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JÓ Z E F  IG N A C Y  KR A S Z E W S K I  I  J E G O  R E L A C J E
Z  L I T E R A T A M I  W O S K I M I

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI D UGO MARZY  O PODRÓ Y DO W OCH, CO W KO CU
urzeczywistni o si  w 1858 r. Ca  t  wypraw  autor szczegó owo opisa  w Kart-
kach z podró y 1858–1864. W swojej relacji z podró y do W och da  nowe spoj-
rzenie na ten kraj i jego sztuk , uniezale ni  si  nie tylko od ówczesnych akade-
mickich i tradycyjnych w drówek pod w oskim niebem, ale przede wszystkim
przeciwstawi  si  arystokratycznej modzie peregrynowania na po udnie Europy.
Podró  w oska, której Kartki z podró y s  zarysem, pozwoli a Kraszewskiemu
pog bi wiadomo  sztuki, cho  nie mo emy zapomina , e interesy autora
Starej ba ni by y wielorakie. Jak pisa  Stanis aw Piekut: „w sferze zainteresowa
Kraszewskiego znalaz y si : historia ojczysta i staro ytna, j zyki i literatury ró -
nych narodów, archeologia, muzyka, malarstwo a ponad wszystkim górowa a
pasja literacka”1. Ponadto Kraszewski móg  powi za  w ten sposób jeszcze moc-
niej swoje badania naukowe nad sztuk  polsk  z ówczesnymi post powymi bada-
niami w Europie. O tym najwa niejszym celu, jaki towarzyszy  pisarzowi przy
ogl daniu dzie  we W oszech, pisa  tak:

Jednym z celów mojej podró y by o dope nienie po kilkakro  w ci gu ycia przedsi bra-
nych i rzucanych studiów tycz cych si  dziejów sztuki w ogóle, a szczególniej stosunku ich
do historii sztuki krajowej. Zwróci em si  wi c tam naprzód, gdzie widzeniem dawnych za-
bytków mog em si  nasyci  i nauczy .2

Dlatego kontakty Kraszewskiego z W ochami by y do ci le powi zane z od-
bywanymi studiami z zakresu historii sztuki; jako artysta i krytyk pragn  pog -
bi  sw  teoretyczn  wiedz .

1 S. Piekut, Tematyka w oska w twórczo ci J.I. Kraszewskiego, „Oficyna Poetów” 1967, nr 3 (6), s. 31.
2 J.I. Kraszewski, Kartki z podró y 1858–1864, t. I, red. P. Hertz, Warszawa, PIW, 1977, s. 94.
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Ale pobyt we W oszech mia  te  inne cele. Bior c pod uwag  g bokie zaintereso-
wanie histori  i archeologi , Kraszewskiemu zale a o na odwiedzeniu i poznaniu
staro ytnego Rzymu. Badania te przyczyni  si  do napisania dwóch powie ci
historycznych: Capreä i Roma oraz Rzym za Nerona. Podró  ta sta a si  równie
okazj  do zwiedzenia Florencji, rodzinnego miasta Dantego, którego dzie o –
Bosk  Komedi  Kraszewski zacz  t umaczy  na j zyk polski w roku 1864.

Poza tym, po pierwszej podró y w 1858 r. oraz po nast pnych, zwi zanych z prac
jako dziennikarza-komentatora politycznego, jego kontakty jeszcze bardziej si  zacie-
ni y. Nale y doda , e przed pierwsz  podró  Kraszewski zna  sytuacj  polityczn

W och, która przypomina a polsk  rzeczywisto . Z tego powodu by  cz sto nak a-
niany do opisywania podobie stw historycznych losów obu narodów.

Zwi zki Kraszewskiego z Itali  by y bardzo widoczne nie tylko w jego dzie ach
(my l  tu o powie ciach, których akcja toczy si  we W oszech3), ale równie  dzi ki
jego osobistym kontaktom z ówczesn  elit  intelektualn  W och. Ta sympatia,
w niektórych przypadkach nawet przyja , by y odwzajemniane, czego lady mo e-
my spotka  w prasie tamtego okresu. Z entuzjazmem i podziwem dla jego literackie-
go talentu wypowiada  si  jeden z jego w oskich przyjació , Attilio Begey (1843–
1928), w nast puj cy sposób relacjonuj c przebieg krakowskiej uroczysto ci z okazji
jubileuszu pi dziesi ciolecia pracy pisarskiej w „Gazzetta di Torino” (4.11.1879):

Giuseppe Kraszewski è lo scrittore oggidì più popolare della Polonia, è il romanziere più
fecondo dell’Europa, è un patriota venerando che, coi suoi scritti e colla sua vita, ha grande-
mente contribuito a mantenere fra i Polacchi, coll’unità della lingua, il sentimento e l’amore
dell’unità nazionale.

