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oĄdama Ĵfjfichiemicza

Napisał

Dr. Feliks Koneczny.

KRAKÓW.

1898.



Podziw a cześć

Praca i zasługa stanowi o wartości ludzi i narodów. 
Na tej zasadzie opiera się cześć oddawana wielkim mę
żom, t. j. tym, którzy odznaczyli się w życiu społecznem 
do tego stopnia, że czynami swemi służyć mogą za wzór 
całym pokoleniom. Oni przydają blasku narodowi a wobec 
obcych ludów świadczą, że ich ojczyzna przyczynia się 
również do ogólnej cywilizacyi. Wielkimi ludźmi słyną
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narody, ich zasługami chlubią sią i wykazują swą siłę 
i swoje zdolności.

Każdy naród posiada szereg sławnych mężów, ale 
sława sławie nierówna. Można mieć rozgłośne imię, sły
nąć z potęgi, z dokonania przeważnych czynów i życiem 
swem wywrzeć wpływ na całe kraje i na miliony ludzi, 
a jednak —  źle się przysłużyć ludzkości. Olbrzymie zdol
ności, natężona praca i choćby najszczęśliwsza gwiazda 
pomyślności nie mogą jeszcze stanowić o istotnej war
tości człowieka. Nie odmówimy zdolności Napeleonowi I., 
który z chudopacholskiego syna prowincyonalnego adwo
kata własną pracą wyrósł na wielkiego wodza, a potem 
dobił się nawet cesarskiej korony i trząsł całą Europą —  
ale co Europie z tego? Uznajemy wielki talent niejednego 
króla, ale cóż z tego, gdy zdolności swych użył na uci
skanie poddanych, a panowanie swoje rozszerzał grabieżą
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cudzej własności, pozbawiając wolności sąsiadów? Po
dobnież, gdyby wielki poeta użył swego talentu na 
opiewanie grabieży i wysławiał to, od czego ze wstrę
tem odwraca się uczciwość, —  nie zaprzeczylibyśmy ta
lentowi, ale musielibyśmy ubolewać, że go zaprzedał 
w służbę podłości. Można podziwiać w kimś zdolności, 
a gardzić jego charakterem. Chociażby człowiek posiadł 
wszystkie przymioty i (jak się mówi) wszystkie rozumy, 
na nic to wszystko, jeżeli mu brakuje — uczciwości. 
Prosty ten warunek, wymagany od każdego człowieka, 
odnosić się musi tak samo do największych i najwyż
szych tego świata; pod tym względem nie można robić 
różnicy między wielkim a małym, ani pomiędzy mędrcem 
a prostaczkiem; to wymaganie musi być powszechne, 
bez żadnego wyjątku i każdy, choćby największy, po
winien mu się poddać, bo inaczej —  cóż po chrześci
jaństwie?

Wszystkie narody europejskie mienią się chrześci
jańskiemu, ale nie wszystkie postępują sobie po chrze
ścijańsku, co niestety my Polacy najbardziej sami na 
sobie odczuwamy. Ale bo też wśród »wielkich ludzi«, 
którymi szczycą się narody, jest aż nazbyt wielu takich, 
którzy byli prawdziwie wielkimi i bardzo wielkimi —  
w nieuczciwości!

Sława Polsce za to, że nikt nieuczciwy nie pozyskał 
sobie sławy w naszej ziemi. Ci, których my za wielkich 
ludzi uważamy, czy to królowie nasi, czy wodzowie, czy 
poeci, wszyscy a wszyscy odznaczali się przedewszyst- 
kiem wielkością charakteru, a zdolności i pracę swą 
oddawali w służbę poczciwej sprawie. W  naszej historyi 
całej niema ani jednego przykładu, żebyśmy się zachwy
cali łotrem dlatego, że był łotrem wielkim; pod tym



względom różnimy się do dziś dnia zaszczytnie od innych 
i oby tak na zawsze zostało. My nie wszystko wielbimy, 
co wielkie i potężne; my żądamy, żeby to było także 
uczciwe. Na nic u nas się nie zda wzbudzać podziw, 
gdy się nie wzbudza szacunku. Inne narody pomięszały 
jedno z drugiem i .czczą wszystko, co tylko czemkolwiek 
ich zadziwia. My zostańmy przy starym polskim oby
czaju, oddzielajmy jedno od drugiego: swoją drogą miejmy 
podziw dla wybitnych, rzadkich zdolności, a swoją drogą 
pamiętajmy, że ważniejsza od wszystkiego uczciwość. 
Prawdziwie wielkim dla nas będzie ten tylko, kto zmusi 
nas nietylko do podziwu, ale też do czci głębokiej dla 
zacnej duszy, dla wielkiego serca. Nasi wielcy ludzie mu
szą być szlachetni, inaczej nie wpiszemy ich do rzędu 
narodowych bohaterów, mając to głębokie przekonanie, 
że wielkość bez zacności próżnym jest dźwiękiem i za
szczytu nie przynosi.

Gdyby moralność zapanowała na świecie, gdyby kie
rowała nim sprawiedliwość, pamięć niejednego wielkiego 
człowieka bardzoby na tem ucierpiała i spadłby niejeden 
posąg z piedestału; tylko z szeregu polskich wielkich mę
żów nie ubyłby żaden, bo z naszych sław żadna nie boi 
się światła. Polscy wielcy ludzie odznaczali się przede- 
wszystkiem —  czyslem sumieniem.

Wzniosłym przykładem połączenia wielkości z za
cnością jest też Adam Mickiewicz, największy z polskich 
poetów, najdoskonalszy przedstawiciel polskiego chara
kteru, narodowego ducha i dążności.

Do czego potrzebni poeci?
To rzecz wiadoma, że każdy naród ma swój cha

rakter odrębny; Moskal jest całkiem inny, niż Francuz,



— 6 —

a Polak odróżnia się niemal we wszystkiem od Niemca, 
chociaż z nim sąsiaduje. Bo każdy naród ma swojego 
własnego ducha, to znaczy, że ma swoje upodobania 
i zamiłowania, swoje obyczaje —  a wreszcie także swoje 
cele, czyli dążności, nad których osiągnięciem pracuje. 
Opatrzność ustanowiła narody, ażeby ludzkość tem łatwiej 
mogła się ciągle doskonalić i zbliżać do boskiego Ideału, 
czyli innemi słowy: żeby łatwiejszą była praca nad rze
telnym cywilizacyjnym postępem. Ułatwienie polegać ma 
na podziale pracy; każdy naród ma tedy swoją cząstkę 
w tem wielkicm dziele, czyli swoje posłannictwo naro
dowe, które mu wydzieliła Opatrzność. Wartość narodu 
zależy od tego, czy dążności jego zgadzają się z tem 
posłannictwem moralnem, czy też on je porzuca, a chwyta 
się celów niemających związku z doskonaleniem ludz
kości, a nieraz niestety nawet szkodliwych i potępienia 
godnych. Jaki zaś duch wieje w jakim narodzie, jakie 
są w pewnym czasie jego dążności, najłatwiej poznać 
z pism poetów. To też chcąc poznać lepiej obcy naród, 
staramy się przedewszystkiem poznać jego literaturę, 
t. j. zasoby jego myśli, spisane w dziełach rozmaitych, 
a przedewszystkiem w poezyi. Poeci bowiem sławią i opie
wają to, co tkwi w myślach i sercach ich rodaków; oni 
umieją to wyrazić najlepiej i najpiękniej. To też słusznie 
można powiedzieć, że za wielkim poetą —  stoi cały 
jego naród.

Nie każdemu jest danem być poetą; do tego rodzić 
się trzeba. Można się wyuczyć na wielkiego uczonego, 
ale na poetę nigdy, bo wewnętrzna siła do tego potrzebna, 
a ta, zwana natchnieniem, musi być wrodzona. Każdy atoli 
może się na tyle wykształcić, żeby poetę rozumiał, a do 
tego nie trzeba wielkiej umiejętności; to danem jest nie



raz prostaczkom, byle tylko pamiętali, że życie składa się 
nie z samych tylko materyalnych potrzeb. 0 tem zapo
minają często nawet bardzo uczone głowy; toteż na- 
odwrót niebrak uczonych, którzy nic a nic nie mogą 
zrozumieć poetów... Taka ułomność duchowa jest nieza
wodnym znakiem, że człowiek spaczył swoje życie, źle 
niem pokierował, nie według woli Bożej.

Trzy bowiem potrzeby, trzy dążności, trzy kierunki 
życia wpoił Bóg w naturę ludzką. Żeby utrzymać się 
przy życiu, potrzebuje człowiek korzyści, zarobku, do
chodu i w pocie czoła na to pracować musi; byle ta 
korzyść była uczciwą, nietylko wolno mu się o nią sta
rać, ale nawet jestto obowiązkiem. Walka o byt nie wy
pełnia jednak życia. Obok tego wrodzonem jest człowie
kowi poszukiwanie prawdy, której pragnie gorąco i nie
raz się naraża, żeby ją zdobyć. Któż prawdy nieciekawy? 
a z tej dążności wyrosły nauki z biegiem wieków, któ
rych zadaniem jest właśnie, żeby człowiek coraz bardziej 
prawdę poznawał, t. j. żeby sobie umiał coraz więcej 
objawów życia wytłómaczyć według prawdziwych przy
czyn. Nadto jednak jeszcze wrodzoną jest człowiekowi 
po t r z eba  piękna i niema człowieka tak mało cywi
lizowanego (choćby nawet wśród dzikich ludów), w któ- 
rymby nie było znać tego wrodzonego popędu. Wszyscy 
lubimy upiększać swoje otoczenie, a choć nie mamy 
z tego żadnej bezpośredniej korzyści, ileź-to czasu nieraz 
i pracy poświęcamy na upiększenie jakiego przedmiotu, 
będącego naszą własnością. Ludzie, chcący uchodzić za 
praktycznych nawskróś, co dnia niemal zrobią jednak 
coś takiego, co żadnego im nie daje zysku, a może mieć 
na celu tylko piękno; można bowiem spaczyć naturę 
ludzką, ale zupełnie wywrócić ona się nie da.



Zaczyna się to pielęgnowanie piękna od doniczek na 
oknach, od malowania statków domowych; od ogródka 
z kwiatami przed domem, a kończy się wielkiemi dzie
łami wyższych umysłów. Jak z dochodzenia prawdy po
wstały nauki, tak też z potrzeby piękna wybujały wśród 
wyższej cywilizacyi t. z. sz tuki  piękne,  których celem 
dokonanie jak najpiękniejszych dzieł. Ludzie, poświęca
jący się temu wyłącznie, zowią się artystami .  Roz
maite są sztuki piękne, bo z różnego materyału sporzą
dzają artyści swe dzieła. Wspaniałe świątynie i gmachy 
wznosi architekt, z marmuru, ze spiżu i t. p. stawia rzeź
biarz pomniki i posągi, z farb układa na desce, na murze 
lub na płótnie malarz piękne obrazy, a muzyk-kompo
zytor przeróżne brzmienia i głosy tak umie ułożyć, że 
muzyką jakby rządził sercem ludzkiem, sprowadzając 
to smutek, to radość, jakby nas czarował swojcmi to
nami. Otóż i ze słów mowy ludzkiej dadzą się także 
sporządzić dzieła artystyczne, działające na człowieka 
potężniej jeszcze od wszystkich tamtych sztuk pięknych—  
i to się nazywa: poezya.

Poezya ludowa.

Poezya wtedy jest naprawdę narodową, gdy się na 
ludowe j  oprze, tj. gdy poeci, pisujący dodruku, znają 
i cenią należycie pieśni prostego ludu i piękne opowia
dania, wTymyślone pod wiejskiemi strzechami. Czyż nie 
tam bowiem, w wieśniaczej duszy, zamknięty jest skarb 
narodowego ducha i czyż nie na j,ego krwawicy opiera 
się całe życie narodu, jako na niewzruszonym fundamen
cie? Prawdziwy artysta-poeta stara się też przedewszyst- 
kiem poznać ludową poezyę. U nas w Polsce już



w wieku XVI, za czasów wielkich królów Zygmunta Sta
rego, Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, spostrzegli 
się poeci na doniosłości poezyi ludowej, i bądźmy z tego 
dumni, że w Polsce wcześniej, niż gdzieindziej w Euro
pie, ludzie uczeni umieli spoglądać z szacunkiem na lud 
wiejski i jego twórczość. Najsłynniejszy poeta z tamtych 
czasów (zwanych złotym okresem dziejów polskich), Jan 
Kochanowski, czerpał natchnienie z poezyi ludowej, na
śladował i uszlachetniał śpiewki wiejskie i wysławiał je. 
Potem zamącił się, niestety, stosunek warstw oświeconych 
do ludu i literatura zapomniała też o poezyi ludowej; 
a był to zarazem okres upadku Polski. Ale gdy odżył 
duch narodu, gdy na nowo wzmogła się polska nauka 
i polskie sztuki piękne, zaczęto się znowu zajmować lu
dem, poezyą, a na czele tych, którzy oddawali sprawie
dliwość ludowi, stanęło dwóch największych polskich bo
haterów: Tadeusz Kościuszko i Adam Mickiewicz. Tam
ten, wódz sławny, przy wdziaJ krakowską sukmanę, a młod
szy od niego o jedno pokolenie król polskich poetów, tak 
się odezwał o poezyi ludowej: ^

O pieśni gminna, ty arko przymierza 
Między dawnemi i mlodszcmi laty:
W tobie lud składa broń swego rycerza,
Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty!

Arko! tyś żadnym nie złamana ciosem,
Póki cię własny twój lud nie znieważy:
O pieśni gminna, ty stoisz na straży 
Narodowego pamiątek Kościoła,
Z archanielskie mi skrzydłami i głosem —
Ty czasem dzierżysz i broń archanioła. . .

Nikt też bardziej od Mickiewicza nic znał poezyi 
ludowej polskiej; można o nim powiedzieć, że na niej
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wyrósł i dlatego też ze wszystkich poetów jest najbar
dziej narodowym.

Czy ktoś największy w pewnem gronie jest napra
wdę wielkim, poznaje się dopiero przez porównanie; mię
dzy karłami i nieduży będzie uchodzić za olbrzyma! 
Adama Mickiewicza zna i ceni cały świat cywilizowany. 
Porównywano go już tyle razy z poetami innych naro
dów, a zawsze się przekonano, źe przy największych na
wet obcych nic nie traci na wartości. Nawet Niemcy 
uznają go za wielkiego poetę. Mickiewicz należy bowiem 
do największych poetów całego świata, a zasługą jego, 
źe całemu światu pokazał, jakie to doskonałe dzieła, ja
kie piękne poematy dadzą się układać w polskim języku. 
On wsławił nasz język, przydał zaszczytu imieniowi pol
skiemu, on obcym pokazał, jak wysoko wznieść się po
trafi u nas poezya. Dzięki jemu nie potrzebujemy się 
wstydzić naszej narodowej literatury przed naj oświeceń- 
szymi nawet narodami, a polska poezya nie cofnie się 
i nie ustąpi kroku żadnej innej. Uznano to powszechnie, 
a dzieła jego tłumaczono na wszystkie języki cywilizo
wane. Już za życia używał wielkiej sławy w całej Eu
ropie i wiedział, źe imię jego przejdzie do potomności. 
Ale nie marzył o zaszczytach, o honorach. Będąc na 
szczycie swej sławy, nie domagał się niczego, lecz jedno 
tylko wyraził raz życzenie, pisząc główne swe dzieło, 
poemat p. t, »Pan Tadeusz«:

O, gdybym kiedyś dożył tej pociechy,
Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy;
Żeby wieśniaczki, kręcąc kołowrotki,
Gdy odśpiewają ulubione zwrotki:
O tej dziewczynie, co tak grać lubiła,
Że przy skrzypeczkach gąski pogubiła;
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O tej sierocie, co piękna jak zorze,
Zaganiać plastwo szła w wieczornej porze;
Gdyby teź wzięły wieśniaczki do ręki 
Te księgi proste ,  j a k o  i ch p i o senk i ! . . .

Uznanie dla konieczności żywego związku pomiędzy 
różnemi warstwami narodu wyrażono jest wybornie raz 
owym zachwytem nad pieśnią gminną, a potem życze
niem, żeby poezya artystyczna, na ludowej oparta, znowu 
do ludu wracała i podnosiła go w narodzie. Tak we 
wszystkiem, nawet w poezyi, ręka rękę wspiera i jeden 
stan opiera się na drugim, użyczając sobie nawzajem do
robku swej pracy.

Ludowi polskiemu daleko jeszcze do tego, żeby uznał 
w Mickiewiczu także swo j e go  pisarza, swojego poetę. 
Ledwie początek zrobiony pod tym względem i nieliczne 
jeszcze są wieśniacze strzechy, pod któremi czytuje się 
wiersze Mickiewicza. Ale będzie ich coraz więcej! Co 
prawdziwie wielkie, to coraz bardziej róść musi w sławę; 
wzrasta też ciągle w narodzie liczba czcicieli Adama, aż 
wreszcie imię jego stanie się popularnem na równi z imie
niem Kościuszki.

Bądźcobądź, warto wspomnieć z największym naci
skiem, że jeden z największych poetów świata, a naj
większa chluba polskiego narodu, on, który taką już za 
życia miał sławę, którego wszyscy inni literaci i poeci 
za swego mistrza uważali, oświadczył wyraźnie, że naj
większą jest sławą być czytanym nietylko przez możnych 
i uczonych, ale zarazem przez lud prosty. Dobra z tego 
nauka dla naszych pisarzów narodowych, żeby wśród 
ich dzieł były także ks ięg i  proste,  k t ó r eby  zb łą 
d z i ł y  pod strzechy.  Utrzymujmy związek duchowy 
z ludem, a on za to roztworzy przed nami swą »arkę



przymierza między dawnemi i młodszemi laty«. Wzaje
mnym związkiem utrwalimy najlepiej tradycyę narodową, 
za wzniosłym przykładem Mickiewicza, który tej tradycyi 
jest najwspanialszym przedstawicielem,

Tradyeya narodowa.

Polska utraciła niepodległość przez trzy rozbiory, 
dokonane przez Prusy, Moskwę i Austryę w latach 1772 
do 1795. Odtąd nie mamy własnego rządu, a przez to 
trudniej nam, niż innym narodom, utrzymać łączność 
warstw społecznych i łączność duchową pokoleń, czyli 
tradycyę narodową, spuściznę ducha po przodkach. Bar
dzo już dobrze, gdy który z rządów zaborczych nie prze
szkadza nam do tego; o tem niema mowy, żeby miał 
pomagać. Czein dalej od rozbiorów, czem dłużej jesteśmy 
w niewoli, tem trudniej byłoby utrzymać polską trady
cyę, gdyby nic to, że mamy ją złożoną w utworach na
rodowych poetów, a zwłaszcza Adama Mickiewicza. Dzi
siaj wystarczy młodzieży dać do czytania jego pisma, 
a rozbudzi się w niej duch narodowy, jeżeli tylko jest 
w niej poczciwe serce. Dzieła Mickiewicza są przeto naj
potężniejszą bronią wobec naszych wrogów, one są dzi
siaj narodową arką przymierza. Wielkie to dla Polski 
szczęście, że zaraz po rozbiorach przyszedł na świat naj
większy jej poeta, który za swej młodości miał jeszcze 
we własnej rodzinie i w rodzinnej swej okolicy niezga- 
szoną tradycyę czysto polską, którą ujął w swe dzieła 
i w najwznioślejszej poezyi przekazał wszystkim nastę
pnym pokoleniom w formie pięknej, nigdy nie więdnącej. 
Istna łaska Opatrzności, że zaraz pierwsze pokolenie w nie
woli zrodzone wydało z pośród siebie Mickiewicza.
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W  ciężki oj niedoli porozbiorowej Polski, wśród stra
sznych doświadczeń losu, to nam jeszcze ulgą bywało 
i bywa, źe zazwyczaj trwa prześladowanie pod dwoma 
tylko zaborami, podczas gdy pod trzecim równocześnie 
nastają jakie takie swobody. Dziś np. w Austryi swo
bodnie, a uciskają nas pod Moskalem i Prusakiem. Były 
takie czasy, źe w Prusiech bywało lepiej, a za czasów 
młodości Mickiewicza najlepiej było właśnie pod rządem 
rosyjskim, podczas gdy w Prusiech i w Austryi (a zwła
szcza w Austryi) tępiono polskość.

Adam Mickiewicz urodził się na Litwie, która cała 
dostała się pod władzę rosyjską. Przed pięciu przeszło 
wiekami (1386) Polska przygarnęła do siebie Litwę, za
grożoną ciężko przez pruskich Krzyżaków i nawróciła ją 
z pogaństwa. Litwa należała odtąd do Polski według 
unii ,  to jest na zasadzie zupełnego równouprawnienia, 
tak, źe nie robiło się w niczem żadnej różnicy między 
Polakiem a Litwinem. Wywdzięczyła, odpłaciła się nam 
sowicie za to Litwa długim szeregiem poświęceń za wspólną 
sprawę ojczystą, ale najcenniejszym jej darem jest Adam 
Mickiewicz. Sam widocznie pragnął zwrócić uwagę na 
ten ścisły związek dwóch narodów, zespolonych dobro
wolnie w jeden, gdy głośno mówił o swojem litewskiem 
pochodzeniu i we wstępie do swego arcydzieła (»Pana 
Tadeusza«) napisał:

Litwo, ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił.

Nazywa Litwę ojczyzną swoją, a pisuje po polsku.
Żeby zaś naznaczyć, źe Litwa w jego myśli nie jest 

wcale przeciwstawieniem Polski, ale jej uzupełnieniem, 
zwraca swą myśl odrazu w strony pierwotnej Polski,



bliżej Warszawy i Krakowa. Chciał poemat rozpocząć 
od wezwania N. Maryi Panny; piszę więc:

*

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy 
I w  Ostrej świecisz Bramie l).

W  tem samem zdaniu wymienia odrazu najsłynniejszy 
polski i litewski przybytek Bogarodzicy, co tembardziej 
zasługuje na uwagę, że w Częstochowie nigdy nie był, 
a jednak o niej pamiętał.

Dawniej, w średnich wiekach, wielcy artyści zaczy
nali zwykle swoje prace od modlitwy. W  nowszych cza
sach » wyszło to z mody« —  ale polski największy poeta 
rozpoczął swoje arcydzieło od pobożnego wezwania! Wi
docznie silny był w nim duch religijny, a tradycya na
rodowa na religii się opierała, patryotyzm szedł w parze 
z pobożnością. I tak rzeczywiście było w domu jego 
rodziców.

Dziecięce lata Adama.

Mickiewicz pochodził z drobnej szlachty litewskiej, 
z rodu bogatszego w cnoty, niż w dostatki. Przodkowie 
jego bywali zawsze dobrymi Polakami. Pradziad, Jan 
Mickiewicz, był stronnikiem króla Stanisława Leszczyń
skiego, który pierwszy w swoim czasie pomyślał o po
prawie rządu w Polsce (zwyciężony niestety i wygnany 
przez zdradzieckiego króla Augusta Sasa). Zbroję po nim 
przechowywano, jako rodzinną pamiątkę. Majątku nie 
zostawił, był tylko dzierżawcą. Syn jego, Jakób, był nie
przyjacielem ostatniego króla polskiego, Stanisława Augusta

*) Ostra Brama jest w Wilnie, z cudownym obrazem N. Maryi 
Panny (podobnie jak w Krakowie Floryańska).



Poniatowskiego, tego, który podpisywał rozbiory Polski, 
zamiast walczyć do ostatniej kropli krwi za jej niepod
ległość. W  trzeciem pokoleniu, syn Jakóba, Mikołaj (ojciec 
poety), był kawalerzystą za czasów Kościuszki i wziął 
udział w wyprawie pod Wilno, gdy i na Litwie wybuchło 
powstanie; cały jego uniform przechowywał najstarszy 
syn. Ten Mikołaj oddany był do szkół do miasta Nowo
gródka i wykierował się na adwokata; po wielu trudach 
dorobił się małego dworku, który sobie kupił w Nowo
gródku, a spadkiem dostał potem po stryjach (wyproce
sowany przez nich na wierzycielach) mały folwark Zaosie,
o pięć mil od Nowogródka. Ożenił się z Barbarą Ma
jewską, z którą miał pięciu synów. Drugim z kolei był 
Adam.

U r o d z i ł  się Adam M i ck i ew i c z  dn ia24gru-  
dnia 1798 r. w Zaosiu,  w p o w i e c i e  N o w o g r ó d z 
kim, na L i twie .

Wszyscy znajomi z owych czasów stwierdzają jedno
myślnie, że dom Mikołaja Mickiewicza był gniazdem cnoty, 
dobrych obyczajów i szczerego patryotyzmu. Gdy w Zaosiu 
zmarło im najmłodsze dziecko, przenieśli się całkiem do 
Nowogródka. Tutaj wydarzyła się małemu Adamowi nie
bezpieczna przygoda: wypadł z okna, a straciwszy przy
tomność, uważany był za umarłego. Natenczas pobożna 
matka ofiarowała go Najświętszej Pannie, a dziecię zaraz 
odzyskało zmysły. Sam o tem wspomina, także na po
czątku »Pana Tadeusza«7 w dalszym ciągu wezwania, do 
Najśw. Panny:

Ty, co gród zamkowy 
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem,
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Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę 
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę 
I z a r a z  mogłem pieszo do Twych świątyń pTOgu 

I ść ,  za w r ó c o n e  ż y c i e  podziękować Bogu...

Małe miasteczko, Nowogródek, niewiele się różniło od 
wsi. Dośó powiedzieć, że skromny dworek Mickiewiczów 
zaliczał się tam do najwspanialszych budowli, zaraz po 
kościołach, bo był... murowany. Życic było ciche, skro
mne, jednostajne wśród pracy obojga rodziców. Adam 
lubiał od początku słuchać baśni i legend, tudzież pieśni 
ludowych; a umiała je wszystkie dobrze na pamięć słu
żąca rodziców, Cąsicwska, i śpiewała z dziewczętami, 
przychodzącymi wieczorem prząść. Początkowe nauki ode
brał w domu; do szkoły zaczął uczęszczać jesienią 
w r. 1807, mając tedy już lat 9, a mianowicie wpisany 
został wtenczas do I. klasy szkoły powiatowej, utrzymy
wanej w Nowogródku przez księży Dominikanów. Było 
to mniej więcej tyle, co dzisiejsze gimnazyum, bo już od 
pierwszej klasy uczono łaciny, ale klas było tylko sześć.

Szkoły były 37ó wczas na Litwie bardzo dobre i pro
wadzone w duchu narodowym. Zawdzięczaliśmy to księ
ciu Adamowi Czartoryskiemu. Takich magnatów oby Pol
ska miała jak najwięcej! Za młodu oddany z konieczności 
przez ojca na dwór petersburski, jako zakładnik, wycho
wywał sio razem z carewiczem Aleksandrem, którego był 
potem ministrem. W  trudnych okolicznościach nie skalał 
nigdy godności osobistej i nie zapominał, że jest Pola
kiem. Wpływu swojego u cara Aleksandra I używał na 
korzyść narodowej sprawy, i tak w r. 1803 wyjednał 
sobie, że car oddał mu kierunek szkół na Litwie i w t. z w. 
krajach zabranych, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie. Z ziem 
tych utworzono osobny okrąg naukowy, nazwany okrę-
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gicni wileńskim, a naczelnikiem jego z tytu-lem kuratora 
został Czartoryski. W  ten sposób był on jakby osobnym 
polskim ministrem oświaty w Rosyi. Zreformował uni
wersytet wileński i cały szereg szkół średnich, które po 
większej części pozostawały pod zarządem zakonnego 
duchowieństwa. W  powiatowych szkołach uczono z ję
zyków starożytnych tylko łaciny, ale greki nie; uczono 
literatury i historyi, fizyki i hisloryi naturalnej, arytme
tyki, algebry i geomctryi, nauki moralnej, początków 
prawa i logiki. Co roku wizytował każdą taką szkołę 
wyznaczony do Lego jeden z profesorów wileńskiego uni
wersytetu. W  r. 1808 sam książę kurator wizytował 
nowogródzką szkołę i przyznał najwyższą nagrodę dwom 
braciom Mickiewiczom: starszemu Franciszkowi i młod
szemu Adamowi. Wymagano od młodzieży sumiennej 
nauki, a przedewszystkiem dbano o wyrobienie charakteru 
i samodzielności. Nie broniono uczniom urządzać teatra 
amatorskie, nie broniono żadnej uczciwej zabawy, a urzą
dzenie formalnego batalionu szkolnego, sprawowanego 
zupełnie po wojskowemu, chętnie nawet popierano. Stu
denci mieli w szkołach swoje własne sądy; był prezes 
sądu i trzech radców, pisarz, rejent i archiwista. Ten sąd 
koleżeński rozsądzał wszystkie sprawy studenckie, a trzy
mał się porządku (procedury) statutu litewskiego, zupełnie, 
jak w sądach prawdziwych. Tak się młodzież zaprawiała 
do porządku i prawa, a jak sprawiedliwie chłopcy są
dzili, najlepszy dowód w tem, że żydzi w sprawach ze 
studentami zupełnie na ich sądach polegali. Adam też 
był raz prezesem tego sądu, a harcom studenckiego ba- 

nieraz dowodził:

<^\Wnet zwolywam spóluczniów, szykuję pod lasem : 
\ltrwawe z chmur pohańsk:ch świecą się księżyce,

G lćm l lJ  i zasługi A. Mickiewicza.



Tam Niemców potrwożonych następują roty;
Każę wodze ukrócić, w toku złożyć groty,
Wpadam, a za mną szabel polskich błyskawice!
Przerzedzają się chmury, wrzask o gwiazdy bije,
Gradem lecą turbany i obcięto szyje;
Janczarów zgraja pierzchła, lub do piasku wbita;
Zrąbaną z koni jazdę rozniosły kopyta,
Aż pod wał trzebim drogę... ten wzgórek był wałem!

Na wzgórzu stawali starsi i przypatrywali się ćwi
czeniom dziarskiej młodzi. Młodzież mając takie mile dla 
siebie zabawy, nie szukała innych, zakazanych i sprawo
wała się porządnie. Zręczność w mustrze i robieniu bro
nią chwalili nawet dowódcy pułków rosyjskich. Raz je
dnak wyzywające zachowanie się jednego z oficerów 
moskiewskich podrażniło krewką młodzież, zaczęła się 
zwada i studenci roztrącili straż na odwachu rosyjskim, 
a porucznik dostał w twarz. Nie robiono jeszcze wten
czas politycznego procesu z lada czego i sprawę całą 
załatwiono po cichu, ale batalion studencki rozwią
zano i zakazano odprawiania pochodów i obrotów woj
skowych.

Wkrótce miał Nowogródek zobaczyć prawdziwe i to 
wielkie wojsko, a cała Litwa doznać prawdziwej wojny.

Były to czasy Napoleońskie; każdy rok nową Europie 
zwiastował wojnę. Gdy Adam zaczął uczęszczać do szkół, 
Napoleon był właśnie na szczycie swej potęgi, a znaczna 
większość Polaków ufała mu, że wznowi niepodległość 
Polski. Ojciec Adama pokładał również nadzieje lepszej 
przyszłości w szczęśliwej gwieździe cesarza Francuzów. 
Schorowany był już w tych latach i sterany; cieszył się, 
źe może przecież doczeka tryumfu polskiej sprawy zwią
zanej ze zwycięskim pochodem Napoleona. Umarł z tą 
nadzieją, bo nie doczekał —  upadku Napoleona; zmarł
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w maju roku 1812, kiedy Napoleon rozpoczynał wojnę 
z Moskwą.

Dwóch monarchów obiecywało równocześnie wskrze
szenie Polski: car Aleksander I i cesarz Napoleon I. Ani 
jeden, ani drugi, nie myślał o tem na prawdę; obaj łu
dzili Polaków dla polityki. Carowi mniej wierzono, dla
tego, że był Moskalem; bardziej ufano Napoleonowi, 
dlatego jedynie, że Francuz i skutkiem tego Litwa połą
czyła się z Napoleonem i powstała przeciw Aleksan
drowi —  niepotrzebnie się narażając dla samolubnych 
celów francuskiego cesarza.

Ale w r. 1812 wszyscy byli pełni otuchy. Istniejące 
od kilku lat księstwo Warszawskie, wyzyskiwane ha
niebnie przez Napoleona, było w oczach Polaków za
wiązkiem wielkiego państwa polskiego, mającego powstać 
po wojnie roku 1812. Było wojsko narodowe, najdziel
niejsze w Europie i dosyć liczne. Cóż dziwnego, że Litwa 
nie posiadała się z radości, zobaczywszy po lsk ie  wo j 
sko u siebie, ruszające na Moskwę wśród tej olbrzymiej 
armii Napoleona i że sympatye patryotów były po stronie 
francuskiej. Dodajmyż, że potęga Napoleona była bardzo 
wielka; dotychczas każdą wojnę wygrywał, więc cieszono 
się, że gdy i tę wygra, Litwa odzyska niepodległość i znów 
się z Polską połączy. Któż mógł przewidzieć, jak stra
sznie się ten rok skończy!

Lube nadzieje przywiązywane do wiosny roku 1812 
tak potem opisał Mickiewicz:

O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju?
Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju,
A  żołnierz rokiem wojny; dotąd lubią starzy
O tobie bajać, dotąd pieśń o tobie marzy.
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Zdawna byłeś niebieskim oznajmiony cudem
I poprzedzony głuchą wieścią miedzy ludem;
Ogarnęło Litwinów serca z wiosny słońcem 
Jakieś dziwne przeczucie, jak przed świata końcem,
Jakieś oczekiwanie tęskne i radosne.

Wiosnę tę zapamiętał’ sobie każdy do późnego wieku, 
pamiętał też wszystkie szczegóły trzynastoletni wówczas 
Mickiewicz.

Poznał przy tej sposobności po raz pierwszy nie
sprawiedliwość sądów ludzkich. Oto, co sam opowiada: 
»Stałem na ulicy i patrzałem na wchodzące wojsko pol
skie i z radości płakałem, a mnie posądzono, że z żalu 
po Moskalach — i ten zarzut mnie boleśnie zranił i długo, 
długo zapomnieć go nie mogłem«. On najgoręcej miłował 
ojczystą sprawę, tak, że nawet zapanować nie zdołał 
nad wzruszeniem, a posądzano go, źe sprzyja wrogom.

Wkrótce przechodził przez Nowogródek 5 korpus 
wielkiej armii Napoleońskiej. Na czele korpusu stał imien
nie młody brat cesarza, Hieronim, król westfalski (Na
poleon braci swoich porobił królami w różnych stronach 
Europy), a w korpusie tym przeważały polskie pułki pod 
dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego.

Były to sławne legiony polskie, założone we Wło
szech przez generała Henryka Dąbrowskiego, a które te
raz towarzyszyły Napoleonowi w wyprawie na Moskwę. 
W  Nowogródku rozbrzmiała pieśń legionistów i młody 
Adam wtenczas się jej wyuczył:

Znana piosenka ku niebu wionęła,
Marsz tryumfalny: Jeszcze  Po l ska  nie zg inę ł a l  
Marsz  Dąbrowsk i  do Po l sk i ! . . .  I wszyscy klasnęli,
I wszyscy » Marsz Dąbrowski* chórem okrzyknęli!

Napoleon dotarł aż do Moskwy i wkroczył do starej 
stolicy carów. Ale miasto było pusle, na kilkanaście mil



dookoła cały kraj był wypalony i pusty; trzeciego zaś 
dnia kazał gubernator moskiewski, Roztopczyn, zapalić 
całe miasto nad głowami głodnych i schorzałych Fran
cuzów. Chcieli w Moskwie przezimować, a trzeba było 
Avracać, pomimo, że byli zwycięzcami we wszystkich bi
twach. Równocześnie chwytają straszne mrozy, choć był 
dopiero listopad. Francuzi padali po drodze, jak muchy. 
Straszną była przeprawa przez rzekę Berezynę; moskiew
ski żołnierz robił swoje na mrozie, jakby nic, podczas 
gdy francuski zgrabiałą ręką karabina porządnie nadsta
wić nie zdołał. Zatonęła w rzece znaczna część wojska, 
a drugie tyle poszło w rozsypkę, marznąc, ginąc z głodu 
i strasznych chorób. Żadnej klęski nie poniósł cesarz 
francuski, nie przegrał żadnej walnej bitwy, a jednak 
z końcem listopada miał koło siebie już ledwie 8000 żoł
nierza! Czemże tu wojnę prowadzić? Siada więc na sanki 
i jedzie bez wytchnienia do Paryża, żeby na przyszły rok 
przysposobić nową armię.

Mickiewicz był świadkiem strasznego odwrotu resztek 
wielkiej armii, bo dużo żołnierzy francuskich przechodziło 
z powrotem przez Nowogródek. Wszystko było przepeł
nione żołnierzem: domy prywatne, gmachy publiczne 
i szkoła, do której uczęszczał Adam. Mrozy coraz stra
szliwsze. Po salach, w sieniach, wszędzie rozpalano żoł
nierzom ognie. Adam często zachodził do tych biednych 
ludzi, podobnych do duchów, i godzinami im się przypa
trywał. Raz stanął przy starych grenadyerach cesarskich, 
którzy służyli już w wojsku po 20 lat i odbyli wszystkie 
wojny z Napoleonem. Zapytał ich poważnie: »Jużeście 
bardzo starzy, czemuż więc opuściliście wasz kraj, aby 
aż tutaj podążyć?« A oni mu dali prostą odpowiedź: 
»Nie mogliśmy go opuścić, zostawić go samego*. Napo
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leon był bożyszczem dla tych wiarusów, a silne to przy
wiązanie do osoby wodza tak uderzyło młodego Mickie
wicza, tak go wzruszyło, że i jemu udzieliło się to głę
bokie uczucie. Starsi wierzyli wówczas w Napoleona 
i napawali młodzież czcią dla jego osoby; tem bardziej 
tedy wryło się w młody umysł przywiązanie do idei na
poleońskiej. Mickiewicz przez całe życie pozostał wielbi
cielem Napoleona.

A tymczasem wśród tych nieszczęść wojennych ro
dzicielski dworek w Nowogródku pozostawał bez męskiej 
opieki. Wdowa sama z dziatwą narażona była na ciągłe 
napady i rozboje. Parkan nawet koło domu wojsko roze
brało na opał, tak, źe tylko brama jedna pośrodku ster
czała. Dochody, zmniejszone przez śmierć ojca, po takich 
klęskach tem bardziej były niewystarczające. Adam mu
siał odtąd na siebie zarabiać, chcąc szkoły skończyć. 
W  klasach V i VI był dozorcą domowym młodszych 
uczniów, zarabiając lekcyami i korepetycyami, Korepety- 
torowie podlegali nadzorowi zwierzchności szkolnej. Ada
mowi wystawiła ta zwierzchność świadectwo, że do na
uczania drugich był zdolny i źe »pilnie zadość czynił 
swym obowiązkom*. Po raz to pierwszy, mając lat 14, 
brał na siebie obowiązki względem drugich, a sprawował 
je sumiennie od samego początku. Bo też młodzieniec 
ten— jak czytamy w świadectwie z ukończenia szkoły —  
»przyświecał pobożnością i nieskazitelnością obyczajów

Wyniósł tedy Adam z dzieciństwa swego prawość 
charakteru, pracowitość, hart do walk w życiu, poczucie 
obowiązku i religijnego, nieskazitelnego ducha. Zawdzię
czał to wychowaniu rodzicielskiemu. Ojciec słynął z uczci
wości, jako adwokat odznaczył się obroną biednej szla- 
chly przeciw nadużyciom wojewody nowogrodzkiego, Nie
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siołowskiego. Matka była wzorem cnót domowych, a zgo- 
dnem pożyciem małżeńskiem słynęło to stadło. W  naj- 
krytyczniejszych dla chłopca latach, od 13— 17 roku 
życia, sama matka kierowała Adamem, a kierowała tak, 
że wpływem swym błogim ochroniła nietylko pacho
lęce, ale też młodzieńcze lata syna od wszelkiego ze
psucia. Sam Mickiewicz przypisywał to zacności swej 
matki.

Szkołę średnią w Nowogródku ukończył w lipcu 
1815 r., z postępem dobrym, odznaczywszy się w dwóch 
przedmiotach. »W  fizyce i historyi naturalnej— celujący; 
w historyi dziejów — najlepszy«, powiada świadectwo. 
Widać z tego, że uzdolniony był wszechstronnie, tak do 
nauk ścisłych, jakoteż t. zw. humanistycznych.

Pragnął uczyć się dalej i pojechać na uniwersytet 
do Wilna. Pomocy z domu nie mógł mieć żadnej, trzeba 
sobie było dalej samemu radzić.

Uniwersytet wileński.

