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Ewokacja przeszłości narodowej pozostaje i w okresie mię
dzypowstaniowym ważnym zadaniem stawianym literatu

rze. Żądają jej krytycy, reaguje na nią entuzjastycznie publiczność 
literacka. W wypowiedziach programowych bywa dalej uważana za 
istotny, choć nie jedyny ani najdonioślejszy warunek rodzimości 
i oryginalności literatury oraz za cenne narzędzie dydaktyki oby
watelskiej. Od „poezji dziejów" oczekuje się nadal zarówno upa
miętnienia wielkich postaci i doniosłych momentów przeszłości, jak 
i obrazów „domowego życia" przodków. To tłumaczy marzenie o 
wielkiej historycznej epopei narodowej, która stworzyłaby syntezę 
heroicznej i powszedniej wersji życia zbiorowego, ujawniła jedność 
bytu minionego i współczesnego. t 

Atmosfera takich oczekiwań wyJasma recepcję tzw. literatury 
tradycyjnej, odtwarzającej przeszłość niedawną, ale już zamknię
tą, przechowaną we wspomnieniach i tradycjach domowych. Koro
ną jej były gawędy Henryka Rzewuskiego „Pamiątki JPana Sewe
ryna Soplicy", a zaliczano do niej i „Pana Tadeusza". Wyrazy za
chwytu szły jednak często w parze z odczuciem niedosytu. Ani cykl 
gawęd, ani Mickiewiczowski poemat - z zupełnie różnych oczywiś
cie względów - nie odpowiadały wyobrażeniom większości odbior
ców o narodowej epopei. Z podobnych pozycji atakowano opubliko
wane w 1841 roku pierwsze pieśni „Beniowskiego", ubolewając, że iro
niczna perspektywa i dygresyjna struktura narracji uniemożliwiły 
powstanie heroicznego poematu o ,.rycerzach barskich". 

Powszechną czytelniczą potrzebę obcowania z przeszłością na
rodową zaspokajały różne odmiany wierszowanej epiki, gawędy 

poetyckie, naśladujące „Pana Tadeusza" poematy historyczne. Po
jawiły się one szczególnie obficie u schyłku romantyzmu, były też 
jego epigońskim odbiciem po roku 1863. 

MARIA JANION, MARIA ŻMIGRODZKA 

„Romantyzm i historia" 



Epizo~ _legion~wy _rw d~iejach _f~rmowania polskiej świado-
mosc1 narodoweJ - i w dzieJach romantyzmu polistopa

dowego - był faktem o niezwykłym znaczeniu. Ukształtowała się 
tu pewna sytuacja symboliczna. Nazwał ją Mickiewicz w wykładzie 
z 26 IV 1842 mówiąc o rozdwojeniu, przepołowieniu Polski - na 
kraj i emigrację. Ludzie wybitni, twierdził poeta, również pozosta
li w kraju „ale z drugiej strony wszystkie żywioły mające w sobie 
przyszłość, zdolne do czynu, słuchając natchnienia, szukały ojczy
zny gdzie indziej; ta część narodu wyszła z kraju. Dusza Polski 
przebywa odtąd na obczyźnie. Sławna pieśń Legionów poczyna się 
od wierszy, które otwierają historię współczesną: 

Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy. 

Mickiewicz nadaje tym słowom wykładnię, która obejmuje całą 
polską ideę pielgrzymstwa, dowodząc przy tym, że „polska idea 
ojczyzny nie jest związana z ideą ziemi". „Słowa te znaczą, że lu
dzie zachowujący w sobie to, co stanowi istotę narodowości polskiej, 
zdolni są przedłużyć byt ojczyzny niezależnie od wszelkich warun
ków politycznych i mogą dążyć do jego przywrócenia". Pielgrzym 
polski, którego Mickiewicz dojrzał już w legioniście, to człowiek 
nie rozstający się nigdy z ojczyzną. 

