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NA POCZ TEK KILKA WYBRANYCH FRAGMENTÓW Z TEORII KOMPARATYSTYCZNEJ WIE-
dzy o literaturze D. Diuriszina:

W dziejach praktyki przek adu zdarza si , e napotykamy na przyk ady zamierzonego narusze-
nia wymogów wierno ci w stosunku do orygina u, kiedy to t umacz przek ada tylko cz  tego
orygina u lub stara si  wszystko przet umaczy , ale tak e doda  co  od siebie. I w obydwu przy-
padkach w rezultacie otrzymuje si  nie zjawisko pochodne, lecz zjawisko z udzia em ele-
mentu twórczego. Dlatego te  powstaje problem: dos owne t umaczenie a t umaczenie z ele-
mentem twórczym. Na mocy tego rozpatrywane porównania t umaczenia z orygina em,
z punktu widzenia ró nic, nie mog  s u y  jako jedyne kryterium oceny, jak to cz sto si
zdarza w praktyce, poniewa  poj cie „koncepcja przek adu” jest szersze od umownego poj -
cia „wierny przek ad”.1

Poj cie „koncepcja przek adu” Diuriszina — jako szersze od tak zwanego
przez niego „wiernego t umaczenia” — w interesuj cy sposób wi e si  z sytu-
acj  literatury bu garskiej ko ca XIX wieku, w jej stosunku do przek adów pol-
skiej poezji romantycznej, a konkretnie do translatorskiej interpretacji utworów
Mickiewicza. Jak najkrócej mo na okre li  to zagadnienie? Je eli mia abym
pokrótce wyznaczy  jedn  z jego ideowo-artystycznych dominant, to scharakte-
ryzowa abym j  jako „sen o epopei”. W 1878 r. po pi ciowiekowej niewoli turec-
kiej Bu garia wyzwala si , ówcze ni pisarze bu garscy chc  siebie widzie  jako
kontynuatorów wspania ej niegdy  rodzimej spu cizny kulturalnej, ale w tym
samym czasie okazuje si , e ich twórcze odczucie zderza si  z pewnym bardzo
powa nym brakiem — brakiem eposu, rodzaju literackiego tradycyjnie najbar-
dziej presti owego dla narodowego rozwoju artystycznego. Oto dlaczego w tym
czasie nostalgia za eposem mo e nosi  wiele imion. Jeden z aspektów wspomnia-

1 D. Diuriszin: Teorija srawnitielnogo izuczenija litieratury. Moskwa 1979, s. 160—161.
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nego marzenia o eposie wi e si  z tak zwanymi mistyfikacjami literackimi,
których typologia w okresie odrodzenia narodowego znajduje wyraz na przyk ad
w czeskich Kralevodvorskich i Zelenohorskich r kopisach, w chorwackim Ra-
zgovor ugodni naroda slovinskoga (1756) Andrija Ka icia Milošicia, a w szer-
szym europejskim kontek cie — w Pie niach Osjana Jamesa Macphersona
(1760). W Bu garii fenomen literackiej mistyfikacji przejawia si  przede wszyst-
kim w eposie Veda Slovena — zbiorze kilkudziesi ciu pie ni epickich, osnutych
na kanwie bohaterskiego ycia Królewicza Marka, a tak e wybranych momen-
tach z ycia Orfeusza, które dowodz  obecno ci narodowego epickiego geniuszu.
Jak we wspomnianych krajach s owia skich (Czechy i Chorwacja), tak i w bu -
garskim yciu duchowym mistyfikacje s  reakcj  na pewien swoisty kompleks
kulturowy. Jest nim brak wielkiego epickiego dzie a typu Iliady i Odysei Homera
czy te S owa o Pu ku Igora. W epoce odrodzenia narodowego wyst powanie
podobnego eposu uwa a si  za dowód na to, e czeska, chorwacka lub bu garska
literatura s  potomkami starodawnej i wznios ej duchowej spu cizny. W literatu-
rze bu garskiej ten sen o epopei trwa d ugie lata. Jest on zwi zany z epickim
cyklem Epopeja na zabrawenite (Epopeja zapomnianych), wydanym w po owie
lat osiemdziesi tych XIX wieku, autorstwa Iwana Wazowa (1850—1921) —
klasyka literatury bu garskiej i trwa do lat dwudziestych XX wieku, kiedy to
bu garski modernista Penczo S awejkow (1866—1912), jeden z najbardziej re-
prezentatywnych przedstawicieli kr gu „Misy ”, tworzy swój epos Kyrwawa
pesen (1911—13/1919—20, 1925) (Krwawa pie ), który — nawiasem mówi c
— mia  go umie ci  w gronie nominowanych do literackiej Nagrody Nobla2.