È nato nel 1812: nel 1829 ha composto il suo primo romanzo: e in cinquant’anni ne ha scritto
circa cinquecento, sì che del pari che il Pompeo fu scritto: Pompejus plura bella gessit quam co-
eteri legerunt, così di lui potrebbe dirsi che più libri egli scrisse di quanti altri abbiano letto4.

Jego talenty i zas ugi zosta y równie  docenione przez stron  w osk . Jak wy-
nika z korespondencji mi dzy W adys awem Kulczyckim (1831–1895)5 a auto-

3 Zob.: Improwizaje dla moich przyjació , ksi eczka do zapalenia fajek (1834); Il fanatico per la
musica (1834); W drówki literackie, fantastyczne i historyczne po stolicach europejskich (1839); Pod
w oskiem niebem (1845, II wyd. 1857); Sfinks (1847); Capreä i Roma (1860); Na cmentarzu i na
wulkanie (1864, 1871); Rzym za Nerona (1866); Pó diabl  weneckie (1867); Kochajmy si  (1870);
Starosta warszawski (1877); Chore dusze (1880); Dwie królowe: Bona i El bieta (1884).

4 „Józef Kraszewski to obecnie najpopularniejszy w Polsce i najp odniejszy w Europie powie cio-
pisarz. To ywy patriota, który poprzez swoje ycie i twórczo  przyczyni  si  do wskrzeszenia w ród
rodaków po czonych wspólnym j zykiem gor cych uczu  patriotycznych. Urodzi  si  w 1812 roku,
a w 1829 napisa  pierwsz  powie . W ci gu pi dziesi ciu lat stworzy  oko o pi ciuset utworów.
I tak jak o Pompejuszu napisano: Pompejus plura bella gessit quam coeteri legerunt, równie  o nim
mo na by rzec, i  napisa  wi cej ksi ek ni  inni kiedykolwiek przeczytali” [t um. moje – A.d.C.].

5 W adys aw Sas Kulczycki by  dyplomat  i patriot  ciesz cym si  du ym szacunkiem w ród Polo-
nii rzymskiej w pierwszych dziesi cioleciach Zjednoczonego Królestwa W och.



396     Literatura polska w wiecie. Tom III

rem Starej ba ni Domenico Berti w czasie zjednoczenia W och w 1875 r. zasuge-
rowa  mianowanie Kraszewskiego na cz onka „Accademia dei Lincei”, za  pisarz
polski chcia  podzi kowa  za nominacj , proponuj c Bertiego na cz onka Akademii
Umiej tno ci w Krakowie6. Ponadto, Kraszewski cieszy  si  uznaniem zarówno króla
Humberta I, jak i wielu naukowych towarzystw w oskich. W 1866 roku otrzyma  on
tytu  Kawalera Orderu wi tych Maurycego i azarza. Natomiast za swoj  dzia al-
no  dziennikarsk  na rzecz zjednoczenia W och zosta  mianowany kawalerem W o-
skiej Korony (16 pa dziernika 1871 r.), oficerem (23 kwietnia 1875 r.), komandorem
(29 listopada 1877 r.) i ponownie kawalerem (29 marca 1879 r.).

Pisarza czy y silne wi zy z Itali , co uwidoczni o si  w powie ciach i przyczyni o
si  po rednio do szybszego zadomowienia si  przybyszów z Polski w bel paese. Na
j zyk w oski zosta y przet umaczone g ównie dzie a Kraszewskiego, które opisywa y
walki powsta cze: Szpieg (La spia, Firenze 1871); Emisariusz (Emissario, Firenze
1870–1871); Nad Sprew  (Sulla Sprea, Milano 1900, 1931); Herod-baba (Una donna
eroica, Milano 1931) i Morituri (Morituri. La perseveranza, Milano 1901).

Kraszewski od 1858 roku a  do ostatnich lat ycia, czyli prawie przez trzydzie ci
lat, utrzymywa ywe kontakty z W ochami i zawsze interesowa  si yciem politycz-
nym i kulturalnym tego kraju, nawet wówczas, gdy przebywa  poza jego granicami.

We W oszech mia  szerokie grono przyjació  w ród Polonii i korespondentów
w oskich. Nale y wymieni  cho by Teofila Lenartowicza (1822–1893), Artura
Wo y skiego7 (1844–1893) oraz W adys awa Kulczyckiego. Natomiast do grona
zaprzyja nionych W ochów zaliczali si  mi dzy innymi: Attilio Begey, Arrigo
Boito (1842–1918), Cesare Correnti (1815–1888), Angelo De Gubernatis (1840–
1913), Domenico Ciampoli (1852–1929) oraz Domenico Berti (1820–1897).