Mimo poniesionych klęsk i zawodów Legiony ofiarowały Polsce 
wiele: przede wszystkim niegasnącą nadzieję „Mazurka Dąbrowskie
go"; szerzyły też upartą wiarę, że „ludzie wolni są braćmi", pol
skiego żołnierza-tułacza uformowały jako żołnierza wolności. Dla 
pokolenia romantyków sens wysiłku legionowego rekapitulowały 
strofy „Pana Tadeusza". Mówiły one o tym, jaki wpływ na pod
trzymywanie w kraju idei niepodległości wywierała „ewangelia na
rodowa Litwy" - opowieści 

... jako jenerał Dąbrowski 
Z ziemi włoskiej stara się przeciągnąć do Polski, 
Jak on rodaków zbiera na Lombardzkim polu; 
Jak Kniaziewicz rozkazy daje z Kapitolu 

Również melodia koncertu Jankiela - piosenka o żołnierzu-tułaczu, 
wspomnienia legionistów o latach walki na obczyźnie, przeżywane 
przez nich szczęście powrotu, uzyskały paraboliczny sens przypo
wieści o losie polistopadowej emigracji, jej tęsknocie i jej misji. 
XII księga „Pana Tadeusza" przyniosła romantyczną apoteozę idei 
legionowej, torując drogę Polsce „wolnych, równych, Polaków", 
których zdrowie wznosi Tadeusz w końcowym wiwacie. 

W poemacie Mickiewiczowskim powiązanie planu fabularnego 
utworu z historycznymi wypadkami wojen napoleońskich przeła
mywało powiatowy horyzont Soplicowa i odsłaniało uniwersalny 
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wymiar świata epickiego „Pana Tadeusza". Przemiana i rozwój 
wkroczyły również do tradycyjnego życia ziemiańskiego . Soplicowo 
ujawniło się teraz nie jako uroczy rezerwat dawności, lecz jako mi
krokosmos starej i nowej Polski. Wynalazku, że „ludzie są równi'', 
wolno było dokonać nie sfrancuziałym naśladowcom cudzych oby
czajów, lecz tylko Tadeuszowi, żołnierzowi Księstwa Warszawskie
go, dziedziczącemu tradycję Legionów Dąbrowskiego, mającemu 
prawo - i historyczną szansę - podjęcia idei Konstytucji 3 Maja. 
Ale w odczuciu Mickiewicza właśnie ta tradycja umożliwiła mu 
przekroczenie horyzontów i Ustawy Trzeciomajowej, i reform na
poleońskich: 

Sami wolni, uczyńmy też wło~cian wolnemi, 
Oddajmy im w dziedzictwo posiadanie ziemi, 
Na której się zrodzili, którą krwawą pracą 
Zdobyli, z której wszystkich żywią i bogacą . 

MARIA JANION, MARIA ŻMIGRODZKA 
„Romantyzm i historia" 

Współcześni, a niejednokrotnie i potomni także, stawiali „Panu 
Tadeuszowi" zarzut, że nie ma naczelnego bohatera. Heż 

by - sądzili ~ zyskała epopeja, gdyby osobą centralną był w niej, 
dajmy na to, Dąbrowski, człowiek, w którego podówczas wcielił się 
był rycerski animusz niepodległości! 

Tymczasem takiego bohatera jednostkowego w „Panu Tadeuszu" 
brak wcale nie przypadkowo, bynajmniej nie wskutek niedostatecz
nej orientacji artystycznej poety. Nie bez głębokiej też racji zarzu
cił był Mickiewicz pierwotny pomysł, żeby utwór zatytułować imie
niem świeckim (pierwotnym) ks. Robaka, choć niewątpliwie w po
emacie najwyższy, choć symbolizujący proces odrodzenia się du
szy narodowej, miał przecież, właśnie z samej swej istoty, zostać 
bezimienny, ukryty, nie mógł być wysuwany na czoło, wyróżniony 
w tytule. Po trudzie ks. Robaka miał wziąć dziedzictwo mały, pro
sty, zwykły człowiek. Tadeusz, jeden z wielu w masie narodowej. 
Bo też i ta masa, zbiorowość, zagrodowa szlachta z zaścianków, jej 
tężyzna, jej ciemny, ale w gruncie zdrowy instynkt narodowy, jej 
niewygasła wola niepodległości i zgodnej potęgi narodowej - oto 
właściwy bohater poematu. Sprawie tego bohatera ks. Robak w po
święceniu swym świadomie i całkowicie się upodrzędnia. Jest to 
w myśl Mickiewicza zgodne z prawem wielkości nowej epoki, 
w której „ten jest większy między ludźmi, kto im służy i kto po
święca siebie dla dobra ich; a im kto lepszy, tym więcej poświęcić 
powinien". 