Biskup wileński, Walery Protaszewicz, założył w XVI 
wieku akademię w stołecznem mieście Litwy, w Wilnie; 
fundacyę tę zatwierdził w r. 1580 król Stefan Batory, 
jako wyższy zakład naukowy Jezuitów, których był wiel
kim protektorem. Był tu rektorem słynny Jezuita, ks. Piotr 
Skarga Powęski, który w swych * Kazaniach sejmowych® 
za Zygmunta III przepowiedział upadek Polski. Gdy po
tem obniżała się coraz bardziej oświata w Polsce, upa
dała też akademia wileńska, aż zeszła do stanowiska 
zwykłej szkoły średniej i to nieszczególnej. Za czasów 
Stanisława Augusta myślano o jej podźwignieniu; po ka
sacie zakonu Jezuitów (1773 r.) Komisy a Edukacyjna za
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jęła się gorliwie jej losem, ale jak wszystkie inne, tak 
też i to dzieło wiekopomnej Koinisyi przerwały nieszczę
ścia krajowe i ostateczny rozbiór Polski. Dzięki księciu 
Adamowi Czartoryskiemu, ocalało jednak z rozbicia ogni
sko polskiej oświaty; za jego wpływem zajęto się na 
nowo reformą akademii wileńskiej i w r. 1803 utworzono 
z niej uniwersytet. Podział na wydziały był w Wilnie 
odmienny od dzisiejszego. Dzielił się ten uniwersytet na 
cztery wydziały, a mianowicie: nauk moralnych (teologia, 
historya, prawo), medyczny, fizyczno-matematyczny i lite
racki. Postarano się o dobrych profesorów. Sprowadził 
książę do Wilna sławnych uczonych braci Śniadeckich, 
astronoma Jana i przyrodnika Jędrzeja. Botaniki uczył 
ks. Stanisław Jundziłł, założyciel pierwszego u nas ogrodu 
botanicznego, na medycznym zaś wydziale słynęli profe
sorowie Frank i Bojanus, jako znakomitości europejskie. 
Filologii klasycznej uczył sławny Grodek, który wprowa
dził na nowo znawstwo greczyzny, a przy tem wpajał 
w młodzież zamiłowanie do sztuk pięknych, posiadając 
sam niepospolite wykształcenie estetyczne. Polską litera
turę wykładał Leon Borowski, znawca literatury powsze
chnej, nietylko narodowej; w polskiej zaś zwracał uwagę 
na to, że piśmiennictwo artystyczne nie powinno się od
rywać od poezyi ludowej, ale iść z nią ręka w rękę. Ze 
sławnych nauczycieli wileńskiego uniwersytetu najmłod
szym był profesor historyi, Joachim Lelewel; młodzież 
przepadała za jego wykładami i miewał stale po 150 słu
chaczy. Stanowił on największą chlubę uniwersytetu, 
gdyż sam był jego uczniem. Młodzież sprawowała się 
w pierwszych latach bardzo dobrze i myślała poważnie
o nauce. Studenci założyli zaraz r. 1803 towarzystwo 
naukowe, które nazwano z grecka Stowarzyszeniem Filo
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matów, t. j. przyjaciół nauki; Lelewel był też członkiem 
lego towarzystwa. Potem, od r. 1808, nic o niem nie 
słychać, aź znowu po kilku latach miało być wznowione. 
Profesorowie w stosunkach z młodzieżą dzielili się na 
dwa obozy. Jedni, przeważnie starsi, z astronomem Śnia
deckim na czele, nie mieli ze studentami nic wspólnego 
poza wykładami i egzaminami; odgradzali się od mło
dzieży etykietalnym chińskim murem i przemawiali do 
niej, jakby z obłoków, tonem wyroczni. Inni, zwłaszcza 
młodsi, za Borowskiego przewodem, interesowali się ży
ciem młodzieży i chcieli wpływać na nią, pomni dobrze 
swego zadania, że tu chodzi nietylko o proste podanie 
materyału do przyszłych egzaminów, ale o przygotowa
nie krajowi obywateli. Lelewel, który niegdyś jako stu
dent doświadczył przykrej oschłości profesorów, zostawszy 
następnie sam profesorem, bratał się najbardziej z mło
dzieżą, nie brał jej za złe zapału, nie trwożył się go
rętszego słowa, nie bał się gwałtowniejszego wylewu 
uczuć, skoro tylko one były szlachetne. Zyskał też nie
zmierną popularność między młodzieżą, a za to patrzali 
na niego krzywo Śniadeccy i Jundziłł. W  sprawach pa- 
tryotycznych strona Śniadeckiego zwykła się była trzy
mać na uboczu, bojąc się widać, żeby młodzież nie wdała 
się przedwcześnie w politykę. Zła metoda! czem bardziej 
pozostawi się młodzież samą sobie, tem prędzej popadnie 
ona we wszelką przesadę. Szczęściem inni profesorowie 
nie odsuwali studentów od siebie i tak młodzież uczyła 
się wybornie, nabierała obywatelskiego ducha, o polityce 
myślała i do niej się przygotowywała, czynnego jednak 
udziału na razie w niej nie biorąć. Pod tym względem 
stanowisko studentów wileńskich było wzorowe.

Młodzież ta przychodziła na uniwersytet w młodszym

— 25 —



wieku, niż dzisiaj, zazwyczaj w 17-lym roku życia. Szkoły 
średnie liczyły wówczas tylko po sześć klas, a były 
w ogóle w stanie nieszczególnym, kiedy kuratoryę nauko
wego okręgu wileńskiego obejmował Adam Czartoryski. 
To też książę głównie troszczył się o to, żeby w uniwer
sytecie wileńskim wykształcić jak najprędzej należytą 
ilość nauczycieli do szkół średnich. Żeby do tego (nie
wdzięcznego) zawodu zwabić uboższą młodzież, dawano 
stypendyum każdemu, kto się zobowiązał odsłużyć potem 
pewną ilość lat, jako nauczyciel gimnazyalny. W  tym 
zawodzie najłatwiej było o skromny, lecz pewny, kawa
łek chleba; profesorów brakowało i ledwie kto z kandy
datów skończył uniwersytet, już czekała na niego posada*

Przyjazd do Wilna.

Adam Mickiewicz miał lat szesnaście i pół, wybie
rając się do Wilna. Nie miał w tem mieście żadnych 
znajomości, żadnych krewniaków, nikogo skorego do pro- 
tekcyi. Dowiedziano się w Nowogródku, że jest w Wilnie 
profesor i kanonik nazywający się Józef Mickiewicz. Nie 
był wcale krewnym, ale tylko imiennikiem; postanowiono, 
że młody Adam złoży mu swoje uszanowanie. Pomiędzy 
ówczesną szlachtą imiennictwo nie było bez znaczenia, 
bo uważano, że poza niem kryje się bądźcobądź jakieś 
dawne wspólnictwo rodu. Bardzo było pożądanem, żeby 
młody chłopiec miał nad sobą choćby zdaleka jakąś 
opiekę i jakiegoś doradcę w potrzebie; o nic innego nie 
chodziło ani matce Adama, ani jemu samemu. Nie my
śleli zresztą wcale naprzykrzać się o jaką pomoc mate- 
ryalną; postanowiono, że Adam zgłosi się na koszt rzą
dowy i że będzie potem nauczycielem gimnazyalnym.
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Kanonik przyjął imiennika łaskawie i dał mu nawet 
u siebie mieszkanie, co było rzeczą nadzwyczaj dziwną, 
bo słynął ze skąpstwa. Podobał mu się Adam, ale to 
właśnie nie podobało się rodzinie księdza. Zaczęły się 
rozmaite zawiści i obawy, żeby chorzejący staruszek nie 
zapisał majątku imiennikowi, szeptano, że Adam przy
jechał, żeby czyhać na spadek po nim i t. p. Spostrzegłszy 
to ambitny chłopiec, podziękował po 2 miesiącach za 
gościnę i wyprowadził się. W  dwa mięsiące potem ka
nonik umarł. Adam niczego po nim nie odziedziczył, ni
czego też nie oczekiwał: poprosił tylko o portret, który 
zachował sobie na pamiątkę, a przez wdzięczność za 
pierwszą pomoc i opiekę wieszał go zawsze na ścianie 
w swoim pokoju x).

W  pierwszym roku studyów wpisany był Mickiewicz 
w poczet wydziału fizyczno-matematycznego; przykładał 
się do algebry, chemii i fizyki i zdawszy po roku egza
min na tym wydziale otrzymał akademicki stopień kan
dydata filozofii. Ale już w tym pierwszym roku czuł po
ciąg do studyów innego zgoła rodzaju i obok tamtych 
przedmiotów uczęszczał także na wykłady literatury ła
cińskiej, historyi, retoryki i poetyki, a nadto zabrał się 
do nauki języka greckiego, którego za jego czasów nic 
uczono całkiem w szkole średniej. Na drugi zaś rok prze
szedł na wydział literacki, na którym pozostał też przez 
następne trzy lata, aż do czerwca 1819 r.

Tomasz Zan.
Sama nauka, choćby największa, nie utworzy z mło

dzieńca dzielnego człowieka, jeżeli nie ukształci w sobie

*) Portret ten jest teraz w Muzeum Narodowem w Krakowie.



przedewszystkiem serca i charakteru. Ucząca się młodzież 
ma wielkie obowiązki wobec kraju; dzisiejsi studenci 
mają jutro pozajmować ważniejsze i wpływowsze stano
wiska i co będzie ze sprawą publiczną, gdy na świeczni
kach społeczeństwa staną ludzie niesumienni, a choćby 
tylko niedbali, bez charakteru i bez serca dla innej braci, 
bez hartu ducha, chorągiewki obracające się za lada 
podmuchem wiatru wiejącego z góry, gdy zamiast »mę
żów wpośród braci swojej« będzie społeczeństwo miało 
w pierwszych szeregach nadętych pajaców karyerowi- 
czowskich? O tem myślał najpoważniejszy z wileńskich 
studentów Tomasz Zan i postanowił zorganizować mło
dzież celem przyspasabiania się do twardej obywatelskiej 
służby, a w tym celu wznowił przedewszystkiem istnie
jące dawniej w uniwersytecie Towarzystwo Filomatów. 
Zan był osobiście ideałem człowieka; miał nieskazitelny 
charakter, czysty, jak kryształ, serce gorejące miłością 
bliźniego, wielkie poczucie obowiązków, a ponad tymi 
przymiotami unosił się w jego duszy najwznioślejszy pa- 
tryotyzm. Idea niepodległości ojczyzny przyświecała temu 
pokoleniu, podobnież, jak wszystkim następnym; to rzecz 
zbyt prosta, żeby ją trzeba było tłumaczyć. Zan prze
szedł także w dziecinnym wieku »epopeje napoleońską«, 
wszystkie zapały i zawody legionów odbiły się w jego 
duszy i pozostawiły po sobie niezatarte piętno. Jak olbrzy
mia większość współczesnych, podobnież i on pełen był 
zrazu uwielbienia dla imienia Napoleona; chłopcem będąc 
w szkółce w Mołodccznie, marzył o uwolnieniu swego 
bohatera z wyspy św. Heleny na Oceanie, gdzie Anglicy 
trzymali go w niewoli, a skąd już nie miał powrócić. 
Wierzono powszechnie, źe ród Napoleoński jeszcze raz 
dokona uporządkowania Europy i że wtenczas wybije
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szczęśliwsza dla Polski godzina. Polem le napoleońskie 
sympatye przeniesiono na naród francuski w ogóle, od 
Francyi wyczekując wybawienia. Przewidywano, że biały 
orzeł zerwie się znowu do walki z caratem i na tę chwilę 
chciał Zan przysposobić swoich kolegów. Ale młodzieńczy 
zapał Tomasza Zana nic był ślepym, lecz rozumnym. 
Uznawał, że nic jest rzeczą młodzieży stanowić o losach 
kraju; ani mu się nawet nie przyśniło zakładać organi- 
zacye wyłącznic powstańczą i sprowadzić wybuch. Jego 
zdaniem ta rzecz miała być pozostawioną tym, którzy 
są u steru spraw publicznych, starszym, doświadczonym, 
a zresztą o tem miała decydować Warszawa. Zdanie 
jego podzielili wszyscy koledzy i postanowili do działania 
się przygotować, ale na własną rękę niczego nie rozpo
czynać. Pamiętali zaś, że pięknie jest za ojczyznę umie
rać, ale przedewszyslkiem pilniejszym i trudniejszym 
nieraz jest obowiązkiem dla ojczyzny żyć tak, ażeby 
każdym dniem swego życia przysparzać korzyści ojczystej 
społeczności. Tamto — walka orężna — było na dalekim 
planie i Filomaci z góry zrzekali się bezpośredniego 
wpływu na tę sprawę, uważając się za zbyt młodych; 
ale od nich samych miało zależeć, czy z wileńskiej mło
dzieży wyrośnie zastęp dzielnych obywateli, którzyby 
przodowali nauką i cnotą i całem życiem swem szerzyli 
czynny patryotyzm. Nikł lepiej od Zana nie nadawał się 
do tego, żeby osobą swoją pociągnąć kolegów do zami
łowania w pracy i cnotach, bo on sam najlepszym był 
wzorem. Należał do tych rozumnych reformatorów, któ
rzy pragnąc jakiej reformy, zaczynają ją od — samych 
siebie. Wszyscy bez wyjątku znajomi z owych czasów 
wyrażają się o Zanie w słowach pełnych zachwytu, 
a studencka wileńska pieśń głosiła o nim krótko i jędrnie:
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Bo gdzie zacność szanowana 
Któż zacniejszy jest nad Zana?

Dobrał sobie na początek pięciu kolegów: Onufrego 
Pietraszkiewicza, Franciszka Malewskiego, Józefa Jeżow
skiego, Jana Czeczota i Adama Mickiewicza (Czeczot był 
szkolnym kolegą Mickiewicza z Nowogródka).

Filomaci.

Tych sześciu uczniów uniwersytetu założyło na nowo 
Stowarzyszenie przyjaciół nauki, czyli Filomatów, dnia 
1 października 1817 roku.

»Filomaci pod przysięgą zobowiązywah się przez 
całe życie pracować dla dobra ojczyzny, nauki i cnoty, 
wpływać przykładem i radą na uczącą się młodzież, 
zrazu uniwersytecką, a następnie w innych naukowych 
zakładach; ciągle, po skończeniu uniwersytetu, udzielać 
sobie wiadomości o swoich pracach i wymagać podobnych 
sprawozdań od kolegów, aby im nie dozwolić gnuśnieć 
w bezczynności« — tak określił bezpośrednie zadanie 
Towarzystwa jeden z członków.

Pilnując przedewszystkiem samych siebie, a zaczy
nając dbałość o sprawy publiczne od rzeczy najbliższej, 
od swoich zawodowych obowiązków, rzucili się Filomaci 
z zapałem do nauk i pisali rozprawki. Oto własne słowa 
Mickiewicza:

^Posiedzenia zaczęły się odbywać regularnie co nie
dzielę, jako w czas od lekcyj wolny; pisma zrazu ogra
niczały się do rozpraw, mających się podawać z obo
wiązku profesorom uniwersytetu; następnie wybierano 
inne materye naukowe stosownie do usposobienia i ro
dzaju nauk, jakim się każdy z nas oddawał. Kiedy za
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pomnożeniem się liczby członków i pism wielka w ich 
czytaniu okazała się niestosowność, bo matematycy i poeci 
na jednem posiedzeniu nie mogli się jedni drugim podo
bać, rozdzieliło się wtedy Towarzystwo na wydział lite
ratury, tudzież na wydział nauk fizyczno-matematycznych «. 
Z prac, czytywanych tam przez członków, niejedna wy
szła potem drukiem. Mickiewicz napisał wówczas i od
czytał kolegom dwie rozprawy estetyczne, t. j. z zakresu 
studyów o pięknie, a mianowicie »0  piękności* i »0  gór- 
ności«. Ani jedna, ani druga nie dochowała się. Wido
cznie autor nie bardzo dbał o losy swych rękopisów, nie 
przepisywał ich, nie przywiązywał do nich wielkiego zna
czenia. Talent Mickiewicza potężniał w tych latach szybko 
i wzniósł się już wysoko ponad mierność. Mierne zdol
ności przywiązują się do każdego świstka, napisanego 
przez się, i starannie pilnują, żeby on nie zaginą.?; wielki 
talent tworzy nieustannie, nie troszczy się o drobiazgi, 
powstałe przygodnie, nie upatruje w każdym drobiazgu 
tytułu do sławy, a nieraz zapomina nawet o drobno
stkach, któremi mu wypadło się zająć ze zbiegu okoli
czności. Z owych pierwszych lat twórczości Mickiewicza 
dochowało nam się bardzo niewiele; wierszy z lat chło
pięcych nie posiadamy całkiem, ocalały dopiero niektóre 
z tych, które układał już za lilomackich czasów. Nie
które z drukowanych później poezyj odczytywał! wów
czas na studenckich posiedzeniach i pozwalał je kolegom 
poprawiać. Rzadki to u poetów wypadek, żeby sobie coś 
poprawić pozwalali.

Najstarszy wiersz.
Z tych czasów, z r. 1818, dochował się najstarszy 

ze znanych nam wierszy Mickiewicza, a zwrócony swą



treścią do Filomatów. Wiersz ten, bez tytułu, zaczyna
jący się od słów:

Już się z pogodnych niebios odma zdarła smutna —

bardzo jest ważny do poznania charakteru młodego 
twórcy. Zwraca on tam uwagę, że »się nierówną miarą 
dzielą łaski boże«, nie wszyscy jednako są uzdolnieni, 
a nawet najzdolniejszy nie jest zdatny do wszystkiego; 
rzadko jednak się zdarza, żeby ktoś był zupełnie bez ta
lentu, chodzi tylko o to, żeby też posiadać pilność, wy
trwałość i sumienność. Każdy powinien dążyć do wyż
szych celów w życiu, bez względu na nadzieję powo
dzenia.

Każdy trud zwalczony jest szczeblem do sławy —  
ale nie należy chełpić się z tego, bo do celu daleko; nie
zasypiać na laurach, lecz ciągle a ostatecznie postępo
wać naprzód.

Szczęśliwy, komu pierwsze wieńce się dostały;
Sam zyska chwalę, innych zachęci do chwały.
Lecz niech stąd marnej pychy blasków nte przywdziewa,
Wszakże owoc, nie liście, świadczą lepszość drzewa —

Spełnianie młodzieńczych, studenckich, obowiązków, 
to dopiero zaledwie liście wiosenne; do końca życia da
leko, a obowiązków będzie coraz więcej, będą coraz tru
dniejsze. Do tego trzeba się przygotować, żeby móc kie
dyś powiedzieć:

Mocniejszy jestem, cięższą podajcie mi zbroję,

Czem ktoś zdolniejszy, tem większe ma obowiązki, bo

...im kto wyżej stąpił, w  większy trud się wprzęga,
I tem się nawet zniża, że wyżej nie sięga.
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O własnym talencie miał Mickiewicz wyobrażenie 
nader skromne; uważał się stanowczo za zdolność tylko 
średnią. Prawdziwie też najstarsze jego utwory nieszcze
gólną mają wartość poetyczną; dobre w nich myśli, za
cna treść, ale forma mierna i niema w nich nic a nic, 
coby zapowiadało wielkiego poetę na przyszłość. Autor 
znał się zbyt dobrze na poezyi i zbyt wymagającym był 
od samego siebie, żeby tego nie dostrzedz. Wielkie jego 
zdolności ogólne nie przejawiały się jeszcze szczegółowo 
w poezyi. Mówił sobie może nieraz, że będzie tylko »w  po
ziomym umieszczony rzędzie« i że należeć mu się będą 
ledwie » dziesiąte wieńce«, a jednak sił swoich w tym 
kierunku coraz bardziej próbował. Sam przed sobą uspra
wiedliwiał to tem, że i mniejszy talent przydać się może 
ojczystemu piśmiennictwu, a uczucia zazdrości względem 
zdolniejszych i szczęśliwszych nie znał nawet wogóle. 
Ale istotna przyczyna coraz szczególniejszego uprawiania 
poezyi tkwiła głębiej, w czemś, o czem młody autor 
wówczas jeszcze nie wiedział, z czego nie zdawał sobie 
sprawy. On się na .poetę  r o d z i ł ,  i parł go niezależny 
odeń popęd wrodzony, któremu nie mógł się oprzeć, cho
ciażby zrazu uciekał przed nim na wydział fizyczno- 
matematyczny.

Wrodzona zdolność sama z siebie niczego jeszcze 
nie wyda, jeżeli nie będzie wspieraną usilnem kształce
niem się w swoim kierunku, jeżeli się do niej nie przyda 
szeregu zdolności takich, które nabyć można własną 
pracą przez naukę. Do tego też zabrał się Mickiewicz 
i później, gdy nabrał wysokiego wykształcenia specyal- 
nego, począł też czynić w poezyi postępy zadziwiająco 
szybkie, aż wreszcie sam spostrzedz musiał, że się —* 

[ twórcą urodził.
Życie i saslugt A. Mickiewicza, 3



Maryla.

Wśród kolegów Mickiewicza był Michał Wereszczaka, 
syn zamożnej rodziny obywatelskiej, osiadłej na dwóch 
wioskach w Tuhanowiczach i Płuźynach. Na wakacye 
zwykł był zapraszać do siebie kolegów. Tomasz Zan czę
stym tam bywał gościem, a w r. 1818 zabrał z sobą 
Adama. Rodzina Wereszczaków składała się z matki- 
wdowy, dwóch synów i córki Maryi, mającej wówczas 
lat 19, a więc o rok tylko młodszej od Adama. Wakacye 
były wesołe, wszyscy starali się o ciągłe zabawy. Mło
dzież spędzała nieraz całe noce w lasach i nad jezio
rami. Mickiewicz po raz pierwszy mógł tu prowadzić 
życie zupełnie spokojne i oddawać się bez ograniczeń 
swym upodobaniom. Znał wieś i życie wiejskie od dzie
ciństwa, a tryb życia w Nowogródku, małej mieścinie, 
niczem się niemal nie różnił od wiejskiego; ale to były 
lata pacholęce, a potem po śmierci ojca, zajęty materyal- 
nemi troskami, nieraz może nawet przygnębiony, nie mógł 
użyć całą piersią tych wrażeń, których wieś dostarczyć 
może umysłowi nieskołatanemu, mogącemu oddać się 
w zupełności świeżym tchnieniom przyrody, nie potrze
bującemu myśleć o niczem, jak tylko o otaczającej go 
harmonii wrażeń. Być na wsi, a wsi używać ,  to wcale 
nie to samo. W  Tuhanowiczach i w Płuźynach po raz 
pierwszy danem było Adamowi użyć  wsi. Powiadał po
tem, »że nigdzie na ziemi niema tak wesołego życia, jak 
w litewskich wioskach i zaściankach. Tyle tam radości, 
miłości, szczęścia wspólnego, nieprzerwanego«. Studenckie 
wakacye bez kłopotu, bez troski! Utrzymanie było za
pewnione na rządowym funduszu, Adam nie kłopotał się, 
z czego żyć po wakacyach i dokończyć studyów. o tru-
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dach czekającego nań nauczycielskiego zawodu byłby 
i tak nie myślał, a narazie używał gościnności w zamo
żnym domu, swobodny, jak ptak. Przypatrywał się światu 
i podziwiał, że taki piękny, a życie zdawało się składać 
tylko z radości, przyjaźni i cnoty. W  takich warunkach 
i w takiem usposobieniu każdy niezepsuty młodzian przy
gląda się wszystkiemu ze zdwojoną ciekawością i wszę
dzie dojrzy coś dobrego, szlachetnego, wzniosłego, każda 
drobnostka wygrywa mu niejako pobudkę do życia — 
a tembardziej umysłowi poetycznemu. Ależ bo wszyscy 
a wszyscy wydawali się tam Adamowi niezmiernie zaj
mującymi, godnymi szczególnej uwagi; każdy wieśniak 
spotkany na drodze zdawał mu się być typowym, i wszyscy 
goście Wereszczaków niezwykłymi ludźmi: i ksiądz miej
scowy, i lekarz dojeżdżający i nawet rabin sąsiedni. Czy 
te Tuhanowicze i Płużyny naprawdę tak bardzo się 
wyróżniały i stanowiły jakiś czarowny kąt Litwy, w któ
rym wszystko było jak najszczęśliwiej dobrane, jakby 
umyślnie, żeby wprawiać w zachwyt?

Był czar, istotny czar, a mianowicie: czysta dusza, 
serce proste i — dwadzieścia lat. Chłopiec wyrósł na 
młodzieńca i zaczynał żyć, a miał kilka tygodni swobody, 
podczas których napawał się życiem, pojmując je z jak 
najszlachetniejszej strony. Pączek zamieniał się w kwiat 
i czem sam był cenniejszym, tem bardziej zdawało mu 
się. że wszystko koło niego pełne jest cudownej woni. 
Czar tkwił w nim samym, w cudownej owej sile, jaką 
się pochlubić może tylko nieskażona młodość; a on my
ślał, że to koło niego wszystko wyszlaehetniało i wy
piękniało. Szczęśliwi wybrani, którym dano mieć taką 
młodość »górną«.

W  tym stanie duszy wzmagają się uczucia i szukają
3*
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wzajemności. Adam z całego serca kochał przyjaciół, 
a teraz przywiązał się do nich jeszcze bardziej; można 
powiedzieć, źe przyjaźń jego względem grona dobranych 
kolegów stawała się fanatyczną, czego dowodem później
sze utwory poetyczne. Przyjaźń ku młodej dziewczynie 
musiała się zaś zamienić w gwałtowną miłość. W  tym 
właśnie stanie duszy najłatwiej o nią, a kto pokocha 
w takim momencie życia — ten pokochał na wieczność.

Zwracający na wszystko najbaczniejszą uwagę mło
dzian jakżeż miał nie zwrócić jej na 19-letnią Maryę? 
Dojrzał też w niej dużo szczególnych przymiotów, wy
różniających ją w jego oczach z pośród wszystkich dzie
wic grona; niezwykłą ona dlań była i nawet, gdy wy
mawiał jej imię, używał niezwykłej formy: Maryla. I odtąd 
mu już była jedna tylko na świecie Maryla.

Całe towarzystwo Tuhanowieckie wyróżniało się 
rzeczywiście jedną zaletą, a mianowicie: intelligencyą. 
Maryla (nazywajmyż ją tak, jak chciał Mickiewicz) była 
starannie wychowaną i tak' wykształconą, źe mogła czy
tywać z zajęciem nawet poważne dzieła; literaturą zaś 
nadobną zajmowała się nader żywo i umiała odczuć 
poezyę. To wszystko tem bardziej zbliżało do niej Adama; 
wymiana myśli torowała drogę wymianie uczuć i dalej 
dostarczała uczuciom coraz głębszej podstawy.

Wereszczaków i Marylę znał Adam z w idzen ia  
jeszcze z dzieciństwa. Kiedy w Nowogródku młodzież 
bawiła się w żołnierzy, przypatrywała się tym grom raz 
także młodziutka Marylka. Twarz jej utkwiła widocznie 
w pamięci Adama, skoro sobie to potem przypomniał, 
a nawet pamiętał, źe owego dnia pułk dzieci nowogró- 
deckich bawił się w odsiecz Wiednia przez Sobieskiego 
i podzielony był na Polaków i Turków; Marylka przy-



patrywała się od tureckiej strony i ujrzał ją »przy cho
rągwi Proroka^.

Teraz w Tuhanowiczach grywali razem w szachy, 
chodzili na ryby i wspólnie czytywali książki. W  pięć lat 
później pisał:

Jej pełne dotąd jeszcze wszystkie okolice:
Tu po raz pierwszy boskie obaczyłem lice,
Tu mnie pierwszej rozmowy uczciła wyrazem,
Tutaj, na wzgórku, Russa czytaliśmy razem,
Altankę jej pod tymi uwiązałem chłody,
Z tych lasów przynosiłem kwiateczki, jagody,
Z tycli zdrojów, stojąc przy mnie, wywabiała wędką 
Srebrnopiórego karpia, pstrąga z kraśną centką...

Dorosła panna patrzyła zapewne z początku trochę 
z góry na studenta starszego zaledwie o rok od niej sa
mej; wkrótce jednak miłość stała się wzajemną, a po
została zawsze czystą, szlachetną, promienną.

O ustaleniu wspólnej przyszłości nie było między 
nimi mowy. On miał dopiero lat dwadzieścia, a na naj
bliższe lata żadnych widoków materyalnych takich, któ- 
reby pozwalały oświadczyć się o rękę panny z zamoż
nego domu.

Matka nie przywiązywała żadnego znaczenia do stu
denckiej miłości. Stosunku Adama do Maryli nikt nie- 
tylko nie brał na seryo, ale wogóle nie brano tego 
wcale w rachubę, przeznaczając dla Maryli na męża bo
gatego dziedzica, Puttkamera.

*
Zywila.

Po szczęśliwych wakacyach wracał Mickiewicz do 
Wilna i kształcił się dalej gorączkowo, a pisał coraz



więcej. W  styczniu 1819 r. po raz pierwszy drukował, 
ale nie wiersze, lecz tylko obszerną recenzyę poematu 
p. t  »Jagiellonida«, napisanego przez Dyzmę Tomaszew
skiego.

Następnego miesiąca wyszła w * Tygodniku wileń
skim* drobna powiastka jego pióra p, t. » Żywiła«. Pi
sana jest prozą, naśladującą staropolski język z czasów 
Zygmuntowskich. Żywiła, córka nowogródzkiego księcia, 
kocha rycerza Poraja; książę nie chce go za zięcia, a ry
cerz postanawia przemocą porwać ukochaną i w tym 
celu sprowadza wrogów i z ich pomocą zdobywa zamek 
i Żywilę. Ona jednak nie przebaczy zdrady ojczyzny na
wet kochankowi, sama go za tę zbrodnię ukarze i prze
bija go z wyrzutem, że za jej piękność zaprzedał ojczy
znę. Bardzo to charakterystyczne, że taka opowieść wy
szła z pod pióra autora co dopiero zakochanego. Miłość 
kobiety nie miała u niego nigdy przyćmić ani osłabić mi
łości ojczyzny; gotów był poświęcić swoje własne szczę
ście, gdyby tego wymagały obowiązki względem ojczyzny 
i tego samego wymagał od swej ukochanej.^

Promieniści. .1

»ŻywiIa« powstała właśnie po nawiązaniu stosunku 
z Marylą, a podczas przygotowań do rozszerzenia tajnego 
towarzystwa patryotycznych studentów. Filomaci założyli 
nowe a obszerniejsze stowarzyszenie p. n. Promienistych. 
Członkowie nie mieli składać żadnej przysięgi, zobowią
zywali się jedynie do tajemnicy. Mieli się trzymać tych 
samych przepisów, jak Filomaci, przestrzegać czystego 
życia, pilnie do nauk się przykładać i wyznaczyć sobie, 
na jakiem polu pragną służyć powszechnemu dobru; nie
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wtajemniczano ich atoli we wszystko, stanowili oni niż
szy, wstępny niejako stopień, z którego najgodniejsi mo
gliby z czasem postąpić na Filomatów, którzy wszyst- 
kiem kierowali. Sprawę urządzono tak, źe Promieniści 
całkiem nawet nie wiedzieli o istnieniu Filomatów. Mło
dzież wileńska dbałą była o ideały i wkrótce Promieni
stych było bardzo wielu.

Sama nazwa wyszła od Zana i oznaczała w studen- 
ckiem życiu zrazu zwolenników tego dzielnego przywódcy 
wileńskiej młodzieży. Zan studyował nauki przyrodnicze. 
Za owych czasów nazywano światło, ciepło, elektryczność 
i magnetyzm zjawiskami promienistemi. Obserwując ma
gnetyzm zwykły, zajął się Zan także magnetyzmem zwie
rzęcym, a z tego przeszedł potem do zastanawiania się 
nad przyczynami sympatyi i antypatyi pomiędzy ludźmi, 
wreszcie nad przyczynami miłości. —  Oto własne słowa 
Zana:

»Przypuszczałem, źe miłość jest skutkiem atrakcyi 
powszechnej, modyfikowanej siłami właściwemi istotom 
organicznym, a w szczególności ludziom; źe moc tych sił 
utrzymywała się przez c z y s t ość  i n i ew inność  du
szy i c iała;  źe się te siły rozprzestrzeniały w pewną 
około istoty delikatną atmosferę; te siły wyrażałem na
przód przez wyraz: płyn delikatniutki, a potem przez 
wyraz: promionki. Dlatego też współtowarzysze moi czę
sto przez żart nazywali mnie: płyniasty, a potem, kiedy 
się im nowym wyrazem tłumaczyłem: promionkowidz, 
promienisty. Wyraz ten, w zaciszu domowem i z rozpraw 
prywatnych utworzony, powoli używany do oznaczania 
tego, co jest dobre,  co jest piękne, rozszedł się mię
dzy akademikami. Od lat kilku w uniwersytecie pozosta
jąc, byłem szczęśliwy zjednać sobie u kolegów przychyl

— 39 —



ność i szacunek; znany im byłem z moich zatrudnień 
i z całego życia. Nie cierpiałem u kolegów złego prowa
dzenia, wyrzucałem na oczy ich mniej przystojne lub 
mniej chwalebne postępki; stąd też jedni mnie przez 
gniew, drudzy przez ironię, inni w szczerym duchu zwa]i 
promienisty ,  bardzo promienisty, arcy-promienisty, 
nadto promienisty. I przeciwnie: młodzieńców wolniej
szego życia częstokroć zwali: on nie bardzo promienisty, 
nie promienisty, wszeteczny«.

Słowa te najlepiej pouczają o dążności i charakte
rze stowarzyszenia, które miało podnosić moralny poziom 
nietylko grona wybranych, ale już ogółu wileńskiej mło
dzieży.

Kowno.

Mickiewicz, jako Filomata, brał udział w przygoto
waniach do założenia tego obszerniejszego Towarzystwa, 
ale sam już doń nie należał Kiedy ostatecznie założono 
z nowo pozyskanymi młodszymi kolegami»Promienistych«, 
dnia 10 kwietnia 1819 r., Adam musiał przez jakiś czas 
zająć się wyłącznie swojcmi prywatnemi sprawami. Do
biegało bowiem czterolecie studyów, należało załatwić się 
z końcowymi egzaminami. Pragnął zaś nietylko zdać egza- 
znina przepisane dla kandydatów nauczycielskich, ale też 
otrzymać akademicki stopień naukowy, zwany magi- 
steratem.  Egzamina powiodły się, dopuszczono go też 
do ubiegania się o ten tytuł; ustny na to egzamin zdał 
odra2u, a rozprawę napisał później. Tymczasem musiał 
wyjeżdżać do Kowna, ażeby tam przy gimnazyum od
służyć sześć lat za stypendyum rządowe, pobierane pod
czas studyów.

Wakacye spędził znowu w Tuhanowiczach, a polem
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w październiku 1819 r. wyjechał do Kowna. Mała, licha 
mieścina, życie jednostajne, bez ruchu, bezmyślność i plotki: 
oto w takie otoczenie dostał się poeta. Szkoła była w sta
rym klasztorze, mieszkanie posępne, ponure, a wszystko 
raziło jakąś martwo!ą. Ludzie byli nie bardzo mądrzy, 
ale bardzo nadęci i przekonani o wysokiej swej godności; 
przestrzegali surowo ścisłego ceremoniału pomiędzy sobą, 
a interesowali się każdym najdrobniejszym krokiem są
siadów. Poecie nudziło się tutaj, był jak na wygnaniu, 
a obywatele kowieńscy patrzali na niego, jak na raroga, 
uważając wszystko za dziwactwo, co się różniło od ich 
sposobu życia. Oni urządzali sobie obiadki i uważali to 
za główną przyjemność życia; zapraszali na nic Mickie
wicza, a on nie przychodził, pomimo, że mu stary kolega- 
profesor przedstawiał, że w ten sposób można oszczędzić 
trzecią część pensyi. Oni grywali wieczorami w karty, 
a on siedział nad literaturą angielską; oni chodzili po 

- rynku i robili plotki, a on chodził za miasto, żeby być 
samemu; oni czasem jeździli na wycieczki (z prowian
tami), a on dla samego obcowania z przyrodą lubiał czę
sto zaglądać na wieś —  piechotą.

»Jednego razu — opowiada Mickiewicz —  postano
wiłem z Kowna odbyć podróż piechotą do Juzborga. 
Kiedy się o tym projekcie dowiedziano, prefekt i wszyscy 
jednym głosem zawołali, że to rzecz niesłychana! Któż 
znowu pomyślał odbywać podróż piechotą! Namówiłem 
jednak Nidowickie^o do niej, ale ten wymógł na mnie, 
że przynajmniej z Kowna wyjedzicmy w powozie; dalej 
szliśmy pieszo«.

W  szkole także nie było nic przyjemnego. Sama 
natura artystyczna Mickiewicza przeciwną była zawo
dowi nauczycielskiemu. Ten stan jest przykry nad wszelki
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wyraz jeszcze dzisiaj, wśród poprawionych znacznie sto
sunków, i to nawet dla tych, którzy z powołania mu się 
poświęcili, którzy rodzili się do nauczania; cóż dopiero 
dla kogoś, kto nie miał wcale do tego usposobienia? 
A do tego nie podobał mu się przepisany program wy
kładów literatury, według którego miał nauczać; uważał 
go za zupełnie niestosowny. Spisał swoje uwagi i pro
jekty i wysłał do wyższej władzy, skąd —  całkiem nie 
dostał odpowiedzi.

Jedynym domem, w którym bywał, był dom pań* 
stwa Kowalskich. On był lekarzem w Kownie, najintelli- 
gentniejszy z całego miasta; u niego można było mieć 
świeże gazety i nowe książki. Pani Kowalska była osobą 
nader przyjemną, a przytem bardzo piękną. Z częstego 
bywania Adama u nich jakżeżby mogły nie powstać 
plotki ? Kowalski był człowiekiem za rozumnym, żeby się 
na plotki chwytać, a Mickiewicz zbyt zacnym, żeby do 
nich dostarczyć jakiego choćby pozoru, zwłaszcza, że ko
chał z całej duszy Marylę, Nie chcąc jednak narażać 
pani domu na złe języki, musiał bywać rzadziej i tem 
częściej chodzić za miasto.

Miał jednę ulubioną przechadzkę nad rzeką Wiliją; 
zaciszne to miejsce wspominał potem chętnie i uwiecznił 
w swych pieśniach.

Wili ja, naszych strumieni rodzica,
Dno ma złociste i niebieskie lica. 
« ■ * • * • • * • • • ■ *

Wilija w milej Kowieńskiej dolinie 
Śród tulipanów i narcyzów płynie.

Wilija gardzi doliny kwiatami,
Po szuka Niemna, swego oblubieńca.



Niemen w gwałtowno pochwyci ramiona, 
Niesie na skaty i dzikie przestworza.,
Tuli kochankę do zimnego łona
I giną razem w głębokościach morza.
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Serce i potok ostrzegać daremnie!

Ulubione to przez poetę miejsce nazwano polem Do
liną Mickiewicza. Młode drzewka wyrosły na wielkie 
drzewa, a gdy sławą Adama okryła się cała Polska, 
w Kownie przybyło też z postępem czasu intelligcncyi,
i mieszkańcy, dumni z pobytu wielkiego poety w swem 
mieście, pielęgnowali starannie, co on polubił, dbali o utrzy
manie doliny w jak największym porządku i o przyozdo
bienie jej. Dolina ta stała się z czasem jakby zamiejskim 
parkiem dla Kowna, ale parkiem uświęconym, otoczonym 
czcią, wzbudzającym wyższe uczucia przez cześć dla tego, 
który tam niegdyś samotny się przechadzał.

Za naszych czasów Moskale wycięli tam na złość 
najpiękniejsze drzewa. Wypadek Len posłużyć może za 
dowód, jak g łupim ludziom daje często rząd rosyjski 
władzę w ziemiach polskich.

Złamane życie.

Na wakacye wybrał się Adam znowu do Tuhano- 
wicz. Trzeci już raz tam przyjeżdżał w sierpniu 1820 r. 
Ale tym razem inaczej na niego patrzano.

Dwudziestodwuletni profesor gimnazyalny był czło
wiekiem wprawdzie jeszcze bardzo młodym, ale już na 
stanowisku i już nie można go było traktować, jak stu
denta. Dwa lata trwała jego miłość ku Maryli, a oto 
znowu przyjeżdża; może chciałby lak przyjeżdżać cią
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gle? — To pytanie zadać sobie musieli Wereszczakowie. 
A  czyż panna z takiego domu mogłaby wyjść za nau
czyciela z gimnazyum, za chudopachołka, nie mającego 
ani grosza majątku? Za literata, za człowieka, który 
nigdy majątku mieć nie będzie? Za sztachetkę z Zaosia, 
za syna adwokata z małego miasteczka, który nawet nie 
zebrał majątku dla dzieci? Jak świat światem, coś po
dobnego uważałaby sobie za ubliżenie każda zamożna 
szlachecka rodzina. Był wprawdzie Mickiewicz człowie
kiem przezacnym, bardzo miłym i niepospolicie zdolnym; 
wiedzieli o tem, uznawali to najzupełniej, ale meza l i ans  
swoją drogą.

Miłość bywa rozmaita, bo każdy kocha po swojemu. 
Maryla była egzaltowaną panną, i sama nie wiedziała, 
czego chce. Pozwalała się Adamowi kochać i nie taiła 
się ze swą wzajemnością, ale nie zdawała sobie z tego 
sprawy, że to nakładało na nią pewne obowiązki wzglę
dem tego, którego sama uważała za wybrańca swego 
serca. Mickiewicz pojmował miłość zupełnie platonicznie
i byłby zupełnie czuł się szczęśliwym, gdyby posiadając 
serce swej ukochanej mógł ją widywać i w obcowaniu 
z nią znajdywać oddźwięk stały własnej duszy. Wyobra
żał sobie, że Maryla będzie dobrym duchem jego życia, 
jego natchnieniem. Nie myślał dotychczas o zakładaniu 
ogniska domowego, ani też Maryla nie dawała nigdy do 
zrozumienia, że uważa się za jego przyszłą żonę. Zamiar 
matki i braci wydania jej za Puttkamera zmusił jednakże 
zakochaną parę do zastanowienia się nad własną przy
szłością; idealna miłość musiała zająć jakieś zdecydo
wane stanowisko wobec sprawy małżeństwa. Na ślub 
z Mickiewiczem nie byłaby przystała rodzina Wereszcza- 
ków; Mickiewicz nie żądał też tego, ale sądził, że w ta



kim razie Maryla wogóle za mąż nie pójdzie i nie będzie 
niczyją żoną. To była jedyna droga właściwa dla Maryli, 
chcącej się uważać za bohaterkę miłości. Ale do tego 
miała za mało charakteru. Umiała pięknie o miłości mó
wić, przyrzekała wierność uczucia, ale co to miało mieć 
za znaczenie wobec tego, że wychodziła zarnąż za in
nego? Na zapełnienie życia pozbawionego szczęścia w mi
łości wskazywała Adamowi naukę, poezyę, sławę, przy
jaciół, życie publiczne, ale na drogę tego życia sama mu 
dawała gorzki piołun.

