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I.

Starożytne Indie
a projekt nowej humanistyki

Leszka Dunina B orkow skiego

Leszek Dunin Borkowski - rys biograficzny

,,Cńe życie nienawidziłem wrogów mojej ojczyzny, walczyłem
z nimi przy każdej nadarzającej się sposobności, nie poniżałem
się przed przemocądostojeństw, a tytułów nie ceniłem wyżej niż
człowieka i pewny jestęm, iż Polska zajęłaby zaszczytnę miejsce
między ou.Ódarni, gdyby wszyscy jej mieszkńcy byli tacy"l.
Tymi słowami kończy swoją krótką autobiografię hrabia Alek-
sander Leszek Dunin Borkowski2, poeta, pisarz, publicysta, kry-
tyk literacki, poseł na sejm wiedeński i galicyjski, powstaniec
t dzialacz społeczny dziewiętnastowiecznej Galicji. Ta lista nie-
wystarczająco opisuje różnoraką działalność Borkowskiego.
Nawet pobieżne prześledzenie jego biografii pozwala zauważyć,
że aktywność galicyj skiego inteligenta w r6żny ch, nieraz bardzo
od siebie odległych obszarach wydaje się po wielekroć przekła-
czaó możItwości jednego człowieka, nawet jeśli to życie było

I Leszką hr. Dunina Borkowskiego autobiografia (odbitka
z ,,Dziennika Polskiego"), Drukarnia Karola Budweisera, Lwów l897,
s.12.2 Nazwisko Dunin Borkowski w znanych mi publikacjach ory-
ginalnych z tamtego okresu zapisywano w przewńającej większości
bez lączrika (podobnie jak np, Dunin Wąsowicz), a oba jego człony
były odmieniane. Tak też podpisywał się sam autor. Tęn zapis otaz
odmianę przyjmuję również konsekwentnie w niniejszej pracy, z wy-
jątkiem cytatów z dzięl innych autorów.
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długie. Bywały w świecie ziemianin, poliglota (z pewnościąznń
łacinę, grekę, sanskryt, niemiecki, ruski, rosyjski, angielski,
francuski), tłumacz literatury pięknej, w tym sanskryckiej, zńo-
życiel Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie,
naukowiec, badacz naj starszych zabytków pisemnych aspiruj ący
do odkrycia uniwersalnych praw rządzących ludzką religijno-
ścią. Cytowane na wstępie słowa można odczytać jak ideowy
testament. Ich ostateczny wydźwięk staje się tym mocniejszy,
im bardziej ptzyjrzeć się życiu autora. W nim bowiem najlepiej
odzwierciedla się zgodność słów z ptzedstawianą rzeczywisto-
ścią. Stanisław Schniir-Pepłowski tak komenĘe zdanie, którym
Borkowski zamyka swoją autobiografię:

oto wyznanie wiary politycznej, [...] wyznanie szczęrę i udoku-
mentowane czynami. [...] Szablą, piórem i żywym słowem
stwierdził on miłość do ojczyzny, przewodniczącą mu we
wszystkich pracach, Jako żołnierz na polu bitwy, jako literat
i publicysta, wreszcie jako przedstawiciel narodu w izbie sejmo-
wej, wierny pozostał rodowemu hashl: omnia ad honorem.3

Hrabia Aleksander (Leszek) Ferdynand Wincenty Franciszek
Dunin Borkowski herbu Łabędź urodzlł się 11 stycznia 1811
roku na Podolu, w Gródku nad Dniestrem, jako drugi z synów
Franciszka Antoniego i Franciszki Anny z hrabiów Dzieduszyc-
kicha. Rodzina Duninów Borkowskich, jak można dowiedzieć

' S. Schniir-Pepłowski, Przedmową, |w:] Mowy Leszka
Dunina B orkowskie go ( l 867- 1 887), Drukarnia ZakJadu Narodowego
im. Ossolińskich, Lwów 1897, s. 1.a Borkowski używńróżnychimion w różnychokresach swoje-
go życia. Marian Tyrowicz, autor biogramu Borkowskiego, podaje
imiona Aleksander (Leszek) Ferdynand Wincenty Franciszek, por.
Polski słownik biograficzny, t. 2lI, z. I, red. W. Konopczyński,
Kraków 1936, s.329.W Przedmowie, s. l, S, Schntir-Pepłowski jako
pierwsze z powyższych podaje imię Leszek, zapisane bez nawiasu, nie
wymieniając imienia Aleksander i konsekwentnie w całym tekście
używając imienia Leszek, chociń oficjalne imię Aleksander pojawia
się w cytowanych ptzez Schniir-Pepłowskiego dokumentach. T. Pół-
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Leszek Dunin Borkowski