Wszyscy wymienieni byli prawdziwymi ambasadorami Kraszewskiego we
W oszech. Przyczyniali si  do rozpowszechniania wiedzy o jego wyj tkowej
pracy literackiej, która, tak jak jego ycie, by a ci le zwi zana z Itali . Nale y tu
wspomnie  zarówno obszern  bibliografi  dzie  Kraszewskiego przet umaczo-
nych na j zyk w oski, która zosta a opublikowana w „Rivista Europea” w 1879 r.,
gdzie Wo y ski we wst pie podaje:

6 Zob. B. Bili ski, Cesare Correnti tra le opere di Adamo Mickiewicz e l’amicizia di G.I. Kraszew-
ski, w: Italia Venezia e Polonia tra Illuminismo e Romanticismo. Atti del III Convegno di Studi pro-
mosso e organizzato dalla Fondazione Giorgio Cini dall’Accademia Polacca delle Scienze (Venezia,
15–17 ottobre 1970), red. V. Branca, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1973, s. 407.

7 Historyk zamieszkuj cy Florencj  od roku 1870, który zorganizowa  przy uniwersytecie w Rzy-
mie Muzeum Kopernika. W realizacji tego projektu bra  udzia  Kraszewski. Sam pomys  zosta  od-
rzucony w latach 1873–1875 przez Domenica Bertiego, kiedy wi cono 400 rocznic  urodzin pol-
skiego astronoma. W imieniu Kraszewskiego Polacy zostali poproszeni, by w ho dzie wys ali do
Rzymu dokumenty, przedmioty szutki zwi zane z Kopernikiem. Sam pisarz równie  przekaza  do
Kopernikowskiego zbioru kilka skrzy  ksi ek. By  on tak e jednym z honorowych go ci podczas
inauguracji muzeum.
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Per dare ai nostri lettori un’idea dell’ingente fecondità letteraria dell’illustre scrittore po-
lacco, il commendatore Giuseppe Ignazio Kraszewski, di cui il 2 ottobre di questo anno fu
celebrato con tanta solennità il giubileo in Cracovia, ne pubblichiamo la bibliografia cronolo-
gica, ignota sinora in Italia8.

Podobne informacje mo na równie  przeczyta  w artykule pod tytu em Le feste
di Cracovia in onore di Kraszewski (Krakowskie uroczysto ci ku czci Kraszewskie-
go) wydanym w „Gazzetta Illustrata” (nr III (43), 23 pa dziernika 1879):

Kraszewski è lo scrittore, non solo il più popolare della Polonia, ma anche il più fecondo
della nostra epoca, avendo scritti duecentosettanta romanzi (cinquecento volumi) senza con-
tare alcuni lavori per il teatro e un’infinità di articoli colla sua firma per oltre a cento giornali
dei quali è corrispondente. Le sue opere migliori sono state tradotte in tedesco, e in tutte le
lingue slave. […] Kraszewski ha inoltre fatto molto per la lingua polacca e per la storia del
suo paese. Egli ha appurata la lingua col suo stile inappuntabile e facile senza rilasciatezza.
Ha reso popolare la storia in una quantità di romanzi nei quali ne tratta i principali episodi, ed
in una Storia della Polonia, scritta sotto forma di racconti famigliari, pittoreschi, interessanti
ma sempre esatti9.

Jak wida , uczucia Kraszewskiego dla Italii nie by y nieodwzajemnione, towarzy-
szy a im sympatia skierowana z bel paese dla polskiego pisarza. Wyra a o si  to
poprzez s owa i gesty g bokiego szacunku, które okazywa a mu w oska prasa. To
wszystko wzmacnia o przyja  w osko-polsk  oraz braterstwo w walce o wspólne
idea y. Jak napisa  filolog klasyczny i badacz stosunków polsko-w oskich Broni-
s aw Bili ski10, „w drugiej po owie XIX wieku nowy polsko-w oski dialog nie
odbywa  si  jak dawniej na polach bitew czy w ród wrzawy wojennej u boku
Garibaldiego, bo prowadzili go ju  inni, nowi ludzie na innej platformie nauki,
kultury i sztuki czy te  dyplomacji”11.

8 „By uzmys owi  naszym czytelnikom ogrom talentu i p odno ci literackiej s ynnego pisarza pol-
skiego, komandora Józefa Ignacego Kraszewskiego, którego jubileusz obchodzili my 2 pa dziernika
tego roku w Krakowie, publikujemy chronologicznie u o on  bibliografi , nieznan  dot d we W o-
szech” [t um. moje – A.d.C.]. (A. Wo y ski, Polonia: opere di Giuseppe Ignazio Kraszewski, „Rivista
Europea” 1879, nr 15, s. 744–756).