Jak ju  wspomnia am, tzw. sen o epopei mo e by  rozpatrywany równie  pod
k tem innych artystycznych realizacji. I tu wyj tkowo interesuj ce okazuj  si
przek ady polskiej poezji romantycznej, a — konkretniej — twórczo ci poetyc-
kiej Mickiewicza.

Na pocz tku zatrzymam si  na przek adzie Sonetów krymskich, którego auto-
rem jest Iwan Wazow — klasyk literatury bu garskiej. Teksty te znajdujemy
w Wypisach bu garskich3 z 1884 r., przeznaczonych dla szkó rednich, stanowi -
cych przy tym wyj tkowo interesuj c  antologi  przek adow  (u o on  przez
samego Wazowa i przez Konstantina Weliczkowa — jego duchowego pobratym-
ca i znanego bu garskiego pisarza z ko ca XIX wieku). Chcia abym jednak e od
razu doda , e Wazow t umaczy  sonety Mickiewicza nie z polskiego, lecz

2 Przedwczesna mier  S awejkowa sprawi a, e propozycja przyznania mu Nagrody Nobla, wysu-
ni ta przez szwedzkiego profesora Alexandra Yensena, t umacza Krwawej pie ni i innych utworów
poety, nie zosta a rozpatrzona.

3 I. Wazow, K. Weliczkow: By garska christomatija ili sbornik ot izbrani obrazci po wsiczki ro-
dowe syczinenija s pri o enije na kratki izneopisanija na najznamenititie pisateli. P owdiw—
So un 1884.
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z rosyjskiego — czyli poprzez j zyk po rednicz cy. Z rosyjskimi przek adami
Sonetów krymskich zetkn  si  za  Wazow w znanej antologii Gerbela Poezija
s awian4, wydanej w 1871 r. Ta metoda interpretacji przek adowej — z wykorzy-
staniem j zyka-po rednika — okaza a si  decyduj ca dla negatywnej oceny, jak
wobec przek adów Wazowa sformu owa  Bojan Penew5, b d cy bardzo wa n
postaci  bu garskiego ycia literackiego w latach dwudziestych XX wieku.

Je li mi wolno przedstawi  jego posta  w kilku zaledwie s owach (cho  zas u-
guje ona na wi ksz  uwag ), to powiem, e Bojan Penew jest twórc  poloni-
stycznego literaturoznawstwa w Bu garii, intelektualist  wyj tkowej klasy, orygi-
nalnym wyk adowc  (mi dzy innymi w 1924 roku wyg asza  wyk ady o literatu-
rze bu garskiej w Krakowie, Lwowie, Warszawie i Wilnie), autorem interesuj cej
koncepcji i wizji literatury polskiej, która do dzi  nie straci a na aktualno ci,
inicjatorem serii wydawniczej „Biblioteka Polska”, wydawanej w latach dwudzie-
stych ubieg ego wieku, w ramach której ukaza y si  takie utwory jak Anhelli S owac-
kiego6 czy Hymny Kasprowicza7 i wreszcie autorem ogromnej, czterotomowej Histo-
rii literatury bu garskiej8, któr  mogliby my te  nazwa Histori  idei9.