Porftętz autografem (ok. 1880)
w,. Mowy Leszka Dunina Borkowskiego (1867-1887)
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Badacz literatury staroindyjskiej
z Królestwa Galicji i Lodomerii
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Studia nad dziedzictwem literackim starożytnych Indii Borkow-
ski prowadził najpierw pod kierunkiem królewieckiego profeso-
ra ońentalistykł, później zaś kontynuował je na własną rękę.
Podkreślał jednak w swoich pracach, żę obemanie w tej materii
zautdzięcza właśnie Bohlenowi. Dwie rozprawy, które powstały
w ich efekcię,to Setka Bhartriharis'a otaz esej o literaturze staro-
indyjskiej O najdawniejs4lch zabytkach pisemnych. Prace wy-
szły drukiem, są wymienione w Bibliografii polskiej8a, chociaż
w Polskim słowniku biograficznym8s brak wzmianki o tym dru-
gim utworze. Publikację Setek... opisuje sam autor w następują-
cy sposób:

Wróciwszy86, osiadłem niedaleko Lwowa, na wsi, i zajmowałem
się gospodarstwem, pisywałem jednak bardzo często artykuły do

'o K. E s tr e i c h e r, Bibliografia polska, 120 000 druków. Część
1: stulecie XIX. Katalog 50000 druków polskich lub Polski dotyczą-
cych od roku l800, ułożony abecadłowo według autorów i przedmio-
tów, z wyrżeniem cen księgarskich. Drukarnia Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego podzaruądem K. Mńkowskiego, Kraków 1870, s. 136-137.8' M. Tyro wicz, Borkowski Aleksander Dunin (Leszek) Fer-
dynand WincenĘ Franciszek, Iw:l Polski slownik biograficzny...,
s.329-330.

'6 Por. K. Widman, Les7ek Dunin Borkowski, s. 19: ,,Gdy sejm
został gwałtownie zamknięty przez przewódców reakcji, niezadowal-
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pism poznańskich do Tygodnika [Literackiego] i Orędownika
[Naukowego]87, najczęściej bezimiennie, aby uniknąć sekatur88.
Pewnie juz nie mógłbym ich wyliczyć, a poznałbym chyba do-
stawszy do ręki, bo stan rzeczy był taki, iż obawiałem się nawet
mieć u siebie rękopisy. Wiem, iż z rozpraw obszerniejszych była

;,,J'-'..,*Y;,';::ł:::;T"?,,,::i7:::rzepolskiejwGalic 
ji,

Borkowski, w obawie przed prześladowaniami, najprawdo-
podobniej nie zachował rękopisów wzmiankowanych prac ani
też nie miał ich wydrukowanych egzemplarzy, dlatego też nie
wiedział dokładnie, pod jakim tytułem wyszły i jakie wydawnic-
two zajęło się ich drukiem. W zacytowanym fragmencie wystę-
pują błędy w tytule opracowania staroindyjskiej poezji (,,sekty",

,,Bustricharis"), co jest efektem całkowitej obcości przedmiotu
edytorom tekstu pośmiertnie wydanej autobiografii. Wydruko-
wana rozprawa nosi tytuł nieco odmienny od wymienionego
przez autora, a mianowicie: Setka Bhartńharis'a. Książka nie
wyszła ponadto z drukarni Orędownika Naukowego, jak przy-
puszczał jej autor, ale staraniem wydawnictwa N. Kamieński
i Spółka. Ponadto w Bibliografii polskiej znalańa się także la-
koniczna informacja, że Setka... to odbitka z ,,Roku", zr,szytYI,
|icząca siedemdziesiąttrzy strony. Wzmianka ta, naturalnie, była
interesująca, gdyż na jej podstawie można było sądzić, że chodzi

niano się tym, że wytrącono narodom Austrii z ręki broń potężną wy-
mowy i opinii, ale zaczęto prześladować pojedynczych uczestników
ruchu r. 1848. Dzieje represji po zbombardowaniu Wiednia, Lwowa
i kapitulacji Węgier nie ustępują prawie co do srogości dziejom naszej
nieszczęśliwej ojczyzny od r, 1864 pod rządem moskiewskim".