9 „Kraszewski jest nie tylko najpopularniejszym pisarzem w Polsce, ale równie  najbardziej p od-
nym w naszej epoce. Napisa  dwie cie siedemdziesi t powie ci (pi set tomów), nie wliczaj c ju
sztuk teatralnych i olbrzymie ilo ci artyku ów, które pisa  jako korespondent ponad stu gazet. Jego
najlepsze dzie a zosta y przet umaczone na niemiecki i na wszystkie j zyki s owia skie. […] Ponadto
Kraszewski zrobi  wiele dobrego dla j zyka polskiego i dla historii swojego kraju. J zyk i styl jego
twórczo ci jest lekki, czysty i nienaganny. Upowszechni  histori , przedstawiaj c pewne jej epizody
w wielu powie ciach oraz w dziele Historia Polski, napisanym w formie barwnych, rodowych
i dok adnie oddaj cych fakty opowiada ” [t um. moje – A.d.C.].

10 Dyrektor „Accademia Polacca delle Scienze” w Rzymie w latach 1956–1984.
11 B. Bili ski, Józef Ignacy Kraszewski konsultantem Cezarego Correntiego („Storia della Polo-

nia”), w: Kraszewski – pisarz wspó czesny, red. E. Ihnatowicz, Warszawa, ELIPSA, 1996, s. 213.
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Pierwszy z wymienionych – adwokat Attilio Begey, wielki sympatyk i przyja-
ciel Polski, by  jednym z najgor tszych wielbicieli Kraszewskiego i z okazji ju-
bileuszu napisa  seri  artyku ów, które ukaza y si  w odcinkach w „Gazzetta di Tori-
no” (listopad 1879; nr 4/304, 14/314, 16/316). Begey pozna  osobi cie Kraszewskiego
w 1886 r. w San Remo i od tego momentu zacz a si  ich przyja . Dowodem wiad-
cz cym o serdeczno ci wzajemnych stosunków jest wiersz Kraszewskiego pos any
Begeyowi na Nowy Rok 1887 pod tytu em Rok nowy, witajmy rok nowy!12.

W roku 1932 Marina Bersano Begey, córka Attilia Begeya, wyda a nieznany
wcze niej list Kraszewskiego wys any do Begeya13, napisany w j zyku francu-
skim, w którym spotykamy si  z oznakami g bokiego szacunku dla w oskiego
slawisty. W tym samym li cie Kraszewski wzmiankuje równie  o Cesare Correntim.
W ród przyjació , którzy byli w serdecznych kontaktach z pisarzem, by  w a nie
równie  Correnti – szlachetny literat, polityk, bojownik o zjednoczenie W och, se-
kretarz rz du tymczasowego w Lombardii w 1848 r., pó niej wielki mistrz orderu w.
Maurycego. Cesare Correnti i Kraszewski spotkali si  dzi ki W adys awowi Kul-
czyckiemu, który przez d ugi czas po redniczy  w kontaktach mi dzy literatami14.
Correnti by  te  publicyst  i nosi  si  z zamiarem napisana historii Polski, a w dzie-
dzinie krytyki literackiej da  si  pozna  jako autor studium o Dantem opubliko-
wanym w encyklopedii wydanej przez Giuseppe Pomb (1795–1876).

Correntiego i Kraszewskiego po czy y wspólne idee niepodleg o ciowe oraz
dzia alno  literacka. I mo na przypuszcza , e ta w a nie podobna postawa stanowi a
fundament szacunku, jakim Correnti darzy  Kraszewskiego oraz jego stara  o nadanie
Polakowi odznaczenia. Sam b d c kawalerem po czonych zakonów rycerskich w.
Maurycego i azarza, atwiej móg  wystara  si  o odznaczenia nadawane przez te
zakony. W sumie Kraszewski otrzyma  ich kilka. O jednym z nich – orderze trzeciej
klasy, dowiadujemy si  z pisma z dnia 4 grudnia 1877 r., jakie wystosowa  Correnti
do pisarza, zawiadamiaj c go o tym oficjalnie15. Correnti jednak nie wymienia, za
jakie zas ugi wzgl dem W och order ten zostaje nadany. Podaje jedynie ogólne in-
formacje w postscriptum: „L’Italia serberà perpetua la memoria dei generosi incorag-
giamenti coi quali voi l’avete confortata nei giorni delle sue dubbiose prove…”16.

Dlatego te  pó niej na krakowskim jubileuszu ku czci Kraszewskiego nie za-
brak o g osu Correntiego, który nie mog c przyby  osobi cie, wys a  serdeczne

12 Autograf zachowa  si  w kartkach Begeya (zob. M. Bersano Begey, Nieznany list J.I. Kraszew-
skiego do A. Begeya, „Ruch Literacki” 1932 (VII), s. 269).