Tak wi c opinia Penewa na temat przek adów Iwana Wazowa jest zdecydowa-
nie negatywna i dezawuuj ca wysi ki tego bu garskiego poety. Swoj  opini  uza-
sadnia Penew brakiem wierno ci przek adu wobec orygina u, co wi e si  z nie-
mo no ci  przekazania przez t umacza artystycznej oryginalno ci Mickiewi-
czowskiego tekstu. Czy jednak tylko poprzez to jedno, cho  bardzo wa ne, pryn-
cypialne kryterium, jakim jest wierno  w stosunku do orygina u, powinni my
patrze  na znaczenie i rol  danego przek adu w kontek cie przyjmuj cej go lite-
ratury? Tu przypomnia abym my l Ji ego Levy’ego, e „metoda translatorska
wynika z kulturalnych potrzeb epoki i jest przez nie uwarunkowana, przy tym
dotyczy to nie tylko ogólnego stosunku do orygina u i jego interpretacji, lecz
cz sto równie  technicznych szczegó ów”10.

Jak zatem „przet umaczy ”, wpisa  punkt widzenia czeskiego teoretyka prze-
k adu w bu garsk  sytuacj  literack  ko ca XIX wieku? Z jednej strony mo emy
mówi  o mocno zaakcentowanych tendencjach modernistycznych, zwi zanych
z d eniem wspomnianego ju  Penczo S awejkowa do europeizacji literatury
bu garskiej i w tym sensie o odrzucaniu przez niego twórczo ci Wazowa jako

4 N.W. Gerbel: Poezija s awian. Spb 1871.
5 B. Penew: By garskite prewodi na „Krimski soneti”. „Godisznik na Sofijskija uniwiersitet. Istori-

ko-fi o ogiczeski faku tet” 1962, nr 22, s. 12—16.
6 J. S owacki: Anhelli. Prew. ot po ski D. Gabe. Sofia 1925.
7 J. Kasprowicz: Himni. Prew. ot po ski D. Gabe. Sofia 1924.
8 B. Penew: Istorija na by garskata literatura. T. 1—4. Sofia 1976—1978.
9 W. Ga zka: Polska tradycja romantyczna w filozofii kultury Bojana Penewa. „Pami tnik S o-

wia ski” 1982, s. 148—159.
10 J. Levy: Iskusstwo pieriewoda. Moskwa 1974, s. 105.
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zbyt tradycyjnej i podporz dkowanej idei narodowowyzwole czej; z drugiej za
w okresie tym nadal aktualna jest posta  Wazowa, g osz cego swoje credo naro-
dowego poety i broni cego pryncypiów sztuki spo ecznie zaanga owanej. Obie
walcz ce strony spotykaj  si  jednak w jednym wspólnym punkcie (locus com-
munis) — jest to przekonanie o konieczno ci wielkiej formy epickiej, cho  bazu-
j cej na diametralnie przeciwstawnych zasadach. Dla S awejkowa (zgodnie z ide
modernistyczn ) zwi zana jest ona z dominuj c  rol  indywidualnego ducha,
wyj tkowej jednostki, dla Wazowa — z przejawem zbiorowego narodowego
bohaterstwa. S awejkow zrealizuje swój idea  we wspomnianym poemacie epic-
kim Kyrwawa pesen, Wazow — w dwunastu poematach cyklu epickiego Epopeja
zapomnianych.

W kontek cie takich w a nie pr dów ówczesnej literatury bu garskiej mogliby-
my zrozumie  przekszta cenia (mówi c eufemistycznie), a ci lej — przejawy

niezgodno ci, nieadekwatno ci, z jakimi spotykamy si  w dokonanych przez
Wazowa przek adach Sonetów krymskich. W jakim wi c stopniu s  one sympto-
matyczne dla kulturalnych potrzeb bu garskiej epoki i w jakim stopniu przek a-
dowe odst pstwa od orygina u odzwierciedlaj  ówczesne duchowe nostalgie
naszej literatury?