87 W ,,Orędowniku Naukowym" publikowano, w trzech kolej-
nych numerach, fragment wydanej później w całości Parafiańszcryzny,
pt. Wizyta pierwsza (,,Orędownik Naukowy" 1842, ttt ż8, s, 2ż0-222,
nr 29, s, 231-232 i nr 30, s.238-240),

" Sekuturu - prześladowanie.
89 Leszką hr. Dunina Borkowskiego autobiografia, s. 9-10. Cho-

dzi o powrót w 1848 roku. Błędnie wydrukowany tytuł, powinno być:
Setka Bhartńharis'a.
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w niej o inne wydanie Setek.,,, znacznie obszerniejsze od mane-
go. Faktem okazało się to, że rozprawę wydano dwukrotnie.

ROK 1845.
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,,Rok,.. pod względem oświaty, przemysłu i wypadków czasowych". Karta

tytułowa czasopisma, rocznik l845, w którym ukazały się Setka Bhanńhnris'a.

Pierwszy taz zańeszczono ją w czasopiśmie ,,Rok... pod

względem oświaty, przemysłu i wypadków czasowych", wy-
chodzącym w latach 1843-1846 w Poznaniu i wydawanymprzez
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Do najprzedniejszych utworów umnictwa' starożytnych In-
dianii należą nrczaprzecznieiii zdantai' Bhartriharis'al na-
zwane Setkami2 (satakani3). Muzeum East India Housea posiada
je w kilku odpisachu, jakimi je obdarzył nieskończenie za-
słuzony Colebrooke. Są one z różnych czasów spisane z różną
dbałością i umiejętnością. Jeden z nich umieszczony w katalogu
pod liczbą 1987, nosi świadectwo roku 15445. Udzielają ich
ciekawości i użytkowi uczonych wszystkich narodów z wielką
łatwością i uprzejmością. Jakoż gorliwyu' Bohlen w czasie
swojego dwuletniego pobytu w Londynie miał je pod ręką, po-
równał i ocenił w przedmowie do całkowitego i rozbiorowego
wydania zdań Bhartriharis' a (Berlin 1 8331 jednego dotychczas,
gdyż Loiseleur-Deslongchamps w Yadjnadatta Badha (18ż91)
tylko wyjątki8 ogłosił; wydania zaś Carey'a tak to przy grama-
tyce9, jak tamto przy Hitopadesilo mają być bardzo niepoprawne
(Fr. Adelung Biblioteca Sanscrita St. 190'1;.

Co do przekładów najpierwszym podobno jaki ukazał się
w Europie, był Abrahama Rogera holenderskiego misjonarza
uskuteczniony w pierwszej połowie siedemnastego wieku, w cza-
sie jego dziesięcioletniego pobytu w Palikatta (1630-40) za
szczególniejszą pomocą Brahmana12 Padmanabhi. Jest to opisanie
raczej niż tłomaczenie, niezupełne jednakże, gdyż pierwsze setko

Umnictwo - sztuka; patrz też wstęp s. LXXIX i n.

