne przedstawienie losu emigranta
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inne ni  we wznios ej tonacji epickiej. St d zatrzymanie si  Wazowa na pocz t-
kowej, nie tak lirycznej cz ci Epilogu, st d w jego przyk adzie tak wiele retory-
ki, w tym i pyta  retorycznych, tak wiele patosu i absolutyzacji. Wida , e dla
Wazowa w a nie takie poetyckie podej cie jest najbardziej godnym, najbardziej
dostojnym wyrazem dramatycznych prze y  ja lirycznego, jak i najstosowniej-
szym sposobem przybli enia bu garskiemu czytelnikowi Mickiewiczowskich
wyzna  oraz samej postaci polskiego wieszcza. Podobnie jak w Wazowowskiej
wersji Alpuhary zanika tu g bia psychologiczna, wyeliminowane s  tak arty-
stycznie ciekawe i stylistycznie z o one przej cia mi dzy przeciwstawnymi stana-
mi ducha, mi dzy wyobcowaniem ze wiata i marzeniem zjednoczenia si  ze wiatem
ojczystym. W zamian za to w sposób szczególny zostaje wyeksponowany ten frag-
ment tekstu, w którym poprzez obraz wie o z o onej w grobie Matki Polski Mic-
kiewicz – chocia  tak e sceptycznie – rozmy la o istocie, o odnalezieniu oraz o mo -
liwo ciach „serdecznego” s owa, które rozczuli „rozpacz marmorow ”:

Które z serc wieko podejmie kamienne,
Rozwi e oczy tyl ez brzemienne
I sprawia, e za przystyg a wyp ynie,
Nim si  te usta znajd , wiek przeminie.

Wazow odnajduje to serdeczne s owo. S  to fina owe s owa jego epickiego po-
ematu Obro cy Szipki, ko cowego utworu Epopei niezapomnianych, a tym sa-
mym s  to epilogowe s owa ca ego cyklu epickiego, w których autor sk ada ho d
heroizmowi bu garskich bohaterów narodowych:

I dnes jošt Balkanyt, štom buria zahwašta,
spomnia toz den buren, šumi i preprašta
s l a w a t a  m u  d i w n a ,  k a t o  n i a k o j  e k
o t  u r w a  n a  u r w a  i  o t  w e k  n a  w e k !

W a nie cz  tych s ów przenika do wy ej zacytowanego fragmentu Epilogu,
który dla Iwana Wazowa stanowi fina  t umaczonego utworu Adama Mickiewicza:

Na twoite sylzi bezsmisleno proleni,
na tvoite tegla naprazno prežiweni,
n a  t w o j t a  s l a w a ,  š t o  k a t  n i a k o j  w e e n  e k
n e u m i r a j u š t a  l e t i  o t  w e k  n a  w e k ,  [podkr. – K.B.]
O, Polšo hubawa, dryznal li bih da spomna?

Našyl li bih slowa za taja skryb ogromna?