Teorya platonicznej miłości stawała się sentymen
talną komedyą, skoro się z innym wchodziło w niepla- 
toniczne związki. Nie rozumiała tego egzaltowana głowa 
Maryli: roiła sobie, że pozostanie wierną jednemu pomimo 
małżeństwa z drugim i długo jeszcze po ślubie zdołała 
wmówić w samego Adama tę teoryę, bądźcobądź krętą. 
Po ślubie długo nie stała się małżonką swego męża i żyła 
z nim tylko, jak z przyjacielem, w związku pozornym. 
Jej ten pomysł wydawał się poetycznym i mniemała, że 
uczyniła wszystkim zadość: rodzinie, mężowi i kochan
kowi; naprawdę jednak pomysł był niedorzecznym, a na 
zawsze niewykonalnym, a przytem i nieuczciwym wobec 
poślubionego męża; naprawdę było to oszukiwanie i Putt- 
kamera i Mickiewicza. Droga wybrana przez Marylę była 
drogą krętą, a dla Adama było tem gorzej, źe przedłu
żało to niepotrzebnie stosunek ich po ślubie z Puttkame- 
rem. Zacny i wielkiego hartu był to charakter, skoro 
z takiego nienaturalnego stosunku wyszedł bez szwanku, 
bez grzechu.

Puttkamer był porządnym człowiekiem i zacnym 
obywatelem. Starszy o cztery lata od Mickiewicza, odbył 
kampanię roku 1812 w wojsku francuskiem, dostał się
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do pruskiej niewoli, a po upadku Napoleona wrócił go
spodarować do swych dóbr na Litwie. Na kaprysy po
ślubne swej żony był dziwnie wyrozumiały; nie było też 
nigdy żadnych przykrości pomiędzy nim a Mickiewiczem.

Rozstawszy się z Marylą wyjechał Mickiewicz do 
Wilna, gdzie przyjaciele Filomaci czynili właśnie przygo
towania do nowej organizacyi młodzieży, pod nazwą 
Filaretów. Nie brał jednak udziału w tych pracach i brać 
nie mógł, bo zachorował obłożnie. Ciężko przypłacił od
mowę Maryli; choć się podźwignął z choroby, została 
melancholia, która czasem tak się wzmagała, źe nawet 
myślał o samobójstwie. Musiał użyć całego hartu ducha
i wytężyć wszystkie siły, żeby zapanować nad swą bo
leścią. Myśl o ojczyźnie, myśl o obowiązkach względem 
narodu utrzymywała go, potem koiła, aż wreszcie ule
czyła o tyle, że mógł działać i tworzyć. Ale zupełnie 
uleczonym nie był nigdy; życ i e  mia ł  już  złamane.

Złamane życie staje się z czasem zazwyczaj także 
zmarnowanem. Kto się od tego skutku ochroni, ten ma 
w sobie siłę moralną większą od największych nie
szczęść, ten silniejszy widać od swego losu, niezawisły 
od przygody.

Filareci.

Stowarzyszenie Promienistych rozrosło się bardzo; 
zbyt było liczne, ażeby mogło w murach uniwersytetu 
pozostać tajnern; wiedzieli też o nim wszyscy. Natenczas 
Zan wystarał się w maju 1820 r. u rektora o pozwo
lenie na założenie Towarzystwa Przyjaciół pożytecznej 
zabawy i w tem jawnem stowarzyszeniu organizował 
Promienistych; ta bowiem nazwa, już utarta, pozostała 
im. Do towarzystwa tajnego, mającego podlegać ściślej
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szemu kierownictwu Filomatów, przypuszczono najdziel
niejszych z pośród Promienistych, bacząc przedewszyst
kiem na takich, którzy odznaczali się zdolnościami do 
nauk i z nich złożono nowy tajny związek t. z. Filare
tów, t. j. przyjaciół cnoty. Było to właśnie podczas cho
roby Mickiewicza w Wilnie. Filareci dzielili się na grona 
według nauk, którym się poświęcali, a grona te nazywały 
się według różnych barw, jak np. poeci stanowili zwią
zek zwany błękitnym, prawników nazywano związkiem 
liliowym i t. p. Żadne grono nie miało mieć więcej nad 
24 członków; toteż na niektóre nauki wypadły po dwa
i trzy związki. Na wsparcie ubogich kolegów założono 
kasę pożyczkową, do której płaciło się przy wpisie i na 
początku każdego roku szkolnego po dwa ruble, a nadto 
wkładkę miesięczną po złotemu. Kupowano też z tych 
pieniędzy książki i prenumerowano pisma peryodyczne 
zagraniczne do wspólnego użytku. Każdy związek miał 
tak zwanego Przewodnika, Radcę ogólnego i Sekretarza. 
Członkowie mieli obowiązek pracować czynnie w zakresie 
swej nauki i wypracowania swe odczytywać na posie- 
deniach. Wkrótce było dwustu członków.

Szereg krzywd.

Mickiewicz miał być na 1-go września w Kownie, 
bo od tego dnia rozpoczynał się rok szkolny. Zmuszony 
chorobą do zatrzymania się w Wilnie uwiadomił o tem 
dyrektora szkół gubernii wileńskiej i rektora uniwersytetu. 
Choroba przewlokła się i dopiero 16 września stanął 
Mickiewicz w Kownie —  a tu zastał pismo urzędowe, 
oskarżające go o zaniedbanie obowiązków i skazujące na 
karę — zatrzymania pensyi. W  usprawiedliwieniu swem
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powołał się na trzech lekarzy i na aptekarza, u którego 
były zapisywane dlań recepty, a na to dostał odpowiedź, 
że »nierozsądnie i po dziecinnemu się tłómaczy, przeto 
zasłużył na ukaranie, postępku swego nie usprawiedliwił; 
przez wzgląd tylko na jego młodość i niedoświadczenie 
rząd uniwersytetu postanowił przesłać mu teraz upo
mnienie, powrócić go do pensyi nauczycielskiej... z tem 
zastrzeżeniem, iż »nadal podobne postępki ściągną surową 
karę«.

Uznany za niedbałego przez prawdziwie nierozsądną 
zwierzchność, złamany zawodem w miłości, doznał wkrótce, 
w październiku, drugiego ciosu przez śmierć matki. Coraz 
bardziej oddalał się od ludzi, co znowu zwiększało me
lancholię. W  tych warunkach doszła go wiadomość o ślu
bie Maryli, który się odbył dnia 2 lutego 1821. Adam 
doznawał coraz cięższych napadów melancholii. Chciałby 
się przynajmniej wyrwać ze strupieszałego Kowna, zmie
nić posadę, dostać się gdzieś między innych ludzi; ale 
» zabroniono mu nadziei lepszego placu« —  nie miał 
protekcyi! Byłby z ochotą podał się cackiem do dymisyi, 
ale zły stan zdrowia przeszkadzał przerzuceniu się na 
jakie inne pole, środków do życia poza pensyą nie miał, 
a choroba wymagała wydatków. W  lipcu 1821 podał się
o urlop na rok. Wtem właśnie otwarły się dwa wakanse; 
posady w Winnicy i w Krzemieńcu. Podawali się kandy
daci tacy, którzy całkiem nie posiadali kwalifikacyi uni
wersyteckich, jeden nawet »ani pocztą« nigdy nie był 
na uniwersytecie! Podał się też Mickiewicz, ale —  nie 
miał protekcyi! Rektorowi napisał wtenczas własny jego 
syn, Franciszek Malewski: »Po co uczyć się w semina- 
ryum uniwersyteckiem, jeśli można, wpad ł s z y  w dobre
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łaski  czy j eś ,  zaj eżdźać raioj sca, maj ące być właściwie 
zasługi i zdolności nagrodą«.

Mickiewicz otrzymał przynajmniej urlop—  ale urwano 
mu na ten rok trzecią część pensyi, tak źe zamiast 
300 rubli, miał tylko 200 rocznie. Urlop miał się zaczy
nać od września, ale dopiero 13 listopada doszło pismo 
z ministerstwa do Wilna; stracił petent półtrzecia mie
siąca urlopu.

W  ciągu tego roku wolnego od nużących zajęć pro
fesorskich wyszedł pierwszy tom jego poezyj. Chciał wy
jechać za granicę w podróż naukową; były na to sty- 
pendya rządowe, które otrzymywali ludzie nie mogący się 
wcale porównać z Mickiewiczem. Ale rektor oświadczył, 
źe »pretensya Mickiewicza jest bez sensu«. Kurator je
dnak ks. Adam Czartoryski oświadczył się za Adamem 
podczas swej bytności w Wilnie w kwietniu 1822; umiano 
jednak tę sprawę tak przewlec, że nadzieje poety spełzły 
na niczem.

W  grudniu 1821 Adam znów ciężko zachorował, 
z końcem stycznia 1822 był jeszcze bardzo osłabiony. 
Jeździł nad morze, do Połągi i robił krótsze wycieczki 
wiejskie. Zwolna uspakajał się; na Zielone Święta poje
chał z kolegą Kazimierzem Piaseckim do Bolcenik —  do 
Maryli. Stosunek ich pozostał zupełnie czystym. Jej wi
dok i rozmowy najbardziej go uspakajały, jak sam ze
znaje.

Śledztwo o Promienistych.

Podczas urlopu o mało co Mickiewicz nie był uwię
ziony.

Świetność edukacyi publicznej w krajach zabranych, 
prowadzonej roztropnie w duchu narodowym przez ks.

Życie i zasługi A. Mickiewicza.
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Adama Czartoryskiego, była solą w oku znacznego stron
nictwa wśród Moskali, którego marzeniem była zagłada 
polskości. Stronnictwo to miało niejako widomą swą 
głowę w wielkim księciu Konstantym, rezydującym w War
szawie. Tam coraz bardziej ścieśniano konstytucyę Kró
lestwa Kongresowego, utworzonego w r. 1815 i dopu
szczano się coraz częściej pogwałceń ustawy. Osoby 
niechętne narodowi polskiemu pozyskiwały coraz więcej 
wpływów na dworze petersburskim, a sam car Aleksan
der I, sławiony przedtem »jako wskrzesiciel imienia pol
skiego «, jeżeli kiedykolwiek był szczery, teraz począł się 
zmieniać. Wileński generał-gubernator, Rymskij Korsakow, 
poduszczał coraz bardziej na Polaków sfery dworskie, 
a książę Czartoryski coraz mniej znajdował posłuchu 
w Petersburgu. Obalić jego stanowisko i odjąć mu urząd 
kuratora okręgu naukowego wileńskiego, stało się najbliż
szym narazie celem coraz możniejszej koteryi moskiew
skich siepaczów; potem miało nastąpić zamknięcie uni
wersytetu w Wilnie, a potem cały szereg dalszych środ
ków ucisku.

Chodziło o to, żeby znaleźć jakikolwiek pozór prze
ciw księciu i uniwersytetowi. Książę zdawał sobie dobrze 
sprawę z grożącego niebezpieczeństwa i przewidywał 
nawet, z której strony może nastąpić atak. Właśnie w uni
wersytetach niemieckich szerzyły się tajne stowarzyszenia 
czysto po l i t y c z ne ;  w r. 1819 student uniwersytetu 
w Mannheim zasztyletował radcę Kotzebułego za to, że 
w liście do cara Aleksandra I wyraził się, że narody nie 
mają wcale prawa do wolności i stworzone są do abso
lutnych rządów. Wszędzie studenci występowali przeciw 
panującemu absolutyzmowi, a więc przeciw ówczesnym 
tronom. Książę wiedział, że wileńska młodzież nie ma



zgoła żadnego związku z temi zagranicznemi towarzy
stwami, ale właśnie w Kongresówce odkrywano tajne 
spiski patryotyczne, które drażniły cara; zachodziła obawa, 
czy z tymi spiskami młodzież związku nie ma? W  razie, 
gdyby w Wilnie wykryto jakie tajne stowarzyszenie mię
dzy młodzieżą, stronnictwo nieprzyjazne nieomieszkałoby 
przedstawić tego w Petersburgu, jako zamach rewolu
cyjny* choćby towarzystwo było w rzeczywistości naj- 
niewinniejsze. Młodzież jest nieostrożna, nieprzezorna, 
łatwo więc dostarczyć może wrogom pożądanego pozoru 
przeciw uniwersytetowi. Toteż książę nie życzył sobie 
wogóle żadnych takich towarzystw i z dwojga złego wy
bierając mniejsze (i to bez porównania mniejsze), wolał 
wszelkich towarzystw, nawet j awnych, zawczasu zakazać. 
Wydał w tym celu poufne zlecenia, których »wypełnienie 
dokładne i uchronienie się od wszelkiego pozoru zabez 
p i eczy  uniwersyte t ,  s zko ły  i samych uczniów 
od bardzo  n i epr zy j emnych  g roz i ć  im mogą
cych w y p a d k ó w «; tak pisał do rektora w listopadzie 
1821 roku. W  kwietniu 1822 r. dowiedział się o istnieniu 
Promienistych; wielkie szczęście, że nie dowiedział się
o tem przedtem kto z wpływowych Moskali! Na wszelki 
tedy wypadek, żeby mu nic nie można było zarzucić, 
kazał wdrożyć śledztwo, które urządzono w taki sposób, 
żeby całą sprawę zamazać i ubić. Stowarzyszenia uprze
dzone o grożącem im niebezpieczeństwie, rozwiązały się, 
a papiery spalono. Pozostał tylko nieliczny związek Filo
matów, złożony ze starszych, rozsądniejszych i ostrożniej
szych; tego stowarzyszenia nigdy też nie wykryto.) j  H 

Komisya śledcza złożoną była przez księcia z pro
fesorów Bojanusa, Kłągiewicza i Łoboyki; ci kazali odbyć 
rewizyę u Zana, Mickiewicza (bawiącego w Wilnie na
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urlopie) i u Teodora Łozińskiego, a potem wezwali ich 
do śledztwa. Nie znaleziono przy rewizyach nic takiego, 
coby było kompromituj ącem, więc też i śledztwo poszło 
gładko. Promieniści zamienili się przecież w legalne To
warzystwo Przyjaciół pożytecznej zabawy, zatwierdzone 
przez rektora, o istnieniu ich przedtem, jako zorganizo
wanego stowarzyszenia, nie było całkiem mowy. Gdy 
dnia 1 maja 1822 przyszła kolej na śledztwo Mickiewicza, 
mógł z czystem sumieniem powiedzieć, źe nie był człon
kiem, bo przecież rok przed założeniem przestał już być 
studentem uniwersytetu; było to zupełnie zgodne z pra
wdą. Komisy a orzekła, źe nie było nic podejrzanego
i papiery śledcze odesłała kuratorowi. Już 7 maja 1822 
komisya ukończyła swoje czynności i sprawa zdawała się 
być załatwioną. Zamach na uniwersytet nie udał się na 
razie. Komisyi też nic nie można było zarzucić, bo rze
czywiście niczego nie wykryła.

Ale wkrótce ks. Czartoryski przestał być kuratorem, 
a na jego miejsce dano senatora Nowosilcowa, zajadłego 
wroga Polaków — wśród Filaretów zaś miał się znaleźć 
zdrajca. Zanim to nastąpiło, Mickiewicz stał się sławnym.

Pierwszy tom poezyj.

Z początkiem r. 1822 miał już Mickiewicz przygo
towany tom wybranych do druku poezyj. Ale księgarz 
wileński nie chciał ich wziąć w nakład, tłómacząc się 
tem, że nikt nie kupi poezyj pisanych w Wilnie, a nie 
w stolicy: w Warszawie. Wtenczas filareta Jan Czeczot 
wpadł na pomysł ogłoszenia prenumeraty na pokrycie 
kosztów druku; liczni znajomi autora podpisywali prenu
meratę o tyle przynajmniej, że można było umówić się
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z drukarnią o druk 500 egzemplarzy. Mały tomik wyszedł 
z początkiem czerwca 1822.

Choćbyśmy skądinąd nie wiedzieli o wielkiej pracy 
Mickiewicza nad rozwojem swego talentu, musielibyśmy 
się domyśleć na podstawie różnicy wartości dawniejszych 
jego wierszy, a tych, które w r. 1822 oddawał do druku. 
Były to »Ballady i Romanse«, krótkie poemaciki, najroz
maitszej treści. Najbardziej znaną jest ballada »Powrót 
taty«, bo się jej uczą na pamięć dzieci polskie. Zabawna 
jest »Pani Twardowska«, a obok niej poważne »Świteź«
i »Świtezianka«. Treść znacznej części zaczerpnięta jest 
z pieśni i opowieści gminnych, niektóre zaś służyły auto
rowi do wygłoszenia własnych myśli. Tak np. w wierszu 
p. t. »Romantyczność« powiada:

Czucie i wiara silniej mówi do mnie, 
ftiż mędrca szkiełko i oko.
Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce;
Nie znasz praw żywych, nie obaczysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!

O ten tomik ballad zawrzał spór w całej Polsce; 
jedni gorąco chwalili, drudzy potępiali; widocznie tedy 
było w nich coś nowego, bo tylko rzecz nowa, niezwykła, 
wywołuje namiętne, a sprzeczne sądy. Nowością było, że 
autor przyznawał wartość poczyi ludu prostego, używał 
jej do swoich wierszy, a nawet ją naśladował. Tego nie 
robił żaden z współczesnych wsławionych warszawskich 
poetów. Ich poezya była salonową, a gust Mickiewicza 
uważali za ordynarny; oni nawet przypuścić nie chcieli, 
żeby pod chłopską strzechą mogła być także poezya, 
godna uwagi artysty; uważali to za obniżenie poziomu 
literatury, za uchybienie godności narodowej poezyi.
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Raziła ich też wybujałość uczucia w tych poezyach. 
Starsi rymotwórcy polscy niewiele miejsca pozostawiali 
uczuciom w swoich poezyach. Utwory ich były rozpraw
kami bardzo rozsądnemi i roztropnemi, które spisywali 
wierszem; przewaga zimnego namysłu nad porywczem 
uczuciem uważaną była za rzecz zupełnie właściwą poezyi 
artystycznej. Mickiewicz zaś poszedł wprost przeciwną 
drogą i na szczycie poezyi osadził nie rozum, lecz serce.

Trzecim kamieniem obrazy była nowa forma utwo
rów. Rodzaj wiersza, dobór wyrazów i porównań poe
tycznych był u Mickiewicza zupełnie inny, niż dotychczas. 
On każdą rzecz nazywał śmiało po imieniu, a styl sto
sował do rodzaju poezyi, podczas gdy tamci pewne tylko 
wyrazy uważali za poetyczne, a styl mieli wszyscy 
zawsze jeden i ten sam.

Pseudo-klasyeyzm francuski.

Literatura polska, jako cząstka literatury powszech
nej, pozostaje w związku z piśmiennictwem ogólnem euro- 
pejskiem. Poezya rozkwitnęła u nas w XVI wieku, kiedy 
przewagę miała w Europie literatura włoska. W  połowie 
wieku XVII przewaga ta literacka zaczęła się przenosić 
z Włoch do Francyi. U nas równocześnie literatura upa
dała, aż wreszcie prawie całkiem jej nie było; odrodziła 
się dopiero w okresie rozbiorów, za Stanisława Augusta, 
a źe początkowo nasi pisarze nic czuli się bardzo na 
siłach, więc rzucili się do naśladowania literatury fran
cuskiej, a to tem bardziej, źe to w całej Europie było... 
modnem.

Największe arcydzieła poezyi pochodziły od staro
żytnych Greków (Homer, Sofoklcs, Pindar), ale rzadko
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kto znał dokładnie ich język; o starożytnej klasycznej 
poezyi sądziło się zazwyczaj według poetów rzymskich, 
naśladowców Greków, a więc z drugiej ręki. Potem i tego 
nawet było coraz mniej; nie każdy zaglądał nawet do 
dawnych łacińskich poetów, ale każdy miał pretensyę, 
że się na nich zna i że pisze na sposób klasyczny, t. j. 
starożytny. Jeden za drugim powtarzał bezmyślnie, aż 
w końcu wyniknęły z tego bałamutne i mylne zupełnie 
zapatrywania na poezyę; w unię klasyczności głoszono 
niejedną zasadę i regułę, do której by się wcale nie przy
znali dawni wielcy greccy mistrze. Toteż ten okres lite
ratury zowie się niby - klasycznym, czyli pseudo-kla-  
sycznym.

Znając niedokładnie małą tylko cząstkę starożytnej 
literatury, chciano na tej podstawie wyrokować na wieki
o prawidłach poezyi. Rzymianie byli chłodni, praktyczni 
nawskróś, dalecy od wszelkich uniesień nawet w poezyi; 
najbardziej się u nich wykształcił ten rodzaj poezyi, 
który jest najbliższym prozy, t. j. poezya pouczająca, 
czyli d ydak t y c zna ;  w sztucznych rymach podawano 
przepisy do praktycznych zajęć, do rolnictwa, sadownic
twa, hodowli bydła i t. p. Na to rzucili się francuscy 
poeci, a za nimi i naszym zdawało się, źe szczytem poezyi 
byłby wierszowany opis gospodarstwa wiejskiego, czyli, 
jak mawiano: Ziemiaństwo. W  całej Europie pojawiały 
się nudne poematy na ten temat. Poeta nic nie odczuwał, 
ale piłował swoje wiersze na zimno, dbając tylko o to, 
żeby w niczem nie wykroczyć przeciwko przepisom fran
cuskich krytyków. W  tem naśladownictwie francuskiego 
pseudo-klasycyzmu ginął zupełnie w poezyi duch naro
dowy; wszyscy teź ci poeci różnych narodów zupełnie 
byli do siebie podobni, różnymi językami pisali jedno

— 55 —



i to samo i tak samo. Przestali być twórcami, a stali się 
dobrowolnie naśladowcami, a ozem dokładniej starali się 
naśladować, w tem ciaśniejszem kręcili się kółku. Nowego 
nic nie chcieli dopuścić. Kując wiersze według stałych 
prawideł bawili się w rymotwórczą sztukę, która ogółu 
narodu nie mogła zainteresować, bo brakło jej do tego 
treści, któraby porwała za sobą ogół. Krępowali wyobraźnię, 
a przez to odjęli poezyi główną jej siłę...

Romantyzm.
Przeciwko temu powstała garstka autorów najpierw 

w Anglii, a potem w Niemczech. Spostrzegli się, że naj
większą zaletą twórczą w sztukach pięknych jest orygi
nalność, że tedy trzeba zerwać ze ślepem naśladowni
ctwem i wyzwolili się z pęt pseudo-klasycyzmu. Nie 
chcieli słyszeć o żadnych przepisach, opierając się na 
tem, że kto się na poetę rodził, ten sam najlepiej będzie 
wiedział, jak ma pisać. Było to ogłoszeniem wolności 
w dziedzinie poezyi: niechaj każdy pisze według swego 
natchnienia, niech pisze, co czuje, co go zajmuje, żeby 
była zgodność myśli ze słowem i s z cze rość  uczucia.

Dobroczynne były skutki tego przełomu. Zniknęła 
jednostajność, a nastała obfita rozmaitość w literaturach 
europejskich; każdy był przedewszystkiem sam sobą, 
a więc okazały się też narodowe cechy w poezyi. Z za
pałem opiewał poeta, co było bliskiem jego sercu i roz
wijał coraz bardziej swój talent, skoro mógł się kiero
wać własnem zamiłowaniem. Toteż, w ciągu stu lat po
wstał szereg wielkich poetów we wszystkich narodach 
europejskich, tak, że nowożytna poezya dorównała naj
zupełniej klasycznej greckiej. Wrócono poezyi serce i od
tąd też ona na nowo do serc przemawia,



W  przeciwieństwie do pseudo-klasycy zmu puszczono 
cugle wyobraźni. Dopuszczono do poezyi świat nadzmy- 
słowy i całą fantastyczność wierzeń ludowycli; nic od
rzucano żadnego tematu, z którego dała się wykrzesać 
iskra poezyi, a rozszerzywszy w ten sposób zakres treści, 
rozszerzono przez to samo słownik poetyczny, bo potrze
bowano mnóstwa wyrazów, bez których pseudo-klasycy 
mogli się obejść. Cały język wciągnięto do poezyi, a za 
to poczya wpłynęła na wykształcenie języka, na uszla
chetnienie i wydoskonalenie go. Dozwolonem być miało 
wynajdywać nowe formy poetyczne, szukać sobie samemu 
dróg nowych, nieznanych Francuzom, a choćby nawet 
starożytnym Rzymianom i Grekom. Jcdynem prawidłem 
być miało, że dla poezyi niema prawideł.

Mieli słuszność. Czyż bowiem dla najstarszych poe
tów, mianowicie starożytnych greckich, spisywał kto pra
widła? Najpierw była cała poczya grecka, a potem do
piero uczony grecki, Arystoteles, założyciel umiejętności, 
prawidła spisał. Pseudo-klasycy powoływali się ciągle na 
t. z w. poetykę Arystotelesa, niepomni, że on w swej 
książce o poezyi wysnuł jej prawidła z tego, co by ł o  
przed nim. Prawidła te były więc poprostu stwierdzeniem, 
jak greccy poeci przedtem pisywali, a nie wskazówkami, 
jak przyszli pisywać mają. Arystoteles prawideł swych 
sam sobie nie wymyślił, ale ułożył je z gotowych już od 
dawien dzieł poetów. Gdyby poeci przed nim byli pisy
wali inaczej, on byłby inne spisał z tego prawidła. Poe- 
zya rządziła i kierowała nim, ale nic on nią i nie miał 
też do tego najmniejszych pretensyj. Dopiero Rzymianie, 
pozbawieni w poezyi prawie całkiem zdolności twórczej, 
chwycili się poetyki Arystotelesa, ścieśnili ją i nieco prze
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kręcili, a potem do reszty obrobili poetykę pseudo-klasycy, 
którzy samego Arystotelesa nawet jaz nie czytywali.

Jak Homer, Pindar, Sofokles nadali poezyi prawidła 
w świecie starożytnym, które Arystoteles potem tylko 
spisał, tak też i nowożytni poeci mieli wszelkie prawo 
sami sobie być prawodawcami i nie troszczyć się o ni
czyje sztuczne przepisy. Wytrysnęło też nowe dla ludz
kości źródło poezyi w natchnieniu takich wielkich poe
tów, jak Byron angielski, niemieccy Goethe i Schiller, 
a potem u nas Mickiewicz.

Nowy kierunek poezyi lubował się w tematach śre
dniowiecznych, z czasów rycerskich; a źe te sprawy i sto
sunki nazywano wówczas romantycznemi, więc też od 
tego nazwano i nową poezyę romantyczną, kierunek jej 
romantyzmem,  a ich samych romantykami .

Romantycy odwracali się z największą niechęcią, 
a nawet z lekceważeniem od francuskiego pseudo-klasy- 
cyzmu, ale cenili klasycyzm prawdziwy, t. j. poezyę 
starożytnych mistrzów, byle tylko nie żądano, żeby ich 
ślepo naśladować mieli i byle obok tej starej wielkiej 
poezyi uznano drugie jej źródło, a mianowicie: poezyę 
ludową każdego narodu.

Ballady i Romanse.

Na wartości poezyi ludowej poznano się najwcze
śniej w Anglii, gdzie już w pierwszej połowie XVIII w. 
zbierano pieśni gminne, a poeta Burns nawet je wpro
wadził do literatury. Kwitnęła poezya ludowa najbardziej 
w Szkocyi i to w formie t. zw. ballad. »Jestto powiastka 
(słowa Mickiewicza), osnuta z wypadków życia pospoli
tego, albo z dziejów rycerskich, ożywiona zwyczajnie dzi
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wnością ze świata romantycznego, opiewana tonem me
lancholijnym, w stylu poważna, w wyrażeniach prosta
i naturalna*. Od Anglików przeszła ballada do literatury 
niemieckiej, a do polskiej wprowadził ją Mickiewicz, za
chowując najzupełniej narodowy charakter ludowych te
matów i stosując do tego sposób pisania. Ballady Mickie
wiczowskie nie są też wcale naśladowaniem ani angiel
skich, ani niemieckich i różnią się bardzo tak od tych, 
jakoteż od tamtych.

^Podobne są (dalsze słowa Mickiewicza) do ballad 
romanse (romance), szczególniej w Hiszpanii i Francyi 
(wśród ludu) upowszechnione; tem wszakże różnią się od 
ballady, iż poświęcone są czułości; mniej więc do nich 
wpływają zmyślenia dziwne, a forma pospolicie drama
tyczną bywać zwykła; styl zaś jak największą naiwno
ścią i prostotą zalecać się powinien«.

Takie znaczenie ma tytuł pierwszego tomu poezyj 
Adama: Ballady i Romanse.

Do tego tomu dodał Mickiewicz >'Wiersze różne«, 
a mianowicie sonetl) ze wspomnieniem Maryli —  od 
XVII wieku pierwszy znowu sonet w naszej poezyi; poe
mat p. t. »Warcaby«, gdzie na końcu zuowu Marylę 
wspomina, i wiersz p. t. »Żeglarz«, pamiątka czarnej 
chwili rozpaczy po jej stracie. W  Balladach i Roman
sach często też o niej jest mowa. Jest atoli jeszcze jeden 
wiersz, zupełnie odmiennej natury, a mianowicie »Hymn 
na dzień Zwiastowania N. P. Maryi«, piękne świadectwo 
katolickich uczuć poety, który w religijnem natchnieniu
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szukał ukojenia swych bólów. Wiersz ten należy do pereł 
polskiej poezyi, i nie każda literatura tak wzniosłym hy
mnem poszczycić się może. Dziwna też rzecz, że wiersz 
ten bardzo mało jesl znany, prawie że zapomniany; za
sługuje zaś na rozpowszechnienie i jako klejnot narodo
wej poezyi i jako piękne świadectwo wzniosłej duszy 
autora.

Hymn na dzień Zwiastowania N. P. Maryi.

Pokłon przeczystej Rodzicy!
Nad niebiosa twoje skronie,
W gwiaździstych wieńcach płonie,

Jehowie na prawicy.

Ninie, dzień tobie uświęcamy wierni,
Śród twego blyśnij kościoła,
Oto na ziemię złożone czoła,
Oto śród niemej hojaźnią czerni,
Powstaje prorok i woła:
Uderzam organ twej chwale,
Lecz z bóstwa idzie godne bóstwa pienie,
Śród twego blyśnij kościoła!
I spuść anielskie wejrzenie!
Duchy me bóstwem zapalę,
Głosu mi otwórz strumienie!
A  zagrzmię piersią, jaką Cheruby 
Zagrzmią światu na skonanie,
Gdy proch zapadły w wieków otchłanie,

Ze snu nicości wybiją:
Takim grzmotem twoje chluby.
Gdzie piekło, gdzie gwiazdy świecą,
Nieskończoność niech obieca.

Wieczność przeżyją!

— A któż to wschodzi? wschodzi na Syou Dziewica; 
Jak ranek z morskiej kąpieli
I jutrznia Maryi lica;



Wnętrze kaplicy.



*

Śnieży się obłok, słońre z ukosa 
Smugiem złota po nim strzeli;
Taka na śniegu, co szaty bieli,
Powiewnego jasność włosa.

Pojrzal Jehowah, i w Niej upodobał sobie;
Pękły niebios zwierciadła,
Biała gołąbka spadła
I nad Syonem w równi trzyma skrzydła obie,
I srebrzystej pierzem tęczy,
Niebianki skronie uwieńczy.

Grom, błyskawica!
Stań się, stało;

Matką, dziewica,
Bóg ciało!

Roczny urlop wyzyskał Mickiewicz sowicie: przed
stawił uniwersytetowi rozprawę, dostał tytuł magistra,  
wydał tom pierwszy poezyj, a miał jeszcze drugi niemal 
zupełnie przygotowany do druku; dnia 30 sierpnia 1822 
kończył się jednak urlop i trzeba było wracać do Ko
wna, do szkoły. Tam nawet nie wiedziano, źe wydał 
poezye! Dwadzieścia godzin tygodniowo lekcyj poderwało 
mu na nowo zdrowie; lekcye paraliżowały go formalnie 
na cały dzień, zaczął też wnet cierpieć na bezsenność 
i rozstrój nerwowy. Marzył o wyjeździć na jakiś czas za 
granicę; lekarze radzili jechać na kuracyę do Pyrmont. 
W  zimie zdrowie pogorszyło się jeszcze bardziej; czuł 
ból w piersiach i w prawym boku i harkał często krwią, 
zwłaszcza po dłuższej rozmowie albo deklamacyi. — 
W marcu 1823 r. podał się znowu o urlop i otrzymał 
go w maju na dwa lata; ale urlop miał się liczyć do
piero od 1 września. Zanim dostał paszport, zaszły wy
padki, które przeszkodziły wyjazdowi; tymczasem zaś
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zdążył wydać drukiem drugi tom poezyj, z wiosną 
roku 1823.

Tom ten obejmuje dwa dłuższe utwory, a miano
wicie poemat »Grażynę« i dwie części poematu, nazwa
nego » Dziady«.

Grażyna.

Od czasu napisania »Żywili« nosił się Mickiewicz 
z pomysłem utworu, którego bohaterką byłaby kobieta, 
poświęcająca się za ojczyznę. Kiełkował w nim ten te
mat długo, aż z nieznacznej »Żywili« wyrosła wspaniała 
»Grażyna«. Jest to powieść poetyczna, utworzona z ludo
wej legendy historycznej, uzupełniona wyobraźnią poety.

Książę nowogródzki Litawor ma spór z Witołdem 
i przyzywa na pomoc Krzyżaków; ci chętnie zawsze mię- 
szali się do spraw litewskich, żeby tem łatwiej ułowić 
Litwę w swe sidła. Wojna domowa na Litwie jest im 
pożądana, gotowi przeto dostarczyć posiłków przeciw 
Witołdowi.

Nocą, gdy wszystko w śnie pogrążone, przybywają 
posłowie krzyżaccy do Nowogródka w tajemnicy, żeby 
się z Litaworem umówić.

Na tcntent koni zbiegli się strażnicy,
Chcąc bliżej poznać i męże i stroje;
Pierwszy mąż jechał w  zupełnej zbroicy,
Jaką zwykł Niemiec przywdziewać na boje;
T krzyż miał czarny na białej kapicy,
I krzyż na piersiach u złotej pętlicy,
Trąbkę na plecach, kopiją u toku,
Różaniec w pasie i szablę u boku.

Poznali męża Litwini z tych znaków,
Więc cicho jeden do drugiego szepce:
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To jakiś urwisz od psiarni Krzyżaków,
Tuczny, bo pruska krew codziennie chłepce;
O gdyby nie był nikt tu więcej z warty,
Zarazby w bagnie skąpał się ten plucha,
Aż pod most pięścią zgiąłbym łeb zadarty.
Tak oni mówią: on niby nie słucha,
Lecz musiał słyszeć, bo się bardzo zdumiał,
A chociaż Niemiec, głos ludzki rozumiał.

>Książę jest w zamku?*— Jest, lecz o tej porze 
Bardzoście wasze poselstwo spóźnili;
Dziś nie możecie stawić się we dworze,
Chyba na jutro. — Jutro? ani chwili,
Zaraz, natychmiast, choć w spóźnioną porę,
Litaworowi o posłach donieście;
Niebezpieczeństwo na mą głowę biorę,
A wy dla znaku pierścień tylko weźcie;
Nie trzeba więcej, skoro ujrzy godło,
Pozna kto jestem i co nas przywiodło.

W  komnacie Litawora było jeszcze światło, ale nikt 
nie śmiał wejść do księcia nie wołany. Zbudzono przeto 
Rymwida, zacnego i poważnego starca, bo

On głową w  radzie, prawą ręką w  boju;
Jego nazywa książę drugim sobą,
W obozie, w  zamku jemu każdą dobą 
Wstęp do pańskiego otwarty pokoju.

Rymwid stara się księcia odwieść od bratobójczego 
związku z Krzyżakami:

O Panie,
Bogdajbym nigdy nie dożył tej pory!
Brat przeciw bratu ma podnosić dłonie!
Wczora wyszczerbił na Niemcach topory,
Dziś ma je ostrzyć ku Niemców obronie?
Zła jest niezgoda, ale gorszą zgodą 
Chcesz nas pojednać; raczej ogień z wodą.
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Zdarza się wprawdzie, ze sąsiad sąsiada,
Z którym nieprzyjaźń toczył od lat wielu, 
Uściska wreszcie, gniewne serce składa, 
Jeden drugiego zowiąc: przyjacielu;
*

Ze bardziej jeszcze niźli złe sąsiady, 
Gniewne na siebie Litwiny i Lachy,
Często u wspólnej pijają biesiady,
Snu używają pod jednemi dachy,
I miecze łączą ku wspólnej potrzebie;
A jeszcze bardziej nad litewskie męże,
I nad Polaki zawziętsi na siebie,
Od wieku wieków są ludzie i węże;
Przecież jeżeli do domowych progów 
Wąż zaproszony gościem od człowieka,
Jeśli dla chwały nieśmiertelnych bogów, 
Litwin mu chleba nie skąpi i mleka; 
Wtenczas gad swojski pełznie w jego ręce, 
Społem wieczerza, z jednych kubków pija,
I nieraz senne piersi niemowlęce 
Mosiężnym wiankiem bez szkody obwija.

Lecz krzyżackiego gadu nie ugłaszcze 
Nikt ni gościną, ni prośbą, ni dary;
Małoż Prusaki i Mazowsza cary 
Ziem, ludzi, złota wepchnęli mu w paszcze? 
On wiecznie głodny, choć pożarł tak wiele, 
Na resztę naszą rozdziera gardziele.

Ale książę nie dał się przekonać i kazał rycerstwo 
szykować na rano do pochodu na Lidę. Rym wid rozkaz 
kazał otrąbić, ale zaraz potem wrócił do zamku i po
szedł do księżnej.

Była naonczas ksiąźęciu zamężną 
Córa na Lidzie możnego dziedzica,
Z cór nadniemeńskich pierwsza krasawica,
Zwana Grażyną, czyli piękną księżną;
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A  chociaż wiekiem od młodej jutrzenki 
Pod lat niewieścich schodziła południe,
Oboje, dziewki i matrony wdzięki 
Na jednem licu zespoliła cudnie.
Powagą zdziwi, a świeżością znęca,
Zda się. ze lato oglądasz przy wiośnie;
Że kwiat młodego nie stracił rumieńca,
A  razem owoc wnet pełni dorośnie.
Nietylko licem nikt jej nie mógł sprostać,
Ona się jedna w dworze całym szczyci,
Ze bohaterską Litawora postać 
Wzrostem wysmukłej dorówna kibici.
Książęca para, kiedy ją okoli 
Służebne grono, jak w poziomym lesie 
Sąsiednia para dorodnych topoli,
Nad wszystkich głowę wystrzeloną niesie.

Twarzą podobna i równa z postawy,
Sercem tez całem wydawała męża;
Igłę, wrzeciono, niewieście zabawy 
Gardząc, twardego imała oręża.
Czesio myśliwa na żmudzkim rumaku 
W szorstkim ze skóry niedźwiedziej kirysie,
Spiąwszy na czole białe szpony rysie 
Pośród strzelczego hasała orszaku;
Z pociechą męża nieraz w tym ubiorze 
Wracając z pola oczy myli gminne,
Nieraz od służby zwiedzionej na dworze,
Odbiera hołdy ksiązeciu powinno.

U niej poszedł Rymwid szukać poparcia. Księżna 
poszła do Litawora, na kolanach go błagała, żeby się 
nie wdawał z Krzyżakami, ale wszystko napróżno. Lita- 
wor, odprawiwszy księżnę z niczem, udał się na spoczy
nek i zasnął twardo. Odważna księżna postanowiła je
dnak działać na własną rękę i posłów krzyżackich od
prawiła, udając, że taki rozkaz księcia. Obrażeni posłowie

Życie i eaaiugi A. Mickiewicza. 5
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odjechali, ale stojące w pobliżu wojsko krzyżackie rzu
ciło się zaraz na nowogródzkie posiadłości, łupiąc i paląc. 
Natenczas Grażyna przebrała się po męsku i korzystając 
z podobieństwa swej postaci w przebraniu do Litawora, 
stanęła na czele litewskiego wojska, które również stało 
gotowe, zwołane wydanym tej nocy książęcym rozkazem. 
Na czele tych szyków ruszyła przeciw Krzyżakom i sto
czyła bitwę; nie umiejąc jednak dowodzić, narażała woj
sko na przegraną. W  stanowczej chwili nadjechał Lita- 
wor, który zbudziwszy się, widząc bitwę, przywdział 
czarną zbroję i pospieszył na plac boju. Przechylił obe
cnością swą szalę zwycięstwa na stronę litewską, ale 
Grażyna —  poległa. Wojsko mniema, że Litawor poległ, 
a czarnego rycerza uważa za kogoś obcego. Gotują po
grzeb i dopiero w ostatniej chwili, gdy już ciało Grażyny 
spoczywało na stosie, czarny rycerz odsłania przyłbicę.

•Zapalcie zgliszcze — palą; ogień bucha,
A  książę dalej: wiecieli wy, czyje 
Zwłoki na stosie giną? — cichość głucha —
»Niewiasta, choć ją męska zbroja kryje,
Niewiasta z wdzięków, a bohater z ducha;
Ja się zemściłem, lecz ona nie źyje!«
Rzekł, bieży na stos, upada na zwłokach,
Ginie w płomieniach i dymu obłokach.

Poemat ten jest poświęcony patryotyzmowi Polek; 
kobiety polskie mają w nim swą narodową księgę. W  ciągu 
historyi naszej porozbiorowej patryotyczne Polki wielce 
się zasłużyły ojczyźnie, one-to przechowywały niezmą
coną miłość ojczyzny przy ognisku domowem, one wszcze
piały ją w dzieci, one same okazały nieraz, że nie lękają 
się ani więzienia, ani nawet Sybiru; były one dziclnemi 
towarzyszkami braci swych i mężów, a synów same



wysyłały i błogosławiły na boje o niepodległość; one 
i dzisiaj nic ustępują mężczyznom w patryotyzmie i mo
żna mieć niepłonną nadzieję, że ten święty zapał nie 
wygaśnie już nigdy w łonie polskich niewiast. Ale były 
czasy inne; za Stanisława Poniatowskiego podczas roz
biorów, Polki bawiły się wesoło z najeźdźcami i podczas 
Kościuszkowskiego powstania wyprawiały bale; znaczna 
większość niewiast była wówczas obojętną dla sprawy 
narodowej, a zmiana na lepsze następowała powoli, aż 
dopiero rok 1831, zastał je już gorącemi patryotkami. 
He w tej zmianie przypisać zasług »Grażynie*, któż 
zliczy?