Indianie - tu: Indusi, mieszkańcy Indii,
Niezaprzecznle - niezaprzeczenie.
Zdania - tu: sentencje, maksymy.
Odpis - tu: kopia.
Gorliwy - tu: pilnie, zapamiętale zajmujący się czymś.
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iii
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opuszczone zostałol3. odtąd udzielali rozmaici uczeni cząstko-
wych przerobów', to z tego przekładu (Herder, Gedanken
einiger Bramanen|a), to z pierwotworuil 1schlegells Indische
Bibliotek16) nadając im postacie i znamiona według europejskich
pojęć i smaku. Aż wreszcie dopiero co wspomniony Piotr Bohlen
do wydanego pierwotworu i łaciński przekład dołączył, pozba-
wiony wprawdzie uroków wiersza, ale wiemy i ze znanych mi
najdokładniejszy. We dwa lata później zniemczył on, jak się sam
wyrńa, setka Bhartrihańs'a (Die Spriiche des Bhartriharis. Aus
dem Sanscrit metrisch ilbertragen, Hamburg 1835), o czym
więcej powiem, jako o pracy przedsięwzi ętej ptzez męża znanego
powszechnie za miłośnika i biegłego znawcę świata indyjskiego
i sanskryckiego języka, a wykonanej z wielką zręcznością; mo-
gącej tedy najłatwiej w błąd wprawić. Albowiem zwiódłby się
bardzo, ktoby przypatrując się temu przekładowi sądzlł, iż na-
biera wyobrńeniao pierwotworze. Nie zachowal tam Bohlen nic
z pierwotworu prócz myśli, oddał je tedy w odmiennej postaci.
Pod słowami: ,,Metrisch iibertragen" nie należy rozumieć na-
śladowania miary oryginału, tylko zachowanie miary w prze-
kładzie. Co w wierszach niemieckich samo sięprzez się rozumie.
Niemiecki Bhartriharis przypomina mimowolnie Anakreonta,
kiedy indyjski, jeżeli go jttż koniecznie z wzorami greckimi
porównać, najwięcej zbliżńby się charakterem swoim do gno-
mików-, chociaż zawsze mniej jednostajny, mniej niewolniczo
przywiązany do jednakowego tonu i toku w opowiadaniu. Ale
najlepiej poznamy go i pojmiemy wpatrując się w jego twarz
własną; nie zrównywając z niczym, chyba tylko dla wytknięcia
różnic, nię zaś dla ułudzenia pozornym, powierzchownym po-
dobieństweml7.

Niemiecki Bhartriharis|8 zrzekł się wielu wyrażeńjakie In-
dianin ani za nieprzyzwoite uważał, ani za cierpkie'u lub nie-

' Udzielali (..,) przerobów - udostępniali (...) przeróbki.
" Pierwotwór - utwór pierwotny, oryginał.iii Gnomik - gnomiczny poeta, (z grec.) autor przypowieści,

przysłów,
'u Cierpkie wyrżenie - tu: niemiłe dla ucha, ostre wyrżenie.
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strawne. Niemiecki przywdział krój narodowy (die Sammlung
zu Nationalisieren). Rodzaj wiersza, miara i że tak rzekę, tusza
i waga nie są indyjskie. A jednak zaprzeczyć nie można, iż
wszystkie te zmysłowości' rzucają rozmaite i odmienne światło
na myśl tęz samą. Promienie duszy, jak promienie światła trąca-
jąc o różne przedmioty, różnie się łamią i barwią. Jest tedy po-
stać czyli ciało pryzmem, które je rozbiera. Ale nie biorę Bohle-
nowi za złe, że usiłował uczynic przekład swój dla wszystkich
przystępniejszym i powabniejszym. Wszakże chociazby się i uda-
ło długie po większej części wiersze pierwotworu naśladować
w mowie rodzinnej, to juz samo łamanie jej w niezwykłe miary
dużo ujęłoby przedmiotowi powabów i przyjemności.

Wieluż chciałoby odczytać kilkaset wierszy następujących
np.?

Szczęśni!co w gór jaskiniach o najwyższym marząc bóstwie łzą
radości

Poją ptaki, co spokojnie w około siedli, jak tłum proszonych gości:
My drogie trwonimy życie na tym, żę na czczej i wątłej posadzie
Gmachy, jeziora i rzeki i wietrzne gaje gorąca myśl kładzie.

il.l5'9

Opuśómyż 1eszcze i tak mało na co przydatne rymy, a zbllż-
my się według możności do ulubionej Bhartriharisa miary sikha-
rini2l:

Najlepsze dac ręką (u nóg mędrca głowę) złożyć pokornie,
Ustami rzec prawdę (ramionami dowodzić) męstwo niezłomne;
Wytrwałość mieć w sercu (a święte przykazy) chwytać uszyma,
Ozdoby to prawych (chociazby nie mieli) w|adzy nabytej.

II.55

Albo równie często używany dziewiętnastozgłoskowy
d u l aw i k ri c] ita m (ś a rcl u l a v i k rTd i t a mzl ):

' Zmysłowości - tu: zmysłowo odbieranę cechy, w lym przy-
padku cechy przekładu.

Sar-