Stanisław Pigoń, „Wstęp" do: 
Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz" 
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WYKŁAD XVI 

D ram at jest najsilniejszą realizacją poezji. Dramat zapowiada 
niemal zawsze kres jednej, a początek innej epoki. Nale ży w nim 

- odróżnić dwie wars twy obrębne : n apis a n ie a wys t a wie n ie. 
Dramat wymaga osadzenia na ziemi : potrzeba gmachu teatralnego, aktorów, 
potrzeba pomocy wszystkich rodzajów sztuki. W dramacie p o e z j a p r z e
e h od z i w d z i a ł a il1 i e w ob e c wid z ó w. 

Nadmieniłem, że drama t zapowiada niemal zawsze kres jednej, a począ

tek innej epoki. Skoro myśl ożywiająca naród znalazła już swych przed
stawicieli w rzeczywistości, skoro wydała już bohaterów, wówczas dąży do 
utrwalenia pamięci ich czynów w sztuce, wydaje dramat. Przeznaczeniem 
tej sztuki jest pobudzać, a raczej, jeśli wolno tak się wyrazić, zniewalać do 
działania duchy opieszałe. 

Na początku każdej epok·i słowo natchnione obiera sobie geniusze, by 
nadać jej popęd ogół jednak długo pozostaje bierny, a wtedy sztuka używa 
wszelkich możliwych sposobów, wzywa do pomocy architekturę, muzykę, 

a nawet taniec, by ogół ten ożywić lecz jeśli sztuka wyradza się w kome
dię, farsę , natenczas zanika. Dramat, w najwyższym i najrozleglejszym zna
czeniu t ego wyrazu, w i n ·ie n łą c zyć wszystkie żyw i o ł Y p o ez j i 
prawd z i wie n ar od owej, podobnie jak instytucja politycZJ1a narodu 
powinna wy rażać wszys tkie jego dążności polityczne. 

W chórach tragedyj Eschyla i Sofoklesa znajdziemy wzniosłą poezję liry
czną czasów pierwotnych, w ich dialogach epopeję odtworzoną .w działaniu, 
a w ustach postaci dramatu, Achillesów, Ulissesów, a nawet bogów, znanych 
już ludowi z powieści Homera, znajdziemy zaród krasomówstwa polityczne
go, które miało niebawem zabrzmieć na rynku miejskim. Nigdzie nie osiąg
nął dramat .równej doskonałości, równie pełnej realizacji. U chrześcijan 
dramat poczyna się w epoce bohaterskiej, po wyprawach krzyżowych; wspa
niałe jego za.rysy mamy w misteriach. Przedstawiano tu również cały 
wszechświat, tak jak go pojmowało chrześcijar'lstwo. Teatr ukazywał nam 
n i e b o ·wraz z duchami niebieskimi, zie m i ę, to jest właściwą scenę, 
kręg działań ludzkich, oraz p ie k ł o, wyobrażane jako paszcza szatana, 
skąd wychodzili przedstawiciele zła, zła wszelkiego rodzaju, poczynając od 
zdrady, a kończąc na błazeństwie. Dramat ten wszelalko po okresie prób 
zaczął upadać. Z biegiem czasu pisarze, wziąwszy sobie .za wzór Greków 
i Rzymian, odrzuciwszy chrześcijańskie niebo wraz z piekłem, zacieśnili 

dramat do salonów i buduarów, gdzie pozostał po dziś dzień. 