13 M. Bersano Begey, Nieznany list J.I. Kraszewskiego…, s. 269–270.
14 B. Bili ski, Cesare Correnti…, s. 404.
15 S. Piekut, Tematyka w oska…, s. 37.
16 Podaj  t umaczenie Piekuta: „W ochy zachowaj  na zawsze pami  wspania omy lnej postawy,

jak  nam Pan wykaza  w chwilach prze mowych…” (cyt. za S. Piekut, Tematyka w oska…, s. 37).



ANDREA F. DE CARLO: Józef Ignacy Kraszewski i jego relacje z literatami…     399

przemówienie, odczytane potem podczas ceremonii. Dokona  tego Begey, który
14 listopada 1879 r. zda  relacj  na amach „Gazzetta di Torino” (nr 314):

Fra i numerosi telegrammi e lettere d’Italia, il di cui magico nome faceva ogni volta eche-
ggiare di caldi applausi le immense volte delle Sukiennice, una ne fu letta del comm. Cesare
Correnti, antico e provato amico della Polonia, di cui anzi sta scrivendo la storia, e che mani-
festò il suo rincrescimento di non poter assistere personalmente, come avrebbe voluto, a queste
grandi feste, cui partecipava però coll’anima e col cuore17.

Rzeczywi cie Correnti od m odo ci wykazywa ywe zainteresowanie Polsk  i jej
histori . Nast pi o to wówczas, gdy zapozna  si  z wydarzeniami powsta czymi
z 1831 roku18. M odego Correntiego porwa y losy narodu polskiego walcz cego
o wolno  i o ziemie zabrane i podzielone mi dzy trzech zaborców19. Nie nale y
zapomina , i  Kraszewski by  doradc  Correntiego przy Storia della Polonia, której
napisaniu, jak si  potem okaza o, ten m ody wówczas polityk po wi ci  ca e ycie.
Ciekaw , a jednocze nie zastanawiaj c  rzecz  jest to, i  Correnti, tworz c kolejne
tomy Historii Polski (ksi gi V i VI), pomin  osob  Adama Mickiewicza, podczas
gdy Kraszewskiego opisa  szczegó owo: Libro V: Finis Poloniae 1793–1796; Libro
VI: Risposta No, la Polonia, viventi noi non muore. Legioni 1796–1806. La sua voce
risuona. Kraszewski: la sua coronazione, suo giubileo, la sua prigionia, i suoi fune-
rali…20 (Ksi ga V: Finis Poloniae 1793–1796; Ksi ga VI: Odpowied  „Nie”, póki
my yjemy, Polska nie umrze. Wyk ady 1796–1806. Jej g os rozbrzmiewa. Kraszewski:
jego koronacja, jubileusz, uwi zienie i uroczysto ci pogrzebowe…).

Innym zbie nym tematem – przedmiotem zaintersowania Correntiego i Kra-
szewskiego by  Dante. Wspólne studia nad Dantem z pewno ci  zbli y y ich do
siebie. W wielu w oskich artyku ach po wi conych Kraszewskiemu pisano
o wyk adach wyg oszonych przez niego w Krakowie i we Lwowie na temat
Dantego i Boskiej Komedii, które zosta y w 1869 r. wydane jako Dante. Studja
nad Komedj  Bozk 21 [sic!]. Giovanni Scartazzini (1837–1901), znany dantolog
i krytyk, oceni Studja nad Komedj  Bozk  Kraszewskiego bardzo surowo z po-

17 „W ród licznych w oskich listów i telegramów, wspomaganych burzliwymi oklaskami roz-
brzmiewaj cymi w Sukiennicach, które nios y echem to magiczne imi , w ród tej korespondencji by a
równie  ta od komandora Cesare Correnti, dawnego i oddanego przyjaciela Polski, której histori
spisywa . Wyra a  on swój wielki al z powodu niemo no ci osobistego uczestnictwa w tym wielkim
wi cie, z którym jednak jednoczy  si  duchowo” [t um. moje – A.d.C.].

18 B. Bili ski, Cesare Correnti…, s. 394.
19 Tam e.
20 Scritti scelti di Cesare Correnti in parte inediti o rari, vol. IV, red. T. Massarani, Roma, Forzani

e C. Tipografi del Senato, 1894, s. 383.
21 J.I. Kraszewski, Dante. Studja nad Komedj  Bozk  przez J.I. Kraszewskiego, „Roczniki Towa-