Pierwszy z utworów swych opiewających miłość 
ojczyzny, zwrócił niejako Mickiewicz do kobiet, przed
stawiając nie bohatera, ale bohaterkę. Od r. 1819 wciąż 
go nęcił temat tego rodzaju, a dobre i prawdziwie mądre 
było to natchnienie. Nie boimy się ani zmoskwiczenia, 
ani germanizacyi, póki Polki upatrują sobie wzory w Ży- 
wilach i Grażynach!

Epicznośe i plastyka.

Cel moralny utworu, czyli t endeneya ,  nie może 
jednak stanowić o wartości dzieła, choćby była najszla
chetniejszą i jak najwznioślejszą; w takim razie musie
libyśmy wychwalać wszystkie jarmarczne bohomazy, skoro 
tylko malują przedmioty religijne! Utwór lichy może się 
nawet stać niedźwiedzią przysługą dla tendencyi, bo ją 
może ośmieszyć. Cenimy »Grażynę« nie za sam pomysł, 
ale za wykonanie, za to, że należy do najlepszych poe
matów całego świata.

Artysta musi wywoływać złudzenie rzeczywistości.



Poola opisujący jakieś zdarzenie, t. j. uprawiający poe- 
zyę cp iczną musi tak swe wiersze ułożyć, żeby się 
czytającemu zdawało, że sam jest świadkiem opiewanych 
wypadków. Opowiadanie musi być żywe i barwne, słowa 
muszą być tak dobrane, żeby oddziaływały nietylko na 
umysł, ale też na zmysły nasze, na słuch i wzrok. Ma
larzowi łatwo trafić do zmysłów, trudniej do umysłu; 
u poety przeciwnie, a jedno i drugie koniecznie jest po- 
trzebnem. Poeta musi umieć słowami zręcznie ułożonemi 
zbliżyć się pod tym względem do sztuk plastycznych, 
i takie trafne dobranie wyrazów stanowi p las t ykę  
w poezyi .

Pod tym względem »Grażyna« jest arcydziełem ta- 
kiem, że wprawia w zdumienie, jak autor tak młody, 
występując dopiero pierwszy raz z większym utworem 
epicznym, mógł odrazu wznieść się do takiej doskona
łości. Dużo zawdzięczał pilnemu studyum greckiej litera
tury klasycznej, o której pseudo-klasycy rozprawiali, ale 
którą romantyk znał lepiej od nich i poznał, na czem 
polega jej wartość. Sztuka klasyczna odznacza się mię
dzy innemi tem, że w utworach swych lubuje się w spo
koju. Pseudo-klasycy na tej podstawie wyrugowali ze 
sztuki wrszelki niepokój, i nawet opis burzliwych namięt
ności przy odzie wali w spokojne formy. Wielki romantyk 
umiał wrące namiętności wyrazić również namiętnemi 
słowy i zastosować do tego formę utworu; zobaczymy 
to z_;raz w następnym poemacie; zarazem jednak umiał 
nadać utworowi cechę spokojną, gdy to uważał za sto
sowne. Spokój artystyczny jest na swojem miejscu 
w poezyi epicznej, bo opowiadanie, czem spokojniejsze, 
tem piękniejsze; zrozumiał to i nie wahał się »Grażynie« 
nadać cech prawdziwie klasycznych, ale nie według
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rymotwórców francuskich, lecz według Homera, ojca 
poezyi.

Od XVI wieku starali się Polacy o epos. Próbował 
swoich sił w poezyi epicznej Jan Kochanowski, pisali 
eposy Klonowicz, Kochowski, Twardowski, Potocki, Kra- 
sicki i inni. Dopiero jednakże Mickiewicza »Grażyna« czyni 
zadość wyższym wymaganiom; jestto pierwszy polski 
poemat epiczny zupełnie artystyczny, mogący się równać 
z niejednym słynnym poematem innych literatur. Przez 
»Grażynę« podniósł Adam za jednym zamachem ogólny 
poziom literatury narodowej, wprowadził poezyę polską 
do literatury powszechnej, słowem: dał nam w i e l ką  
poezyę.

Dziady.

Mickiewicz od lat dziecinnych zajmował się bardzo 
zwyczajami ludowymi; szczególniej zwracał jego uwagę 
pewien obrzęd, zwany » dziadami*, o czem sam pisze 
w tych słowach:

Jest to nazwisko uroczystości, obchodzonej dotąd między lu
dem w wielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandyi na pamiątkę dzia
dów, czyli w ogólności zmarłych przodków. Uroczystość la, po
czątkiem swoim sięga czasów pogańskich i zwała się niegdyś 
ucztą kozła, na której przewodniczył Koźfarz, fluślar, Guślarz, ra
zem kapłan i poeta (gęślarz). W teraźniejszych czasach lud prosty 
święci Dziady tajemnie, w kaplicach lub pustych domach, nieda
leko cmentarza. Zastawia się tam pospolicie uczt a z rozmaitego 
jadła, trunków, owoców, i wywołują się dusze nieboszczyków. 
Godna uwagi, iż zwyczaj częstowania zmarłych zdaje się być 
wspólny wszystkim ludom pogańskim: w dawnej Grecyi za czasów 
homerycznych, w Skandynawii, na wschodzie i dotąd po wyspach 
nowego świata. Dziady nasze mają to szczególnego, iź obrzędy po
gańskie pomieszano z wyobrażeniami religii chrześcijańskiej; zwła
szcza, iź dzień zaduszny przypada około czasu tej uroczystości.



Lud rozumie, iż potrawami, napojom i śpiewami, przynosi ulgę du
szom czyscowym. Cel tak poważny święta, miejsca samotne, czas 
nocny, obrzędy fantastyczne, przemawiały niegdyś silnie do mojej 
jmaginacyi; słuchałem bajek, powieści i pieśni o nieboszczykach, 
powracających z prośbami lub przestrogami; a we wszystkich zmy
śleniach poczwarnych, można było dostrzec pewne dążenie mo
ralne i pewne nauki, gminnym sposobem zmysłowic przedstawiane.

» Dziady « były ulubionym utworem Adama i miały 
być głównem dziełem jego życia. Poemat ten obmyślany 
był na wielką skalę, wykonanie dzieła obliczone na długie 
lata, pomysł jego rozszerzał się coraz bardziej a zajmo
wał autora niemal przez całe życie. Niestety, nie było 
Mickiewiczowi danem dokonać tego wielkiego dzieła, a co 
gorsza, nawet z tego, co napisał, nie wszystko się do
chowało, bo sam znaczną część rękopisu spalił, gdy z po
stępem czasu odmienił plan; ale na miejsce spalonych 
części nowych napisać nie zdążył.

Treścią wewnętrzną, czyli ideą przewodnią dzieła 
miało być opiewanie stosunku człowieka do Boga i ludzi, 
do świata nadprzyrodzonego i przyrodzonego, obowiązki 
człowieka względem Stwórcy, ojczyzny, społeczeństwa 
i samego siebie i cała ziemska walka duszy ludzkiej 
w pętach ciała. Mickiewicz pragnął wyrazić swe zapatry
wania na życie, przelać w wielkim poemacie wszystkie 
swe Ideały, wypowiedzieć poglądy zebrane z doświadczeń 
i rozmyślań ku nauce innych, nieraz ku pr zes t r o 
dze. Wplótł też w »Dziady« bardzo wiele ze smutnej 
historyi własnego życia, przyczcm wynurzył swe bóle, 
zawody i męczarnie.

Stosunek człowieka do Boga i świata opiewali przed 
nim dwaj poeci, najwięksi mistrze poezyi niemieckiej 
j angielskiej: Gothe (Faust) i Byron (Manfred). Mickiewicz
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miał jednak zgoła inne od nich zapatrywania, będąc —  
w przeciwieństwie do nich —  głęboko religijnym i wie
rząc święcie w ścisły związek świata przyrodzonego 
z nadprzyrodzonym i dając w życiu sercu pierwszeństwo 
przed rozsądkiem. Dla Goethego ideałem w życiu było do
skonalenie umysłu, dla Byrona wolność i prawda; po l sk i  
w i e s z c z  ceni ł  r ó w n i e ż  te i d e a ł y  i w i e l e  in
nych,  ale ponad w szy s tk i em i  I d e a ł em  idea
ł ów  by ł o  mu: poświęcenie .

Poezya poprzednich okresów nie zajmowała się tym 
tematem; czasem tylko drobne jakoby wyrywki z niego 
zajęły znakomitych autorów' starożytnych i średniowiecz
nych (Grek Eschylos, Włoch Dante); dopiero okres poezyi 
zwanej najogólniej romantycznym miał się nim zająć 
wszechstronnie. Nowa treść wymagała nowej formy poe
tycznej. Goethe i Byron pisali Fausta i Manfreda przez 
rozmowy swych bohaterów z różnemi osobami, podobnie, 
jak się pisze dramaty; stąd nazwa dramatu metafizycz
nego; ale utwory le prócz formy rozmów nic a nic wię
cej z dramatami wrspólnego nie mają. Mickiewicz formę 
tę jeszcze bardziej rozszerzył, wplatając ustępy pisane 
jednolicie wierszem, podobnie, jak się pisze opowiadania 
poetyczne. W  »Dziadach« Mickiewicza jest też bardzo 
wiele ustępów pełnych gorącego wylewu uczuć. Tak tedy 
na jego dramat metafizyczny miały się złożyć wszystkie 
rodzaje poezyi: liryczna (uczuciowa), epiczna (opowiada
jąca i opisowa), dramatyczna i dydaktyczna.

»Dziady« nie powTstały od jednego rozmachu na
tchnienia ; części poematu pisane w różnych czasach 
i częściowo drukowane, wydawały się czytelnikom jakby 
osobnymi poematami, których ścisły związek mógł być 
każdemu widoczny dopiero po zupełnem a zupełncin



wykończeniu dzieła1). Nie nastąpiło to niestety nigdy; 
ale fragmenty, które posiadamy, są także same w sobie 
arcydziełami.

Część pierwszą zaczął Mickiewicz pisać w Kownie 
w r. 1820, ale tylko zaczął; pozostały z tego początku 
luźne fragmenty. PrzedsLawia młodzieńca i dziewczynę, 
marzących o platonicznej miłości. On, nazwany Gustawem, 
czuje też w sobie zapał i siłę, żeby się w życiu wznieść 
ponad powszedniość i tak się unosi dachem, że zły duch 
(Myśliwy Czarny) zwraca się doń z szyderską uwagą:

Latasz mój ptaszku, za wysoko latasz!
A czy znasz dzielność swoich skrzydełek?
Spojrzyj na ziemię, którą pomiatasz;
Co tam wabików, co tam sidełek!

Walka z wabikami i sidełkami pozostawioną była 
dalszym częściom poematu. Życie Gustawa jest osią poe
matu, a Gustaw — to po większej części sam autor.

W  zewnętrznej szacie utworu główne miejsce miał 
mieć obrzęd »dziadów«, o którym w każdej części miała 
być mowa, tak, źe bohaterowie (młodzieniec i dziewczyna) 
w różnych okresach swego życia mieli stawać na 1ę uro
czystość. W  pierwszej części mieli się właśnie na »Dzia
dach « spotkać i poznać, a jak Gustawem był sam autor, 
tak dziewczyną miała być jego Maryla.

Nie dokończywszy części pierwszej, zabrał się poeta 
do następnych, gdzie przedstawić miał, jak nie należy 
miłości oddawać ca ł ego  życia, ws zys tk i ch  sił swo

*) Jasno i należycie wytłómaczył znaczenie » Dziadów* do
piero zeszłego roku p. Józef Kallenbach, profesor uniwersytetu fry 
burskiego.
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ich, bo są ponad miłością kobiety wyższo hasła, większe 
jeszcze Ideały.

Drukiem ogłosił w r. 1823 tylko część drugą i czwartą.

„Dziadów" część druga.

Druga część zajmuje się najbardziej samymźe obrzę
dem »dziadów*, co daje autorowi sposobność wyrażenia 
swych poglądów na przebieg życia ziemskiego, na ocenę 
wartości tej ziemskiej wędrówki. Guślarz wywołuje roz
maite duchy, one opowiadają, jak życie spędzały i udzie
lają obecnym nauk zaczerpniętych ze swego doświad
czenia. Najpierw

Oto zło cis tem i pióry 
Trzepoce się dwoje dzieci.
Jak listek z listkiem w powiewie,
Kręcą się pod cerkwi wierzchołkiem,
Jak gołąbek z gołąbkiem na drzewie,
Tak aniołek igra z aniołkiem.

Źle im na tamtym świecie

Zbytkiem słodyczy na ziemi 
Jesteśmy nieszczęśliwemi;
Ach! ja w życiu mojem calem 
Nic gorzkiego nie doznałem.

Pros im gorczycy dwa ziarna

Bo słuchajcie i zwazcie u siebie, 
i
Ze według bożego rozkazu:
Kto nie doznał goryczy ni razu,
Ten nic dozna słodyczy w niebie.

Zdani era przeto Mickiewicza cierpienie j est potrzeb-  
nein i ma wa r t o ś ć  w życiu. Twierdzenie to należy



także do zasad f i l o z o f i i  k a t o l i c k i e j ;  poeta nie 
zajmował się nią wcale w owych latach, a jednak jakżeż 
z nią był zgodny!

Tak po kolei zjawiają się duchy. »Przykuty zbrodni 
łańcuchem« dziedzic, który bardzo źle się obchodził z lu
dem swej wioski, nie znał litości, nie miał w sobie zgoła 
ludzkiego serca, słowem »nie był ni razu człowiekiem«.

Na »dziadach« obecni właśnie jego poddani przeba
czają nieboszczykowi i chcieliby chętnie pomóc, ale nie 
mogą mu ulżyć w ciężkiej pokucie zagrobowej,

13o kto nie był ni razu człowiekiem,
Temu człowiek nic nie pomoże,

Muszę dręczyć się wiek wiekiem.

Pośrednie duchy potem przyzywa się,

Które u tego padołu 
Ciemnoty i zawieruchy 
Żyłyście z ludźmi pospołu,
Lecz od ludzkiej wolne skazy,
Żyłyście nic nam, nie światu.

Przedstawia ten rodzaj życia dziewczyna cnotliwa, 
wolna od skazy, ale wolna dlatego, że pozbawiona uczuć 
ziemskich, nie narażona tedy na pokusę.

Kto nie dotknął ziemi ni razu.
h  I

Ten nigdy nie może być w niebie.

Należy przeto dotykać ziemi, żyć z ludźmi po 
ludzku, samemu cierpieć, a drugim cierpień nie za
dawać.

Na końcu zjawia się nie duch, lecz upiór Gustawa; 
nie słucha zaklęć, nic nie odpowiada, tylko wpatruje się
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w jedną z wieśniaczek, nazwaną »pasterką«. Guślarz 
każe pasterkę wyprowadzić, żeby się pozbyć upiora, ale

Przebóg, widmo kroku rusza!...
Gdzie my z nią, on za nią wszędzie:
Co to będzie, co to bedzie?

Dziewczyna z części pierwszej, tu w drugiej na
zwana pasterką, jest już mężatką, ale nie za Gustawa 
wyszła. Przez to odebrała kochankowi życie; on też nie 
wszedł do nieba, upiorem jest, a dlaczego — mają wy
jaśnić części następne. Upiór, idący krok w krok za pa
sterką, miał zapewne towarzyszyć jej w życiu i to było 
prawdopodobnie treścią części trzeciej, napisanej przez 
Mickiewicza, lecz nie drukowanej i potem spalonej.

„Dziadów" część czwarta.

W  czwartej części dowiadujemy się, że Guslaw 
skończył samobójstwem, a co go do tego przywiodło, 
wyłuszczone jest obszerniej.

Tylem wytrwał, tyle wycierpiałem,
Chyba śmiercią bole się ukoją.

I ś Gustaw, po zb aw io n y  z d r o w y c h  zmys łów,  
przybywa do domu ruskiego księdza, dawnego swego 
nauczyciela. Ksiądz jest wdowcem, starość jego otacza 
wianek dziatek. Bogobojny kapłan przeciwstawiony jest 
doskonale pogrążonemu w grzesznej rozpaczy szaleńcowi; 
ojciec rodziny — nieszczęśliwcowi, któremu nic było da- 
nem rozpalić pochodni ogniska domowego; zwykły po
czciwy człowiek, żyjący sobie zwyczajnie —  wybujałemu 
umysłowi, który dawszy się nazbyt opanować fantazyi, 
stracił równowagę.



Czyliż niewinna miłość wiecznej godna meld?
Ten sam Bóg stworzy? miłość, który stworzył wdzięki! 
On dusze obie łańcuchem uroku 
Powiazał na wieki z soba!V *.

Wprzód nim je wyjął ze światłości stoku,
Nim je stworzył i okrył cielesną żałobą,
Wprzódy je powiązał z sobą!
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Niecierpiąc rzeczy ziemskich nudnego obrotu,
Gardzący istotami powszedniej natury,
Szukałem, ach! szukałem tej boskiej kochanki,
Której na podsłonecznym nie bywało święcie,
Którą tylko na falach wyobraźnej pianki 
Wydęło tchnienie zapału,
A żądza w swoje własne przystroiła kwiecie...

Pokochał dziewczynę, o której sądził, że będzie taką 
idealną, wymarzoną kochanką...

0 luba! zginąłem w niebie,
Kiedym raz pierwszy pocałował ciebie!

Kochanka potem wyszła za innego, a jemu radzi, 
żeby się poświęcił ^ojczyźnie i naukom, sławie, przyja- 
ciołom«.

Już tchnienie jej rozwiało te kształty olbrzymie!...
Został się lekki cienik, mara blada,
Drobniuchne źdźbła odłamki,
Które lada motyl spasa,
Któreby ona mogła wciągnąć z odetchnieniem:
A  ona chce budować na tym proszku zamki!
Zrobiwszy mnie komarem, chce zmienić w Atlasa, 
Dźwigającego nieba kamiennem ramieniem!
NapróżnoL. Jedna tylko iskra jest w  człowieku,
Raz tylko w młodocianym zapala się wieku...
Czasem ją oddech Minerwy roznieci:
Wtenczas nad ciemne plemiona
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Powstaje mędrzec, i gwiazda Platona 
W długie wieki wieków świeci.
Iskrę tę jeśli duma rozżarzy w  pochodnię: 
Wtenczas zagrzmi bohater, pnie się do szkarłatu 
Przez wielkie cnoty i przez wielkie zbrodnie,
I z pastuszego kija robi berło światu,
Albo skinieniem oka stare trony wali.
Czasem tę iskrę oko niebianki zapali...
Wtenczas — trawi sie w sobie, świeci sama sobie

*• i
Jako lampa w rzymskim grobie...

Czyli słońce światu płonie,
Czy noc wciąga szatę ciemną:
Jej wyglądam, za nią gonię,
Zawsze przy mnie, lecz nie ze mną!

Kobieto! puchu marny, ty wietrzna istoto! 
Postaci twojej zazdroszczą anieli:
A duszę gorszą masz, gorszą niżeli...

A  ty — sercem oziębieni, obojętną twarzą,
Wyrzekłaś słowo mej zguby!
I zapaliłaś niecne ogniska,
Któremi łańcuch wiążący nas pryska,
Które się wiecznem piekłem miedzy nami żarzą,
Na moje wieczne męczarnie!

W  czwartą część »Dziadów« wplótł poeta najwięcej 
osobistych wspomnień. Mamy tu całą historyę stosunku 
jego do Maryli, gorące wybuchy czystej, szlachetnej, ale 
doprowadzonej do szału miłości, miłości zaprawdę wiel
kiej ; mamy też opis strasznych cierpień. Rozmaite szcze
góły z chwil spędzonych razem z ubóstwianą rozrzucone 
są tu i owdzie; scena pożegnania opisana szczegółowo. 
Są też wzmianki inne z własnej przeszłości, o owym



pułku nowogródzkich dzieci, o książkach niegdyś czyty
wanych, o domu nieboszki matki i t p., ale wszystko 
tak, że pośrednio ma to związek z nieszczęśliwym obe
cnym stanem Gustawa. Czasem Mickiewicz przypominał 
tylko rzeczywiste zdarzenia, a czasem dodawał z wyo
braźni, jak np. opisuje, jak Gustaw z ogrodu przypatruje 
się weselnej uroczystości swej kochanki i t. p. Całość 
jest arcydziełem miłosnej poezyi i to literatury nietylko 
polskiej; w literaturze całego świata niema na ten temat 
poematu, któryby mógł się porównać z czwartą częścią 
»Dziadów« co do polotu i mocy natchnienia. Swój wła
sny ból serdeczny przetopił Adam na perły poezyi, a perły 
niezrównane.

W  polskiej poezyi nie brakowało przedtem miłosnych 
utworów, ale platoniczną miłość opiewał pierwszy Mickie
wicz, Pod artystycznym zaś względem przewyższa ten 
utwór wszystkie poprzednie polskie erotyki (t. j. miłosne 
poezye) nie o szczebel, nie o szczebli kilka, ale —  o całe 
niebo. Jak przez » Grażynę« dał nam Adam wielką poe
zyę cpiczną, podobnież przez czwartą część »Dziadów « 
dał Polsce wielką lirykę,

W  poezyi i naszej i obcej, starej i nowszej, tysiące 
poetów opiewało miłość nieszczęśliwą, ale tylko po to, 
żeby napisać coś pięknego, a bólowi swemu ulżyć przez 
wypisanie się. Mickiewicz miał także te dwa cele: oso
bisty i artystyczny. Ale nasz Mickiewicz miał jeszcze cel 
trzeci, wyższy: on jeden z poetów całego świata pisał
o tem także d la  przest rog i .  Poemat ten podzielony 
jest na trzy części, trzy »godziny« z pobytu Gustawo- 
wego upiora w domu księdza: pierwsza godzina jest mi
łości, druga: rozpaczy, a trzecia: przestrogi. Po rozpaczy 
nastąpiła » grzesznika cierpiącego skrucha«. Nie żal Gu
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stawowi, żc kochał, chociaż niekochany; ale żałuje, że 
w nieszczęściu własnem zapominał o szczęściu drugich,
o poświęceniu dla bliźnich.

Czy poemat miał być kamieniem potępienia, rzuco
nym na Marylę? Tylu poetów to zrobiło, ale nic Mickie
wicz. Gustaw powiada w jednom miejscu do księdza:

Gdybyś wziął murtwy kamień, z którym igra dziecię,
I gdybyś z tym kamieniem obchodził po świecie,
A potem do ojczyzny wróciwszy z daleka,
Ten sam kamień, dla tegoż samego człowieka,
Co nim kiedyś, jak dziecko igrał przy piastunic,
Dziś, dla starca zmarłego dał pod głowę w trunie:
Gdyby z tego kamienia gorzka łza nic ciekła...
Księże, kamień bez sądu rzuć prosto do piekła!

Jeżeli kamień — cóż dopiero człowiek! Toteż po 
ostatecznej dokładnej rozwadze zapanowała w duszy 
Mickiewicza wdz i ę c zność  dla Maryli; tak jest, dla 
Maryi Puttkamerowej wdzięczność, że dała mu w życiu 
pęk chwil jasnych, wspomnień pięknych, za to, że po
zwoliła się kochać. 0 szczytnym, wyjątkowym, zacnym 
po nadludzku charakterze, cóż może świadczyć wymo
wniej ?

On przez nią był (choć krótko) na ziemi, jak w nie
bie, a czwarta część »Dziadów« kończy się słowami:

Bo słuchajmy i zważmy u siebie,
Że według Bożego rozkazu,
Kto za życia choć raz był w niebie,
Ten po śmierci nie trafi od razu.

Miał Adam przez całe życie niezwykle skrupulatne 
pojęcie o obowiązku wdzięczności; mówi o niej też 
w czwartej części »Dziadów«:
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O, tak, przeklęci, którzy nic nie płacą;
Za wszystko trzeba płacić: lub wzajemną pracą,
Albo wdzięcznem uczuciem, datkiem jednej łezki,
Za którą znowu Ojciec odpłaci niebieski...

Głębokie rozmyślanie o własnych goryczach miało 
podnieść jeszcze wyżej wielki czarakter Adama, a umysł 
jego wznieść do rzędu najwyższych tego świata: takie 
były w końcu błogie skutki r e f l eksy  i, czyli zastano
wienia. Ale na razie, pisząc tę czwartą część, rozjątrzył 
chwilowo na nowo ranę; pisząc o tem, przebył na nowo 
wszystkie cierpienia, a chwilowy z tego skutek poznać 
można z lista przyjaciela od szkolnej ławy, Czeczota:

»Wcale nie wiem, co z nim i zdrowiem jego będzie. 
Już mnie wszystkie nadzieje odpadają... Co się z nim 
dzieje? zawsze w stanie nienaturalnym, niespaniem i tru
dami ciężkimi obowiązków (nauczycielstwa) dobija siebie, 
a nie stara się wyjść z letargu, imaginacyi nie ostudzi, 
bo z Lem mu dobrze; ale za moment boskiego uniesienia 
odbiera potem ciężkie na ziemi męki. Jakkolwiekbądź na 
tak nadwerężone zdrowie i tak skrzywiony umysł podróż 
miałaby zbawienne skutki. Co będzie, czas rozwiąże«.

Bał się Czeczot o przyjaciela, obawy jego co do 
zdrowia były słuszne; ale niesłusznie zarzucał Adamowi 
skrzywiony umysł. Ciało było mdłe, ale umysł był silny 
i to Lak, jak silnym być może tylko u wybranych moca- 
rzów ducha. Czyż nie był istnym mocarzem len, kto 
z własnych ran wydobywał leki? Oto, co mówi ksiądz 
do Gustawa, oto, co poeta sam o sobie sądził, co sam 
sobie powiada:

Przeciwko światu i przeciwko sobie,
Ciezsze twoje, niżeli przeciw Bogu, grzechy.
Człowiek nie jest stworzony na łzy i uśmiechy.
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Ale dla dobra bliźnich swoich, ludzi.
Jakkolwiek w twardej Bóg doświadcza próbie:
Zapomnij o swym proszku, zważ na ogrom świata;
Ta myśl wielka pomniejsze zapały przystać!zi.
Sługa Jjozy pracuje do późnego lata;
Gnuśnik tylko zawczasu zamyka się w grobie,
Nim go Pan trąbą straszliwą przebudzi.

Jak Gustaw » zapomniał o swym proszku, zważając 
na ogrom świata«, miało należeć do następnej, piątej 
części »Dziadów«; tę jednak pisać zaczął dopiero po dal
szych dziewięciu latach, w ciągu których dużo się zmie
niło i w nim i koło niego i w Polsce całej.
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Oda do młodości.

Skąd Mickiewiczowi tyle hartu ducha? Skąd fylc 
mocy, żeby z nieszczęścia własnemi siłami zrobić sobie 
ogień; w którym czyści się złoto? żeby rozdartą mając 
duszę, odbywać nad nią rachunek sumienia? Tyle harlu! 
Wszak miał dopiero dwadzieścia pięć lat — toć to wiek 
lekkich uciech.

Skąd jemu tyle wzniosłości, żeby Maryli nietylko 
przebaczyć, ale nawet zobowiązać się względem niej do 
wdzięczności? Takie zapomnienie zupełne swojej osoby 
i to względem osoby drugiej, która tyle zrobiła złego! 
Wszak znajdował' się w wieku nieskorym u młodych do 
chrześcijańskich cnót rezygnacyi i miłości nieprzyjaciół.

Skąd u niego tak prędko arcydzieła poezyi? W  la
tach jego wieku tworzyć można przepiękne wiersze i do
bre poematy, ale żeby być lak wcześnie mistrzem nad 
n lis trze ojczystego języka, reformatorem polskiej mowy 
i całej narodowej literatury, ale nic przyszłym reforma-

Życie i zasługi A. Mickicwlc'/a, ^
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torem, ale rzeczywistym, który ju ż  zreformował! Gdyby 
po roku 1823 nie był nic napisał, i tak należałby do 
wielkich poetów. Przed kilku laty, gdy zaczął studyować 
w Wilnie, był średnim wierszopisem i miał do poezyi 
tylko zdolność wrodzoną, utajoną. Tak krótki czas jakżeż 
mógł wystarczyć na takie olbrzymie jej wyrobienie, źe 
przykładu czegoś podobnego nie poda nam cała literatura 
powszechna? Do wyrobienia zdolności trzeba pracy, trudu, 
a wiec znowu hartu i charakteru.

Niezwykłą widocznie była młodość, która tak się 
skupiła i takie zdołała wydać rezultaty i to o dużo wcze
śniej, nim się sama skończyła. Miał-bo Mickiewicz swoje 
zapatrywania na młodość, które wyraził w wiekopomnej 
Odzie  do młodości .

Bez serc, bez ducha — to szkieletów ludy:
Młodości! podaj mi skrzydła!
Mech nad martwym wzlecę światem 
W rajską dziedzinę ułudy.
Kędy zapał tworzy cudy,
Nowości potrząsa kwiatem,
I obleka nadzieję w złote malowidła!...

Niechaj, kogo wiek zamroczy,
Chyląc ku ziemi poradloue czoło,
Takie widzi świata koło,
Jakie tępymi zakreśla oczy:

Młodości! ty nad poziomy 
Wylatuj, a okiem słońca,
Ludzkości całe ogromy 
Przeniknij z końca do końca.

Patrz na dół! Kędy wieczna mgła zaciemnia 
Obszar gnuśności zalany odmętem:
To ziemia!...



Patrz, jak nad jej wody trupie,
Wzbił się jakiś płaz w skorupie,
Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem; 
Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu,
To się wzbija, to w głąb wali,
Nie lgnie do niego fala, ani on do fali;
A wtem, jak bańka prysnął o szrnat głazu!... 
Nikt nie znał jego życia, nic zna jego zguby 
To samoluby!

Młodości! tobie nektar żywota 
Natenczas słodki, gdy z innymi dziele:
Serca niebiańskie poi wesele,
Kiedy je razem nić powiąże złota.

Razem, młodzi przyjaciele!
W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele. 
Jednością silni, rozumni szałem,
Razem, młodzi przyjaciele!...
I ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu, 
Jeżeli poległem ciałem,
Dat innym szczebel do sławy grodu.
Razem, młodzi przyjaciele!
Choć droga stroma i śliska,
Gwałt i słabość bronią wchodu:
Gwałt niech się gwałtem odciska,
A ze słabością łamać uczmy się za młot!u!

Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze, 
Ten młody — zdusi Centaury,
Piekłu ofiarę wydrze,
Do nieba pójdzie po laury!
'ram sięgaj, gdzie wzrok nie sięga,
Łam, czego rozum nie złamie!
Młodości! orla twych lotów potęga,
Jako piorun twToje ramię!

Hej! ramię do ramienia! Spóliiymi łańcuchy 
Opaszmy ziemskie kolisko!
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Zestrzelmy myśli w jedno ognisko.
I w jedno ognisko duchy!...
Dalej z posad bryło świata!
Nowymi cię pchniemy tory,
Aż opleśniałej zbywszy się kory,
Zielone przypomnisz lata.

A jako w krajach zamętu i nocy,
Skłóconych żywiołów waśnią,
Jednem: »stań się« z bożej mocy 
Świat rzeczy stanął na zrębie;
Szumią wichry, cieką głębie,
A gwiazdy błękit rozjaśnią.

W krajach ludzkości jeszcze noc głucha... 
i #
Żywioły, chęci, jeszcze są w wojnie.
Oto miłość ogniem zionie:
Wyjdzie z zamętu świat ducha!
Młodość go pocznie na swojem łonie,
A przyjaźń w wieczne skojarzy spójnie.

Pryskają nieczułe lody,
I przesądy światło ćmiące...
Witaj, jutrzenko swobody,
Zbawienia za tobą słońce!

w

Oda la napisaną była jeszcze w r. 1820, ale stoso
wniej było tu dopiero o niej wspomnieć, przy końcu 
pierwszego okresu życia Adama, bo ona najlepiej i stre
szcza go niejako i wyjaśnia; tłómaczy, skąd u dwu
dziestopięcioletniego młodziana taki duch i takie pracy 
plony.

Zarzucano tej odzie, źe wiedzie do złego i zawiera 
nieprawdę, bo jakżeż można być rozumnym — szałem 
i chcieć łamać, czego rozum nie złamie? Zarzuty słuszne, 
ale niepotrzebne. Krytyka przeprowadziwszy surowe śledz
two z kaźdem słówkiem tego poematu, była w swojem



prawie; ale zapomniała rozszerzyć lo śledztwo także do 
tytułu, a tam wyraźnie powiedziano, źe to jest oda do — 
młodośc i .  Starsi są od niej zwolnieni, każdy wiek ma 
inne praAva i inne obowiązki. Te obowiązki są zaś tak 
wielkie, że przygotować się do nich chyba najlepiej przez 
jak największe napięcie ducha za młodu, a tego w mło
dości nie osiągnie się inaczej, jak tylko takim właśnie 
Mickiewiczowskim szlakiem. Taki tylko głos zdoła tak 
poruszyć młodą duszę, że coś z tego zapału zawsze 
zostanie.

A więc czcij wiecznie, młodzieży polska, swą Odę 
i —  pókiś młoda —

Wierz siły na zamiary,
Kie zamiar podług sil —

ażeby cię potem w wieku męskim nie opuściły wogóle 
jakiekolwiek idealne zamiary i żeby ci życie nie prysnęło, 
jak bańka, o szmat głazu. Od starszych nie żądaj, mło
dzieży, żeby się twą Odą kierowali w praktycznem wy
konywaniu rzeczy, bo ona naprawdę nie od tego; niech 
ci wystarcza, że starsi załamaliby ręce z rozpaczy, 
gdyby kiedyś młodzież przestała odczuwać i wielbić 
swą Odę.

Nie ujdziesz, młodzieży, » poradlonego czoła«, nie 
ujdziesz, żeby go nieraz nie » pochylić ku ziemi«; na to 
rady niema. Chodzi o to, żeby nie przestać nigdy widzieć 
» takie świata koło«, jakie się spostrzegło za młodu, 
wśród szlachetnego szału cudnych objawień młodości. 
Więc bądźcie » rozumni szałem«!

Proces Filaretów.

Nowosilcow wietrzył tymczasem ciągle i czyhał na 
sposobność podkopania uniwersytetu. Czasy się zmieniały
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coraz na gorsze, z Petersburga wiał wiatr coraz nieprzy- 
jaźniejszy dla Polaków; to samo, co przed kilku laty nie 
byłoby zwracało niczyjej uwagi, stawało się teraz zbro
dnią w oczach rosyjskiego rządu. Chciano koniecznie 
wynaleźć jaki spisek polityczny, żeby mieć pozór do 
gwałtów; spisku tak i ego  wca l e  a wca l e  na Litwie 
nie było, a jednak kunsztowna sztuka »rządzenia« umiała 
wynaleźć »spiskowców«, chociażby — od biedy —  miały 
nimi być czternastoletnie dzieciaki. Kierowano się zasadą, 
że gdy rządowi dowodu potrzeba, powinien mu wy
starczyć

Siad dowodu, cień śladu, choćby cieniów cienie.

Pacholęta z V klasy gimnazyalnej w Wilnie napisali 
dnia 3 maja 1823 na szkolnej tablicy: Vivat Konstytucya 
Trzeciego Maja. Uczniów ukarano surowo, dwóch profe
sorów wydalono. Wypadek ten pobudził Moskali do prze
wrotnego pomysłu. Jakżeż-to dla nich byłoby dobrze, 
gdyby taki napis znaleźć nie w szkole, ale na miejscu 
publicznem, gdyby nie dzieci, ale dorośli byli jego auto
rami! Ale nikt a nikt w Wilnie nie miał ochoty do de- 
monstracyj, nikt nie dawał przyczyny do prześladowań. 
Poradzono sobie po prostu: oto sami kazali nocą napisać 
na murach klasztoru dominikańskiego: Niech żyje Kon
stytucya 3-go Maja. Śmierć despotom. Daj Boże, gdyby 
się to sprawdziło. —  Taki napis zwrócony był wprost 
przeciw carskiej osobie i już coś warta!. Ale piszący to 
na murze Moskal, nie umiejąc dobrze po polsku, narobił 
mylek: zamiast: konstytucya napisał k o s t y t u c i a, a za
miast: despotom napisał czysto po rosyjsku: dis po tam. 
Było aż nazbyt widoczne, od jakich ludzi napis pochodzi! 
Ale Nowosilcow nawet się nie zażenował, rozpoczął



śledztwo na ostro, a na początek kazał zaraz aresztować 
trzech profesorów i samego — rektora uniwersytetu. Pięciu 
gimnazyalistów wileńskich skazano w sołdaty, t. j. oddano 
(15-letnich) przymusowo do wojska; potem zabrano się do 
chłopców szkolnych \\r Kroźach, w Kiejdanach, w Kownie, 
w Ponie wieźli, w Białymstoku i Swisłoczy; katowano ich, 
wymuszano biciem i głodem niestworzone zeznania, brano 
w sołdaty i skazywano do kopalń sybirskich; z ponie- 
wieskiej szkoły wywieziono między innymi »zbrodniarza 
politycznego«, który miał lat — j edenaśc i e  (nazywał 
się Wieczkowicz). Trwała ta obława generałów i sena
torów na dzieci aż do roku 1826 bez przerwy.

Towarzystwo Filaretów r o z w i ą z a ł o  się jeszcze 
w maju 1822 roku; toteż pomimo ciągłych rewizyj 
u akademików nie znaleziono nic i byłby musiał Nowo- 
silcow sfabrykować znowu sam jaki »dowód«, gdyby nie 
zdrada jednego Filarety. Na posiedzeniach filarcckich od
znaczał się najpatryotyczniejszym j ę z y k i e m  Jan Jan
kowski; gadał bez upamiętania, pisywał skandaliczno 
wiersze o carycy Katarzynie, uderzał na rząd z wielką 
odwagą w s ł owach ,  co inni po cichu myśleli, on do
nośnie wykrzykiwał; słowem, z całej jego postaci od stóp 
do głów dymił patryotyzm i lubił się tem popisywać. 
Doszło do tego, źe rada filarecka zab ron i ł a  mu sta
nowczo  występować na posiedzeniach Towarzystwa ze 
swemi odczytami; oburzył się na to i obwiniał kolegów
o tchórzostwo. Kiedy wszyscy Filareci popalili swe pa
piery, on swoje napuszysto-patryotyczne wypracowania 
zachował. Podczas wakacyj 1823 odbywano rewizye 
w kwaterach studenckich pod nieobecność mieszkańców; 
była i u niego rewizya, gdy bawił chwilowo w Warsza
wie; kazano go tam aresztować i odstawić do Wilna.
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I gdy na tego nieboja i arcypatryotę przyszła kolej ze
znawać przed komisyą śledczą, wyśpiewał wszystko, co 
wiedział (szczęściem nic wiedział o istnieniu Filomatów). 
Zwykła historya krzykaczu w. Uwięziono 95 Filaretów. 
W  śledztwie używano podstępów i przymusu, fałszowano 
zeznania, morzono głodem lub śmierdzącą strawą, dykto
wano, co się ma podać do protokółu i t. p. Ale trzymali 
się dzielnie, drugi zdrajca się nie znalazł. Broniono się we
dług ułożonego planu, pomagając sobie nawzajem. Gdy 
się rozpoczęło prześladowanie gimnazyalistów, należało się 
spodziewać nowy cli kłopotów także byłym Filaretom; był 
więc czas na ułożenie planu, co w danym razie mówić. 
* Dbano o bezpieczeństwo swoje i cudze, nie śniło się 
nikomu być szczerym wobec ciemięzców« i słusznie do
daje najstarszy syn wieszcza, Władysław Mickiewicz: 
» Jeżeli zwyczajnemu rozbójnikowi podróżny nie waha się 
zataić, gdzie schował swoje klejnoty, toć wolno w chwi
lach rozboju publicznego ukrywać przed napastnikiem 
cenny skarb usiłowań narodowych«. Tomasz Zan, zało
życiel związku, wziął całą winę na siebie, żeby ocalić 
kwiat litewskiej młodzieży, a przynajmniej łagodniejszy 
sprowadzić wyrok.

W  czternastu miejscach osadzono Filaretów w wię
zieniu, głównie po klasztorach. Życie więzienne u Bazy
lianów, gdzie był Mickiewicz, tak opisuje jeden z nich, 
Domeyko: »Jak pierwej po gronach, tak teraz po klaszto
rach, gdzie każdy pod zanikiem i pod silną strażą w oso
bnej celi był uwięziony, stanowili Filareci związek ści
ślejszy, niż kiedykolwiek. We dnie wodzono nas do sądu, 
każdego pod strażą dwóch z karabinami żołnierzy i cią
gnięto inkwizycję z całą formalnością moskiewską, z groź
bami, podstępami, podchwyceniami za słowo, kłamstwami
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i wymysłami. Nocami zaś przekupywaliśmy szyldwachów, 
którzy pozwalali nam schodzić się i przepędzać weselsze 
godziny. Za więzieniem była zima, mrozy i grożący nam 
wszystkim Sybir. W  więzieniu na schadzkach panowała 
wiosna i nadzieja w przyszłość, choć daleką, Polski... 
Północ była dla nas wschodem słońca. Zbieraliśmy się 
w celi Adama i aż do świtu przepędzaliśmy noce na 
rozmowie cichej, ale nie smutnej. Frcycnd przyrządzał 
herbatę i rozśmieszał. Kto dniem pierwej był wołany na 
śledztwo, przynosił nowiny, jakie uzbierał w sali i na 
ulicy. Pamiętam kiedy pierwszy raz o północy wszedł 
do nas ksiądz Lwowicz (dawny Filareta) jak nas zabawił, 
rozczulił, mówiąc z wyciągniętcmi rękoma rpoważnie: 
Kozy, ucieszne kozy, ma trzodo jedyna!«

Na schadzkach tych nocnych zastanawiano się, czy 
nie lepiej odkryć istnienie Filomatów, nadając ich związ
kowi charakter wyłącznie lileracko-naukowy. Moskale bo
wiem przedłużali śledztwo, chcąc koniecznie odkryć łącz
ność tych studenckich towarzystw z warszawskiemi spi
skami i wplątać w całą sprawę księcia Adama Czarto
ryskiego; gdyby wykryć im ostatnie ogniwo wileńskiej 
organizacyi, możeby się wszystko skończyło — tak ro
zumowano. Decyzyę pozostawiono jednak Zanowi, z któ
rym trudno się było porozumieć, bo by! w innem wię
zieniu (w zamku). Tymczasem jednak w liście do Fran
ciszka Malewskiego, bawiącego w Berlinie na studyach, 
zrobiono wzmiankę także o tym planie. Nie przewidywano, 
że rząd rosyjski zażąda od rządu pruskiego aresztowania 
i wydania Malewskiego; ten, przywieziony do Wilna, trzy
mając się lego, co mu napisali, powiedział, że na czele 
stali Filomaci, których celem była naukowa reforma 
uniwersytetu; on sam przedstawił zaś siebie, jako duszę



tego związku. Zan sprzeciwił się polem temu o tyle, źe 
domaga! się najcięższej odpowiedzialności dla siebie, jak 
to od pierwszego zaraz dnia czynił.