Wolno :wnosić, że dramat chrześcijański ma przed sobą jeszcze kilka epok. 
Misteria stanowią jego istotny za.wiąz.ck. Dramat hiszpański i Szekspirowski 
udoskonaliły niektóre części skład~e tego rozległego działu twórczości. 
Jednakże sztuka dramatyczna francuska z okresu Ludwika XIV będzie praw
dopodobnie odrzucona jako coś obcego, jako objaw ·Wltórnego wpływu pogaó
stwa na rozwój dramatu chrześcijańskiego. 
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Należy tu raz jeszcze rozważyć zagadnienie cud o w Jl o ś ci. Już daw
n iej , mówiąc o epopei, wyjaśniliśmy, że cudowność nie jest machiną poetyc
ką wprowadzoną dla zaostrzenia ciekawości czytelnika lub dla uczynienia 
poematu bardzie j zajmującym; jest to istotna część każdego wielkiego utworu 
mającego w sobie cokolwiek życia. Naturaliści powiadają, że roślina, że każ

de jes testwo organiczne ukazuje przy ostatecznej analiz;ie jakiś cud niepodob
ny do wyjaśnienia. ów cud stanowi zasadę jego życia organicz;nego. Tak 
samo jest z poezją. W każdym dziele poetyckim tkwi w głębi owo życ ie 

organiczme i niewyjaśnione, ów pierwiastek tajemny, zwany w języku szkol
nym cudownością, który wzmagając się wraz z rozmiarami utwcru, w drob
nych poezjach ukazuje się JJam jaiko tchnienie z wyższej krainy, jako 
mgliste wspomnienie lub przeczucie świata ·nadprzyrodzonego, w epopei zaś 
i w dramacie przybiera widomy kształt is t o t y b os k ie j. 

Z tego, co powiedz,iane, widzicie Panowie, jak bardzo trudno stworzyć 
dramat słowiański , dramat, który by zespolił wszystkie żywioły poezji na
rod mvej, nigdzie bowiem nie ukaza ły s ię one w takiej obfitości i rozmaitości. 

Dra mat taki powinien być liryczny i przypominać nam przepiękne dźwięki 

pieśni gminnych. Powinien zarazem dać nam słyszeć opowieści, których 
świetne wzory mamy w poezji Słowian naddunajskich, w poezji Serbów, gó
rali ·czarnogórskich. Powinien nadto przenos ić nas w świat nadprzyrodzony. 

A ternz przypomnijmy sobie poetyckie wy obra żenia różnych ludów o świe
cie na dprzyrodzonym i rozmaite ś rodki, za pomocą których ludy zbliżają 

się dor'l i z nim obcują ... 

Lud słowia r'lski wierzył nade wszystko w istnienie tak zwanych up i O

r ó w i nawet filozoficznie rozwinął teorię upiorów. O tej wierze w upiory 
mówiliśmy już dawniej. Ale filozoficznie ·rzecz biorąc, wierzenie to jest ni
czym innym jak wiarą w indywidualność ducha człowieczego, w <indywi
dualność duchów w ogóle, nigdzie zaś ta wiara nie jest tak si·lna jak u lu
du słowiar'lskiego. Dlatego też jakakolwiek teoI'i•a panteistyczna nie ,zdoła 

w nim nigdy zapuścić korzeni, instynkt narodowy ją odpyicha. Z historii 
i mitologii wiemy, że kult duchów stanowił ważną część religii słowiańskiej: 
po dziś -Ozień .przyzywa się tam duchy zmarłych, a ze wszystkich świąt 

słowiańskich rnajwiększym, najbardziej uroczystym było św;ięto Dziadów r[ •.. J 
Tak więc, by utworzyć dramat, który by przez wszystkie warstwy Sło

wiańszczyzny, przez lud słowiański mógł być uznany za narodowy, trzeba by, 
jak powiedziałem, zagrać na wszystkich najrozmaitszych strunach, przebiec 
wszystkie szczeble poezji, od pi os en ki po e p op e j ę. 