rzystwa Przyjació  Nauk Pozna skiego” 1869, t. V, s. 95–189. Wersja niemiecka: Dante. Vorlesungen
ueber die Goettliche Komoedie Gehalten in Krakau und Lemberg 1867 von J.I. Kraszewski. Ins
deutsche uebertragen von S. Bohdanowicz, Dresden, Druk und Verlag von J.I. Kraszewski, 1870.
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wodu nie cis ego i niezgodnego z prawd  historyczn  przedstawienia niektórych osób
wyst puj cych w utworze. Szczególnie negatywnie ocenia wzmiank  o rzekomym
wyje dzie Dantego do Oksfordu. Wiele lat pó niej inny krytyk Domenico Ciampoli,
nie dantolog, ale znawca literatur s owia skich, wypowiedzia  si  o Kraszewskim
w zupe nie innym tonie. Przede wszystkim zna  i ceni  go jako pisarza. Zreasu-
mowa  jego dzia alno  pisarsk  oraz jego pozycj  w literaturze polskiej. Oceni
go równie  jako dantologa: „Nel romanzo, nella novella Kraszewski fece parte di
se stesso; fu un romantico che sta a disagio tra le partizioni scolastiche, perché
non imitò alcuno, o se imitò, imitò il popolo di quella imitazione che ricrea. La
spiccata umanità dei suoi personaggi ricorda il nostro Manzoni o lo Scott…”22

Jak si  dowiadujemy z listów Boita, Dante przyczyni  si  tak e do ich znajo-
mo ci: „Anni addietro è amore che portiamo comune alla Divina Commedia ci ha
avvicinati, ciò che Dante unisce non separa il tempo”23.

Arrigo Boito24, poeta i librecista o polskich korzeniach, zadedykowa  Kraszew-
skiemu sonet zatytu owany A Giuseppe Ignazio Kraszewski, 1865 (Józefowi Ignace-
mu Kraszewskiemu), który zosta  umieszczony w zbiorze Il libro dei Versi, 1862–
1874 (Ksi ga wierszy). W sonecie tym wyra a uznanie dla jego interpretacji i t uma-
czenia Boskiej Komedii. Poza tym, znajduj  si  tam aluzje do spraw narodowych.
Szczególn  uwag  zwraca polityczna aluzja umieszczona przy ko cu wiersza,
w której autor wyra nie pot pia carsk  Rosj  – ciemi yciela Polski25:

Apostolo di Dante, in te discerno
Narrando, in forte, in libero linguaggio,
Più d’un segno d’amore e di coraggio,
Alla tua patria del Dantesco Inferno
Molta scïenza insegnerai divina.
Al vïaggio di Dante il rio vïaggio
Della storia Polacca s’avvicina.
O parallelo di doppia miseria:

22 (D. Ciampoli, Giuseppe Ignazio Kraszewski, „Studi Letterari” 1891, s. 41 albo zob. »Fanfulla
della Domenica«, n. 15, 1887). „W powie ci, w noweli czu  si  Kraszewski w swoim ywiole. By
romantykiem, trudnym do umieszczenia w rozdzia ach szkolnych, poniewa  nie na ladowa  nikogo,
a je li na ladowa  to lud i takim na ladownictwem, które odtwarza. G boko ludzkie uczucia jego
postaci przypominaj  naszego Manzoniego i Scotta…” [t um. S. Piekuty, Tematyka w oska, s. 36].

23 „Przed laty mi o , jak  wspólnie nosimy dla Boskiej Komedii, zbli a a nas; to, co czy Dante,
tego nie rozdziela czas.” (Cyt. i prze . W. Preisner, Arrigo Boito i jego stosunki z Polsk /Arrigo Boito
e le sue relazioni con la Polonia, Toru - ód , PWN, 1963, s. 69).

24 Jego ojcem by  Sylwester Boito, malarz, a matk  by a hr. Józefa Radoli ska. Kiedy hr. Radoli -
ska wysz a ponownie za m , by a ju  wdow  nie najpierwszej m odo ci, po mierci pierwszego m a
Józefa Jastrz biec de Fundament Kar nickiego.

25 W. Preisner, Arrigo Boito…, s. 66.
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Dante getta Satàna alla Caina
E Dio scaglia lo Car alla Siberia26.

Wiersz Arriga Boito napisany na cze  Kraszewskiego w czasie pobytu w Pol-
sce w 1865 r. wiadczy o tym, e posta  ta nie by a mu obca – przeciwnie: godna
zainteresowania i podziwu27. Zapewne w czasie pobytu w Polsce Boito s ysza
wiele o Kraszewskim, który by  ju  dobrze znany w kraju i za granic , zw aszcza
w Niemczech, poniewa  od 1864 r. Kraszewski przebywa  w Dre nie i pracowa
nad przek adem Boskiej Komedii. Poza tym publikowa  artyku y w niemieckiej
prasie, mia  równie  odczyty w j zyku niemieckim i polskim na temat Dantego.

Wiersz Boita wyra a entuzjastyczny wprost podziw, niemal uwielbienie dla
znawcy i interpretatora Boskiej Komedii. Boito bardzo docenia  form  wiersza,
jak  obra  Kraszewski, gdy  by a to w a nie dantejska tercyna.