Obywatele okoliczni starali się o to, żeby choć nie
którzy z oskarżonych mogli odpowiadać z wolnej stopy 
i ręczyli swoim majątkiem za nich, że stawią się na 
każde wezwanie. Za Mickiewicza poręczył kamerjunker 
Lachnicki, ale wszystkie te prośby odrzucono. Dopiero 
w kwietniu wypuszczono Mickiewicza na porękę Lelewela. 
Nie było to uwolnienie, lecz tylko wypuszczono narazie 
z więzienia; proces trwał dalej.

Mickiewicz przebywał w więzieniu śledczem całego 
pół roku, od 23 października 1823 do 20 kwietnia 1824. 
Drugie pół roku miał jeszcze czekać na wyrok. Wyrok, 
odczytany 6 września, zarzucał Filaretom »bezrozsądny 
polski nacyonalizm« i » dawanie nauk panu ministrowi 
oświaty«; innej winy w nich nie znaleziono. Całe grono 
młodych ludzi skazano na rozmaite kary więzienia a po
tem na wygnanie. Adama spotkał wyrok łagodniejszy, 
wygnania bez więzienia; miał odbywać dalszą służbę 
rządową w Rosyi, poza granicami ziem polskich. Dnia 
24 października 1824 r. wywieziono skazanych z Wilna. 
Mickiewicza wywieziono do Petersburga, »do dyspozycyi 
ministra oświaty«. Lelewel dał mu na drogę sto rubli; 
od rządu dostał na »koszta podroży« 13 rubli i 8 ko-
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Zaraz potem zabrał się Nowosilcow do wydalania 
palryotyeznych profesorów uniwersytetu, i to bez wysłu
chania, bez sądu; i Lelewel utracił posadę.

Krótko przed wyjazdem otrzymał Adam list od 
Maryli. Przesłał jej na to wiersz, ułożony w więzieniu, 
w którym powiada:



Marzyłem boską różę; blizki jej zerwania;
Zbudziłem się, sen zniknął, róży nie posiadam,
Kolce w piersiach zostały, nie żądani kochania.

Od drugich niczego nie żąda, a sam życzy sobie sa
memu ustronia, gdzieby mógł:

Kochać świat, sprzyjać światu, daleko od ludzi.

Zanowi na pożegnanie ofiarował dzieło św. Tomasza 
a Kempis: O naś ladowan iu  Chrystusa,  uważane 
przez Kościół za pierwsze po księgach Pisma św. Dwa 
te podarki pożegnalne są bardzo znaczące.

W  następnej części »Dziadów« twierdzi poeta > źe 
w tym czasie, w bazyliańskiem wiezieniu, umarł (jak się 
wyraża) dotychczasowy bohater »Dziadów«: Gustaw, a na
rodził sio nowy bohater: Konrad. Odnosi się tę przenośnię 
powszechnie do samej osoby autora. Nie było wcale 
zmiany aż w nowego  człowieka; już przed uwięzieniem 
były w Mickiewiczu wszystkie te pierwiastki, któremi od
znacza się opiewany potom w »Dziadach« Konrad, nic 
dbający o kochanie, o szczęście osobiste, ale tylko o oj
czyznę. Poetyczne przedstawienie rzeczy łudzi biografów, 
a w rzeczywistości Mickiewicz nie zmi en i ł  się, tylko 
w ciągu tego roku szybciej się rozwijał duchowo, bo dużo 
zebrał doświadczenia. Nie dał się zgnębić więzieniu, po
dobnie, jak ju ż  pr zed tem nie dał się zgnębić nie
szczęśliwej miłości: i z pod drugiego ciosu wyszedł zwy
cięsko.

Na Litwę nigdy już nie wrócił.
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Dekabryści.

W  więzieniu poznał Mickiewicz po raz pierwszy urzę
dowe sfery rosyjskie; teraz miał poznać rosyjskie społe
czeństwo.

Wśród inteligencyi rosyjskiej było już wówczas stron
nictwo życzące sobie wprowadzenia rządów konstytucyj
nych; gorętsi z nich chcieli śmiałym zamachem sproAvadzić 
zmianę, a najgorętsi gotowi byli posunąć się do królo- 
bójstwa. Liberalne zapatrywania przez cały wiek XIX 
są w Rosy i rzeczą modną, ale prąd ten jest płytki i po
wierzchowny. Znalazła się av każdem pokoleniu garstka 
zapaleńców, zdecydowanych na najskrajniejsze nawet 
czyny przeciw rządowi, ale te polityczne wybryki pocho
dziły z teoryj przeszczepianych sztucznie, z Zachodu, a nic 
było poważnego prądu, któryby opierał się na opinii ogółu 
społeczeństwa i umiał poważnie, spokojnie a pewnym 
krokiem dążyć do zmian — bez wybryków. Spiskowcy 
rosyjscy dążyli do porozumienia z wszystkimi nieprzy
jaciółmi rządu, a więc także z prześladowanymi Polakami. 
Z polskimi spiskami w Kongresówce pragnęli się połączyć, 
myślano nawet o wspólnem działaniu, ale było to nie- 
wykonalnem. W  każdym razie wspólność wroga, t. j. 
rządu, zbliżała obie strony i tem się tłómaczy, że spi
skowcy pozawicrali znajomości z bawiącymi chwilowo 
w Petersburgu Filaretami. Spisek obejmował przeszło 
500 osób. Mickiewicza wtajemniczono we wszystko. Do 
spisku nie przystąpił, ale pozawierał liczne osobiste zna
jomości, poznał niejedną szlachetną duszę i dia niejednego 
z Moskali powziął głęboki szacunek. Sam potem zaświad
czył, że » tajne te stowarzyszenia składały się z naj
wznioślejszej, najdzielniejszej, najpełniejszej zapału i naj
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czystszej w uczuciu młodzieży rosyjskiej. Nikt lam nie 
miał na widoku ani korzyści, ani zemsty osobistej; co 
było krzywego w krokach spisku, pochodziło to nie z serc 
tych ludzi, ale z idei f a ł s zywe j ,  źe dosyć jest niena- 
widzieć rząd, aby na jego miejscu inny postawić«. Spi
skowcy ci o polityce i sztuce rządzenia nie mieli pojęcia.

Politykowano gorąco — przy kieliszkach. Raz na 
takiej biesiadzie przy szampanie wniósł ktoś w końcu 
toast: śmierć carowi! i kiedy wszyscy z zapałem porwali 
się do szklanek, Mickiewicz postawił swoją na stole i pić 
nie chciał. Zdziwienie najpierw, a potem krzyki powszechne, 
wreszcie oskarżenia nietylko o tchórzostwo, ale nawet
0 zdradę. Mickiewicz odparł na to, źe takie toas ty  
są z aw sze  bezs i lnem i be zowocnem zuchwal 
stwem,  źe ci, co je spełniają, myślą, źe już wielkiej 
rzeczy dokonali, uspokajają się tem i idą spać. Jeżeli 
tedy szczerze myślą o śmierci cara. niechże się natych
miast uzbroją i idą na carski pałac, źe w takim razie 
on pójdzie z nimi. Strach mogącego nastąpić czynu wy
trzeźwił wielu, którzy zaczęli dowodzić, że to jeszcze 
zawcześnic, że lud jeszcze nie jest usposobiony, że trzeba 
to odłożyć do sposobniejszej chwili i wkrótce się ro
zeszli, zwarzeni cokolwiek, ale doprowadzeni do przy
tomności.

Wszystko to było trochę — niedowarzone. Raz któ
ryś z książąt Gagarynów ogromnie Mickiewicza ściskał
1 całował, zapewniając, że go kocha. »Wierzę ci bar
dzo — powiedział Adam — że mnie kochasz, ale to 
tylko po prawej stronie Dźwiny, bo po lewej, to jest na 
Litwie i Rusi, nie wahałbyś się mnie otruć, gdyby tego 
wymagała wasza polityka«. —  »Ach, jak ty znasz Ro- 
syan!« wykrzyknął Gagaryn za całą odpowiedź. Mickie



wicz się nic -łudził. Jego zdaniem, » oszukiwano się z obu 
stron. Polacy nic taili przód zaufanymi, źe chodzi im
o to tylko, aby wzniecić rozruch w Rosyi i skorzystać 
z dobrej pory. Rosyanie także zwierzali się przyjaciołom, 
żc chociaż obiecywali niepodległość Polakom, jednak, 
wywróciwszy u siebie dynastyę, pomyśleliby zaraz o za
trzymaniu Polski w swom ręku«.

Dobrze się stało, że Mickiewicz nie został w Peters
burgu. Dnia 26 grudnia 1825 r. nastąpił wybuch, zamach 
na cara nie udał się, a spiskowcy przypłacili to więzie
niem i życiem, przywódcy szubienicą. Jakkolwiek poeta 
nie należał do spisku, samo utrzymywanie znajomości 
ze spiskowcami byłoby AYystarczyło, żeby się dostał na 
całe życie na Sybir. Opatrzność uwolniła go od Peters
burga, przebywał tam naonczas zaledwie trzy miesiące, 
poczem nastąpiła »dyspozycya« ministra oświaty, żeby 
pojechał do Odessy, Sam Adam o to czynił starania 
przez znajomych Rosyan, żeby się dostać na południe, 
do pięknego kraju.

Spiskowców' rosyjskich z tych lat zowie się deka
brystami, t. j. spiskowcami z grudnia (deccmber, dekabr). 
Pamiątką przyjaznych osobistych stosunków jest wiersz:

Do Przyjaciół Moskali.

Wy, czy mnie wspominacie?... Ja ilekroć marzę
0 mych przyjaciół śmierciach, wygnaniach, więzieniach:
1 o was myślę; wasze cudzoziemskie twarze
Maj ił obywatelstwa prawo w mych marzeniach.

Gdzież wy teraz? Szlachetna szyja Rylejewa,
Którąm jak bratnią ściskał, carskimi wyroki
Wisi do hańbiącego przywiązana drzewa...
Klątwa ludom co swoje mordują proroki!
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Ta ręka, którą do mnie Bestużew wyciągną?,
— Wieszcz i zolnierz — ta ręka, od pióra i broni 
Oderwana, i car ją do taczki zaprzągnął,
Dziś w minach ryje, skuta obok polskiej dłoni.

Innych może dotknęła sroźsza niebios kara...
Mo2e kto z was, urzędem, orderem shańbiony,
Dusze wolną na wieki przeciął w Jaśkę cara,
I dziś na progach jego wybija pokłony.

Mozę płatnym językiem tryumf jego sławi,
1 cieszy się ze swoich przyjaciół męczeństwa;
Mozę w ojczyźnie mojej moją krwią się krwawi,
I przed carem, jak z zasług, chlubi się z przekleństwa.

Jeśli do was, z daleka, od wolnych narodów 
Ax na północ zalecą te pieśni żałosne,
I odezwą się z góry nad krainą lodów:
Niech wam zwiastują wolność, jak zórawie wiosnę!

Poznacie mię po głosie!... Pókim był w okuciach,
Pełzając milczkiem jak waz łudziłem despotę:
Lecz wam odkryłem tajnie zamknięte w uczuciach,
I dla was miałem zawsze gołębia prostotę.

Teraz na świat wylewam ten kielich trucizny.,.
Żrąca jest i paląca mojej gorycz mowy:
Gorycz wyssana ze krwi i z Jez mej ojczyzny;
Niech zre i pali — nie was, lccz wasze okowy.

Kto z was podniesie skargę — dla mnie jego skarga 
Będzie jak psa szczekanie, który tak się wdroży 
Do cierpliwie i długo noszonej obroży,
Ze w końcu gotów kąsać rękę, co ją targa.

Z Polaków, poznanych w Petersburgu, naj ważniej - 
szemi były znajomości z dwoma malarzami: Orłowskim 
i Oleszkiewiczcm, a zwłaszcza z tym drugim. Był to czło
wiek przezacny, ale naiwny, jak dziecię, źył tylko teoryą



Sam sobie wyrobił swój oryginalny pogląd na świat, hoł
dując mistyce do najwyższego stopnia. Mickiewiczowi 
spodobał się z tego względu, ze zajmował się wielce sto
sunkiem człowieka do świata nadprzyrodzonego, co 
w owych czasach należało do rzadkości. Oleszkiewicz 
snuł jednak swoje teoryo poza obrębem Kościoła, a na
wet niechętny był katolicyzmowi, gdyż był prezesem loży 
wolnomularsldoj. Dopiero po przeszło pięciu lalach miał 
Mickiewicz spotkać drugiego człowieka, zajętego również 
gorąco tym ulubionym dlań przedmiotom, a tym drugim 
razem już w kierunku katolickim.

Odessa.

Przeznaczono Mickiewicza do Odessy na profesora 
do gimnazyum zwanego liceum Richelieugo, w którem 
wcale nie wakowała żadna posada, a więc miał czas zu
pełnie wolny! Szczególną te »dyspozycyę« zawdzięczał 
petersburskim przyjaciołom. Nawet mu pensyę podnie
siono do 600 rubli i mieszkanie dano i stół bezpłatny 
w gmachu licealnym; ale nie uczył w szkole! Ale już 
w dziesięć dni po przyjadzie do Odessy nadszedł roz
kaz, żeby go umieścić w innych guberniach, gdzie sam 
zechce (byle nic w polskich!) i w takim rodzaju służby 
rządowej, jakiej sam zażąda. Na południu bowiem tra
fiono na ślad różnych spisków, nie chciano więc pozo
stawiać tam politycznego wygnańca, będącego na wolnej 
stopie. Bądźcobądź, znać ślad protekcyi petersburskich 
znajomości w tem, że mu pozostawiono wolność wyboru 
miejsca i — co ważniejsza —  wolność porzucenia stanu 
nauczycielskiego. Wybrał sobie służbę w zakresie mini
sterstwa spraw zagranicznych i zgłosił się do archiwum
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tego ministerstwa w Moskwie. Widocznie pragnął1 poznać 
dokładnie społeczeństwo moskiewskie, skoro postanowił 
zamieszkać w sercu Rosyi. Gdy w archiwum nie było 
miejsca (tym razem zapytano o to wprzódy), wybrał so
bie kancelaryę moskiewskiego wojennego gubernatora 
księcia Dymitra Galicyna. Nim załatwiono urzędową o to 
wszystko korespondencyę, nadszedł listopad, przebył tedy 
poeta w Odessie trzy kwartały.

Czas ten zszedł na zbieraniu doświadczeń i pozna
waniu ludzi innej zupełnie sfery, a mianowicie dygnitar
skiej i arystokratycznej. Rozrywały go salony, a piękne 
bogate panie, nie mające nic do roboty prócz zabawy, 
pragnęły wciągnąć w swój rydwan poetę, otoczonego już 
aureolą sławy, a który w sam raz (i to pierwszy raz 
w życiu!) także miał czas wolny! Miał lat 27, był przy
stojny, włos bujny a kruczy dodawał wdzięku męskiej 
twarzy; swoboda, wygoda i przyjemna wytworność salo
nów pociągnęły Adama, który od tuhanou ieckich wakacyj 
nic zaznał wypoczynku. Padł łupem pięknej pani Karo
liny Sobańskiej, sławnej ze zręczności salonowej, której 
całe życic (aż do późnej starości) zeszło na podbijaniu 
mężczyzn. O miłości nie było tu mowy, to były tylko 
miłostki; u niego —  pierwsze w życiu. Znęciła go no
wość i blask, a może i polrzeba jakiegoś upojenia, ale 
nie trzeba było dużo czasu, żeby poczuł niesmak. Pisywał 
w Odessie sonety erotyczne. W  jednym z nich wyraźnie 
oświadcza, źe te stosunki natchnienia dać nie mogą. Wy
jeżdżając zaś z Odessy, napisał:

Lećmy! szczęściom zostały pióra do powrotu.
Lećmy! i nigdy odtąd nie zniżajmy lotu!

Pobytowi w Odessie zawdzięczamy jednak nowe arcy
dzieło Mickiewicza, a mianowicie

Życic i zasługi A, Mkkicwicsca. 7



Sonety Krymskie.

Z Odessy odbył Mickiewicz wycieczkę do pobliskiego 
Krymu. Półwysep ten czarnomorski ma klimat, jak po
łudniowe Włochy, a część jego pomiędzy górami a mo
rzem należy do najpiękniejszych krain świata. Adam znał 
już morze, ale Bałtyckie, północne, zwykle szare, nic mo
gące się równać z krasą modrych mórz południowych; 
góry zaś większe widział pierwszy raz w życiu. Obydwa 
le najpiękniejsze twory przyrody, w Krymie złączone, 
natchnęły go do poetycznego opisu.

Do dobrego sonetu trzeba być naprawdę panem ję
zyka, bo tu nie można dla wyrażenia myśli —  dodać 
wiersz lub dwa, jędrność musi się łączyć z wdziękiem 
formy. Toteż nikt do opisu sonetów nie używał, lecz 
tylko do wyrażenia jakiego uczucia. W  opisie bowiem, 
jeżeli ma sprawić wrażenie, trzeba zebrać wszystkie ce
chy charakterystyczne opiewanego przedmiotu, a na to 
sonet za krótki; powszechne też było przeświadczenie, 
że ta forma wiersza nadaje się tylko do liryki. Dopiero 
Mickiewicz wprowadził sonet  epiczny;  dzisiaj jest ich 
cały szereg w polskiej literaturze, są też u innych naro
dów, niektóre bardzo dobre, ale żadne nie mogą się ró
wnać z » krymskimi«. Nikt dotychczas nie dokazał tego, 
żeby dać opis zupełny,  a nie radzić sobie przy tem 
słowami, które dogodne są dla krótkości stylu, bo samo 
dużo mówią i dużo znaczą', ale są zrozumiałe tylko dla 
uczonych. Mistrzowstwu polskiego słowa nie dorównała 
pod tym względem żadna jeszcze literatura.

Wśród pięknych kobiet tęsknił Adam za swojem ma
rzeniem młodości, a wśród czarów przyrody za płaską 
i zamgloną Litwą.
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Stepy Akermańskie*

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu;
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi:
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowo ostrowy burzanu.

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;
Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi:
Tam zdała błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi...
To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermauu!

Stójmy!... Jak cicho!... Słyszę ciągnące żórawie,
Którycbby nie dościgły źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła...
W takiej ciszy lak ucho natężam ciekawie,
Ze słyszałbym glos z Litwy... Jedźmy, nikt nie woła!

Przy innej sposobności dodaje:

Litwo! piały mi wdzięczniej twe szumiące lasy,
Niż słowiki Bajdaru, Salhiry dziewice;
I weselszy deptałem twoje trzesawice,
Niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Nadejdzie czas, w którym poświęci swe pióro opie
waniu płaskiej i zamglonej Litwy i z przyrody naszego 
przykrego klimatu wy krzesze takie arcydzieła, źe nawet 
sonety Krymskie zejdą wobec nich na drugi plan.

Moskwa.

W  dawnej i prawdziwej stolicy Rosyi stanął Mickie
wicz z końcem grudnia 1825, w kilka dni po wybuchu 
spisku w Petersburgu i straszliwej egzekucyi jego przy



wódców. Z początku unikaj znajomości; nie chciał już 
ani spisków, ani salonów. Z wiosną jednak odszukali go 
sobie— literaci rosyjscy. Oficerowie rosyjscy, którzy byli 
przedtem w Warszawie i tam się nasłuchali o sławnym 
poecie, przeniesieni do Moskwy sami tu szerzyli dalej 
jego sławę w kołach literackich. I tak Rosyanie »sami 
pierwsi poetę odszukali, szczere mu okazali współczucie
i osłodzili mu wygnanie«.

Książę Golicyn nie żądał wcale biurokratycznej ro
boty od Mickiewicza, zwlekając z wyznaczeniem mu urzę
dowego zajęcia. Nie pobierał też wprawdzie poeta teraz 
żadnej pensyi, ale nie dbał o to, mając narazie jakie- 
lakie dochody z rozsprzedaży swych dzieł. Wolał zresztą 
biedę klepać, byle do biura nie chodzić, a oddać się 
poezyi, bo miał nowe pomysły i plany.

Wszedłszy w koło rosyjskich poetów i literatów, po
lubił ich, łubiany, a nawet kochany nawzajem. Literatura 
rosyjska stała wówczas wyżej od polskiej i (zdaniem 
Mickiewicza) wyprzedziła była poJską o cały wiek i by
łaby ją też może ciągle wyprzedzała coraz bardziej, gdyby 
nie — Mickiewicz. Najzdolniejszym z tego koła poetów 
rosyjskich (i najlepszym dotychczas) był Puszkin, z któ
rym Adam pozostawał w zażyłych stosunkach, poznawszy 
go właśnie w Moskwie. Mickiewicz miał tę wyższość nad 
nim, że zdolności swe mnożył ciągle pracą i poważną 
nauką, podczas gdy Puszkin pod naukowym względem 
był zaniedbany. Uznawał sam najzupełniej tę swoją niż
szość, a poznawszy poezye Mickiewicza, przyznawał mu 
też bez zastrzeżeń pierwszeństwo również w dziedzinie arty
stycznej. Olo własne słowa Puszkina:

»Raz Żukowski (najpoważniejszy z rosyjskich lite
ratów) klepiąc mię po ramieniu, mówił: a czy wiesz bratku,
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że Mickiewicz może ciebie w róg zapędzić? Źle mówisz; 
odpowiedziałem mu; mówisz w czasie niedokonanym o tem, 
co się już najuroczyściej dokonało. Popraw się, bo on 
już mnie zapędził, tak, że przy nim jestem, jakby mnie 
nic było«.

Wśród literatów moskiewskicli przychylność dla pol
skiego poety przechodziła coraz bardziej w uwielbienie. 
Wyrobił się formalny kult Mickiewicza (który trwa do 
dziś dnia w literaturze rosyjskiej, a nawet coraz bardziej 
się zwiększa). Przyjęty z życzliwością i zapałem, nie mógł 
się zamknąć na osobności, jak pierwotnie zamierzał; za
czął bywać w towarzystwach i w salonach. Ale moskiew
skie salony były zupełnie odmienne od odeskich; tu się 
schodzili ludzie poważni i nie nn fraszkach czas schodził. 
Odznaczał się zwłaszcza salon księżnej Zeneidy Wolkoń- 
skiej, w którym schodziły się najwybitniejsze siły spo
łeczne, naukowe i artystyczne.

Obcował tedy Adam przyjaźnie z Moskalami. Dowie
dział się o tem Czeczot (przebywający w Orenburgu)
i listownie zgromił dawnego kolegę, źe to nie palryo- 
lycznie; w liście przypomniał, jak w Starym Testamencie 
wybranemu narodowi zakazanem było obcować z Moa- 
bitami. Odpowiada na to Mickiewicz: »Miłość względem 
ojczyzny okazywać będziemy nie, jak Don Kiszot stając 
na gości licu i wszystkich wyzywając bez braku, albo 
siedząc w pustyni Czarnej Góry, ale tak, jak Karol Wielki 
kazał rycerzom swoim zasługiwać na miłość Angeliki 
(t. j. zasługami publiczncmi). Cytujesz Moabitów. Powiem 
szczerze, źe nietylko jestem gotów jeść trefny bifsztyk 
Moabitów, ale nawet mięso z ołtarza Dagona i Baala, 
kiedym głodny i będę dlatego, jak byłem, dobrym chrze
ścijaninem«.



Zamierzano przy uniwersytecie moskiewskim utwo
rzyć dla Mickiewicza katedrę literatury polskiej; on je
dnak na zawsze  tu zostać nic zamierzał, a pragnął 
zwiedzić Europę. Dlatego też czynił znowu starania, żeby 
go przeniesiono do służby w ministerstwie spraw zagra
nicznych; prawdopodobnie liczył na to, że z czasem 
udałoby mu się uzyskać zajęcie przy jakiem poselstwie 
zagranicznem i w ten sposób wydostać się z Rosyi.

W  Odessie powstała tylko garść sonetów; w Moskwie 
pracował natomiast Mickiewicz dużo. Doświadczywszy 
swych sił w liryce i epice chciał teraz spróbować dra
matu i przez cały rok 1827 myślał o tragedyi o Barbarze 
Radziwiłłównie, ukochanej, a nieszczęśliwej żonie Zyg
munta Augusta, ostatniego z Jagiellonów. Nie czuł się 
jednak jeszcze dosyć przygotowanym do tego rodzaju 
poezyi. »Ile razy porwę się na dramat, czuję, że mi wiele 
brakuje« pisze do poufałego znajomego, Edwarda Odyńca. 
Surowym był krytykiem dla samego siebie i niedojrzałego 
płodu nic chciał wydawać; minęło też jeszcze wiele lat, 
zanim ostatecznie dramat napisał.

Tegoż roku, 1827, powstało nowe epos, a miano
wicie »Konrad Wallenrod«. Utwór miał być drukowany 
w Petersburgu i w tym celu wybrał się tam Adam 
w grudniu 1827 i zabawił do lutego 1828, w którym to 
miesiącu poemat wyszedł z druku.

Konrad Wallenrod.

Ze wszystkich dotychczasowych dzieł Mickiewicza 
ten poemat jest najprzyjemniejszy do czytania, tak dla 
treści niezmiernie zajmującej, jakoteż dla rozmaitości for
my. Nie brak miejsc przypominających epicznym spoko
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jem » Grażynę«, ale nie brak też takich, z których bije 
namiętność taka, źe porywają czytelnika niemniej od 
czwartej części »Dziadów«.

I ten poemat poświęcony jest idei patryotyzmu; tym 
razem bohaterem jest mężczyzna, który dla dobra ojczy
zny wyrzeka się miłości, wyrzeka się nawet spokoju su
mienia i całe swoje życie zamienia w pasmo męczarń 
moralnych.

Rzecz dzieje się również za pogańskich czasów li
tewskich:

Krzyżacy w jednej ze swych grabieżczych wypraw 
na Litwę porwali chłopca, którego chcieli wychować na 
swego; ale chłopiec tęsknił za ojczyzną, a miłość ku niej 
podsycał w nim stary Wajdelota (pogański kapłan litewski). 
Pacholę (imię mu dano Walter a nazwisko Alf) chciało

mordować Krzyżaków,
Albo do Litwy uciekać: starzec hamował zapędy.
Wolnym rycerzom, powiadał, wolno wybierać oręze,
1 na polu otwarłem bić się równemi silami;
Tyś niewolnik: jedyna broń niewolników jest zdrada.
Zostań jeszcze i przejmij sztukę wojenną od Niemców, 
Staraj się zyskać ich ufność: dalej obaczym, co począć.,* 
Byłem posłuszny starcowi, szedłem z wojakami Teutonów; 
Ale w pierwszej potyczce, ledwiem obaczył chorągwie, 
Ledwiem narodu mojego pieśni wojenne usłyszał, 
Poskoczylem ku naszym, starca za sobą przywodzę.
Jako sokół wydarty z gniazda i w klatce żywiony,
Choć srogiemi mękami łowcy odbiorą mu rozum,
I puszczają, żeby braci sokołów wojował:
Skoro wzniesie się w chmury, skoro pociągnie oczyma 
Po niezmiernych obszarach swojej błękitnej ojczyzny, 
Wolnem odetchnie powietrzem, szelest swych skrzydeł usłyszy, 
Pójdź myśliwcze do domu, z klatką nie czekaj sokola...
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Przyjął zbiegów książę Ki ej slut. Młodzieniec pokochał 
córkę księcia Aldonę i pojął ją za żonę. Był Litwinem 
nawskróś, Krzyżaków nienawidził, ale nic porzucił wiary 
chrześcijańskiej i Aldonę nawrócił,

Walter mówi? o wielkim Bogu, co włada za Niemnem 
I o Niepokalanej Syna Bożego Rodzicy,
Której postać anielską w cudnym pokazał obrazku.
Ten obrazek młodzieniec nosił pobożnie na piersiach:
Dziś Litwince darowa?, gdy ją do wiary nawracał,
Gdy pacierze z nią mówił *).
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Walter kochał swą żonę — lecz miał duszę szlachetną;
Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie.

Litwa coraz bardziej cierpiała od Krzyżaków; nie 
było rady na Niemców, zdawało się, źe juz nadchodzi 
ostateczna zguba. Natenczas Walter Alf postanawia wy
konać plan starego Wajdoloty: wrócić do Krzyżaków, 
pozyskać ich zaufanie, stanąć kiedyś na ich czele, po to, 
żeby ich zdradzić i wydać Litwinom. Aldona udaje się 
do klasztoru w ziemi krzyżackiej, a potem zostaje pu
stelnicą, każe się zamurować w wieży pod Malborkiem
i cz< !;a tu na swego męża. W  każdym razie szczęście ich 
już przepadło, razem już nigdy nic będą.

Alf po dwunastu latach różnych przygód został wy
brany Wielkim Mistrzem krzyżackiego Zakonu pod imie
niem Konrada Wallenroda.

Człowiek, co się Konradem Wallenrodem zowie,
Kie jest Wallenrodem.

*) Mickiewicz zawsze z szczególną lubością wspomina w swych 
poematach o Najśw. Pannie.
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Kto on jest? nie wiadomo. Przed dwunastu laty 
Kie wiedzieć skąd przyjechał w nadreńskie krainy; 
Kiedy hrabia Wallenrod szedł do Palestyny,
Był w orszaku hrabiego, nosił giermka szaty. 
Wkrótce, rycerz Wallenrod gdzieś bez wieści zginął; 

p

Ow giermek, podejrzany o jego zabicie,
Z Palestyny uszedł skrycie 

I ku hiszpańskim brzegom zawinął.
Tam, w potyczkach z Maurami dał męstwa dowody. 
I na turniejach mnogie pozyskał nagrody:
A wszędzie pod imieniem Wallenroda słynął.

Przyjął nakoniec zakonnika śluby 
1 został Mistrzem — dla Zakonu zguby.

Stary Wajdelota, Halbanem teraz zwany, towarzyszył 
mu stale i do zemsty namawiał. Wallenrod jednak nie 
może się zdobyć na krok stanowczy; robak sumienia nie 
pozwala mu zdradą wojować. Zestarzał się, posiwiał, 
kiedyniekiedy zaczął miewać napady szału; toczył walkę 
wewnętrzną, wahał się i pozostawał bezczynnym. W  pu
stelnicy malborskiej poznał swoją Aldonę i nieraz nocą, 
stając u stóp wieży, miewał z nią tajemne rozmowy. 
Ona sama namawia go do czynu, bo pocóż zmarnował 
całe ich obojga życie? On jednak nie śmie ruszyć z woj
skiem na Litwę i rozpocząć wojny, podczas której miała 
nastąpić zdrada. W  razie wojny zdrajcą być musi ;  bo 
albo zdradzi Litwę, gdy Zakon powiedzie do zwycięstwa, 
albo dla ocalenia Litwy zdradzi Krzyżaków. Wzdryga 
mu się sumienie coraz bardziej, czem bliżej stanowczej 
chwili, czuje straszny wstręt i obrzydzenie do tego, co 
ma nastąpić. Nie chce przeto wojny; ale pokój ośmiela 
Litwinów, którzy sami zaczynają najeżdżać na kraj krzy
żacki. Krzyżacy coraz bardziej nalegają na mistrza i chcą 
go zmusić do wyprawy wojennej. On jeszcze zwleka.
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Nadarza się wyborna sposobność, żeby zgnieść Litwę, bo 
syn Kiejstuta, Witold, sam przybył do Zakonu prosić
o pomoc przeciw stryjecznemu bratu, Jagielle i Krzyża
kom na Litwie dopomoże.

Na cześć Witolda dano ucztę. Wallenrod żąda śpie
wów, ale nie podoba mu się żadna pieśń rozmaitych 
nadwornych śpiewaków; natenczas Halban się zgłasza.

Ja śpiewam, zawoła.
Dawniej Prusakom i Litwie śpiewałem:
Dziś, jedni legli w ojczyzny obronie,
Drudzy, żyć nie chcąc po ojczyzny zgonie,
Dobić się wolą nad jej inartwem ciałem;
Jak sługi wierno w dobrym i złym losie,
Giną na swego dobroczyńcy stosie.
Inni sromotnie po lasach się kryją,
Inni — jak Witold, między wami żyją.

Ale po śmierci... Niemcy, wy to wiecie,
Sami spytajcie niecnych zdrajców kraju,
Co oni poczną, gdy na tamtym świecie 
Wskazani wiecznym ogniom na pożarcie,
Zechcą swych przodków wywoływać z raju?
Jakim językiem poproszą o wsparcie?
Czy w ich niemieckiej, barbarzyńskiej mowie 
Głos dzieci swoich uznają przodkowie?...

Wajdelota śpiewa po litewsku o zarazie i o gorszych 
od zarazy Krzyżakach; z całej Litwy ledwie chyba tylko 
pieśń gminna zdoła się ocalić, ale ta pieśń ma niezmierną 
wartość, bo ona jest pobudką do czynów. Wyśpiewawszy 
pochwałę poezyi ludowej, dodaje Wajdelota:

Gdybym był zdolny własne ognie przelać 
W piersi słuchaczów, i wskrzesić postaci 
Zmarłej przeszłości; gdybym umiał strzelać 
Brzmiącemi słowy do serca spólbraci:
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Możeby jeszcze w tej jedynej chwili,
Kiedy ich piosnka ojczysta poruszy,
Uczuli w  sobie dawne serca bicie,
Uczuli w sobie dawną wielkość duszy,
I chwilę jednę tak górnie przeżyli.
Jak ich przodkowie niegdyś cale iycie.

Lecz po co zbiegłe wywoływać wieki?
I swoich czasów śpiewak nie obwini:
Bo jest mąż wielki, żywy, niedaleki...
0  nim zaśpiewam: uczcie się Litwini!

Umilknął starzec i dokoła słucha,
*  1 

Czy Niemcy dalej pozwolą mu śpiewać;
W sali dokoła była cichość głucha,
Ta zwykła wieszczów na nowo zagrzewać.
Zaczął więc piosnkę, ale innej treści:
Bo głos na spadki wolniejsze rozmierzał,
Po strunach słabiej i rzadziej uderzał,
1 z hymnu zstąpił do prostej powieści.

Powieść Wajdeloiy, wygłoszona na uczcie przed 
Wallenrodem, zawierała — historyę jego własnego życia. 
Wielki Mistrz, Alf-Wallenrod

Siedział milczący z pochyloną głową.
Mocno wzruszony, porywa co chwila 
Puhary z winem i do dna wychyla.
W jego postaci zmianę widać nową,
Różne uczucia w nagłych błyskawicach,
Po rozpalonych krzyżują się licach;
Coraz to groźniej czoło mu się chmurzy,
Usta drżą sine, obłąkane oczy 
Latają niby jaskółki śród burzy;
Wreszcie płaszcz zrzuca i na środek skoczy:
»Gdzie koniec pieśni?... wraz mi koniec śpiewaj!...
Albo daj lutnię!... czego drżący stoisz?...
Podaj mi lutnię, puhary nalewaj,
Zaśpiewam komec — jeśli ty sie boisz!...*



I zaśpiewał balladę p. 1. »Alpuhara« (znaną i śpie
waną dzisiaj powszechnie), w której Almanzor, król Mu
zułmanów, przychodzi rzekomo poddać się Hiszpanom, 
całuje się z nimi, ale tylko po to, żeby pocałunkiem prze
nieść na nich zarazę.

Po tej balladzie popadł Wallenrod w szał, » drżące 
usta piana mu okryła«. Witold w kilka dni uciekł z Mal
borka, paląc po drodze grody Zakonu.

Mistrz wkrótce ruszył na Litwę, oblęgał Kowno
i Wilno, ale niedbale, umyślnie źle wyprawą kierował, 
aż wreszcie

Wszystko zginęło, Konrad wszystkich zgubił!...

Resztki rozproszonego wojska wracają w ucieczce, 
on sam zaś

Wielki Mistrz pierwszy uciekł z pola bitwy!...
Zamiast wawrzynów i sutego plonu,
Przywiózł wiadomość o zwycięstwach Litwy.

Czyście widzieli, gdy z tego pogromu 
Wojsko upiorów prowadził do domu?
Ponury smutek czoło jego mroczy,
Robak boleści wywijał się z lica;
I Konrad cierpiał — ale spojrzyj w oczy!
Ta wielka, napól otwarta źrenica 
Jasne z ukosa miotała pociski,
Niby kometa grożący wojnami.
Co chwila zmienna, jak nocne połyski,
Którymi szatan podróznogo mami,
Wściekłość i radość połączając razem,
Błyszczała jakimś szatańskim wyrazem f

Poczęły się budzić podejrzenia o zdradę; tajemny 
trybunał skazał Mistrza na śmierć.
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Wallenrod chciałby wracać z Aldoną na Litwę i do 
dawnego życia; chciałby jeszcze przed śmiercią żyć jakiś 
czas po ludzku.

Przez lat sio Zakon ran swych nic wygoi.
Trafiłem w serce stugłowej poczwary;
Strawione skarby, źródłu ich potęgi;
Zgorzały miasta, morze krwi wyciekło...
Jam to uczynił; dopełnił przysięgi —
Straszniejszej zemsty nie wymyśli piekło!
Ja więcej nie chce — wszak josLem cz łowiekiem! . . .  
Spędziłem młodość w be z cc n ej ob łudz i e ,
W krwawych rozbojach... dziś, schylony wiekiem. 
Zdrady mię nudzą; niezdolny do bitwy;
Juz dosyć zemsty — i N i e m c y  są ludz i e !
Bóg mię o ś w i e c i ł ;  ja powracam z Litwy,
Ja owe miejsca, twój zamek widziałem,
Kowieński zamek... już tylko ruiny...
Odwracam oczy, przelatuję cwałem,
Biegę do owej, do naszej doliny:
Wszystko jak dawniej! ..
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Tani cio, o luba! ku naszej dolinie,
Tam poprowadzę, poniosę na ręku,
Lub dalej pójdziem... Są w Litwie pustynie,
Są głuche cienie białowiezkich lasów,
Kędy nie słychać obcej broni szczęku,
Ani dumnego zwycięzcy hałasów,
Ni zwyciężonych braci naszych jęku...
Tam, w środku cichej, pasLerskicj zagrody,
Na twojem ręku, u twojego łona,
Zapomnę ,  że są na ś w i e c i e  narody,
Że jest świat jakiś — będzicm żyć dla siebie!... 
Wróć, powiedz, pozwól!...

Nie, już po czasie! — rzekła smutnym głosem 
Ale spokojnym. — Bóg mi doda siły.
On mię zasłoni przed ostatnim ciosem...
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Kiedym tu weszła, przysięgłam na progu,
Nie zstąpić z wieży chyba do mogiły.
Walczyłam z sobą — dziś, i ty, mój miły,
I ty mi dajesz pomoc przeciw Bogu!...
Chcesz wrócić na świat — kogo? nędzną marę!

Aldona przestrzega, że oni już oboje nie tacy dzi
siaj, jak niegdyś; lepiej niech się teraz nie poznają bliżej, 
niech się wspominają takimi, jakimi byli dawniej.

Alfie, nam lepiej takimi pozostać,
Jakimi dawniej byliśmy, jakimi 
Ztączym się znowu, — ale nie na ziemi!...
Doliny piękne zostawmy szczęśliwym!...

On po dzikim brzegu 
Błądził bez celu, bez myśli, bez chęci.
Tam góra lodu, tam puszcza go nęci:
W dzikich widokach i w naglonym biegu 
Znajdował jakąś ulgę, utrudzenie.
Ciężko mu, duszno śród zimowej słoty;
Zerwał płaszcz, pancerz, roztargał odzienie,
I z piersi zrzucił wszystko — prócz zgryzoty.

Już rankiem trafił na miejskie okopy;
Ujrzał cień jakiś, zatrzymał się, bada...
Cień krąży dalej, i cichymi stopy 
Wionął po śniegu, w okopach przepada.
Głos tylko słychać: — » Biada, biada, biada!«

A lf na ten odgłos zbudził się i zdumiał,
Pomyślił chwilę — i wszystko zrozumiał.

Skoro sędziowie tajemni wydali w7yrok śmierci, uwia
damiano potępionego, wołając nań pod oknami lub gdzie
kolwiek w jego obecności: biada! To trzykroć powtórzone 
słowno było ostrzeżeniem; kto je usłyszał, gotował się na 
śmierć, którą niechybnie a niespodzianie miał z ręki nie



wiadomej odebrać. Alf wraca tedy pud wieżę Aldony, 
żeby się z żoną pożegnać —

Mam zginać wkrótce, nagle; zgińmy razem!
Widzisz te bliską, przedmiejską strzelnicę?
Tam będę mieszkał; dla znaku, co ranek,
Wywieszę czarną chustkę na krużganek:
Co wieczór lampę u kraty zaświecę:
Tam wiecznie patrzaj. Jeśli chustkę zrzucę,
Jeżeli lampa przed wieczorem skona;
Zamknij twe okno, może już nie wrócę...
Badź zdrowa!...

tr

Wróciwszy do siebie, przywołuje Halbana, a gdy 
nadeszli wykonawcy wyroku, wypija trucizno. Halban 
jednak nie chce sobie zadać śmierci:

Nic, ja przeżyję — i ciebie, mój synu!...
Chcę jeszcze zostać, zamknąć twe powieki,
I żyć — ażebym sławę twego czynu 
Zachował światu, rozgłosił na wieki.
Obiego Litwy wsi, zamki i miasta;
Gdzie nie dobiegę, pieśń moja doleci;
Bard dla rycerzy w bitwach, a niewiasta 
Będzie ją w domu śpiewać dla swych dzieci;
Będzie ją śpiewać — i kiedyś w przyszłości 
Z tej pieśni wstanie mściciel naszych kości...

