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o MI c KIE w·r cz u 

FRAGMENTY SĄDÓW I OPINII ... 

„w salonach powitano tomik Mic.kiewicza 

śmiechem I oburzeniem. Ojczym Słowackiego, 

p. Becu, ipowtarzał „a kysz, a kysz" z takim 

akcentem i wyrazem twarzy, że całe towarzy

stwo wybuchło śmiechem. Młody Juliusz roz

płakał się ze wstydu. Osiliski i Kożmian wy

lkpiwali ciemne albo gmjnne wyrażenia tej 

nowej poezji. 

A właśnie s iła tych utworów była w języku, 

w mowie nie książkowej, lecz żywej; wcho

dziła ona w miarę wierszy, w miarę wykształ

coną i wyślizganą przez dawniejszych poetów, 

nie jak wchodzi uboga kre'Wl!1a do bogatego 

domu. Wnosiła dar niepowtairzalny: młodość. 

Nic sóbie nie robiła z przepisów „dobrego 

smaku"; ludowe wyrażenia, ostre i dosadne, 

stawiała na miejs ce zwrotów utartych i gład

kkh. Miała ta poezja naiwność i prostotę ludu, 

dzieliła jego nieszczęścia, zabobon i gwaltO!W

ność niepohamowaną wychowaniem. Umiała 

przetwarzać nawet wtedy, gdy zdawało się, że 

bierze wprost ze żródła ludowego. 

M. Jastrun: „MICKIEWICZ" 

Ten mocny protest pirzeciw układowi stosun

ków społecznych poeta wyraził w sposób nie

zwykły, w obrazach pełnych niejasności i fan

tastycznych pomysłów, pełnych tajemniczości 

i niezwykłych wydarzeń. Splotły się tu za

równo pewne popularne w okresie romantyzmu 

sz.czegóły tła literackiego (noc, ciemność burza, 

kaplica cmentarna) z wierzeniami i formami 

obrzędowymi . ludu. Uipiór chodzący po świecie, 

dusza lichwiairza pokutująca w kantorku, przy

jaciel pustelnika - gałąź jedliny, wszystkie te 

niezwykłe i dziwne pomysły miały niewątpli

wie posłużyć jako widome znaki tego protestu. 

Należało, zdaniem poety, odciąć się jak naj

mocniej, jak najwidoczniej o<l całej tej oficjal

nej sztuki poetyckiej arysto-kra tycznych salo

nów, należało się odgrodzić choćby najśmiel

szymi, najjaskrawszymi pomysłami od tego 

świata rozsądku, wyrachowania, ugodowości 

w stosunku do zaboll"ców, kompromisu ze 

światem feudalnych magnatów. I to zadanie 

„Dziady" ... niewątpliwie spełniły. 

Obu.rzając i strasząc nowością, oryginalnością 

pomysłów śmiałością postawy społecznej 

zarówno arystokratyczmego czytelnika, jak 

i oficjalną kirytykę literacką - zdobywa jed

nocześnie ten niezwykły utwór nowego czy

telnika, takiego, o którym nie myślała litera

tura pseudoklasyczna. 

Pierwsze tomikii Mickiewicza cd razu zdobyły 

sobie serca ludzi z innej sfery. Czytała je 

służba w magnackich domach, czytała młodzież 

uniwersytecka i szkolna, czytały małe dworki 

szlacheckie i warszt aty rzemieślnicze. 

• 

Anna Kiubówna 

(fragmenty z Komentarza do wyd. 
„Książki i Wiedzy" - r. 1952) 



O WYSPIAI'l'SKIM 

kilka uwag 

Był zbyt bogaty i nadto dziwaczny, by zostać 
łatwo przyjętym. fp~awiał kłopoty krytyce. 
Jak z tego pisarskiego kłębowiska wyciągnąć 
nić przewodnią? W jaki porządek wpisać tę 
twórczość ( ... ) Romantyzm, barok, antyk, sym
bolizm, wreszcie ekspresjonizm - a także 
swoista antycypacja sztuki nowoczesnej 
w o.góle - oto wielki galimatias ( ... ) W tym 
zbiegowisku stylów, kierunków i środków 
ekspresji powstaje sztuka, która ma swój 
artystyczny porządek i · sens. 