Pomi dzy Boitem a Kraszewskim istnia y te  kontakty korenspondencyjne,
cho  – zdaniem krytyka Waleriana Preisnera – nik e. W listach Kraszewskiego
pisanych z Mediolanu w listopadzie 1880 r. znaleziono wzmianki o Arrigu. Jest
równie  list Boita w asnor cznie napisany do Kraszewskiego, którego faksymile
zamieszczono w ksi ce Preisnera zatytu owanej Arrigo Boito i jego stosunki
z Polsk (Toru  1963). wiadczy on o wielkim uznaniu Boita dla autora Starej
ba ni. W och sk ada mu tak e yczenia z okazji jego jubileuszu.

Boito zetkn  si  z Kraszewskim najprawdopodobniej w czasie drugiego pobytu
w Polsce. To w a nie pod wp ywem tej znajomo ci napisa  wy ej przytoczony
wiersz28. Kontakty Boita z Polsk  w latach pó niejszych by y wprawdzie do  lu ne,
ale jednak istnia y. wiadcz  o tym jego listy do Kraszewskiego z 1880 r.29

Kiedy Kraszewski zosta  aresztowany za swoj  polityczn  dzia alno  w roku
1883, zbulwersowa o to ogromnie opini  publiczn wiata kultury i polityki,
który wstawi  si  za nim, daj c uwolnienia i podkre laj c jego podesz y wiek
oraz z y stan zdrowia. Kraszewski, zwolniony za kaucj , opu ci  wi zienie 7
listopada 1885 r. W du ym stopniu przyczynili si  do tego: wspomniany wcze-
niej Cesare Correnti, poniewa  zainteresowa  t  spraw  króla w oskiego oraz

pisarz i orientalista Angelo De Gubernatis, który w momencie uwolnienia poety
skorzysta  z okazji i z o y  mu gratulacje w otwartym li cie poparcia. Poinfor-

26 Cytuj  ten wiersz w tlumaczeniu Preisnera: „[…] / Apostole Dantego, w tobie widz  / Niejedno
znami  mi o ci i m stwa. / Twojej ojczy nie o Dantejskim Piekle / Mówi c krzepkim i swobodnym
j zykiem, / Pouczysz wiele o boskiej m dro ci. / Podró y Dantego ta sroga podró  / Historii Polskiej
tak wielce jest bliska, / Dante rzuca Szatana do Kainy, / A oto zrównanie podwójnej n dzy: / A Pan
Bóg Cara na Sybir miota.” (W. Preisner, Arrigo Boito…, s. 67).

27 W. Preisner, Arrigo Boito…, s. 66.
28 Tam e, s. 68.
29 Tam e, s. 81.
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mowa  on Kraszewskiego o rozpowszechnianym w ca ej Europie czasopi mie
„Revue internationale”.

Kraszewski odpisa , i  my la  ju  o napisaniu tekstu do tego nowego pisma.
Kilka miesi cy po niej, w przeddzie  ukazania si  pierwszego numeru „Revue”,
do Kraszewskiego ponownie pisze De Gubernatis. Tym razem jest to obszerna
korespondencja utrzymana w tonie wi kszej za y o ci. Tematem listu jest mo li-
wo  przet umaczenia kilku nowel Kraszewskiego. Niestety, list ten pozosta  bez
odpowiedzi. Nie ma adnej reakcji ze strony Kraszewskiego, co wi cej – nie by o
ju  w ogóle dalszej korespondencji. By  mo e z powodów zdrowotnych lub te
z powodu przeprowadzki, Kraszewski nigdy nie zainteresowa  si  tym tematem.
Pó niej De Gubernatis zaprzesta  pisania listów. Mia  jednak okazj  napisania
kilku wzmianek o Kraszewskim w 1878 roku: Giuseppe Kraszewski, letterato
polacco, opublikowanych w „Nowej Antologii”30.

Na pocz tku 1879 roku Kraszewski by  we Florencji i wówczas De Gubernatis
mia  mo liwo  osobistego poznania znanego powie ciopisarza. W oski intelektuali-
sta umie ci  wzmiank  o pisarstwie Polakach w czasopismie „Nowa Antologia”,
Stranieri in Italia – Italiani all’estero (Cudzoziemcy we W oszech – W osi za granic ).

Ta g boka przyja cz ca Kraszewskiego z Itali  i w oskimi literatami nie by a
odosobnionym przyk adem sympatii cz cej Polaka i W ochów. Wspania e s owa
skierowa  Domenico Ciampoli w artykule zatytu owanym Giuseppe Ignazio Kra-
szewski, w którym wskazuje na g bokie i trwa e wi zi mi dzy Kraszewskim a Itali :

Noi italiani dobbiamo averne cara e sacra la memoria, perché pochi stranieri hanno amata, di-
fesa e glorificata la terra nostra come lui. Egli diceva che: »Venerando Dante, venerava il sim-
bolo di tutta la nostra civiltà; che descrivendo le nostre contrade sentiva per la prima volta la
bellezza della natura farsi anima della sua anima«; che »la nostra storia è così sublime che rac-
contata è di per se stessa un poema, ove gli eroi sono superiori agli dei«; che »se non fosse nato
polacco, avrebbe voluto nascere italiano«… Egli fu semplice e buono: ebbe per divisa: lavoro
e verità. Fra la fiacchezza del carattere odierno egli fu mite e forte. Quando le sue opere potran-
no leggersi nelle versioni, certo noi lo ameremo di più, perché solo allora lo conosceremo31.