Gorszono sie, źe Mickiewicz w tym poemacie na
mawia do zdrady, powstawano na wa l l enrodyzm.  
Ależ poezya ma na celu nie naukę, lecz piękno; jeżeli 
zaś o naukę z Wallenroda chodzi, równem prawem 
możnaby powiedzieć, źe Mickiewicz p r z e s t r z e g a p r z e d  
w o j o w a n i e m  zdradą. Wszak Wallenrod nie czuje 
się szczęśliwym, wszak ma wyrzuty sumienia, a czyn 
jego doprowadza go do tego. iż chciałby zapomnieć, że 
istnieją narody! Nie tryumfem kończy się powieść, ale
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śmiercią Alfa i Aldony; on ginie samobójczo, a śmiercią 
swą sprowadza także nagłą śmiercią na nią. Czyż więc 
przedstawia poeta jaką nagrodę za zdradę? Nawet we
wnętrznego zadowolenia Wallenrod nie odczuwa, prze
ciwnie, pełen jest zgryzoty. Wyraźnie przecież poeta 
kładzie w jego usta słowa: Bóg mię oświec i ł ;  Wallen
rod tcmi słowy sam potępia SAve życie.

» Wallenrodyzm« nie uczy zdrady; on tylko prze
strzega, że rozpacz jest złym doradcą...

Jak »Grażyna«, podobnież »Konrad Wallenrod« ma 
treść zmyśloną, chociaż się do historyi odwołuje; jest-to 
1. z w. li c o n c y a poetyczna.  Sami zawodowi dziej o- 
pisowie pomagali jednak do daleko sięgających licencyj, 
albowiem wiedza historyczna tych czasów pełną jeszcze 
była bałamuci w; toteż o niejednym szczególe swego poe
matu przypuszczał Mickiewicz, że jest prawdziwym. Tło 
jednak ogólne, stosunek Niemców do Litwy i urzą
dzenia Zakonu krzyżackiego, opisane są jak najzgodnk ĵ 
z prawdą.

Wydawszy »Wallenroda« wracał Mickiewicz do Mo
skwy i zabawił tu jeszcze trzy miesiące.

Zaręczyny.

Adam kończył trzydziesty rok życia, miał już wy
bitne stanowisko w społeczeństwie i jakie takie dochody, 
o których można było przypuszczać, że się kiedyś po
większą, w miarę, jak dzieła jego będą drukowane we 
wszystkich ważniejszych ogniskach rozebranej Polski. Po
stanowił się ożenić. Nie doznał nowej wielkiej i gwał
townej miłości; tak kochać można tylko raz w życiu, 
jak pokochał był Marylę. Wystarczało mu polubić, przy
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wiązać się do zacnego serca, którego przywiązania mógłby 
być wzajemnie pewnym. Chodziło mu o założenie domo
wego ogniska, opartego na szacunku i przywiązaniu. Wy
bór padł tym razem na skromną panienkę, córkę nie
mieckiego profesora w Moskwie, Karolinę Jaenisch. Od
znaczała się niepoppolilem wykształceniem, a Mickiewicza 
ukochała całem sercem. Poznawszy go, zapragnęła wy
uczyć się polskiego języka, w czem Adam chętnie jej 
dopomógł; a gdy miłość nauce pomagała, poczyniła 
w krótkim czasie takie postępy, że mogła wiersze jego 
tłómaczyć na niemieckie.

Zdaje się, że już jesionią 1827 postanowił się oświad
czyć, ale czekał, aż byt swój ustali. Podczas powtórnego 
pobytu w Petersburgu (od grudnia 1827 do lutego 1828) 
starał się o posadę przy ministerstwie spraw zagranicz
nych. Miał wracać z początkiem lutego, ale musiał za
bawić dłużej »aby tak lub owak zdecydować o sw ó j 

przyszłości«. Posyłając Karolinie dwie książki polskie, 
prosił: »niech w zamian zechce mi dać książkę, na której 
nauczyła się czytać po polsku; będzie ona dla mnie 
droższa, niż paryskie i londyńskie wydania«. Wkrótce 
sam przyjechał, oświadczył się i dał Karolinie od siebie 
pierścionek. Nic oznaczano dnia ślubu, bo byt jeszcze nie 
był » ustalony«, zaręczyny mogły się nawet bardzo prze
dłużyć. Karolina nio o sobie jednak myślała, cieszyła się, 
że ma być narzędziem szczęścia dla ukochanego, dla któ
rego gotową była poświęcić wszystko.

Adam wracał tedy do Petersburga, zaręczony. Ale 
interesa nic poprawiały się w ciągu całego roku, spędzo
nego w nadnewskiej stolicy; Karolina była gotową na

*

każde wezwanie pójść do ołtarza, ale chodziło tu także 
o byt materyalny ojca, który żadnego nie miał majątku.

Źycio i zasługi A. Miclcicwicsią. 8
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Całe mienie rodziny Jaenischów posiadał starszy brat 
ojca Karoliny, a ten oświadczył, źe gdyby doszło do za
warcia tego związku, wydziedziczy jej ojca. Byłaby go 
skazała na życie w ciężkiej potrzebie i niedostatku; ojciec 
byłby zrobił dla niej to poświęcenie (jak sama po latach 
opowiadały), ale ona przyjąć tego nie mogła.

Maryla ustąpiła przed kaprysem dumy rodowej swej 
matki, Karolina przed rzeczywistym obowiązkiem. Maryla 
czekając na Adama, aź się zmienią stosunki, nie byłaby 
zgrzeszyła przeciw czwartemu przykazaniu; Karolina by
łaby się dopuściła ciężkiego grzechu, gdyby w tych oko
licznościach myślała o zamęściu. Należało zapewnić przy
szłość ojcu, a na to nie było stać jej narzeczonego. Nie 
zrywała jednak, bo nie zamierzała szukać szczęścia 
u innego; zerwanie nastąpiło ze strony Adama, który nie 
chciał wiązać jej losu. Do decyzyi tej skłoniła go zapewne 
jeszcze ta okoliczność, że żeniąc się z Karoliną, byłby 
nietylko naraził jej ojca na niedostatek, ale też byłby 
popchnął do rozpaczy szczerego swego przyjaciela, da
wnego Filaretę, Cypryana Daszkiewicza. Daszkiewicz za
kochany był w Karolinie niemniej gorąco, jak ona w Mickie
wiczu; miałźeź narażać Cypryana na to, co sam opisał 
w czwartej części »Dziadów«? Nie było szczęścia przy 
tym stosunku, a skoro żenić się nie mógł, nie posiadając 
majątku, i bytu ustalić sobie i t eśc i owi  nie mogąc, 
pocóź było przedłużać zaręczyny?

Dołączyła się jeszcze nowa przeszkoda z początkiem 
roku 1829. Oto »Konrad Wallenrod® znalazł gorliwego 
czytelnika w Nowosilcowie! Senator nie zapominał nigdy
o Filaretach i lubiał dawać im się we znaki. Zrobił donos 
na Mickiewicza, że rodaków namawia do zdrady i że 
sam zapewne chce być polskim Wallenrodem. Miał Adam



silnych protektorów wśród dygnitarzy rosyjskich (generał 
Witte, ks. Galicyn, ks. Wołkoński i inni), ale wpływu 
Nowosilcowa nie można było lekceważyć; jedna chwila, 
w której by senator znalazł posłuch w ministerstwie, mo
głaby autora zapędzić na całe życie na Sybir. Wobec 
tego należało się na gwałt starać o paszport i uciekać 
za granicę. A czy tam, wśród obcych, znajdzie się kiedy
kolwiek taki kawałek chleba, jakiego potrzeba do zało
żenia ogniska domowego? Miał wyjeżdżać nie na posadę 
przy jakiem zagranicznem poselstwie, jak sobie to my
ślał, ale skazany li tylko na dochód ze swych dzieł; 
wobec obawy nowych, a gorszych prześladowań, trzeba 
było zerwać zupełnie więzy poddaństwa rosyjskiego, 
a przez to samo wyrzec się nadziei stałej rządowej po
sady. Qr żenieniu nie mogło być mowy i nie dało się na
wet w przybliżeniu oznaczyć, czy i kiedy stosunki zmienią 
się na lepsze.

Wobec tego postanowił narzeczoną zwolnić od słowa. 
Chcąc się z nią osobiście pożegnać, przybył do Moskwy; 
dnia 18 kwietnia 1829 roku widzieli się po raz ostatni. 
Karolina w wigilię jego wyjazdu wysłała mu list, którym 
go przywitała w Petersburgu, żegnając jeszcze ostatni 
raz. Pisze w nim: »Gdybym ciebie nawet nigdy już nie 
miała widzieć, jeszcze życie moje będzie bardzo piękne. 
Często będę szukała w głębi serca skarbów mych wspo
mnień, będę je przeglądała z weselem, bo każde z nich, 
to brylant czystej wody. Będę się modlić o twą pomyślność«.

Adam napisał na wyjezdnem wiersz do niej:

Przed wichrami i szronem gdy przelotne ptaki 
Uciekając, rozstania nucą pieśń żałosną,
Nie wiń ich o niestałość! one z każdą wiosną 
W jedne strony jednemi powracają szlaki.
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Słysząc glos ich, wygnańca wspomnij, przyjaciela! 
Ilekroć mu po burzach nadzieja zaświeci,
Tyle razy duch jego na skrzydłach wesela 
Znowu na północ, znowu ku lobie uleci.

W  pulo w ic maja wyszedł rozkaz aresztowania, Mickie
wicza; szczęściem miał już paszport. Dowiedzieli się o tem 
przyjaciele i postarali, żeby rozkaz przeleżał sic trochę 
w aktach, a 011 tymczasem dnia 27 maja opuścił' Peters
burg i przez morze popłynął do Hamburga.

Przed wyjazdem dokonał jeszcze ogólnego wydania 
swych dzieł. Prócz znanych dotychczas z wydań oso
bnych, było tam kilka nowy cli ballad i wspaniały dłuższy 
wiersz p. t. »Farys«. Arabski rycerz zapędza się w pu
stynię coraz dalej, coraz głębiej, aż dojeżdża do miejsc 
nietkniętych dotychczas ludzką stopą; pierś mtf* wzbiera 
poczuciem swej siły, mocy nad przyrodą i przygodą, nad 
wszelldemi przeszkodami, a sił tych pragnąłby użyć (jak 
zawsze u naszego Mickiewicza) na dobro ludzkości:

Wyciągnąłem ku światu ramiona uprzejme,
Zda sio, ze go zo wschodu na zachód obejmo;
Myśl moja ostrzom leci w otchłanie błękitu,
Wyżej, wyżej i wyżej az do niebios szczytu.

Wiersz (en jest perłą naszej poezyi i lepszy od wszyst
kich poprzednich krótszych utworów wieszcza; ale na
tchnienie jego miało się wznieść jeszcze wyżej.

Na początku petersburskiego wydania dzieł jest roz
prawa »0  krytykach i recenzentach warszawskich«. —  
Pseudo-klasycy szydzili sobie z romantycznych zapędów 
Mickiewicza i ganili, a nawet potępiali, jego utwory* 
Poeta udzielił im teraz stanowczej, a nader surowej od
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powiedzi, w której piętnuj o przede wszyslkiem ich nie
uctwo; powiada im:

Uczyć się trzeba — minął juz wiek złoty.

Krytycy ci pseudo-klasyczni w samej Warszawie nie
wielu już zresztą mieli zwolenników; ogól publiczności 
rozchwytywał dzieła Mickiewicza.

Z polskich znajomości w Petersburgu najwięcej ob
cował Adam znów z Oleszkiewiczem, dla szczególnej za
cności jego charakteru i że się lubiał zagłębiać w ś wiecie 
nadprzyrodzonym. Nic zgadzał się atoli na jego misty
czne poglądy dziwne, a nieraz dziwaczne *) i żartował 
sobie nieraz ze starego »kabałis(.y«; nad poruszanemi 
przez niego sprawami zastanawiał się jednak coraz bar
dziej i coraz głębiej.

Drugą ważną znajomością był dom pani Szymanow
skiej, sławnej naonczas wirtuozki pianistki, która koncer
tami swymi wzbudzała podziw całej Europy. Poznał ją 
jeszcze w Moskwie, u księżnej Wołkońskiej, a w Peters
burgu bywał częstym gościem. Pani Szymanowska miała 
dwie córki; młodsza z nich bardzo się podobała poecie, 
jako ładny, miły, a bardzo wesoły podlotek. Wesołością 
ustawiczną przysługiwała się Mickiewiczowi, tak potrze
bującemu rozrywki i wypoczynku dla skołatanej myśli. 
Siedmnastoletnia Celina była dzieckiem wobec trzydziesto
letniego Mickiewicza, któremu już włosy srebrzeć się po
czynały; któżby wtenczas był przewidział, że ta Celina 
będzie kiedyś jego żoną?

J) Oleszkiewicz poi opiął np. zabijanie wszelkiego zwierzęcia; 
nietylko nie jadał mięsa, ale nawet pchły zabić nic pozwolił; da
wał się jawnie, w oczy, okradać i jeszcze złodziejowi dopłacał.



Na drogę w podróż po Europie wziął Mickiewicz 
z sobą — Pismo święte.

Berlin.

Mickiewicz wjeżdżał do Niemiec właśnie, gdy wyszło 
drukiem niemieckie tlómaczenie »Wallenroda«, dokonane 
przez jego byłą narzeczoną.

Kilka tygodni zabawił w Berlinie, gdzie zatrzymała 
go młodzież wielkopolska, studyująca w tamtejszym 
uniwersytecie; i starszych obywateli nie brakło jednak. 
Adam po raz pierwszy miał sposobność poznać rodaków 
z pod drugiego zaboru. Młodzież polska w Berlinie róż
niła się wielce od kolegów Mickiewicza z lat filomackich. 
W  Wilnie na pierwsze miejsce wysunęła się na uniwer
sytecie literatura, tu wszyscy zajęci byli filozofią i po 
to tylko przyjeżdżali, żeby ją studyować. Brak filozofi
cznych studyów stanowił dotkliwą lukę w historyi pol
skiej oświaty (i stanowi ją — niestety —  do dziś jeszcze). 
W  Wilnie zajmował się tym przedmiotem Jan Śniadecki
i przeszczepiał na polski grunt zapatrywania filozofów 
angielskich, dorzucając świetne swe własne spostrzeżenia, 
któremi wyprzedził niejednego filozofa Zachodu; nieznany 
jednak był i nieznany jest Europie, bo pisał tylko po 
polsku, a rodacy nic nic zrobili, żeby rozszerzyć jego 
sławę, bo — sami go nic czytywali. Gorzej było, źe Śnia
decki wśród wileńskiej młodzieży nie wyrobił sobie ucz
niów; ważną zapewne przeszkodą było, że był osobiście 
n i e lub i any  i odstręczał młodzież od siebie; przez to 
odstręczał ją też pośrednio od swego przedmiotu. Poetom 
nie podobało się, źe wszystko rozumowo tłómaczył; sam 
Mickiewicz gniewał się o to i wytykał mu to w swych
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wierszach. Ale przecież nie wszyscy wileńscy studenci 
byli poetami! nie brakowało wśród nich chyba i takich, 
którzy całkiem nie mieli poetycznego usposobienia, a je
dnak ani do tych Śniadecki nie trafił, i nietylko ucznia 
sobie nie wyrobił, ale nawet zamiłowania do przedmiotu 
nikomu nic wszczepił. Wielkopolanie natomiast przepadali 
za filozofią.

W  Berlinie wykładał natenczas filozofię sławny Hegel. 
Niemiecka filozofia była zupełnem przeciwieństwem tego, 
co uznawał Śniadecki, ale też była zawiłą nad wszelki 
wyraz. Głównem twierdzeniem Hegla było, że bóstwo 
przejawia się w przyrodzie, która dochodzi do świado
mości w człowieku; szczytem zaś rozwoju idei z bóstwa 
powziętej jest — państwo. Państwu tedy wszystko na
leży poświęcić, państwu należy przyznać wszystkie i ni
czem nie ograniczone prawo do wszystkiego. Czy Hegel 
wierzył w Boga osobistego, nie wiadomo, bo nigdy o tem 
wyraźnie nie powiedział; słusznie też powiedziano, źe wła
ściwie dla niego Bogiem było —  państwo.

Ani Śniadeckiego, ani Hegla filozofia chrześcijańską 
nie była; ale zimne ograniczenie się do rozsądku u Śnia
deckiego dotykało samej tylko filozofii, podczas gdy heg
lowskie uwielbienie państwa wiodło do uwielbienia siły 
i przemocy i wypływało na wszystkie stosunki publicznego 
życia. Słusznie też powiedziano, źe Hegel był poprzedni
kiem Bismarcka. Młodzież wielkopolska, spragniona filo
zofii, brała taką, jaką dostawała; zaślepiała ją sława mi
strza, wielbionego w całej Europie.

Mickiewicz znał heglizm już przedtem; z wyznaw
cami jego spotkał się już w Moskwie i zaraz tam prze*- 
ciwko zasadom Hegla wystąpił. Obecnie w Berlinie starał 
się odwieść polską młodzież od tego kierunku, ale na-
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próżno; powstały tylko o to kwasy. Filozofię niemiecką 
porównał raz później do »gęstego lasu, w którego krza
kach zaczajeni rozbójnicy czyhają na przechodnia«. Przy
szłość miała okazać, że miał zupełną a zupełną słuszność. 
Następcy Hegla uprawiać zaczęli ten rozbój jawnie; f i l o 
z o f o w i e  niemieccy najpierw zaczęli się domagać wytę
pienia Polaków, rząd pruski poszedł dopiero za ich gło
sem. — Tleglizm runął w końcu, a odrodzenie filozofii 
zaczyna się za naszych czasów na gruncie Ewangielii.

Poza sporami o llegla przyjemnie czas mijał w Ber
linie; kolonia polska przyjmowała poetę z zapałem. Po
tem podążył Mickiewicz do Drezna, sławnego z artysty
cznych zbiorów, a stąd wybrał się do Pragi czeskiej.

Czechy.

Po wielu latach pisał w jednym liście: »Umyślnie  
po to jeździłem do Pragi w 1829 r., abym poznał tame
cznych filologów i rozpatrzył się w ich dziełach«. Na
uczy ł  się też po czesku o tyle, że mógł powiedzieć
0 sobie: »po czesku umiem nieźle«.

Naród czeski utracił niepodległość w r. 1620 i uległ 
strasznej germanizacyi; szlachtę i intelligencyę wyrżnięto
1 wygnano z kraju; został sam tylko lud pod obuchem 
niemieckich rządów. Z ludu prostego wyszło wspaniało 
odrodzenie tego narodu, a początki tego przypadły wła
śnie na owe lata. Kilku chłopskich synów, poświeciwszy 
się naukom, zajęło się badaniami nad językiem czeskim 
i dawną jego literaturą, i z tych to studyów f i l o l og i 
cznych wyniknęło na nowo narodowe poczucie Cze
chów. Dlale^o to aat i o s z c z  polski pragnął poznać f i l o l o 
gów praskich. Zawarł znajomość ze sławnym Hanką,
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gorącym palryotą, i ze szczupłem gronom ówczesnych 
literatów czeskich. lianka namawiał go, żeby opiewał 
Żyżkę, narodowego ich bohatera z XV wieku, który wal
czył też wspólnie z Polakami w sławnej bitwie pod 
Grunwaldem w r. 1410 przeciw Krzyżakom.

Z Pragi podążył do słynnego miejsca kąpielowego, 
Karolowych Warów (Karlsbad), gdzie zawsze bywało dużo 
Polaków i na kuracyi i dla przyjemności. Bawił lam pod
ówczas 72-lclni ks. Paweł Woronicz, biskup krakowski, 
a od roku arcybiskup warszawski, poeta i po ks. Skar
dze najwybitniejszy polski kaznodzieja patryotyczny. —  
W  dalszej podróży, w Marienbadzie, zobaczył Mickiewicz 
Melternicha, osławionego kanclerza austryackiego, gnębi- 
cielą wolności, który sztuko rządzenia zasadzał na ści- 
słem policyjnem dozorowaniu poddanych; on to potem 
w r. 1840 urządził rzeź galicyjską. —  W  mieście Chebie 
(po niemiecku Eger) oglądał pamiątki po Wallensteinie, 
wodzu z wojny 30-1 et ni ej, który zdradzał cesarza i ma
rzył o koronie czeskiej dla siebie.

Od Karulowych Warów począwszy miał stałego to
warzysza podróży w osobie młodego poety, Edwarda 
Odyńca. Usposobienie jego nic bardzo nadawało się do 
charakteru Mickiewicza, nigdy też przed nim Adam nie 
zwierzał się ze swych zmartwień i tajnych myśli; ale to
warzystwo Odyńca było pod jednym względem bardzo pożą
dane. Wszystkie sprawunki nieodłączne od podróżowania 
brał Odyniec na siebie; odtąd nie musiał już Adam pamię
tać o tłumokach, bo pakował je zawsze młodszy towarzysz.

Weimar i Bonn.
Z Czech podążył Mickiewicz do Weimaru, ażeby po

znać największego poetę niemieckiego, Goethego, w któ
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rego dziełach rozczytywał się od młodości. Milszym był 
Adamowi Schiller, który bardziej się zwracał do serca, 
ale ten nie żył już od r. 1805. Starszy odeń o 10 lat 
Goethe przeżył go znacznie, doczekawszy się 83 lat 
wieku (1749— 1832); na ośmdziesiątą rocznicę urodzin 
trafił właśnie Mickiewicz.

Goethe należy do najgienialniej szych umysłów nie
tylko Niemiec, ale ludzkości całej; sztukę i naukę łączył 
w swej osobie, a przytem był niepospolitym znawcą pra
ktycznej strony życia, co tak rzadko zdarza się u poe
tów. Rozum miał u niego zawsze stanowczą przewagę 
nad sercem; pojmował on, rozumiał i odczuwał walkę 
uczuć, ale się nią nie przejmował. W  narodowych ru
chach własnej ojczyzny całkiem nie brał udziału, zajęty 
wyłącznie naukową i artystyczną stroną życia. Na sta
rość królował formalnie w Weimarze, gdzie wszystko 
obracało się koło jego osoby; rozporządzając wielkimi 
dostatkami, przyjmował u siebie mnóstwo osób, a prawie 
zawsze bawili u niego jacy cudzoziemcy, przyjeżdżający 
poznać wielkiego starca i złożyć mu hołd. Pani Szyma
nowska znała Goethego dobrze zc swoich podróży arty
stycznych i dała Mickiewiczowi list polecający; i skąd
inąd uprzedzony był poeta niemiecki o tych odwiedzinach. 
Przyjęto go nader uprzejmie, jak wszystkich wybitnych 
gości w Weimarze; według stałego zwyczaju, dostał 
i Mickiewicz wiersz na pamiątkę. Serdeczności nie było; 
Goethe nigdy jej nie hołdował, a zresztą była między 
nim a Adamem zbyt wielka różnica wieku. Odyniec opo
wiada, źe po wizycie u Goethego zawołał Mickiewicz: 
»Niech go licho, jaki rozumny«. Jestto bardzo prawdo
podobne, bo Adam zawsze sarkał na przecenianie rozumu 
i dawał pierwszeństwo sercu.



W Weimarze poznał się ze sławnym rzeźbiarzem 
francuskim, Dawidem d’Angers, który zrobił jego me
dalion.

Potem odbył wycieczkę do Jeny, żeby zwiedzić po
bojowisko z r. 1806; Napoleon I pobił tu Prusaków na 
głowę i z odebranych im polskich prowincyj utworzył 
potem Księstwo Warszawskie. Następnie zatrzymał się 
jeszcze w Heidelbergu, w Karlsruhe i w Bonn. W  tem 
ostatniem mieście odwiedził Augusta Wilhelma Schlegla, 
estetyka i krytyka rozgłośnej sławy, który niegdyś osobą 
swoją zaważył na szali przełomu literackiego w Niem
czech. Doznał tu przykrego rozczarowania; Schlegel był 
próżny, rozwodził się w rozmowie sam nad sobą.

Mickiewicz cenił naukę i literaturę niemiecką, ale 
serca do niej nie miał; po podróży 1829 r. jeszcze bar
dziej się utwierdził w swem przekonaniu.

Splugen.

Na Strassburg (wówczas do Francyi należący) udał 
się Adam do wolnej Szwajcaryi; jechał na Szafhuzę, 
Chur, Zurych i Splugen do Włoch. Na Alpach w Splugen 
zatęsknił za Marylą tak silnie, że wezbrane uczucie mu
siał przelać na papier. Oto takie rozmaite już przeszedł 
koleje, tylu poznał ludzi, tyle zwiedził świata, gotów był 
pojąć inną za żonę, a jednak pierwsza miłość, wielka 
miłość, miała pozostać jedyną prawdziwą:

Nigdy więc, nigdy z Tobą rozstać się nie mogę!
Morzem płyniesz i lądem idziesz za mną w drogę,
Na lodowiskach widzę błyszczące Twe ślady
I glos Twój słyszę w szumie alpejskiej kaskady,
I włosy mi się jeżą, kiedy się oglądam
I postać Twoją widzieć lękam się i żądam.
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Marzył nieraz w drodze, jakby-to podróżował z Ma
rylą. I teraz, wśród Alp szwajcarskich

Spoczynek by nas czekał pod góralską chałą;
Tam zwleczoną z mych barków okryłbym Cię szatą.
A Tybyś przy pasterskim usiadłszy płomieniu
Usnęła i zbudziła na mojem ramieniu...

Ach, jabym Cię za rękę po tych skalach wodził,
Jabym trudy podróżne piosenkami słodził.

1 później jeszcze, w dalszem życiu, przypomniał sobie 
w stanowczych chwilach Marylę; wierszem atoli już o niej 
nic pisał.

W  Splilgen zwrócił się myślą do swych lat młodo
cianych, do owianej w jego myśli urokiem wszelkich 
Ideałów postaci Maryli, bo w tej szwajcarskiej wiosce, 
na przełęczy, ważna dlań była chwila w życiu. /  prze
łęczy tej, wzniesionej 2117 m. ponad poziom morski, 
schodzi się do Włoch, coraz niżej w kierunku jeziora 
Como. Do Włoch! Jakżeż dawno pragnął zwiedzić tę 
ojczyznę piękna, tę ziemię, której wszystkie warstwy 
przesiąknięte są cywilizacyą. Nareszcie, po tylu zawodach, 
dojrzałym już będąc mężem, staje na granicy kraju, ku 
któremu tylekroć unosiła go wyobraźnia. Marzył o tej 
podróży już lak dawno; jeszcze w r. 1823 gromił go 
rektor uniwersytetu o te projekta, jako »bezsensowe«. 
Teraz był pierwszym w swem społeczeństwie, ale też 
samotnym; o szczęściu osobistein marzyć przestał, i ani 
ta kraina piękna szczęścia mu straconego nie powróci. 
Ale zyska umysł, gdy się spotka oko w oko ze skarbami 
sztuki starożytnej i nowożytnej, i z pomnikami zamierzch
łej przeszłości; zyska umysł i w górę podniesie się serce, 
gdy stanie w stolicy chrześcijaństwa, a do jego religij-
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nogo usposobienia przemówią żywo apostolskie groby. 
Wiedział, co go we Włoszech czeka, wiedział, że dozna 
wrażeń głębszych i donioślejszych, niż w Niemczech, gdyż 
pobyt na tym półwyspie wywiera wpływ na każdy po
ważny umysł, tem bardziej na poetów.

- 125 —

Włochy.

Medyolan, Wenccya. Padwa, Bolonia, Florencya olwie- 
rały kolejno przed Adamem swe skarby; nigdzie jednak 
długo nie bawił, spiesząc do Rzymu. Dnia 18 listopada 
1829 po południu zobaczył wreszcie zdała kopułę kościoła 
św. Piotra; zdjął czapkę i kazał to samo zrobić Odyń- 
cowi przed tą »tyarą świata«. Stanąwszy w mieście po
szedł zaraz na Kapitol, niegdyś gród grodów rzymskiej 
potęgi, i wstąpił do sąsiedniego kościoła Ara-Coeli. Ba
wiła podówczas w Rzymie ks. Wołkońska i zapraszała 
do siebie; Mickiewicz chciał jednak mieć zupełną swobodę 
i ofiarowanej kwatery nie przyjął.

Zapoznał się Adam w Rzymie z gronem artystów 
europejskiej sławy, wśród których błyszczały najbardziej 
imiona malarza francuskiego Horacyusza Yerncta i duń
skiego rzeźbiarza Thorwaldsena; był też polski malarz 
Stel ller. Najważniejszą jednak była znajomość z księdzem 
Cho ł on i ewsk im,  z którym poeta prowadził długie 
i ożywione rozmowy o świecie nadprzyrodzonym, jak 
niegdyś z Oleszkiewiczem. Ale uczony ksiądz poglądy 
swoje roztaczał na tle ściśle katolickiem, a Mickiewicz 
poddawał się chętnie jego wpływowi. Był zawsze katoli
kiem, ale tylko z uczucia niejako; w Rzymie zaczął slu- 
dyować filozofie chrześcijańską i zagłębiać się w docie
kaniach nad stanowiskiem Kościoła w dziejach ludzkości.
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Nad grobami apostołów św. Piotra i Pawia zastanawiał 
się, skąd czerpali swą potęgę ci prości ludzie »którzy 
z małego miasteczka żydowskiego wychodząc rozbili naj
większe na świecie mocarstwo (rzymskie), większe niż 
cara Mikołaja i zatknęli na jego ruinie krzyż«. Pobyt 
w Rzymie utwierdził i umocnił w poecie ducha reli
gijnego.

Z salonów polskich najważniejszą była znajomość 
z domem Ankwiczów; był to galicyjski hrabia. Poznał się 
z nim Mickiewicz w listopadzie 1829 na balu u posła 
rosyjskiego, księcia Gagarina, a zaproszony bywał często 
u niego. Uwagę poety zwróciła kuzynka hrabiego, Marce
lina Łempicka, młoda osoba wielkiej bogobojności, ale 
opartej nie na dewociarstwie, lecz na wyższem wykształ
ceniu religijnem; miała wybitne powołanie zakonne. Mickie
wicz patrzał na nią, jak na świętą, a tem chętniej szukał 
jej towarzystwa, że sam zajęty był religijnemi rozmyśla
niami. Cześć dla Łempicldej podnosiła go duchowo, a jej . 
zachwyt religijny miał dla niego i poetyczny urok. Nie 
było w tej znajomości żadnych ziemskich myśli lub wi
doków. Towarzystwo Łempickiej pociągało za sobą towa
rzystwo drugiej młodej osoby, 20-letniej córki hrabiego, 
Ilenryetty Ankwiczównej; ta była mu sympatyczną, a sama 
ośmielała do zbliżenia się. Mickiewicz, pragnąc się ożenić, 
myślał przez jakiś czas o hrabiance; najsławniejszemu 
z Polaków nie odmówią może córki? Ale galicyjski hrabia 
zmienił ton, gdy spostrzegł, że nie posiadający majątku 
poeta ma poważne zamiary; Mickiewicz wycofał się też 
bez większego żalu. Henryetta mu się podobała, ale za
kochany w niej nie był. Czem bardziej ożenić się pra
gnął, tem bardziej żałował —  Maryli. W  czerwcu 1830 
posłał jej różaniec poświęcony przez papieża. Odebrawszy



od niej z podziękowaniem lisi, w którym pisała: »twoja 
postać zawsze obecną jest mojemu duchowi, każde słowo 
słyszane z ust twoich brzmi dotąd w mojem sercu «, —  
tak był »upojony widokiem jej ręki, źe płakał jak dzie
cko*. I pisze sam w liście do bawiącego na Litwie Do
meyki, krewnego Maryli: »Pierwszy to był płacz od po
żegnania się z Czeczotem i Zanem. Nie będziemy już 
nigdy widzieć się ze sobą. Ale powiedz jej, źe ona zawsze 
ma w sercu mojem miejsce, z którego nikt jej nigdy nie 
usunął i gdzie jej nikt nic zastąpi*.

Mickiewicz mieszkał przeważnie w Rzymie, ale robił 
wycieczki to na północ, to na południe. Był w Neapolu 
i na Sycylii, a latem 1830 wyjechał znowu do Szwajcaryi.

Zygmunt Krasiński.

W  Genewie poznał Mickiewicz 18-lctnicgo młodzieńca, 
Zygmunta Krasińskiego. Ojciec jego, Wincenty, był gene
rałem wojsk polskich, a w życiu publicznem należał do 
stronnictwa nie chcącego za żądną cenę wystąpić do walki 
z Rosyą. W  owych latach opozycyjne stronnictwo, dążące 
do powstania, było już górą, a generał Krasiński był 
powszechnie nielubiany. Nicpopularność ta przeszła na 
syna. Gdy raz cała młodzież uniwersytecka w Warszawie 
brała udział w patryotycznej demonstracyi, Zygmunt się 
usunął, posłuszny zakazowi ojca. Za to zmusili go ko
ledzy do opuszczenia uniwersytetu; wyprawił go przeto 
ojciec za granicę i w ten sposób w podróżach spotkał 
się z Mickiewiczem.

Zygmunt Krasiński był geniuszem podobnie, jak 
Mickiewicz, a imię jego błyszczy w narodowym naszym
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panteonie luz obok gwiazdy Adama. Talen! jego — io 
jakby połączenie Gotiiego i Mickiewicza.

W roku 1830 byl Zygmunt wielce obiecującym mło
dzieńcem. ale na dość opacznej drodze. Spotkanie z Mickie
wiczem było epoką w jego życiu. Próbował naonczas 
swych sił w ckliwych powieściach niby-historycznych; 
wkrótce po tein wydał dzieła, w których zastanawia się 
nad najważniejszemi zagadnieniami dziejów, rozwiązując 
je w sposób poetyczny. Wyrósł i zmężniał pod wpływem 
Mickiewicza. Oto wyjątki z listów Zygmunta do ojca:

» Ogółem podróż ta przyjemną mnie była, a towa- 
rzyslwo Mickiewicza niezmiernie pożyteczne. Nauczyłem 
się od niego zimniej, piękniej, bezstronniej rzeczy tego 
świata uważać i wielu przesądów, uprzedzeń i fałszywych 
wyobrażeń się pozbyłem i niezawodnie to wpływ bodzie 
miało na dalsze moje życie, wpływ dobry i szlachetny«.

» Często go widywałem. Hoztnowy z nim mianc 
oświeciły mnie w wielu względach co do literatury i filo
zofii. Niech ojciec wierzy, że to nie stronność, ale prawda, 
co powiadam. Jestlo człowiek zupełnie na równi z euro
pejską cywilizacyą, umiejący dziwnie dobrze godzić real
ność suchą życia z najwznioślejszymi pomysłami poezyi 
i filozofii idealnej i mający najczystsze zamiary i chęci; 
a razem obszernego umysłu, sięgającego do wszystkich 
nauk i sztuk; wybornego sądu o rzeczach politycznych 
i seyen ty licznych; rozsądku niezachwianego w rzeczach 
codziennych, spokojnego, cichego charakteru, widać, że 
przeszedł przez szkołę nieszczęścia. Zupełnie mi wyper
swadował, że smutność jest głupstwem, tak w działaniu, 
jak w mowach, jak w pisaniu; że prawda i prawda tylko 
może być piękną i ponętną w naszym wieku, że wszystkie 
ozdóbki. kwiatki stylu są niczem, kiedy myśli niema; że



wszystko na tej myśli polega, i źe chcąc być czcraś teraz, 
trzeba uczyć się i uczyć i uczyć, i prawdy wszędzie szu
kać, nie dając się ułudzić przez błyskotki, które świecą 
przez czas jakiś, jak robaczki na trawie w maju, a po
tem gasną na wieki. Spotkanie się z nim wiele mi dobra 
przyniosło«.

Chciał Mickiewicz udać się w podróż na Wschód: 
do Konstantynopola, a następnie do Ziemi św., ale na to 
nie starczyło mu funduszów. Tymczasem zaś zaszły wy
padki, które sercem każdego Polaka wstrząsnęły do głębi.

Powstanie listopadowe.

W  nocy z 28 na 29 listopada 1830 wy buchnęło 
w Warszawie powstanie. Zanosiło się na nie już od dłuż
szego czasu, opozycya w sejmie warszawskim wyzywała 
carską potęgę coraz wyraźniej. Mickiewicz »ubolewał nad 
walką nierówną, niepodobną, prowadzącą do klęski nie
uniknionej ». Skoro takie miał w tej sprawie zdanie, ja- 
kiemiż strasznemi przeczuciami musiała go przejąć wieść, 
źe przewidywane powstanie już wybuchnęło? Co on miał 
robić? Czy nie wierząc w powodzenie powstania wziąć 
w niem udział, czy też nie biorąc udziału pozwolić, żeby 
sobie ten krok tłómaczono fałszywie? Jako poeta naro
dowy, powinienby znaleść się pod narodowym sztanda
rem; czuł to i postanowił ruszyć do Polski. Okoliczności 
od niego niezależne sprawiły, źe w walce udziału nie 
brał; dobrze się stało, bo mógłby był poledz, i literatura 
polska straciłaby największe arcydzieła, mające powstać 
po r. 1830, a które mają dla nas wartość większą od 
»jednego żołnierza«; wodzem nie byłby został, nie będąc 
wojskowym, na powodzenie powstania nie wpłynąłby

Zycie i zasługi A. Mickiewicza. 9
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i lak niczem, a na innem polu oddawał ojczystej sprawie 
olbrzymie usługi.

W  pierwszym zamęcie uczuć, na wieść o wybuchu 
powstania, szukał otuchy i dobrego natchnienia n stóp 
ołtarza. Przystąpił do św. Sakramentów, a ksiądz Cho
łoniewski dał mu na pamiątkę tego dnia książkę 0 na
ś ladowaniu Chrystusa,  tę samą. którą on niegdyś 
dał był Zanowi na drogę na wygnanie. Pamięć togo księ
dza zawsze była drogą Adamowi i zawsze był dla niego 
pełen uznania, przyznając, że mu winien wiele »pociechy, 
wiele chwil szczęśliwych i nowy w idok  świa ta ,  lu
dzi  i nuuk«. Wszystkie też wiersze, pisane w owym 
czasie, ujęte są na tle religijnem. W  umyśle wieszcza 
powstawał zwolna wielki zamysł: oto zastanawiał się, 
czy by nie z os t ać  księdzem.  W  tem powołaniu zło
żyłby swoje złamane życic na ołtarzu... Ale na wykonanie 
tego postanowienia trzeba było kilku lat studyów teolo
gicznych i przygotowywania się; tymczasem zaś porywał 
go wir wypadków i wyrywał się ku ojczystym stronom, 
bliżej pobojowisk. Kiedy w kilka lat potem znajomy mu 
ksiądz Kajsiewicz wstępował do zakonu (Zmartwych
wstańców), powiedział do niego wprost: »I ja miałem 
powołanie, alem je zmarnował«. Żałował tedy, że nie było 
mu danem wykonać tego postanowienia. Czy jednak miał 
prawdziwe powołanie, to wątpliwa. Duch jego, pełen 
wątpliwości i rozterki z powodu powstania, szukał bez
piecznej przystani dla serca i umysłu i miał przeczucie, 
gdzie ją można znaleźć; ale usposobienie niebyło poternu. 
Wszak od wczesnej młodości miłość była zasadniczą 
niemal częścią jego życia, a założenie ogniska rodzinnego 
ciągle jego dążeniem.

Wyjazd do Polski opóźnił się z powodu braku pie-



niedzy na daleką podróż; wsam raz wtenczas znalazł się 
w przykrych stosunkach; na jednym z paryskich bankie
rów stracił właśnie sześć tysięcy franków. Chociaż coraz 
bardziej wątpił w pomyślność powstania, jednakowoż 
chciał się zaciągnąć do szeregów. Dopiero w kwietniu
1831 r. mógł ruszyć na północ. Od granicy włoskiej nie 
pospieszył jednak wprost do Polski, lecz pojechał do Pa
ryża, dokąd przybył w czerwcu. Zajmował się tu jakąś 
misyą polityczną na rzecz Polski; czy poruczono mu ja
kieś zadanie z ramienia Rządu Narodowego, czy też na 
własnę rękę próbował coś zdziałać —  niewiadomo. Tyle 
tylko wiemy, że po krótkim pobycie przestrzegał, że 
Francy a dla Polski nic nie zrobi i zaraz też wyjeżdżał. 
Wkrótce był w Dreźnie i miał wyjeżdżać do Warszawy, 
jak o tem Rządowi Narodowemu donosił generał Knia- 
ziewicz. W  domniemaniu, że miał jakąś misyę do speł
nienia, utwierdza ta okoliczność, że do Drezna przybył 
pod przybranem niemieckiem nazwiskiem; zdaje się, że 
był użyły w interesie zagranicznej pożyczki dla Rządu 
Narodowego.

Około połowy sierpnia wszedł w granice Poznań
skiego, skąd miał się przedostać do Warszawy. Granica 
była pilnie strzeżona; nimby się wynalazło sposobność 
do przemycenia sio, musiał się ukrywać, zmieniając ciągle 
miejsce pobytu po różnych dworach; raz całe dwa dni 
przepędził pod strychem. Nie używał własnego nazwiska; 
kazał się nazywać Milhl, a potem Niegolewski. Raz wre
szcie udało mu się przekroczyć granicę, ale wskutek 
czujności Moskali musiał się zaraz cofnąć. Ten stan rze
czy doprowadził go do rozpaczy, a to tem bardziej, że 
coraz jawniej okazywało się, źe —  niestety — dobrym 
był prorokiem. Powstanie chyliło się ku upadkowi i War-

9 *
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szawa po niedługim czasie poddała się. Mickiewicz prze
czuwał coraz gorsze czasy i przedstawiał przyszłość Polski 
w strasznych barwach.