Tu przede wszystkim wa ny jest wybór, jakiego dokonuje Wazow. „Pomija” on
sonety z mocno zaakcentowanymi motywami wschodnimi i szuka w antologii
Gerbela tekstów, w których najwyra niej s ycha  g os poety-wygna ca, opiewa-
j cego swoj  mi o  do dalekiej ojczyzny. W zestawieniu z rosyjskimi przek a-
dami Simonowa i Berga, a jeszcze bardziej w zestawieniu z polskim orygina em,
bu garskie przek ady redukuj  filozoficzn  g bi  Mickiewiczowskich sonetów,
os abiaj  pierwiastki liryczne, zmieniaj  realia historyczne i w tym sensie rów-
nie  prawd  historyczn . Na plan pierwszy (tak jest w dokonanym przez Wazowa
t umaczeniu Ciszy morskiej) wysuwa si  temat patriotyczny. W jego bu garskim
„uzasadnieniu” mo emy nawet wyró ni  cytaty czy poetyckie odwo ania, pocho-
dz ce z epickich poematów bu garskiego poety-rewolucjonisty Christo Botewa.
Jeszcze mocniej tendencja ta daje o sobie zna  w t umaczeniu Grobu Potockiej.
Tu Wazow narusza prawd  historyczn  — Potocka nie zosta a wygnana z ojczy-
zny (jak g osi bu garska interpretacja), tylko wzi ta w niewol  przez Tatarów.
Nasz poeta wprowadza jednak ju  w pierwszym wersie temat wygnania, pojawia
si  nieobecne w oryginale wyra enie „daleka obczyzna”, skontrastowane z „naj-
milsz  ojczyzn ”. Oczywiste jest tu konstruowanie spokrewnionego z literackimi
pogl dami Wazowa, a tak e z tendencjami bu garskiego (dziewi tnastowieczne-
go) „Odrodzenia wiata”, odleg ego od filozoficznej idei Mickiewicza, ale za to
wybijaj cego motywy patriotyczne. Widoczny jest on równie  we wprowadzonej
przez t umacza postaci brata, który pogr y si  w t sknej zadumie nad „mogi k
niem ” i za piewa „ojczyst  piosnk ”. W ten sposób bu garski przek ad tonuje
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liryczne oddzia ywanie Mickiewiczowskiego sonetu, wzmaga jego ideow  kon-
trastowo , podkre la temat patriotyczny, postrzegany nie tyle jako „osobiste
do wiadczenie i wyrastaj ce z niego swobodne zmy lenie, fikcja”11, ile w arty-
stycznym duchu tradycji narodowej, z której róde  czerpie epos i z której po-
etyckim uzewn trznieniem wi e si  dobiegaj cy i s yszalny tutaj poetycki g os
Botewa.

I jeszcze co  wi cej. W a nie w Sonetach krymskich Wazow znajduje domi-
nanty swoich pó niejszych poszukiwa  twórczych dotycz cych sonetu jako for-
my. Mam na my li opublikowane zaledwie w rok po t umaczeniu sonetów Mic-
kiewcza Macedo skie sonety, a nast pnie cykl poetycki Italia (1884), w którym
podmiot liryczny jest kontynuacj  modelu dialogu nawi zanego przez polskiego
romantyka ze wiatem. Jest to rozmowa, któr  toczy on ze staro ytnym wiatem
rzymskim i bizantyjskim, z morskimi g biami i z opuszczon  dalek  ojczyzn .
W ten sposób „krymska” rozmowa, która znalaz a si  w naszej literaturze dzi ki
t umaczeniom Wazowa, jest kontynuowana w tematach, reprezentowanych
w jego oryginalnej twórczo ci. Interesuj cy jest równie  przypadek Konstantina
Weliczkowa — bliskiego Wazowowi znanego bu garskiego pisarza i spo ecznika
z prze omu XIX i XX wieku. Aczkolwiek Weliczkow pozostawa  pod silnym
wp ywem kultury roma skiej — by  zreszt  pierwszym w Bu garii t umaczem
Petrarki — to w jego pierwszym cyklu sonetów Carogrodzkie sonety (1899) ude-
rza oddzia ywanie nie tyle mi o ci Petrarki do Laury, ile pe nych bólu wizji wy-
gnanego poety, s owia skiego Mickiewicza.