pisze „Wa•rszawiankę" żywym obrazem, 
i pieśnią, , patomimą, fa.bułą, tak że każdy 
z tych elementów staje się motywem drama
tycznym wizji powstania lL.stopadowego. Na-

. strój wizji buduje na antytezach. Splata 
w sztuce dwie tonacje. Jedna wyraża wiel
kość, zapał ~ radość 111.arodowej walki o wol
r>ość. Jej najmocnjejszym wykładnikiem jest 
pieśń - wzniosła, o pięknej, wyrazistej 
muzyce i płomiennym wezwaniu do walki. 
w. tę tonację wpada inna, przeciwstawna jej, 
mmorowa. 
Nad sytuacją przedstawioną na scenie unosi 
się aura złowieszczych przeczuć, powstaniu 
ś~eci niedo·bra gwiazda ( ... ) W dysonansie 
obu tonacji, podniesionych do najwyższego 
napięcia, wyraża się dramatyzm wizji „War
szawian~i": wielkość i tragizm postania, któ
remu h1stoa-ia zgotowała klęskę. 

Aniela Łempicka 
ze wstępu do „Dzieł wszystkich" 

Plrzed drugiim wyjazdem za granicę Wyspia1'1-
skiego, który był bardzo towarzyski, bawił raz 
na peW111ym prywatnym zebraniu. Po kolacji 
goście prz.eszli do salonu, a jedna z pań ( ... ) 
usiadłszy przy fortepianie, zaczęła grać. Po kilku 
odegranych akordach zagrała p. B. „Warsza
wiankę", a gdy po niemych akordach przeszła 
do pianissima, zebrani zaczęli nucić: 

„Leć nasz o.rle w górnym pędzie, 
Swiatu, Polsce, sławie służ! 
Kto zwycięży, wolnym będzie, 
Kto umiera wolnym już! 

Po śpiewie zebrani prowadzili dalej swobocm(!l 
rozmowę, tylko Wyspiański stał jak wryty, 
wpabrzony w okno. Poza tym drzewem, pod 
wrażeniem muzyki i słów śpiewanych, widział 
to, czego by żaden . inny śmiertelnik zobaczyć 
nie był w stanie. Widział ogromne, białe, 
śniegiem zasiane pole, po którym w dniu 25 
lutego 1831 dywizja żymirskiego szła na 
f mierć pewną, posłana fatalnym rozkazem 
generała w cyli.ndrze i pelerynie... Chłopi
ckiego. Wizją umysłu wskirzeszona na tle 
słów poety francuskiego Delavigne'a powstała 
piękna, choć grozę budząca „Warszawianka" 
Wyspiańskiego. O zro.dzeniu pomysłu. tego 
dramatu w owej chwili o.powiadał mi później 
autoir ... 

Notatki wydrukowane w gazecie kra
kowskiej „Nowa Reforma" z dnia 2.XII. 
1907 pirzez Zenona Parviego, w parę dni 

po śmierci Poety 

* 
Rolą swą w „Warszawiance" przejęłam się bez 
żadnej trudnośe<i: nuta narodowa nigdy nie 
była mi obca, a jej ton żałobny aż nadto 
swojski; przeistoczenie zaś osieroconej ko
chanki w Kassandrę polską, pccta przeprowa
dził tak mistrzowsko, że odrazu trafiło mi do 
przekonania i ułatwiło zadanie. 

ze wspomnień Heleny Modrzejewskiej 
drukowanych w 1910 roku 

Stanisław Wyspiański o „DZIADACH" 
A . Micmewicza 

Tylko musimy na ten prawdziwie polski, jedy-
nie polski dramat patrzeć oczyma własnymi, 
nie przez teoa:ię i nawet arcydzieła francuskie, 
rniemieckie, tureckie („.) To, co nam w „Dzia
dach" wydaje się błędem, wadą, to właśnie 
jest specjalnością dramatu polskiego, to wy
pływa z najgłębszej istoty naszego charakteru, 
naszej duszy i to tylko, odpowiednio oświe
tlone, stanowi o odrębności polskiego dramatu, 
sztuki polskiej. 

(Słowo Polskie) 10.XI.1901 
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