Ośm miesięcy przebywał Mickiewicz w rozmaitych 
miejscach Poznańskiego, napozór —  bez pożytku. A je
dnak miał być z tego pobytu pożytek stokroć większy, 
niż gdyby brał udział we wszystkich bitwach powstań
czych. Oto Mickiewicz tu w Wielkopolsce po raz pierwszy 
zetknął się z polskim chłopem, poznał prawdziwy polski  
lud. Dotychczas znał ze stron rodzinnych tylko lud li
tewski i białoruski; tu dopiero poznał polskiego włościa
nina. Teraz dopiero znał wszystkie już warstwy społe
czeństwa polskiego — i tu właśnie powstały pierwsze 
poetyczne pomysły, z których miało następnie wyróść 
największe arcydzieło poezyi polskiej, wielkie epos naro
dowa: »Pan Tadeusz«. Pierwsze wiersze spisał sobie 
w Łukowie, wiosce Wielkiego Księstwa Poznańskiego, 
Dalsze opracowanie poematu nastąpiło jednak dopiero 
później; przedtem jeszcze wydał poeta inne dzieła.

Z Poznańskiego wrócił do Drezna, gdzie skupiło się 
wielu rodaków; ale rząd saski —  uległy życzeniom wy
rażanym z Petersburga —  począł Polaków wydalać. In- 
telligencya polska emigrowała do Francyi, głównie do 
Paryża. Mickiewicz zamyślał zrazu osiąść na stałe we 
Włoszech, potem jednak postanowił pójść za drugimi 
i także wybrał się do stolicy Francyi z końcem czerwca
1832 r.

Wiózł z sobą przygotowany do druku rękopis dal
szej części »Dziadów«, napisanej w Dreźnie w ciągu kilku 
ostatnich tygodni. Nadto począł pisać w lym czasie 
»Księgi Pielgrzymstwa* i ułożył wspaniały wiersz epiczny 
» Reduta Ordona«.
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„Dziadów “ ezęśe piąta.

Z czterech napisanych dotychczas części »Dziadów« 
znane były publiczności tylko dwie: druga i czwarta, bo 
ani pierwszej, ani trzeciej autor nie ogłosił; napisana 
w Dreźnie część piąta miała tedy być pomiędzy druko- 
wanemi t r zec ia  i z takim ją też tytułem wydał poeta 
wkrótce w Paryżu. Dzisiaj dzięki badaniom naukowym 
twórczości naszego wieszcza znamy plan »Dziadów«, 
wiemy o istnieniu innych części, z pierwszej są nawet 
drukowane fragmenty. Dla nas dzisiaj część ogłoszona 
w Paryżu za trzecią, nie jest trzecią, bo choćby tylko 
uwzględnić drukowane, byłaby czwartą z kolej i. Tę część, 
w której opisuje szaleństwo Gustawa, część czwartą 
według  planu, nazwał też poeta czwartą zgodnie 
z rzeczywistością i ten tytuł przylgnął do niej; z tego to 
bałamuctwo, że część pisana w Dreźnie, a nazwana (we
dług koleji druku za życia autora) trzecią, następuje po 
czwartej, bo tak wymaga treść. Żeby uniknąć bałamuc- 
twa, a zarazem wśród publiczności zaszczepić łatwym 
sposobem raz na zawsze właściwy pogląd na » Dziady «, 
najlepiej nazywać ich części nie według tego, jak przy
godnie były drukowane, ale według planu powziętego 
w myśli twórcy; według ich wewnętrznego związku. 
Część I —  to fragmenty; część II, to opis uroczystości 
» dziadów«;  część III zaginęła, spalona przez autora; 
część IV: szaleństwo Gustawa; część V: proces Filaretów.

Nowa część »Dziadów« ma bowiem za tło wileńskie 
wypadki z r. 1823 i 1824. Z czwartej części wynikało, 
że osobiste nieszczęścia należy złożyć na ołtarzu służby 
publicznej; część V ma wskazać, w jaki sposób ojczyźnie 
należy służyć, jakie należy wypełnić warunki, żeby dobre



chęci przydały się rzeczywiście na coś krajowi. Mickie
wicz wierzył silnie, źe dziejami kieruje Opatrzność; wska
zuje też przeto, w jaki sposób człowiek może się stać 
narzędziem tej Opatrzności i czego mu potrzeba, żeby 
nad działaniem jego było błogosławieństwo Boże.

Część piąta miała stanowić odrębny dramat; niewia
domo, w ilu aktach; zachował się tylko akt pierwszy 
i, mający poprzedzać następny akt drugi, epiczny »Ustęp«.

Rzecz dzieje się w więzieniu bazyliańskiem; nocna 
schadzka Filaretów opisana szczegółowo, a z rozmów 
więźniów poznajemy stan ich duszy i stosunki ówczesne 
na Litwie. Jan Sobolewski chodził we dnie na śledztwo 
i opowiada, co widział na mieście.

Od bram więzienia na plac, jak w  wielkie obrzędy.
Wojsko z bronią, z bębnami, stało we dwa rzędy;
W pośrodku nich kibitki... Patrzę, z placu sadzi 
Policmejster na koniu; z miny zgadłbyś łatwo,
Że wielki człowiek wielki tryumf poprowadzi:
Tryumf Cara północy, zwycięzcy — nad dziatwą!
Wkrótce znak dano bębnem, i ratusz otwarty.
Widziałem ich, za każdym z bagnetem szły warty:
Małe chłopcy, znędzniałe, wszyscy jak rekruci 
Z golonemi głowami, na nogach okuci.
Biedne chłopcy! Najmłodszy, dziesięć lat, nieboże 
Skarżył się, źe łańcucha podźwignąć nie może 
I pokazywał nogę skrwawioną i nagą;
Policmejster przejeżdża, pyta, czego żądał;
Policmejster człek ludzki, sam łańcuch oglądał:
» Dziesięć funtów, zgadza się z przepisaną wagą...«

Inny z wywożonych, Janczewski

... spostrzegł, że lud płacze, patrząc na łańcuchy;
Wstrząsł nogą łańcuch, na znak, że mu niezbyt ciężył,
A wtem zacięto konia: kibitka runęła;
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On zdjął z głowy kapelusz, wstał i głos natężył,
I trzykroć krzyknął: >Jeszcze Polska nie zginęła!...*
Wpadli w  tłum... ale długo ta ręka ku niebu,
Kapelusz czarny jako chorągiew pogrzebu,
Głowa, z której włos przemoc obdarła bezwstydna,
Głowa niezawstydzona, dumna, zdała widna,
Co wszystkim swą niewinność i hańbę obwieszcza,
I wystaje z czarnego tylu głów natłoku,
Jak z morza łeb delfina, nawałnicy wieszcza:
Ta ręka i ta głowa zostały mi w oku,
I zostaną w mej myśli, i w  drodze żywota 
Jak kompas pokażą mi, powiodą gdzie cnota;
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie!...

Widząc, co się dzieje, niektórzy z rozpaczy tracą 
ufność w Boga; Jankowski powiada:

Póki cała carska szyja,
Nie uwierzę, że nam sprzyja,

Jezus, Maryja!

Powstaje na to Konrad i oświadcza, że nie da bluźnić 
imieniowi Maryi.

Konrad — to dawny Gustaw —  odrodzony przez 
miłość ojczyzny; a miłość ta polegała u niego z razu 
przeważnie li tylko na n i enawiśc i  wroga.  Feliks 
Kółakowski nuci pieśń: »Nie dbam, jaka spadnie kara« —  
tak powszechnie dziś znaną pieśń zemsty na carów; Kon
rad tą pieśnią natchniony zaczyna sam śpiewać i wy
głasza pieśń straszną, w której po każdej zwrotce po
wtarza się:

Tak! zemsta, zemsta, zemsta na wroga,
Z Bogiem — i choćby mimo Boga!

Ksiądz Lwowicz oburza się, źe to pieśń pogańska; 
prosty kapral zwraca uwagę, że to pieśń szatańska —
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ale Konrad nie dba o to, bo on ma się za wielkiego czło
wieka »wznosi się między proroki«.

Z góry na ludy spozieram:
Tam księga sybillióska przyszłych losów świata!

On »orzeł na niebie« pragnie poznać przyszłość oj
czyzny —  ale gdy tak buja po przestworzach, nie może 
wytrzymać spotkania z prostym krukiem; on — orzeł? 
Chociaż orzeł, n ic nie zdziała.

Koledzy rozchodzą się, zostaje Konrad sam. Scena 
druga zawiera słynną »Improwizacyę«, najwyższe arcy
dzieło lirycznego natchnienia całego świata. W  słowach 
Konrada podaje nam poeta w cudownych wierszach opis 
rozkoszy, jakiej użycza poczucie twórczego talentu, świa
domość swych sił i umysłowej wyższości: Ja Mistrz! Ale 
poczucie to przekracza Avłaściwe granice, dochodzi aż do 
pychy, a w końcu zaczyna moc swoją porównywać 
z mocą Bożą. I pragnąłby też władać, jak Stwórca! Kon
rad nie dla własnego wyniesienia, nie ze sobkowstwa 
burzy się przeciw Bogu, ale przez miłość swego narodu; 
pragnie wyrwać Bogu część władzy, żeby jej użyć dla 
dobra narodu

Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić,
Chcę nim cały świat zadziwić...

Kie mam sposobu — i tu przyszedłem go dociec.

Najgorętsza miłość ojczyzny — która Wallenroda 
skłoniła do zdrady — przywodzi Konrada przed tron Boga 
z bluźnierczemi słowy na ustach. Z razu prosi, żeby miał 
nad ludźmi taką władzę, jaką ma nad słowami mowy 
ojczystej:

Jeśli mnie nad duszami równa władze nadasz,4. 7
Jabym mój naród, jak pieśń żywą stworzył,
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I większe, niźli Ty, zrobiłbym dziwo: 
Zanuciłbym pieśń szczęśliwą! 

Daj mi rząd dusz!

Ja chcę władzy, daj mi ją, lub wskaż do niej drogę;
0 prorokach, dusz władcach, ze byli, słyszałem
1 wierzę; lecz, co oni mogli, i ja mogę;
Ja chcę mieć władzę, jaką Ty posiadasz,
Ja chcę duszami władać, jak Ty niemi władasz!

Ale żaden głos od Bo/ego tronu się nie odzywa. 
Konrad wyrzuty robi Stwórcy o nieszczęścia ojczyzny, 

zapytuje, czemu z Je silniejsze na ś wiecie od dobrego,  
czemu dobrym się nieszczęści, czemu » serce na wieczną 
skazane pokutę ?« Wzywa Boga o odpowiedź, zaklina Się, 
że godzien jest głosu Bożego, bo nie o siebie samego 
mu chodzi:

Kiedyś mi wydarł osobiste szczęście,
Na własnej piersi ja skrwawiłem pięście,

Przeciw niebu ich nie wzniosłem.

Siebie gotów poświęcić każdej chwili, jemu chodzi 
tylko o ojczyznę:

Teraz duszą jam w moją ojczyznę wcielony,
Ciałem połkmiłem jej dusze:
Ja i ojczyzna, to jedno;
Nazywam się Milion: bo za miliony 
Kocham i cierpię katusze.
Patrzę na ojczyznę biedną,
Jak syn na ojca wplecionego w koło;
Czuję całego cierpienia narodu,
Jak matka czuje w łonie bóle swego płodu.
Cierpię, szaleję... A Ty, mądrze i wesoło,

Zawsze rządzisz,
ł- 7

Zawsze sądzisz,
I mówią, że Ty nie błądzisz!



W  imię najszlachetniejszego hasła, bo w imię miłości 
wzywa Konrad Boga do odpowiedzi, ale spotyka się tylko 
z milczeniem; nawet nagany nie otrzymuje za swe blu- 
źnierstwa; niedopuszczony przed tron Boży! Chociaż tak 
gorąco kocha ojczyznę, niegodzien łaski Bożej; chociaż 
największy z patryotów i pełen poświęcenia, n ic n ie 
zdz ia ła .

Nic nie zdziała, bo niema w nim ducha Bożego. On 
opętany przez czarta. Tak go przedstawia Mickiewicz, 
chcąc przez to wyrazić potępienie dla poglądów Konrada. 
Wypędzeniem złego ducha, egzorcyzmami, zajmuje się 
ks iądz  Piotr ,  ubogi, pokorny, prosty braciszek od Ber
nardynów. Zły duch ustępuje, a scena ta tak jest uło
żona, żeby było widocznem, źe broń, którą ks. Piotr 
czarta pokonuje, stanowią: pokora, skrucha i zupełne, 
bezwarunkowe poddanie się woli Bożej. Wypędziwszy 
złego ducha, odzywa się ks. Piotr do Konrada:

Usta, któremiś wieczny Majestat obraził,
Te usta zły duch słowy szkaradnemi skaził;
Słowa głupstwa, najsroższa dla mądrych ust męka,
Oby ci policzone były za pokutę,
Obyś o nich zapomniał.

Módl się. Myśl twoja w brudne obleczone słowa,
Jak grzeszna z tronu swego strącona królowa,
Gdy w zebraczej odzieży, okryta popiołem,
Odstoi czas pokuty swojej przed kościołem,
Znowu na tron powróci, strój królewski wdzieje,
I większym niżli pierwej blaskiem zajaśnieje.

Nie dał Stwórca odpowiedzi » orłowi« Konradowi, 
ale daje objawienie cichemu, pokornemu braciszkowi kla
sztornemu. Ale bo też rozmowa ks. Piotra z Bogiem ina
czej się poczyna:
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Panic, czemźe ja jestem przed Twojera obliczem?
Prochem i niczem!

Ale, gdym Tobie moją nicość wyspowiadał:
Ja proch, będę z Panem gadał.

I co Bóg taił Konradowi, to objawia ks. Piotrowi. 
Następuje widzenie, opisane językiem Apokalipsy w wier
szach jędrnych, pełnych niewysłowionej mocy. Długie je
szcze męki czekają Polskę, ale wreszcie zjawi się bohater, 
który ją wskrzesi.

Widzenie to pisane jest allegorycznie i ogólnikami. 
Inaczej być nie mogło, bo Mickiewicz nie był przecież 
prorokiem, ani się też za proroka nie uważał, a pisał to 
tylko dla uwydatnienia swej myśli, że ks. Piotr wyższy 
jest nad Konrada. Pisząc o pr zysz łośc i ,  musiał pisać 
w sposób nie zupełnie zrozumiały, byle tylko artysty
cznie. Liczni autorowie przypuszczali, źe poeta na seryo 
prorokuje! i próbowali wytłómaczyć jego zagadkowe wier
sze. Zwłaszcza zajęło ich uwagę miejsce, w którem 
mówi o przyszłym wybawcy Polski. Nie mógł go wieszcz 
nazwać po imieniu dla tej prostej przyczyny, że nic mógł 
wiedzieć, kto Polskę zbawi; a oznaczyć go jakoś trzeba 
było; użył tedy poeta bardzo zręcznie a pomyślnie nie
zwykłego artystycznego środka i oznaczył go zagad
kową liczbą:

Z matki obcej; krew jego, dawne boliatery;
A  imię jego czterdzieści i cztery.

Nie spisałby w grubej księdze, co sobie ludzie nała
mali głowy nad tem »czterdzieści cztery«. (Znalazł się 
nawet jegomość, który oświadczył publicznie drukiem, źe 
to —  on.) Takie allegorye dadzą się na tysiączne spo
soby tłómaczyć, ale wytłómaczyć ich na pewno niesposób.
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Czyżby np. wiersza »Na trzech stoi koronach, a sam bez 
korony«, nie można odnieść do papieskiej tyary? —- 
Wiemy, źe Mickiewicz coraz się stawał reiigij niejszyin 
i pragnął, żeby naród polski przejął się duchem religij
nym; uznawał właśnie w tym czasie nie tylko filozofię 
i dogmatykę katolicką, ale nawet praktyki religijne. Piąta 
część »Dziadów« pisana jest ściśle po katolicku; nawet 
przystępowanie do Sakramentu Ołtarza wskazane jest 
w scenie egzorcyzrnu, jako środek ocalenia zbłąkanych 
umysłów. Ksiądz Piotr jest katolickim księdzem, a więc 
i dla »Avidzenia« jego musi być miejsce w obrębie Ko
ścioła. Zbawienie narodu przez religijne odrodzenie stało 
się też odtąd naprawdę hasłem Mickiewicza na całą re
sztę życia — a więc bardzo jest prawdopodobnem, że 
do Kościoła odnosił nadzieję wskrzeszenia ojczyzny. Dalej 
jednak w żadne a żadne szczegóły zapuszczać się nie 
można i nie trzeba podejrzywać Mickiewicza o zarozu
miałość prorokowania. On nie solidaryzuje się z pychą 
Konrada, ale z pokorą bernardyńskiego braciszka; z Kon
rada ma tylko miłość ojczyzny.

Tekst »widzenia« jest atoli rzeczą drugorzędną; za- 
sadniczem jest to7 źe ks. Piotr w ogóle doznał objawienia, 
a z tego wynika zasadnicza myśl piątej części »Dzia
dów «, źe nie wystarcza być szlachetnym, nie wystarcza 
poświęcać się dla ojczyzny, ale trzeba pozostawać — 
w z godz i e  z Bogiem. W  części czwartej nakładał na 
człowieka obowiązek, żeby był gotów do poświęceń; te
raz wskazuje szczebel jeszcze wyższy: staranie się o ła
skę Bożą. I znowu zgoda zupełna między Mickiewiczem 
a Kościołem, który uczy, że bez tej łaski nic zdziałać 
nie można.

Podczas »Improwizacyi« wiodą spór o duszę Kon



rada duchy złe i dobre. Duch z prawej strony woła raz 
na ducha z lewicy: »Precz!... modlą się za nim!« Uzna
nie siły i wartości modlitwy znów zgodne zupełnie z nauką 
Kościoła. Modli się za Konrada w domu wiejskim pode 
Lwowem pobożne, niewinne dziewczę; usypia ją chór 
aniołów i ona też ma widzenie, prawdziwe dziewicze wi
dzenie: rozmawia z kwiatami, z których splotła wianek 
dla Bogarodzicy. Scena ta, wsunięta pomiędzy egzorcyzm, 
a widzenie ks. Piotra, powstała pod wspomnieniem po
bożności i gorącego nabożeństwa Marceliny Łempickiej 
i Henryetty Ankwiczówny.

Załatwiwszy się w pierwszych pięciu scenach ze 
swą zasadniczą myślą, poświęca poeta resztę aktu sto
sunkom ówczesnym politycznym i literackim; opisuje cha
rakter Nowosilcowa i jego zauszników, salon warszawski, 
prześladowania Polaków, brak godności i rozumu u nie
których rodaków, tudzież niektóre wydarzenia z czasu 
procesu lilareckiego;— a wszystko w sposób niezmiernie 
wyrazisty i dramatyczny. W  ostatniej scenie, na śledz
twie, spotyka się Konrad z ks. Piotrem i poznaje w nim 
swego wybawiciela od złego ducha. Ofiaruje mu pier
ścionek: » sprzedaj i daj połowę ubogim, drugą na mszę, 
za dusze czyscowe«. Na to powiada ks. Piotr:

Za pierścionek ja ci dam przestrogę:
Ty pojadziesz w daleką, nieznajomą drogę,
Będziesz w wielkich, bogatych i rozumnych tłumie:
Szukaj męża, co więcej, niźli oni umie;
Poznasz, bo cię powita pierwszy w imię Boże;
Słuchaj, co powie...

Dwóch takich mężów spotkał Mickiewicz w dalekich, 
nieznajomych krajach: Oleszkiewicza i ks. Chołoniew
skiego.
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Zeby zaznaczyć związek lej części »Dziadów« z po- 
przedniemi, prowadzi nas poeta znowu na »noc dziadów«. 
Dziewczyna wyrosła na kobietę; przyszła na dziady, chcia
łaby zobaczyć dawnego swego kochanka. Nie stawia się 
on jednak na żadne z dawnych zaklęć;  przy sa
mym dopiero końcu widzą go wśród kilkudziesięciu wo
zów pędzących na północ (wywiezienie Filaretów w głąb 
Rosyi). » Tyl ko raz okiem rzucił«; tysiąc mieczów miał 
w ciele wrażonych przez nieprzyjaciół narodu. Z nie
szczęść ojczyzny pochodzą jego rany, z których śmierć 
go chyba uleczy. Niema już dawnej rany Gustawa, upiora 
z części czwartej! Jest jednak rana nowa:

Jedne ranę miał na czok1.
Jedne tylko i niewielką,
Zda się być czarną kropelką.
Ta największe sprawia bole:
Tę ranę sam sobie zadał.
Śmierć z niej uleczyć nie może.
Ach, ulecz go, wielki Boże!

►Śmierć z niej uleczyć nie może, bo to rana na su
mieniu : bluźnierstwa Konrada, przeciw Stwórcy, brak 
ufności w Opatrzność, czuwającą nad narodem, bunto
wanie się przeciw wyrokom Bożym.

A zatem pragnął Mickiewicz, żeby patryotyzm oglą
dał się na Boga; tę dalszą naukę i przestrogę podaje tu 
rodakom.

Pomiędzy napisany »akt I« a zamierzony Il-gi wsunął 
poeta epiczny »Ustęp«, w którym zapoznaje nas z kra
jem i społeczeństwem, do którego miał się przenieść bo
hater »Dziadów«. Są tu wiersze: Droga do Rosyi; Przed-
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micścia stolicy; Petersburg1); Pomnik Piotra Wielkiego 
(wspomnienie Puszkina); Przegląd wojska i Oleszkiewicz 
(przepowiednia powodzi). Wiersze te zawierają doskonały 
opis Rosy i i Rosyan, których poeta, pisząc to, znał już 
dokładnie. Niema tu plemiennej nienawiści, ale też niema 
żadnych złudzeń- co do charakteru tego szczególnego spo
łeczeństwa. Cało książki o Moskalach nie pouczą czytel
nika w tej mierze tyle, ile tych kilka Avierszy. Pod arty
stycznym względem mają niezmierną wartość z powodu 
wielkiej plastyki; czytając, widzi się, jak na dłoni, co 
poeta opisuje. Ten opis llosyi poświęcił Mickiewicz swym 
dawnym przyjaciołom Moskalom i tu na końcu umieścił 
ów wiersz do nich. Niestety po powstaniu 1831 r. nie
jeden z dawnych spiskowców zwrócił się wrogo przeciw 
Polsce, nic wyłączając samego Puszkina. Tem się tłóma- 
czy surowy, karcący ton wiersza; ale nie odnosił tego 
Mickiewicz do wszystkich i nawet po powstaniu przy
znał im »obywatelstwa prawo w swych marzeniach«.

W  >' widzeniu* ks. Piotra jest mowa o wszystkich 
trzech rządach zaborczych. O Moskalu tam powiedziano:

On jeden poprawi sio i Bóg mu przebaczy)

Takie widać było marzenie naszego wieszcza, żeby 
Moskal się poprawił, żeby Polska z Rosyą mogła iść kie
dyś ręka w ręką NiestetyJ Moskal się nic poprawił, ale 
poprawił się »Rakus« czyli Austrya, czego w r. 1832 
nikt nie byłby nawet przypuszczał.

l) W wierszu tym Konrad spotyka się z mężem, witającym 
go w imię l_>oże; ze szczegółów opisu zna<:, że poeta miał namyśli 
Oieszkiewicza. Tmart oti w r. .1880, a od jego śmierci Mickiewicz 
nie wyrażał się już o nim nigdy żartobliwie.



Opisane w I akcie sceny wileńskie miały być tylko 
wstępem do więzień petersburskich, katorżnej roboty i po- 
sielenia w Sybirze. W  jednej z następujących części miał 
zamiar wprowadzić jeńca, konfederata barskiego, który 
w więzieniu petersburskiem przesiedziawszy całe życie, 
doczekał roku 1825 i opowiada nowym towarzyszom 
(dekabrystom zapewne ?) więzienie Kościuszki i Niemce
wicza. Pisał potem jeszcze Mickiewicz dalszy ciąg »Dzia
dów «, ale zaginęło to niepowrotnie.

Tegoż samego jeszcze roku, 1832, wydał Mickiewicz 
inne dzieło, z zakresu poezyi dydaktyczne j ,  a mia
nowicie:

Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego.

W  widzeniu ks. Piotra jest porównanie cierpień Polski 
do męki Zbawiciela. Strasznie śmiałe, za śmiałe poró
wnanie. Nie Mickiewicz pierwszy wpadł na ten pomysł; 
nurtował on w społeczeństwie, a pierwszy dał mu jawny 
wyraz Kazimierz Brodziński. Wyrabiała się pewnego ro
dzaju mistyka, tłómacząca zezwolenie Opatrzności na 
zbrodnię rozbiorów Polski potrzebą ofiary za — grzechy 
Europy. Pomysłowi temu zawdzięczamy, źe szereg naj
szlachetniejszych: najdzielniejszych mężów nie popadł 
w rozpacz i nie odwrócił się od religii. Po roku .1831 
można było zwątpić o wszystkiem, można było popaść 
w najgrubszy materyalizm i z rozpaczy wyrzec się wszel
kich Ideałów, można było z nadmiaru bólu zapomnieć
o ojczyźnie, gdyby się nie miało dla własnego spokoju 
jakiejś odpowiedzi na pytanie: czemu Bóg Polskę opuścił? 
Po upadku powstania groziło zdemoralizowanie całemu 
społeczeństwu, bo tylko hartowne dusze nie upadają pod
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brzemieniem ciężkiej klęski całego pokolenia. Hart z otu
chy płynie; otóż otuchy i liartu dodało naszym dziadom 
przeświadczenie, że w upadku powstania były wyższe 
cele Opatrzności. Zagłębianie się w takich rozmyślaniach 
wiodło do zdania sie na wolę Jego, a więc zbliżało na
szych dziadów do gruntu religijnego. Gdyby nic ten śmiały 
pomysł, który zelektryzował ogół intelligencyi, byłoby po 
pokoleniu wolnomularskiem nastąpiło u nas pokolenie 
antichrześcijańskie. Przekonanie (choćby mylne), że Polska 
jest miłą Bogu o f iarą ,  wiodło bądźcobądź do Boga, 
a na wyznawców tej myśli nakładało obowiązek, żeby 
się starali być godnymi tego zaszczytu, że mają być 
w ręku Bożem narzędziem ku spełnieniu Jego woli; stąd 
pogłębienie ducha, stąd dążność, żeby społeczeństwo jak 
najwyżej podnieść  moralnie,  a z tego coraz ściślej
sza łączność z Kościołem, aż wreszcie doszło do uznania

V  i

sprawy katolickiej za sprawę narodową. Dzisiaj uważanie 
za jedno katolicyzmu i polskości jest już czemś tak po- 
wszechnem, że nam się zdaje, jakoby nigdy nie bywało 
inaczej. W  r. 1832 jeden tylko z wybitnych ludzi w Polsce 
był tego zdania, a był nim —  Adam Mickiewicz.

Mickiewicz wierzył w odbudowanie Państwa polskiego 
przez moralne odrodzenie społeczeństwa:

»0 ile powiększycie i polepszycie dusze waszą, o tyle po
lepszycie prawa wasze i powiększycie granice« (Polski).

Intelligencya polska uchodziła przed prześladowaniem 
Moskwy za granicę, na emigracyę. W  Dreźnie poznał 
Adam pierwsze gromady emigrantów. Niema się czego 
dziwić, że było wśród nich sporo SAvarów o przyczyny 
upadku narodowej sprawy, wzajemnych zarzutów i nie
nawiści stronnictw; ludźmi przecież byli, a ludźmi złama
nymi nieszczęściom, 

i  *
SCyłic i zasługi A. Mickiewicza. tO
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A g<ly na żale ton świat nic ma ucha,
Gdy ich co chwila nowina przeraża 
Bijąca z Polski, jako dzwon cmentarza,
Gdy im prędkiego zgonu życzą straże,
Wrogi ich wabią zdała, jak grabarze,
Gdy w n ieb i e  nawe t  nad z ie j  i nie w idzą...
Nie dziw, że ludzi, świat, siebie oliydzą,
Źe utraciwszy rozuin w mękach długich,
Piwa ją na siebie i żrą jedni drugich!

W  Drożnie była dopiero przygrywka »potępieńczych 
swarów«; dopiero w Paryżu miały one wybuchnąć kłę
bami pożaru, w którym paliła się nieraz nawet narodowa 
godność. Rozmaici zresztą emigrowali; obok ludzi wielkich 
zasług i kryształowej duszy byli i tacy, których Lelewel 
nazywał »drobną szują«; większość, jak zwykle, wahała 
się i była do pozyskania dla tego kierunku, który usilniej 
się o to będzie starać.

Mickiewicz sięgnął do samego dna przyczyn złego. 
Ludziom, którzy »utracili rozum w mękach długich chciał 
przede w sz y s t k iem wskazać, że jest »w niebie nadziej a«, 
t. j. chciał ból ich pogodzić z sumieniem i Bogiem, chciał 
ich sprowadzić na grunt religijny.

Tak powstały »Księgi narodu i pielgrzymstwa pol
skiego«, pisane stylem biblijnym. Nie używał tego stylu 
nikt w Polsce od czasu Wespazyana Kochowskiego (za 
Sobieskiego: Psalmodya polska), a w innych literaturach 
wogóle nikt przed Mickiewiczem.

W  »Księgach« przeprowadza szczegółowo porównanie 
klęsk porozbiorowych do męki Zbawiciela, a przy tem po
daje swe zapatrywania i rady w formie przypowieści. 
Nic szlachetniejszego nie wyda nigdy literatura, jak 
wzniosłe myśli tam zawarte. Niestety, na zastosowanie 
niejednej z rad Adama trzebaby, żeby ludzie byli bardzo
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cnotliwi; tak doskonałego społeczeństwa, o jakiem on 
marzył, nigdy chyba nic będzie. Nic brak jednak także 
rad zupełnie praktycznych. Najważniejszą z nich jest ta, 
żeby nie przywiązywać się nazbyt do stronnictw, pamię
tając, że one są tylko chw i l ow ym  środkiem, ale prze
nigdy ce lem rozważnego patryoty.

»Są z was niektórzy, którzy mówią; niech lepiej Polska leży 
w niewoli, niż gdyby zbudzić się minia według arystokracyi; a dru
dzy: niech lepiej leży, niż gdyby zbudzić się miała według deino- 
kracyi; a inni: niech It piej leży, niż gdyby jniala granice takie, 
a inni owakie. Ci wszyscy są lekarzami, nie synami i n ie ko
chają  Matki Ojczyzny«.

Mickiewicz nie lubił nigdy hałasowania z tytułu pa- 
tryotyzmu. Rocznice narodowe radzi obchodzić modlitwą 
i składką pieniężną na cele publiczne. W  ostentacyach 
nie upatrywał wcale patryotycznej działalności:

»Zasługa dla ojczyzny jest jako proch.
Kto proch szeroko rozsypie i podpali, zrobi mały błysk bez 

mocy, huku i stuku.
Ale kto proch zakopie głęboko i podpali, tedy wywróci ziemię 

i mur z hukiem i stukiem, a ludzie mówić będą: zaiste było tam 
wiele prochu; chociaż było niewiele, ale w zakopaniu głębokienu.

»Księgi« zakończone są modlitwą i litanią za Polskę. 
Modlitwa kończy się słowami: > A wszakże niech się stanic 
nie nasza wola, ale Twoja«. Przeznaczeniem * Ksiąg« było 
wieść naród do Boga, żeby trafił na dobrą drogę do 
osiągnięcia i ziemskich celów. Zasadnicza i przewodnia 
ich myśl jest ta:

»Naród polski nie jest bóstwem, jak Chrystus, więc dusza 
jego pielgrzymując po otchłani zbłądzić może i by łby  o d w l e 
c zony  powrót jej do ciała i zmartwychwstania. OdczyLujmy więc 
ewangielią Cbryslusa«.

10*
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Jak zaś pojmował »ewangielię«, świadczy list do 
Lelewela, pisany jeszcze z Drezna, w którym powiada 
wyraźnie: »na k a t o l i c y z m i e  t r z eba  grunt po
łożyć* .

Mickiewicz przybył do Paryża dnia 1 sierpnia 1832, 
a »Księgi« wyszły z druku w grudniu. Wieszcz był ciągle 
w natchnieniu. Pisał już jesionią 1832 »Pana Tadeusza«

wkrótce tłómaczcnie angielskiego poematu Byrona »Giaur«.

Polityka.

Szkoda, że całego swego czasu nie poświęcił wyłą
cznie poezyi. Chciał jednak spełnić wszystkie obowiązki 
obywatela; zdawało mu się. źe powin i en  wziąć udział 
w politycznym ruchu emigracyi i jakkolwiek te swary 
były dlań wstrętne, nie colał się on nawet od pracy 
dziennikarskiej, żeby tylko jak najwięcej pracować dla 
ogółu. Rzucał się w wir polityczny, wcale nie wesoły. 
W  styczniu 1833 r. sam ma wątpliwości, źc jest »może 
nadto zajęty emigranckiemi rzeczami«, które mu »czas 
żrą i humor często psują*, żali się, że żyje »niemile 
wśród żywiołów obcych«, a w marcu skarży się, że jest 
tem wszystkiem » często zmęczony moralnie«. W  kwie
tniu pisze: »Tu pożerają wszystkich chwilowe wypadki 
i mnie często rozbijają duszę na części i trzeba ją po
tem w samotności sztukować i kleić«. Artykuły polity
czne, umieszczane w »Pielgrzymie polskim« (a v  kierunku 
demokralyczno - republikańskim) zabierały niepotrzebnie 
czas!); ale duszę rozrywały gadzinowe roboty różnej

*) Pisał UrA wówczas » Uwagi dla przyjaciół galicyjskich* *



» drobnej szuji«. Zaczęto na jego osobę miotać pociskami, 
w których nie wiedzieć, co bardziej podziwiać, obrzy
dliwą głupotę czy głupią obrzydliwość. Życie publiczne 
bywa dla jednych ofiarą, dla drugich ambicyą, a jeszcze 
dla innych — przemysłem; przemysłowcy życia publi
cznego zawsze  niecierpią tych, którzy pracują z po
święcenia. Otóż różni tacy przemysłowcy zaczęli wieszcza 
szkalować po gazetach, a głównie przez to, że on głosił 
odrodzenie przez katolicyzm. Mickiewicz nie walczył ni
gdy przeciw osobom; układał na tego i owego z nich 
zabawne wierszyki, ale ich nie drukował; nigdy nie od
powiadał na osobiste pociski. Za całą odpowiedź na te 
męty służyć miała żartobliwa wiadomość, podana w ga
zecie niby z roku 1899 (a więc po 66 latach, bo pisane 
w r. 1853), że cmigracya za powrotem do Polski posta
nowiła wszystko, co było napisane przeciw rodakom, 
spalić i zachować milczenie o tem, co się między nimi 
za granicą działo.

W  »Uwagach dla przyjaciół galicyjskich«, pisanych 
wówczas, czytamy:

>Powstanie zbrojne byłoby wypowiedzeniem wojny trzem mo
carstwom... Nie widzę żadnych środków prowadzenia teraz takiej 
wojny. Co się tyczy pomocy zagranicznej, nictylko powstańcy jej 
oczekiwać nie powinni, ale obiecującym takową nie wierzyć. Caty 
rachunek opierać należy na silach własnych... Obywatele galicyjscy 
głównie działanie swoje powinni zamknąć wewnątrz kraju... Wszyst
kie klasy mieszkańców do tej pracy przypuszczać i zachęcać... naj
staranniej unikać wszelkiej wewnętrznej kłótni o arystokracyę i de- 
mokracyęt.

W  roku 1833 spalił Mickiewicz gotową zupełnie do 
druku obszerną pracę prozą po francusku: » I I i s torya  
p r z y s z ł o ś c i ą  Pisał ją w rozmaitych czasach z prze
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rwami od r. 1828, a chciał w niej przedstawić skutki 
materyalnego egoizmu, któremu świat obecny hołduje, 
wybujałość cywilizacyi materyalnej obok najniższego 
upadku uczucia, ducha i wiary. Opowiadanie zaczynało 
się od r. 2000. Przewidywał w tej opowieści » floty ba
lonów«, dających się kierować, rozwój wielki kolei żela
znych, t e l e f ony  i t. p. W  utworze tym było też dużo 
polityki; przewidział, źe dynastya napoleońska powróci 
jeszcze raz na tron francuski, opowiadał wojnę socyalną 
we Francyi, a kończył opisem kon f ede racy i  wszys t 
kich ludów, o b a l a j ą c e j  po tęgę  Prus. Widocznie 
uważał ducha tego państwa za główny hamulec prawdzi
wego chrześcijańskiego postępu Europy, za szczyt mate- 
ryalizmu i egoizmu. Na Francyę i jej rząd (panowała 
wtenczas królewska dynastya burbońska) było tam sporo 
niepochlebnych uwag. Rząd ten zajął się jednak bytem 
polskich emigrantów; przyjaciel Adama, sławny pisarz 
francuski Montalembert, zwrócił mu uwagę, źe ogłoszenie 
takiej książki mogłoby wywołać gniew rządu na Polaków 
i sprowadzić zmniejszenie lub nawet zupełne zniesienie 
zasiłków, dawanych jego rodakom. Mickiewicz sądził, że 
rząd mógłby się zwrócić chyba tylko przeciwko niemu 
samemu, jako autorowi, ale ostatecznie poszedł za zda
niem człowieka, znającego lepiej stosunki miejscowe. Że 
zaś był w ciężkich kłopotach pieniężnych, bał się, żeby 
jednak nie drukował tego pod naciskiem biedy, z konie
czności, dla otrzymania honoraryum autorskiego i dla 
wszelkiej pewności — spalił rękopis. Szczytne to dla 
jego charakteru, ale nam szkoda, źe przez po l i t ykę  
przepadło nam tak ciekawe dzieło Adama.

Mickiewicz pracował nad siły. Zajęty polityką i dzien
nikarstwem, pogrążony przytem w kłopotach materyal-
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nych, pomimo to napisał w tym czasie najobszerniejszy 
swój utwór, a zarazem największe arcydzieło: »Pana 
Tadeusza«. Skończył go pisać w połowie lutego 1834 r.

Pan Tadeusz.

O Matko Polsko! Ty tak świeżo w grobie 
Złożona... Nie masz sił mówić o sobie?

Rozbiory, niewola, prześladowania, klęsk strasznych 
cały szereg, miały zmienić usposobienie narodu i prze
kształcić zupełnie nasze stosunki. Polacy byli coraz mniej 
podobni do swych przodków; nastały zgoła inne zwy
czaje i obyczaje. Przepadała już za czasów Adama tra- 
dycya społeczna z czasów niepodległości. Trzebaby ją 
było ująć, póki nie zniknie do reszty; trzebaby zostawić 
potomnym pomnik, z któregoby się dowiadywali, jakie 
było życie ich przodków, jaki charakter narodu wtedy, 
gdy właśnie utracił był niepodległość. Poetyczny opis 
Polski i Polaków wogólc stał się marzeniem Adama. 
W  ten sposób powstał wielki poemat, dzięki któremu 
Polska przed całym światem »mówi o sobie« i mówić 
będzie wszystkimi językami po wieki. Kto z cudzoziem
ców chce nas poznać, zaczyna od lego, że sobie prze
czyta w tłómaczeniu »Pana Tadeusza« (tłómaczony jest 
na wszystkie ważniejsze języki), a przez tę książkę po
wie mu Polska, źe choć rozdarta, jest równa narodom 
potężnym przez —  arcydzieła swej kultury.

Wielki poemat epiczny, czyli wielkie epos, ma dać 
poetyczny opis nietylko pewnego zdarzenia, ale całego 
społeczeństwa i wszystkich jego stosunków z pewnego 
czasu. Trudne zadanie, toteż eposów jest wogóle mało 
w literaturze powszechnej, a prawdziwe, zupełne eposy
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są tylko dwa: Homera starogrecka » Iliada« i nasz »Pan 
Tadeusz«. Tem dziełem wzniósł Adam naszą poezyę na 
najwyższy szczyt; żadna a żadna literatura wyżej nie 
sięga, naszej poezyi nie prześciga, nie przerasta, dzięki 
temu eposowi1).

Zaczyna się epos zawsze t. zw. inwokacyą czyli 
wezwaniem. Dawni bowiem starożytni pogańscy poeci 
wzywali do wielkiego dzieła pomocy Muz, bogiń nauk 
i sztuk pięknych. Zwyczaj len zachował się aż do dru
giej połowy XVI wieku. Dopiero włoski poeta, Torąuato 
Tasso, opiewając pierwszą wyprawę krzyżową (Jerozolima 
wyzwolona), zaczął wezwaniem Bogarodzicy. U nas zrobił 
tak samo w XVII wieku Kochowski, a za jego przykła
dem poszedł Mickiewicz. I tak każdy Polak, biorąc do 
ręki największą chlubę swego narodu, »Pana Tadeusza«, 
zaczyna wraz z Mickiewiczem od złożenia hołdu Najśw. 
Pannie Częstochowskiej i Ostrobramskiej.