Tak wi c przy wszystkich swoich artystycznych niedoskona o ciach, przy ca-
ym zachwianiu historycznej logiki — t umaczenia Wazowa tworz  podstaw

narodowej tradycji sonetowej.
Nie chcia abym tworzy  wra enia, e te artystyczne niedoskona o ci w prze-

k adzie Sonetów krymskich maj  wp yw na ich ostateczn  interpretacj . Jak ju
wspomnia am, w tym przypadku nie interesuje mnie adekwatno  przek adu
sensu stricto, ale jej naruszenie, które jest symptomatyczne, mo na by rzec nawet
prowokacyjne, z punktu widzenia ujawniania si  okre lonych procesów i tenden-
cji w rodzimej literaturze. Co si  za  tyczy ewolucji sposobu my lenia o przek a-
dzie, ponownie rozpatrywanego poprzez bu garsk  interpretacj Sonetów krym-
skich, to mog abym tu wspomnie  jeszcze dwa bardzo wa ne etapy. Pierwszy
zwi zany jest z osob  Kiri a Christowa (1875—1944), jednego z najbardziej
witalistycznych bu garskich modernistów. Z powodu swojej egotycznej i p o-
miennej poezji oraz dzi ki soczysto ci barw nazwany zosta  „dziwnym kwiatem”
bu garskiej poezji. Gdy w 1899 roku w drugim numerze modernistycznego cza-

11 M. Bachtin: Epos i powie . W: Tego : Problemy literatury i estetyki. Prze . W. Grajewski. War-
szawa 1982, s. 548.
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sopisma Misy  pojawiaj  si  jego przek ady Bakczysaraju, Czatyrdaha oraz Ste-
pów Akerma skich jest on ju  autorem popularnych sonetów. Wystarczy wspo-
mnie  tytu y jego pierwszych wydanych drukiem cyklów sonetów: Rodopskie
sonety i Morskie sonety12, aby zrozumie , e tematy Wazowowskie, wzgl dnie
Mickiewiczowskie, maj  wyj tkow  si  przyci gania i e to, co nowe, wynika
b dzie nie z wyboru tematów, ale ze sposobu ich poetyckiej interpretacji. Wybór
Kiri a Christowa jest znamienny. Skupia si  on na sonetach o wyra nych moty-
wach wschodnich, w których jest mowa o przemijalno ci ycia i wieczno ci sztu-
ki. Kiri a Christowa przyci gaj  przede wszystkim pe ne przepychu dekoracje,
egzotyka pejza u, jak i mistyka obrazów. Przek ada on równie , podobnie jak
Wazow, ze wspomnianej Antologii Gerbela, i podobnie jak jego poprzednik,
zmienia filozoficzno-estetyczne tre ci zarówno rosyjskiego przek adu, jak i ory-
gina u, k ad c wi kszy nacisk na uczucia osobiste, na swoje ja, na obrazowo
bli sz yciu. I tak na przyk ad w Stepach Akerma skich t sknota za krajem,
który pozosta  gdzie  daleko, zostaje zepchni ta na drugi plan, wa niejszy staje
si  ruch, si a cz owieka, si a konia, egzotyka pejza u. To wszystko fascynuje
Kiri a Christowa i dlatego odbieramy rys wschodni jego poezji przede wszystkim
jako mask , jako poz  zadowolonego z siebie, energicznego m odego Bu gara,
który chcia by, aby czytelnik widzia  w nim drugiego D alaluddina Rumiego, nie
zastanawiaj c si  nawet nad z o on  filozofi  tego m drca Wschodu. Pojawia si
tu Wschód — w dziwnym, teatralnym sensie — pozbawiony swojego mistycy-
zmu, typowej dla siebie refleksyjno ci i filozoficzno-religijnego podtekstu. Tak
wi c ten typ „odczuwania i pojmowania Wschodu” jest w istocie przeciwstawie-
niem si  narodowemu kompleksowi i dotychczasowemu ideowemu zaanga owa-
niu literatury bu garskiej.