30 Zob. S. Aloe, Angelo De Gubernatis e il mondo slavo. Gli esordi della slavistica italiana nei li-
bri, nelle riviste e nell’epistolario di un pioniere (1865–1913), „Studi slavi e baltici” 2000, nr 1.

31 „My, W osi, powinni my zachowa  o nim drog  i wi t  pami , gdy  niewielu cudzoziemców tak
kocha o, broni o i czci o nasz  ziemi , jak on. Powtarza , i : »Wielbi c Dantego, wielbi symbol ca ej naszej
cywilizacji i opisuj c nasze krainy, odczuwa po raz pierwszy pi kno natury, o ywiaj ce dusz  swym du-
chem«; e nasza historia jest tak subtelna, e sama w sobie opowiadana stanowi poemat, w którym bohate-
rowie s  wy si ni  bogowie oraz, e »gdyby nie urodzi  si  Polakiem, to chcia by by  W ochem«. By
cz owiekiem prostolinijnym i dobrym i jego dewiz  stanowi y praca i prawda. Mimo znu enia charakterem
codzienno ci, by  cz owiekiem agodnym i silnym. Kiedy jego dzie a b d  mog y by  czytane w wersji
w oskiej, pokochamy go jeszcze bardziej, gdy  wówczas go poznamy” [t um. moje – A.d.C.].
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Bardzo cz sto Kraszewski by  postrzegany w oczach narodu polskiego i w o-
skiego jako symbol „samej Polski”, gdy  poprzez swoj  sztuk  przyczynia  si  do
podtrzymywania wi tego ducha jedno ci narodowej. Mo na rzec, i  faktycznie
sta o si  to misj  Kraszewskiego; on sam, po wi caj c swoje troski, pragnienia,
sta  si  przewodnikiem moralnym nie tylko dla w asnego narodu, ale dla wszyst-
kich uciemi onych i cierpi cych.

Nazwisko Kraszewskiego przywo ywa o w pami ci czasy wojny o zjednocze-
nie Italii i o wolno  swojej Ojczyzny, która nie ustawa a w walce o odzyskanie
w asnej niepodleg o ci i narodowej jedno ci. Jak ukazuje historia obojga naro-
dów, ich losy by y sobie bliskie i splecione, poniewa  oba kraje walczy y o po-
dobne sprawy, podobnie cierpia y i podobnie czerpa y si , by podnie  si
z upadku jak Feniks, który po samospaleniu, odradza  si  z popio ów – odm o-
dzony i pi kniejszy.

Andrea F. De Carlo, Uniwersytet Salento w Lecce, Wydzia  J zyków i Literatury Obcej. Prowadzi
zaj cia z literatury, t umacze  i j zyka polskiego. W jego obszarze zainteresowa  znajduj  si  tematy
filologiczno-literackie i komparatystyczne. Obecnie zajmuje si  projektem badawczym – analiz
t umaczenia Boskiej Komedii Dantego w wykonaniu Józefa Ignacego Kraszewskiego.
W serii Literatura polska w wiecie opublikowa : Koszmar t umacza. Twórczo  Boles awa Le miana
w kr gu w oskich zagadnie  translacyjnych (t. 2, W kr gu znawców).

J Ó Z E F I G N A C Y  K R A S Z E W S K I  A N D  H I S  R E L A T I O N S H I P  W I T H
I T A L I A N  M E N  O F  L E T T E R S

Kraszewski’s liaisons with Italy, after his journeys are imprinted on his writings. Also, they were
visible owing to his personal relations with the Italian intellectual élite of that time. This friendliness,
and in some cases, even friendship was reciprocal, of which numerous echoes were found in the press.
Kraszewski had a wide acquaintance among the Polish community abroad and Italian correspondents
alike. They were all authentic ambassadors of Kraszewski in Italy. They contributed to popularizing
the exceptional work of Kraszewski, which, like his life, was closely connected with Italy. This shows
a thread of mutual liking of Kraszewski towards Italy, and bel paese towards the Polish writer. The
sympathy was expressed in respectful words and friendly gestures towards Kraszewski in the Italian
press. All this enhanced the Italian-Polish bond and fraternity in the fight for common ideals.