Poemat zawiera opis Polski z roku 1812, kiedy to 
autor był jeszcze dzieckiem, a dorośli pamiętali jeszcze 
niepodległość; jestto tedy poetyczuy opis os ta tn iego  
pokolenia ,  wychowanego  w wolne j  Polsce.  
A opis ten jest nad podziw dokładny i szczegółowy, od 
pana do sługi, od polityki aż do smażenia staropolskiego 
bigosu. Dużo zwyczajów i typów, t. j. charakterów ludzi, 
już zaginionych bezpowrotnie, pozna czytelnik z tej cu
downej książki. »Cudo\vną« nazwać ją można, bo tak 
pisze, że doprawdy jakby wskrzeszała tych ludzi; każdy

J) Kie będę opowiadać treści »Pana Tadeusza*; jeżeli ta ksią
żeczka dojdzie do takich, którzy go jeszcze nie czytali, niech za 
streszczenie starczy im wiadomość, że arcydzieło to kosztuje w la
niem wydaniu ^Macierzy polskiej* — dz i es i ęć  centów.
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ich krok widzimy jasno przed sobą, dzięki niezrównanej, 
niedoścignionej plastyce. Poemat to czaro wny, bo czy
telnik oczarowany pięknością i języka i opisów, nieraz 
przy czytaniu zatrzyma się, jak zaklęty... z podziwu; jest 
czarowny, bo w nim poeta zaczarował na wieki wszy
stko, co polskie, wszystko, ku czemu się rwie nasze serce, 
z czego się składają ból i radość, śmiechy i łzy naszego 
życia. Opowiadają w ludowych powieściach o zaklętych 
zamkach, ogrodach i dworach królewskich, jak na roz
kaz czarodzieja w jednej chwili wszystko stanęło — 
i przyroda martwa i ludzie i zwierzęta — i stoi i trwa 
niezmienione takie samo, jakie było w chwili wyrzeczenia 
czarownego słowa. Mickiewicz poezyą swą zaczarował 
tak życie polskie z początku tego wieku, ale tego czaru 
nie zdejmie żadna potęga świata, nie wypleni go Niemiec, 
nie odejmie go nam Moskal. Wielki poeta był dobroczyn
nym, szlachetnym czarodziejem; bo tak nam przedstawił 
pięknie wszystko w swym eposie, źe sercaby nie miał, 
ktoby nie pokochał przez »Pana Tadeusza« Polski i wszyst
kich jej rzeczy. Kto się częściej rozczytuje w tej księdze 
polskich ksiąg, czuje, że za każdym razem staje się le
pszym, źe przybywa mu serca do ludzi. Bo też »Pana 
Tadeusza« pisał nietylko wielki poeta, lecz zarazem jeden 
z najszlachetniejszych, najzacniejszych ludzi i ten urok 
przezacności udziela się czytelnikowi.

Do swego arcydzieła nie szukał poeta tematu ani 
daleko, ani wysoko. Opisuje swoje rodzinne strony, za
padły kąt Litwy; opisuje proste, skromne życ i e  w i e j 
skie: dwór średnio zamożny jeden, reszta zaściankowa 
szlachta mazurskich osad na Litwie, szlachta, która się 
od chłopa różni tylko herbem, ale niczem więcej; kwe- 
starz Bernardyn, woźny —  oto figury poematu; uprawa
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roli, polowanie, ogrodnictwo, karczma, las, słońce, deszcz 
i chmury — oto jego tło. Najprostsze, najpospolitsze rze
czy, nic a nic wyszukanego, od początku do końca takie 
tylko opiewa przedmioty, które na wsi codzień koło sie
bie można widzieć. I zdumiewa się czytelnik, źe nie wie
dział, źe te rzeczy takie są piękne, takie poetyczne! Z całą 
słusznością mógł powiedzieć Mickiewicz, źe księgi »Pana 
Tadeusza« są proste, jak wieśniacze piosenki.

Przyroda —  nie wogóle —  ale tylko nasza, polska 
przyroda opiewaną tu jest tak, źe najpiękniejsze włoskie 
widoki nie doczekały się od swoich poetów ani dziesiątej 
części tego zaszczytu. Mickiewicz opisywał przyrodę na
szego klimatu, kiedy już poznał dobrze piękności Szwaj- 
caryi, Włoch, Sycylii. W  »Panu Tadeuszu« jest raz o tem 
rozmowa. Hrabia, wielki miłośnik cudzoziemszczyzny, roz
wodzi się przed Telimeną i Tadeuszem o cudnościach 
obcych krajów:

Zaczęli więc rozmowę o niebios błękitach,
Morskich szumach, i  wiatrach wonnych, i skał szczytach, 
Mieszając tu i ówdzie, podróżnych zwyczajem,
Śmiech i urąganie się nad ojczystym krajem.
A  przecież wokoło nich ciągnęły się lasy 
Litewskie, tak poważne i tak pełne krasy!
Czeremchy, oplatane dzikich chmielów wieńcem,
Jarzębiny, ze świeżym pasterskim rumieńcem,
Leszczyna, jak menada, z zielonemi berły,
Ubranemi jak w grona, w orzechowe perły;
A  niżej, dziatwa leśna: głóg w objęciu kalin,
Ożyna, czarne usta tuląca do malin.
Drzewa i krzewy liśćmi wzięły się za ręce,
Jak do tańca stojące panny i młodzieńce 
Wkoło pary małżonków. Stoi pośród grona 
Para, nad całą leśną gromadą wzniesiona
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Wysmukłością kibici i barwy powabem:
Brzoza biała, kochanka, z małżonkiem swym grabem. 
A dalej, jakby starce na dzieci i wnuki 
Patrzą, siedząc w milczeniu: tu sędziwe buki,
Tam matrony topole, i mchami brodaty
Dąb, włożywszy pięć wieków na swój kark garbaty,
Wspiera się, jak na grobów połamanych słupach,
Na dębów, przodków swoich, skamieniałych trupach.

Pan Tadeusz kręcił się, nudząc niepomału 
Długą rozmową, w której nie mógł brać udziału;
Aż, gdy zaczęto sławić cudzoziemskie gaje,
I wyliczać z kolei wszystkich drzew rodzaje: 
Pomarańcze, cyprysy, oliwki, migdały,
Kaktusy, aloesy, mahonie, sandały,
Cytryny, bluszcz, orzechy włoskie, nawet figi, 
Wysławiając ich kształty, kwiaty i łodygi:
Tadeusz nie przestawał dąsać się i zżymać,
Nakoniec, nie mógł dłużej od gniewu wytrzymać.

Był on prostak, lecz umiał czuć wdzięk przyrodzenia, 
I patrząc w las ojczysty, rzekł pełen natchnienia:
» Widziałem w botanicznym wileńskim ogrodzie,
Owe sławione drzewa, rosnące na wschodzie 
I na południu — w owej pięknej włoskiej ziemi; 
Któreż równać się może z drzewami naszemi?
Czy aloes, z długiemi jak konduktor pałki?
Czy cytryna, karlica z złocistemi gałki,
Z liściem lakierowanym, krótka i pękata,
Jako kobieta mała, brzydka lecz bogata?
Czy zachwalony cyprys, długi, cienki, chudy,
Co zdaje się być drzewem nie smutku, lecz nudy? 
Mówią, że bardzo smutno wygląda na grobie;
Jest to jak lokaj Niemiec we dworskiej żałobie,
Nie śmiejący rąk podnieść, ani głowy skrzywić,
Aby się etykiecie niczem nie sprzeciwić.

»Czyż nie piękniejsza nasza poczciwa brzezina, 
Która, jako wieśniaczka, kiedy płacze syna,



Lub wdowa męża, ręce załamie, roztoczy 
Po ramionach do ziemi strumienie warkoczy! 
Niema z żalu, postawą jak wymownie szlocha!

— 156 —

»To państwa niebo włoskie, jak o niem słyszałem,
Błękitne, czyste, wszak to jak zamarzła woda;
Czyż nie piękniejsze stokroć wiatr i niepogoda?
U nas, dość głowę podnieść: ileż to widokowi 
Ileż scen i obrazów z samej gry obłoków!
Bo każda chmura inna: naprzykład jesienna 
Pełznie jak żółw leniwa, ulewa brzemienna,
I z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi,
Jak rozwite warkocze, to są deszczu strugi;
Chmura z gradem, jak balon szybko z wiatrem leci,
Krągła, ciemno-blękitna, w środku żółto świeci,
Szum wielki słychać wkoło; nawet te codzienne,
Patrzcie państwo, te białe chmurki, jak odmienne!
Zrazu jak stada dzikich gęsi lub łabędzi,
A  z tylu wiatr jak sokół do kupy je pędzi:
Ściskają się, grubieją, rosną — nowe dziwy!
Dostają krzywych karków, rozpuszczają grzywy,
Wysuwają nóg rzędy, i po niebios sklepie 
Przelatują, jak tabun rumaków po stepie;
Wszystkie białe jak srebro, zmieszały się... nagle 
Z ich karków rosną maszty, z grzyw szerokie żagle:
Tabun zmienia się w okręt i wspaniale płynie 
Cicho, z wolna, po niebios błękitnej równinie!*

W  tem właśnie tajemnica czarownego uroku »Pana 
Tadeusza«, że wszystko, co jest w nim, jest czysto pol
skie, a wszystko, co polskie, opiewane z najgorętszym zapa
łem, bo całem sercem przez poetę ukochane.

»Pan Tadeusz*, to wielka i nieśmiertelna księga — 
polskości .  A księga ta otwarta dla wszystkich: i dla 
najuczeńszych i dla prostaczków, jak żeby umyślnie tem



— 157 —

prostcm pisaniem chciał zaznaczyć, źe wobec polskości 
wszyscy Polacy równi.

Odtąd nie wydał już żadnego większego poematu; 
pisał czasami dalszy ciąg » Dziadów«, ale to zaginęło. 
Literacka część tego wspaniałego żywota kończy się — 
niestety — bardzo wcześniej bo już w r. 1834, kiedy 
miał zaledwie 35 lat

Dalszy bieg jego życia nie należy już do historyi 
wielkiej poezyi polskiej; opowie się o niern w krótkości.

Celina Szymanowska.

Mickiewicz, przejęty szczerą pobożnością, był zbyt 
poważnym umysłem, żeby zastanawiania się nad moral
nym stanem ogółu nic rozpocząć od zastanawiania się 
nad samym sobą. Żądając od rodaków życia religijnego 
i pełnienia przykazań, stał się przedewszystkiem surow
szym dla samego siebie. Niejedno wspomnienie z dawniej
szych łat —  zwłaszcza z Odessy — sprawiało mu teraz 
przykrość; w miłostki jużby się nie bawił. Pisze w gru
dniu 1833 do księdza Kajsiewicza: » Ciężka to jest walka 
życia. R.ozkosze i przyjemności, które uciekają od nas, 
kiedy gonimy za niemi, skoro zaczniem wyrzekać się ich, 
zaczną gonić za nami. Człowiek może przyjść do tej 
strasznej potęgi, że ledwie okiem rzuci na błyskotkę, na 
twar z  piękną,  znajdzie je wnet przed sobą; cisnąć 
się będzie świat do niego przez drzwi zamknięte«. — 
Cisnął się doń — dla sławy jego. Wkrótce znowu o tem 
pisze: »Postanowiłem był tego roku zdecydować osta
tecznie, czy mam się ożenić, czy bezżennym pozostać. 
Obrałem łatwiejsze, bo do trudniejszego nie czułem w sobie
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dosyć siły i lękałem się niebezpieczeństw, które nie zawsze 
udawało mi się zwalczać«.

Celinę Szymanowską znał dzieckiem i traktował jak 
dziecko. Gdy dziewczynka wyrosła na pannę, miała wyjść 
za mąż za pewnego obywatela w r. 1830; ale nagle umarła 
jej matka; sławna wirtuozka miała znaczne dochody, 
a śmierć jej zmieniała zupełnie stan materyalny córek. 
Obywatel zerwał zaręczyny. Wkrótce młodsza siostra 
wyszła za Franciszka Malewskiego (przyjaciela Adama 
od Filaretów), a Celina wyjechała do babki do Warszawy. 
Było to w r. 1832.

Niespodzianką dla niej było. gdy w lutym 1834 
Mickiewicz zapytywał ostrożnie przez jednego ze wspól
nych znajomych, czy by się zdecydowała wyjść za niego? 
Celina się decydowała, bo » widziała w tem wezwaniu 
wolę nieba« (słowa syna), ale... nie widzieli się od pięciu 
lat. Trzeba się było niejako na i i o a y o  poznawać. Korzy
stając z lego, że miała w Paryżu krewnych (Wołowskich), 
wybrała sio do nich. Mickiewicz nie mógł do kraju przy
jeżdżać, boby go uwięziono. Celina stanęła w Paryżu 
29 czerwca 1834. Po trzech dniach Mickiewicz oświad
czył się formalnie. » Kiedy pomyślałem o małżeństwie 
z Celiną, zrobiłem przed nią najszczersze z całego mo
jego życia wyznania i do takiej otwartości ją wezwałem. 
Bez takiej szczerości w życiu współ nem niemasz podo
bieństwa jakiegokolwiek szczęścia«. Ludzie zaczęli się do
myślać, dlaczego Mickiewicz bywa codziennie u Wołow
skich i dalejże szukać mu innej, a bogatej żony! Dowie
dziawszy się o tem, przyspieszył ślub; odbył się dnia 
22 lipca 1834 w Paryżu w kościele św. Ludwika (St.- 
Louis d’Anlin) przy ulicy Caumarlin. Biesiady żadnej, ani 
zabawy nie było; ślub odbył się po cichu; nie rozsyłano
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zaproszeń; rodacy zamieszkali w Paryżu dowiedzieli się
0 tem dopiero po spełnionym fakcie.

Żeniąc się nie posiadał żadnych stałych dochodów, 
zapasów nie miał, a Celina nie była bogatszą od niego. 
Zaraz po ślubie miał dostać od księgarzy warszawskich
1 poznańskich kilka tysięcy franków; sprawił więc meble 
i porobił różne wydalki. jak zwykle, gdy się kto żeni. 
Pieniądze wiózł mu z Drezna ^pewien wielki pan« i po 
drodze przegrał w karty i choć »wielki pan«, nigdy gro
sza nie zwrócił! 3) Zaczęło sio więc pożycie małżeńskie 
od kłopotów w małych trzech pokoikach na przedmieściu; 
a potem miały jeszcze nadejść kłopoty ciężkie i coraz 
większo... W  kwietniu 1835 doszło do togo, że trzeba 
było odprawić służącą, bo jej nie było za co utrzymać. 
W  lutym 1830 pisała Celina: »Żyjemy jak można naj
skromniej, ale żyć trzeba, a znikąd nam nic przybywa. 
Co dalej będzie, nie wiem«. W  r. 1838 zastawiała swe 
klejnoty. Uchroniła się od tej biedy Maryla, wzięta ją na 
swe barki Celina, choć jej Adam niczego nie zakrywał, 
przestrzegając nawet, źe trzeba będzie z nim dzielić »los 
niepewny*. Na młodą mężatkę czekały cierpkie próby, 
a jak z nich wyszła, jaką była dla swego męża, on sam 
zaświadczył:

» Celina jest żoną, jakiej szukałem, śmia ła  na 
wszys tk i e  przygody ,  p r z e s t a j ą c a  na matem, 
zawsze wesoła«. Była więc niewiastą skromną, a mężną. 
Należy się za to jej pamięci cześć i wdzięczność od 
wszystkich, którzy względem Mickiewicza poczuwają się 
do wdzięczności, a zatem od całego narodu. N ie  Maryi

J) Kto to był, nic wiadomo, bo Mickiewicz nigdy nie chciał 
nazwiska wymienić.
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się hołd wdzięcznej pamięci.

Mistycyzm.

Mickiewicz, coraz religij niejszy, założył » Towarzystwo 
Braci Zjednoczonych*, którzy zbierali się co piątku na 
mszę św., a po niej u niego czytywali pismo św. i roz
mawiali o sposobach ocalenia ojczyzny. Wkrótce powziął 
projekt założenia nowego, polskiego, zakonu, a wykonanie 
poruczył Bohanowi Jańskiemu. Ten założył »domek«, 
a w nim wspólne zakonne życie nie-żonatych braci. 
Z tego »domku« wyrósł zakon ZmarlAvychwstańców, któ
rego przeto Mickiewicz jest moralnym założycielem.

Mickiewicz polubił studya teologiczne, a zwłaszcza 
zatopił się w mistyce, do której czuł popęd od młodości. 
Mistyka jest na j t r u d n i e j s z ą  częścią teologii, dostępna 
tylko dla gruntownych teologii znawców. Mickiewicz był 
na tem polu samoukiem; nie miał —  niestety —  przy 
sobie żadnego gruntownego uczonego teologa, któryby 
kierował jego studyami. Czytując rozmaitych autorów 
mistycznych bez należytego teologicznego przygotowania, 
rozmiłował się najbardziej w Saint-M ar linie, którego po
glądy fatalny nań wywarły wpływ% Przestawał pisać. Już 
w październiku 1835 nabrał ze swego mistyka przeko
nania, że w przyszłości » trzeba będzie być świętym, żeby 
być poetą; trzeba będzie natchnienia i wiadomości z góry
o rzeczach, których rozum powiedzieć nie umie... Te myśli 
często budzą we mnie żal i ledwie nie zgryzotę; często 
zdaje mi się, że widzę ziemię obiecaną poezyi, jak Moj
żesz z góry, ale czuję, żem niegodzien zajść do niej«. 
Marzył o jakiejś nowej, niebywałej poezyi, nie chciał
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pisać, bo mu się zdało, źe to, co napisze, dla przyszłości 
będzie bez znaczenia. Na opędzenie domowej biedy pi
sywał za to rozmaite artykuły do pism francuskich. 
W  r. 1836 zaczął pisać Historyę polską, ale doprowadził 
ją tylko do r. 1194, t. j. do śmierci Kazimierza Spra
wiedliwego; chciał pisać, aż w r. 1838 spostrzegł się, źe 
się »wdał podobno nie w swoje«, jak sam powiada. 
W  r. 1837 napisał dwa dramaty: »Konfederatów Bar
skich« i »Jakóba Jasińskiego«; z pierwszego dochowały 
się tylko dwa akty, z drugiego ledwie cztery sceny. Pisał 
obydwa te dramaty po francusku »po prostu dla chleba«, 
jak się tłómaczył w liście do Odyńca. Sądził, źe zapewni 
sobie znaczne dochody, gdy mu się uda wejść na pary
skie sceny; ale tragedyj tych teatr nie wystawił.

Profesorstwo.

Trzeba było koniecznie starać się o stałe zajęcie, 
przez wzgląd na dzieci. Miał córkę, Maryę (Górecką), a od 
lipca 1838 przybył syn, Władysław, a potem jeszcze troje 
dzieci. Żona ciężko chorowała; karmiącej mleko uderzyło 
na mózg i dostała pomięszania zmysłów. Wyleczono ją 
na razie, ale choroba miała się potem odnawiać. W  paź
dzierniku 1839 przyjął profesurę w Lozannie w Szwaj - 
caryi, cztery godziny wykładów na tydzień w gimnazyum, 
a dwie w akademii tamtejszej, za wynagrodzeniem 150 
szwajcarskich franków miesięcznie. Trzeba się było przy
gotowywać do nauczania, którego już zapomniał. »Dni 
całe nie wstaję od stołu, a często do pierwszej w nocy 
rozbieram jaki trudny wiersz łaciński«. Ale też za to 
Szwajcarzy zachwycali się swoim profesorem! Żeby go 
na stałe u siebie zatrzymać, podwyższono mu pensyę

Życie i zasługi A. Mickiewicza. 1 1

— 161 —



do 3000 franków szwajcarskich, co czyniło francuskich 
4.350 rocznie. Utrzymanie było zapewnione; zwolniony 
od kłopotów wracał na dawną drogę, na drogę poetycz
nej twórczości. — Pisywał do »Dziadów«, coraz częściej 
coś dorzucił —  ale —  nie było czasu robić to stale, 
pod nawałem urzędowych zajęć. W  takich stosunkach 
nie dziwić się, źe swój więk męski nazwał »wiekiem 
klęski«.

W  r. 1840 powołano go do paryskiego » Collage de 
France« na profesora literatur słowiańskich. Stanowisko 
było wyższe, na samym świeczniku cywilizowanego świata, 
w najprzedniejszym z uniwersytetów— a jednak Mickie
wicz byłby wolał zostać w Lozannie. »Ludzie tu dobrzy« 
(powiedział), a Paryża się bał. Ale zwyciężył wzgląd na 
dobro sprawy narodowej. »Będę musiał przyjąć (ofiaro
waną w Paryżu katedrę), żeby Niemiec jaki nie wlazł 
i na nas stamtąd nie szczekał«.

Szkoda, źe nie został w Lozannie, wśród zacnych 
Szwajcarów, którzy wołali do niego przez usta uczonego 
de la Ilarpe: »Dzieci nasze i wnuki będą się starać
o Twoją życzliwość; bądź naszym bratem, a rodzina 
Twoja znajdzie tu spokój i szczęście«. Niestety, pojechał 
do Paryża, gdzie sam spokój stracił i rodzinie szczęścia 
nie zapewnił!

Mistyką swoją zajmował się coraz bardziej.

Towiańszezyzna.

W  porozbiorowej Polsce wielu było ludzi hołdują
cych mistycyzmowi; wynika to z nieszczęśliwego stanu 
kraju. Mickiewicz dążył przez to do coraz wyższego do
skonalenia się; ale nie brakło takich, u których był tylko
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chaos w głowie i którzy sami dobrze nie wiedzieli, czego 
chcą.

Do takich należał Andrzej Towiański, szlachcic z Li
twy, były asesor sądu głównego w Wilnie, który uroił 
sobie, źe mistyką swą zreformuje Kościół katolicki, a za
sady ewangielii wprowadzi w czyn w życiu prywatnem 
i publicznem. Sprzedawszy swój mająteczek, puścił się 
na wędrówkę, żeby pozyskiwać uczniów i zwracał się 
po kolei do wszystkich najwybitniejszych Polaków.

I on także uległ wpływowi Saint-Martina, a na tem 
tle uroił sobie dziwne wyznanie wiary. Wierzył, że dobre
i złe duchy całemi gromadami znajdują się wszędzie na 
ziemi, a o duszy ludzkiej nauczał, że wędruje i prze
nosi się z ciała do ciała, tak, źe człowiek może żyć 
kilka razy, przechodząc tu na ziemi czyściec za winy 
życia poprzedniego. Ulegał też Towiański, podobnie jak 
Mickiewicz, kultowi idei napoleńskiej; jego zdaniem Na
poleon był największym człoAviekiem na ziemi od czasów 
Chrystusa. O sobie zaś twierdził, że ma bezpośrednie 
objawienie od Boga i misyę od Ducha św.

Towiański próbował pozyskać dla swych wymysłów
najpierw arcybiskupa gnieźnieńskiego, ks. Dunina, potem
naczelnego wodza z r. 1831, generała Skrzyneckiego, ale
nadaremno. Przyjechał tedy do Paryża, aby pozyskać
Mickiewicza — a już przedtem podawał za się owego męża,
którego imię »czterdzieści cztery«. Do Mickiewicza miał
przystęp każdy, kto lubiał zajmować się sprawami nad-
przyrodzonemi, tem bardziej, jeżeli był mistykiem, a cóż
dopiero, gdy i jego mistyka wypływała ze wspólnego
źródła (Saint-Martina), a wspólna wiara w posłannictwo
Napoleonów materyalnej niejako dodawała spójni. Poznał
się z Towiańskim w szczególnych okolicznościach. Wła-

11*
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śnie rozchorowała się znowu Celina, gdy 30 lipca 1841 
zapukał Towiański do mieszkania Mickiewiczów i zaraz 
w pierwszej rozmowie oświadczył, źe ją wyleczy. I rze
czywiście, wyleczył! Było to działanie t. z w. suggestyi, 
znanej dziś dobrze uczonym i lekarzom; Towiański spró
bował szczęścia i udało mu się, a Mickiewicz po pewnym 
czasie zaczął to wyleczenie uważać za cudowne.

Umysł wielkiego człowieka tak był skołatany, tak 
przygnębiony, źe utrzymywało go przy życiu i dodawało 
sił już tylko owo zgłębianie tajników nadprzyrodzonego 
świata i rozkoszowanie się w mistyce. W  rzeczywistym 
świecie —  cóż miał koło siebie?! Same utrapienia i klę
ski! Tem się tłómaczy, źe Adam wnet wszystkiego za
niedbał i całkiem już oddał się mistycyzmowi, jako je
dynej sprawie, której jego zdaniem wartało poświęcić 
życie; odtąd też tylko o tyle zabierze się do jakiej czyn
ności, o ile mistyczne wywody ją zalecą.

Najszlachetniejsze serce, gorejące ideałem doskona
lenia siebie, a przez siebie innych, rozradowało się, źe 
znajduje oto człowieka, który wieszczy wydoskonalenie 
całego społeczeństwa przez »realizacyę« ewangielii, t. j. 
zastosowanie jej wzniosłych prawideł do wszelkiej czyn
ności ludzkiej. Wszak o to właśnie i Mickiewiczowi cho
dziło! A gdy Towiański zaczął mu wykładać, że on jest 
przepowiedzianym w widzeniu ks. Piotra zbawcą, skoła
tany umysł wieszcza uwierzył, bo w tej wierze znalazł 
balsam na swe nieszczęścia. Wielkie szczęście miało spaść 
na Polskę przez Towiańskiego, Adam przeto zupełnie mu 
się odda i uzna go swym »mistrzem«.

Towiański nie zrywał jawnie z Kościołem, owszem, 
chciał uchodzić za katolika i wykonywał nawet praktyki 
religijne. Nie będąc na tyle wykształconym w teologii,
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nie dostrzegł Adam, źe nauka ta nie da się pogodzić 
z katolicyzmem i w najlepszej wierze uznał Towiańskiego 
religijnym swym przywódcą. Gdybyź w otoczeniu jego 
znalazł się był jaki drugi ksiądz Chołoniewski! Wszak 
Kościół właśnie dąży do praktycznego zastosowania Ewan- 
gielii, nie trzeba go w tem reformować, wystarczy— po
pierać.

Wkrótce oddał się Mickiewicz Towiańskiemu w zu
pełności, tak, że był jego »urzędem« (jak mawiano wśród 
zwolenników) i kierował »3£oJ’em«. Myślał i działał za 
Towiańskiego, a wpływem swym i urokiem imienia przy
dawał »mistrzowi« znaczenia, któregoby inaczej nigdy nie 
był zdobył.

Dwie okoliczności sprawiły ostatecznie, że wieszcz 
uległ Towiańskiemu. Towiański był osobiście zacnym, 
prowadził życie bogobojne i czyste, żył skrupulatnie tak, 
jak nauczał; nie miał żadnych światowych dążności ani 
zachcianek; była to egzaltowana i zbałamucona głowa, 
ale charakterowi nie można było nic zarzucić. Przewa
żyła zaś szalę na stronę »mistrza« miłość ojczyzny, bo 
Polsce prorokował przyszłość wielką. Już w sierpniu 
1842 r. pod wpływem Towiańskiego wypogodziła się myśl 
Adama. »U mnie w domu kwiaty, wiosna w sercu i w du
chu «, bo mistrz przepowiada wielkie zmiany polityczne
i wkrótce »chorągiew nasza będzie powiewać w marszu 
do Polski«. Nie sprawdziła się ta przepowiednia, nie spra
wdziły się i inne, ale Mickiewicz tymczasem tak ugrzązł 
w Towiańszczyźnie, że j uź stracił zmysł krytyczny. Zna
leźli się potem kapłani polscy, dosyć uczeni, żeby w lej 
rzeczy móc wymianę myśli sprowadzić na właściwą 
drogę, ale już było za późno! Mickiewicz oświadczał, źe 
przy Towiańskim jest ledwie » żakiem«.



Od grudnia 1842 r. zaczął Mickiewicz zwolna i sto
pniowo mięszać naukę Towiańskiego, nazwaną messyani- 
zmem, do swych wykładów uniwersyteckich; źe zaś do 
tej nauki należał kult Napoleona, a we Francyi panowali 
wrogowie Bonapartych, Burbonowie, więc nie mogło to 
być miłem rządowi. Wreszcie dnia 19 marca 1844 roku 
publicznie z katedry ogłosił, źe jest nowe objawienie
i Mistrz na ziemi i dodał: »Radość, jaką uczułem stąd, 
żem został powołany wam to powiedzieć, będzie rado
ścią całego mego żywota i ws zys tk i ch  moich ży
wotów.  Staję przed wami żywym świadkiem nowego 
objawienia«. Natenczas rząd zasuspendował go, t. j. nie 
oddalał i nie pozbawiał pensyi, ale kazał przerwać wy
kłady. Rząd zaproponował Mickiewiczowi podróż do po
łudniowych Włoch w celach naukowych, żeby go usunąć 
z pod wpływu Towiańskiego; on jednak byłby to uważał 
za zdradę.

W  roku 1846 zaczęły się rozchodzić drogi Mickie
wicza a Towiańskiego, a przyczyna c z ę ś c i ow eg o  ze
rwania była ta sama, jak niegdyś przyczyna zbliżenia: 
ognisty patryotyzm Mickiewicza. Wszak dlatego poszedł 
za Towiańskim, że w mistycyzmie swym wmówił sam 
w siebie, że ten » mistrz « przyspieszy wskrzeszenie oj
czyzny.

Czynna polityka.

Zanosiło się na ogólną europejską rewolucyę; zbliżał 
się rok 1848. Mickiewicz, odkąd tylko zaczął się na emi- 
gracyi zajmować polityką, nabrał przekonania (mylnego 
niestety), że odzyskamy niepodległość przez ogólne po
wstanie ludów przeciw despotycznym tronom. Stanowcza
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chwila zbliżała się, a »mistrz« zakazywał brać w tem 
udziału, bo mu się zdawało, że teraz pomagałyby Polsce 
złe duchy (zło), a więc byłoby to grzesznem L). Mickie
wicz, porwany nadzieją wskrzeszenia ojczyzny, zerwał 
z Towiańskim. Nie przestał uważać go za nadzwyczaj
nego człowieka, nie przestał snuć dalej przepastnej tkanki 
mistycyzmu, ale robił to odtąd już na własną rękę, zgru
powawszy około siebie odrębne »Koło«. Zaczął też spo
strzegać, że w Towianizmie są rzeczy niekatolickie; sam 
potępiał tę drugą część swych wykładów, w których roz
głaszał messyanizm i co do »wędrówki dusz« oświadczał 
gotowość poddania się orzeczeniu Kościoła; obiecywał, 
że wszystko odwoła, j e ż e l i  Ko śc i ó ł  po tęp i  To- 
wiańskiego.  »Niczego innego nie szukani i resztę dni 
moich poświęcam tryumfowi Chrystusa Pana i Jego Ko
ścioła«. Ale Rzym nie orzekł niczego w tej sprawie, więc 
Mickiewicz pracował dalej w swojem »Kole«. Wreszcie 
z początkiem roku 1848 postanowił sam wybrać się do 
Rzymu, do Piusa IX, raz, żeby sie uwolnić od przygnę
biających go podejrzeń o herezyę, a powtóre, żeby tam 
poruszyć sprawę polską. »Biedny, bez grosza, ojciec pię
ciorga dziatek, ciężki pracownik na jałowem polskiem 
polu, jedzie, aby dopełnić obowiązku sumienia i potrzebę 
duszy zaspokoić«. Podróży tej nie pochwalał Towiański, 
ale Mickiewicz miał swoje zdanie. Kiedy Pius IX na końcu 
audyencyi, udzielonej » starszyź nie polskiej«, wzywał do 
powrotu do czystej wiary, czystych obyczajów i synow
skiego posłuszeństwa Kościołowi i dodał: » Takiej tylko 
Polsce i takim tylko Polakom błogosławię«; zawołał na

*) Dopiero w roku 18G3 oświadczy! Towiański, że » walka 
orężna stała się już zgodna z wolą Boża*.



to Mickiewicz: »Na taką Polskę i taką wierność przysię
gamy wszyscy!«

Włochy były właśnie w walce z Austryą. Mickiewicz 
chciał zorganizować legion polski, któryby z Włoch prze
bił się przez kraje Słoweńców i Czechy do Krakowa; 
pragnął poruszyć wszystkie ludy zachodnio-słowiańskie. 
Legion miał się formować w Lombardyi, jak niegdyś le
giony Dąbrowskiego. W  Rzymie zgłosiło się dwunastu 
młodych ochotników; stanął poeta na ich czele, dopro
wadził ich do Medyolanu. Tu starał się uzyskać urzędowe 
uznanie legionu; na dwóch audyencyach namawiał króla 
Karola Alberta, żeby poruszył sprawę ogólno-słowiańską, 
lecz bezskutecznie. W  lipcu wrócił do Paryża, żeby się 
starać dalej o ochotników i o fundusze; ale sprawa szła 
opornie i legia spełzła na niczem. —  Rok 1848 zaznaczył 
się rewolucyami we wszystkich stolicach europejskich, ale 
Polska na tem nic nie zyskała.

W  Austryi na krótki czas była wówczas konstytu- 
cya, a Galicya zaczęła swobodniej oddychać. Wtenczas 
to, w grudniu 1848 roku, uniwersytet Jagielloński wezwał 
Mickiewicza na katedrę literatury polskiej. Ale wolność 
krótko trwała, ledwie kwartał, i wnet nastał jeszcze sroż- 
szy ucisk. Dla Mickiewicza miejsca w Polsce nie było, 
nie miał już nigdy oglądać ojczystej ziemi.

W  grudniu 1848 roku ród Bonapartych wracał do 
władzy. Księcia Ludwika Napoleona wybrano prezyden
tem Rzeczypospolitej francuskiej; w cztery lata potem 
ogłosił się cesarzem, jako Napoleon III. Mickiewicz ś lepo 
wierzył w Napoleonów od dzieciństwa; spodziewał się 
teraz już na pewno wskrzeszenia Polski, bo w jego 
myśli Napoleon miał odmienić całą Europę. A właśnie 
rząd lego Napoleona III odjął Mickiewiczowi katedrę
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w »Collage de France« w kwietniu 1852 roku. W  samej 
rodzinie cesarza uważano to za »wstrętną niesprawiedli
wość« i przypomniano sobie, źe poeta głosił ideę napo
leońską; przywrócono mu tedy czasowo pensyę, a w paź
dzierniku zamianowano bibliotekarzem w Arsenale, jak
kolwiek ze szczupłą tylko pensyą 2000 franków.

W  roku 1854 zanosiło się na wojnę na Wschodzie; 
Turcya miała ją wypowiedzieć Moskwie. Znowu projekty 
polskiego legionu, znów Mickiewicz wyrywał się na pole 
walki. Tymczasem stan zdrowia Celiny pogarszał się gro
źnie; od lata 1854 r. obawiano się ciągle o jej życie. 
Powołał Bóg męczennicę do siebie dnia 6 marca 1855 r. 
po 20-letniem pożyciu z mężem, pełnem ciężkiego dla 
obojga doświadczenia. Oboje z tych prób wyszli czystymi, 
chociaż oboje złamani.

Po śmierci żony wyjechał Adam do Turcyi; dnia 
22 września stanął w Konstantynopolu. Niedaleko od sto
licy, w Burgas, był obóz »kozaków sułtańskich«, t. j. 
dwóch polskich pułków w służbie tureckiej. Wybrał się 
tam poeta i mieszkał między nimi pod namiotem, żeby 
się napatrzeć polskiemu wojsku; ale za to przeziębił so
bie cały organizm. Wrócił do Konstantynopola 18 paź
dziernika; z początkiem grudnia miał się udać do Buł- 
garyi.

Uważał za obowiązek emigrantów, żeby wstępować 
do legionu. O sobie rzekł: »Ja w tem przekonaniu opu
szczałem Francyę; powiedziałem sobie: Gdybym wiedział 
nawet, źe w Turcyi gdzieś mam umrzeć na cholerę, jadę 
jednak, bo tam jest dziś moja powinność; wolę bowiem 
być pisarzem w jakim pułku kozaków polskich, niż kan
clerzem instytutu francuskiego«.
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Przepowiedział sobie los. Na cholerę zasłabł dnia 
26 listopada 1855 r. i tegoż dnia dokonał żywota. Zwłoki 
przewieziono do Paryża, aż 4 lipca 1890 r. spoczęły one 
na Wawelu.

Ostatnie lata życia wielkiego poety zeszły na czyn
nej polityce. Czyż miał do tego powołanie? Był to fa
talny skutek obłędu Towiańszczyzny; przez tę doktrynę 
coraz mniej cenił własną poezyę, aż w końcu żadnej do 
niej nie przywiązywał wagi; formalnie nie chc ia ł  pi
sać, uważając to za marnowanie czasu, który należało 
raczej obracać na ustawiczne »podnoszenie w sobie du
cha« mistycznemi rozmyślaniami. Jakżeż się mylił! Wła
śnie poezye jego podnoszą ducha całego narodu, a wszyst
kie czcze wymysły Saint-Martina i Towiańskiego są pu
stą bańką.

Czyż w wielkim poecie nie odzywała się nigdy żyłka 
poetycka w ciągu tych lat? Owszem, ale on sam poko
nywał ją. Tak np. w październiku 1842 roku czuł wiel
kie podniecenie ducha, o którem sam powiadał, że » da
wniej puściłby je na poezye«; teraz puścił je na fantas- 
magorye: wmawiał w siebie, że obcuje z duchami, że 
poczuł przy sobie nawet ducha samego Napoleona I. 
Nietylko nic a nic nie pisał, ale nawet palił dawniejsze 
rękopisy.

Trwał ten stan do roku 1852.
W  r. 1852 wydźwignął się z topieli Towiańszczyzny

i wracał myślą do najpiękniejszych tradycyj swej twór
czości. Oto chciał pisać jakiś ciąg dalszy »Pana Tadeusza«, 
tego arcydzieła harmonii, pogody, i spokoju duszy. Poje
chał na wieś pod Paryż, sądząc, że tam coś ułoży; ale 
natchnienie, przez tyle lat pokonywane, nie mogło teraz 
za jednym zamachem odnieść zwycięstwa. W  następnym
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roku układał już różne plany dzieł literackich, a nawet 
coś pisał. Niestety, przed wyjazdem do Turcyi, znowu 
popalił rękopisy, nie będąc widać zadowolonym ze swych 
wierszy. Tym razem nie czynił tego dla mistycznych uro
jeń, bo w Konstantynopolu znów pisać próbował, a mia
nowicie dorobił po polsku jednę scenę do »Jasińskiego«. 
Oswabadzane stopniowo z pęt natchnienie byłoby w końcu 
wzięło górę i ujrzelibyśmy zapewne dramat polski —  
gdy go nam właśnie śmierć zabrała.

Towiański wykradł nam Mickiewicza, a drogę do tej 
fatalności utorował źle zrozumiany i źle użyty misty
cyzm; tego zaś przyczyną było niedostateczne wykształ
cenie teologiczne, tak potrzebne, a nawet niezbędne dla 
tych, którzy lubią się zagłębiać w nadprzyrodzonych 
sprawach. Toteż szkoda, że Mickiewicz dłużej nie trwał 
przy swym zamiarze z r. 1832, żeby zostać księdzem; 
byłby nim zapewne i tak w końcu nie został, ale byłby 
przez jakiś czas studyował systematycznie teologię kato
licką. On, który od młodości tak do katolicyzmu był przy
wiązany, który potem tylko przez katolicyzm spodziewał 
się odrodzenia ojczyzny, nie byłby poszedł na lep messya- 
nizmu, gdyby nie mylne przekonanie, że i to także je
szcze jest katolickie. Błędy poznał; przed stolicą Piotrową 
ukorzył się —  ale zdolność twórczą w sobie zabił.

Jakkolwiek się stało, robił zawsze to, co uważał’ za 
dobre; mówił i pisał tak, jak myślał, a działał tak, jak 
mówił. Przez całe życie byt szczery; prawdę tak umiło
wał, źe nie było ofiary, której by jej nie złożył, a ofiar
ność i poświęcenie były zawsze jego Ideałem: od lat 
filareckich aż do śmiertelnej carogrodzkiej podróży. Miał 
słuszność Krasiński twierdząc, że Mickiewicz, jako czło
wiek jest jeszcze piękniejszym, niż jako poeta.
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Niechże sprawuje nad nami ten »rząd dusz«, o który 
Konrad błagał Stwórcę. Już dwom pokoleniom przelewa 
w piersi » własne swoje ognie«; zapłoną one jeszcze ja
śniej, gdy nadejdzie pokolenie —  szczęśliwsze.

Wtenczas powie Polska cała, źe Ty byłeś tym anio- 
łem-stróźem, który czuwał nad jej letargiem aż do zmar
twychwstania.

Ta straż narodowego Znicza, to Twoje posłannictwo, 
a zlecone one Tobie, boś Ty najszlachetniejszy był z sy
nów Polski porozbiorowej. Przy Kościuszce Twe popioły, 
bo wraz z nim Ty jesteś wielkim dowodem, źe »Jeszcze 
nie zginęła«.

Mamy w naszej przeszłości wielu, wielu szlachetnych 
mężów. Ale tak szlachetnym, jak Adam Mickiewicz, był 
tylko Tadeusz Kościuszko i jeszcze trzeci, za czasów 
dawniejszych, Stanisław Żółkiewski. Na grobie tego wiel
kiego hetmana wyryto napis »Exoriare aliąuis nostris ex 
ossibus ultor« —  Niech z kości naszych mściciel po
wstanie. lleźto razy ryto potem, za czasów smutnych, 
ten sam napis na polskich grobowcach...

Z pieśni Adama wyrośnie on niezawodnie, bo jego 
utwory utrzymają i będą coraz bardziej wzmagać i roz
szerzać w narodzie nietylko gorącą miłość ojczyzny, ale 
też świadomość, jak ona ma się objawiać i na czem 
polega.

Nie zginie naród, którego wielka poezya jest czemś 
więcej, niż zbiorem arcydzieł sztuki; jest krynicą wznio
słych zasad, jest źródłem oźywczem dla charakterów. 
Z otuchą spoglądamy w przyszłość, jakkolwiek nam nie
tylko cierpką, ale i groźną jest teraźniejszość, a tę otu
chę czerpiemy z nieprzebranych skarbów Twego ducha.
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Rycina przedstawia postać Wieszcza z pomnika dłuta Godebskiego
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Taki nam bogaty zostawiłeś spadek, źe go nam starczy 
na przetrzymanie chociażby jeszcze gorszych utrapień, 
bo zawsze w Polsce Twe imię

...będzie błyszczeć na świadectwo w i e r z e ,
Gdy luną klęski z niebieskiego stropu,
I gdy mój naród zlęknie się potopu,
Spojrzy na tęczę — i wspomni przymierze.

W styczniu 1808 roku.