Równie  lata dwudzieste XX wieku s  wa ne z punktu widzenia przek adowej
interpretacji Sonetów krymskich. Wtedy to do cyklu sonetów Mickiewicza si ga
Dora Gabe (1886—1983), znana bu garska t umaczka i poetka, która przek ada
z polskiego orygina u (s ynie równie  ze swojego wspania ego przek adu Anhel-
lego S owackiego i Hymnów Kasprowicza). Wp yw na bardzo dobry przek ad
Sonetów krymskich mia a jednak w tym przypadku nie tylko doskona a znajo-
mo  j zyka polskiego. Nale y w tym miejscu zaakcentowa  swoiste artystyczne
przygotowanie bu garskiego j zyka poetyckiego do podj cia dialogu z roman-
tyczn  obrazowo ci  Mickiewicza. Mam na my li to, e po wydaniu znamienne-
go dla bu garskiego symbolizmu tomu Penczo S awejkowa Sen o szcz ciu
(1906), a zw aszcza klasycznych dla naszego rodzimego symbolizmu wierszy
bu garskiego modernisty Jaworowa (1878—1914) — tom Bezsenno  (1907),

12 K. Christow: Rodopski soneti. „Misy ”. G. 5, kn. 3; Morski soneti. „Misy ”. G. 6, kn. 1,
s, 42—44, kn. 2.
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bu garska poezja potrafi doceni  „promieniowanie ciszy pe ne trwogi”, napi cie
chwili, samotno  przemijaj cego czasu. Nieprzypadkowo tytu Cisza morska,
który Wazow odczytuje jako Ucich e morze, u Dory Gabe powraca do swojego
oryginalnego brzmienia — Morska cisza13. Nieprzypadkowo w nowych przek a-
dach z lat dwudziestych poetka nie powtarza wyboru Wazowa, nie powraca do
Grobu Potockiej, ani te  do wybranego przez Kiri a Christowa Czatyrdaha, ale
przez Stepy Akerma skie d y do spotkania ze wiatem napi tych do ostateczno-
ci zmys ów romantyzmu — ze wiatem, promieniuj cym tak e z liryki Penczo

S awejkowa i z niespokojnych wizji bu garskich symbolistów.
Dora Gabe nie tylko zachowuje okre lone obrazy (np. obraz snu, dominuj cy

np. w Ciszy morskiej), ale wzmacnia ich u ycie, aby w ten ciekawy sposób zilu-
strowa  pokrewie stwo mi dzy modernistycznym i romantycznym j zykiem,
pokrewie stwo, które nieprzypadkowo znalaz o wyraz w poj ciu „neoroman-
tyzm”, b d cym synonimem epoki modernizmu. Pog biona analiza porównaw-
cza — któr  pomijam — mi dzy przek adem Dory Gabe (tutaj mogliby my do -
czy  i wiersz Do samotno ci14) a poezj  bu garskich symbolistów, do których
j zyka poetka si  ucieka, mog aby dowie  tak wa nej dla doskona o ci przek a-
du symbiozy mi dzy polsk  romantyczn  a bu garsk  symbolistyczn  obrazowo-
ci . I tak, gdy przyk adowo w Ciszy morskiej dla Wazowa staje si  wa ne wysu-

ni cie na pierwszy plan takich wyra e  jak: „krwawy bój”, „zwyci skie sztanda-
ry”, „swoje krwawe pazury” itp. i jego przek ad, w harmonii z tradycj  odrodze-
niow , brzmi bojowo, to dla Christowa istotniejsze jest, w harmonii z duchem
modernizmu, prze amanie sonetów Mickiewicza przez pryzmat indywiduali-
stycznego i dionizyjskiego ywio u, za  dla Dory Gabe, dzi ki przygotowaniu
estetycznemu przez bu garski symbolizm, staje si  mo liwe stworzenie przek adu
doskona ego.

Niestety, nie ma miejsca w niniejszym szkicu, aby zatrzyma  si  przy innych
przyk adach t umacze  Mickiewicza, które potwierdzi yby mo no  rozpatrywa-
nia recepcji polskiej poezji romantycznej w bu garskim kontek cie literackim
z prze omu XIX i XX wieku jako zjawiska wa nego nie tylko pod k tem faktów
(kto, co i kiedy przet umaczy ), lecz tak e w aspekcie poj cia tzw. „wiernego
t umaczenia”. Okazuje si , e we wspomnianym okresie w recepcji twórczo ci
Mickiewicza znajduje odzwierciedlenie wiele wa nych artystycznych tendencji
bu garskiego ycia literackiego. Recepcja ta sprzyja otwarciu, prowokuje uze-
wn trznienie si  szeregu rodzimych postaw estetycznych, jak na przyk ad wspo-
mniany ju  „sen o epopei”. Je li trzeba by oby kontynuowa  motyw bu garskiej
t sknoty do eposu, rozpatrywanej ponownie na przyk adach przek adowego by-

13 D. Gabe: Po ski poeti. Sofia 1921.
14 Tam e.
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towania twórczo ci Mickiewicza, to niew tpliwie nale a oby wspomnie  niezwy-
kle interesuj c  interpretacj  ballady Alpuhara16, która wysz a spod pióra Wazo-
wa. Poeta-t umacz „bu garszczy” ten tekst, zmieniaj c poszczególne realia histo-
ryczne, na przyk ad miejsce rozgrywaj cego si  konfliktu. Almanzor z garstk
Maurów broni nie „wie  Alpuhary” (jak u Mickiewicza), tylko „wspania ego
szczytu”. Obraz ten aktualizuje przestrze  bohaterskich potyczek mi dzy Bu ga-
rami a Turkami, znanego nam nie tylko z epickiego cyklu Epopeja zapomnianych
(na przyk ad szczyt Szipka z ody Obro cy Szipki), lecz i z bu garskich historycz-
nych bitew, tradycyjnie toczonych na górskich wierzcho kach. I tak naprzeciwko
Mickiewiczowskiej obrazowo ci, kojarz cej si  z duchem rycerskiego eposu,
staje charakterystyczna dla bu garskiej epickiej tradycji lokalizacja historycznego
konfliktu. Dla Wazowa jest tak e niedopuszczalne, by Almanzor, b d cy wy-
znawc  religii muzu ma skiej, pozosta  w wiadomo ci czytelnika jako przyk ad
bezwarunkowego bohaterstwa. Dlatego te  poeta odejmuje bohaterowi pozytyw-
nemu aureol  bojownika-muzu manina (pozbawia jego posta  wszelkich oznak
wyznawanej wiary) i nadaje mu ogólnoludzkie ponadnarodowe znaczenie. Te
opuszczenia, które odkrywamy przy porównaniu dwóch wariantów — rosyjskie-
go (który jest bli szy orygina owi) i bu garskiego — okazuj  si  „odkupione”,
artystycznie zrekompensowane przez Wazowa w nader interesuj cy sposób. Wy-
daje si , e Wazow d y, by atmosfera ca ej ballady przypomina a bu garskiemu
czytelnikowi o jego narodowej przesz o ci, o krwawych dniach powstania kwiet-
niowego 1876 roku, o nieugi tej walce bu garskich bohaterów. Nie zapominajmy
tak e, e przek ady poezji Mickiewicza opublikowane zosta y we wspomnianych
Wypisach w okresie, w którym Wazow pisa  swoj Epopej  zapomnianych.

Równie  pod k tem poszukiwa  intertekstualnych, a tak e w zwi zku z intere-
suj cym nas bu garskim snem o epopei wa na jest historia t umacze Pana Tade-
usza, a ci lej jednej jego cz ci — Epilogu16. Bu garska interpretacja tego tekstu
(przedmiot oddzielnej pracy) potwierdza mo liwo  transformacji tekstu lirycz-
nego (polski orygina ) w epicki (t umaczenie Wazowa) i w ten sposób odnosi
recepcj  literatury polskiej w Bu garii do ponadnarodowego problemu, a miano-
wicie genologii.

T umaczy y z bu garskiego: Hanna Karpi ska, aneta Paw owicz

15 I. Wazow, K. Weliczkow: By garska christomatija... cz. 2, s. 32—34.
16 Tam e, s. 78—80.