Dramatu takiego dotychczas ill<ie było [ ... ]. Z chaosu najro2imaitszych na
śladownictw wyróżniają się jedynie trzy utwory: dramat Pusz.kina „Dymitr", 
czyli - jak on go naz.wał: „Komedia o Borysie Godunowie'', dramat Mi
lutinowicza, poety serbskiego, pod tytułem „Tragedia Obylicz" ora·z dramat 
polski pod tytułem „Nieboska komedia". 

O dramacie Puszkina jużeśmy powiedzieli słów kilka: jest to pod wzglę
dem formy naśladownictwo dramatów Schillera i Szekspira. Lecz Puszkin 
niesłusznie zaoieśnił dramat do sfery z;iemskiej. W prologu poz.wala nam się 
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domyślać działania świata nadprzyrodzonego, wkrótce jednak zapomina 
o tym zupełnie, a pod koniec sztukę wypełnia tylko intryga polityczna. 

Dramat Milutinowicza wznosi się wyżej jest to utwór wybitny, dziwnie 
przypominający „Nieboską komedię". .Milutinowicz uderza w dramacie 
w jeden tylko ton, ton pieśni serbskiej, ale włada nim po mistrzowsku 
i styl jego wszędzie przypomina •nam styl rapsodów jego ojczyzny. Już 

w przedmowie przyzywa duchy przodków [ ... ]. 

Polski dramat wznosi się wyżej; jest bardziej narodowy, a razem bar
dziej słowia!lski. Naprzód pierwiastek cudowny, świat nadprzyrodzony jest 
tu nie tylko poetycki i w duchu gminnym, ale już ujęty według pojęć 

rozwiniętych przez nasz wiek. Podobnie w sferze ziemskiej dramat porusza 
wszystkie zagadnienia nurtujące plemię słowiańskie; dlatego też nie jest to 
utwór jedynie narodowy; i on wprowadza chór duchów niż.szych, istne świę
to Dziadów, i zamyka się proroctwem. 

Ale nie dość jest napisać dramat; z kolei chodzi o jego wystawienie. Nic 
spodziewajmy się widzieć w bliskiej przyszłości realizacji dramatu słowiań
skiego, żaden bowiem teatr nie ·wystarczyłby 111awet do wystawienia „Nie
boskiej komedii". Można by jednak ją wystawić częściowo, gdyby odstąpić 

od obecnych zwyczajów teatralnych; należałoby wprowadzić na scenę same
go poetę. Opowiadanie, stanowiące nader istotną część tego dramatu, musiało
by być wyglaszane przed publicznością przez poetę i ilustrowane obrazami 
pa n or am i cz ny mi. Wreszcie niebo i piekło moi.na by przejąć z dzisiej
szych przedstawie11 operowych. W ogóle obecne budownictwo teatralne po
zostało znacz.nie w tyk za ruchem dramatycznym. We Francji jedynie Cyrk 
Olimpijski nadaje się do przedstawień poważniejszej sztuki. Można by tam 
wystawiać sceny z burzliwego i.ycia bohaterów i wprowadzać masy, które 
dziś wiele z.nacz.ą w życiu społecznym. 

Plemię słowiańskie nieprędko zapewne doczeka się realizacji swojego 
dramatu; ·najpierw czekać musi na udoskonalenie sztuk pomocniczych dra
matu, jak architektura, malarstwo, gra świateł i tak dalej, które teraz są 

stosowane jako środki pomocnicze, i będzie musiało później posłużyć się 

wszystkimi tymi środkami dla wskrzeszenia dawnych dziejów. Tymczasem 
poeci słowiańscy tworzący dramaty niechaj całkowicie zapomną o teatrze 
i o scenie. Tę radę trzeba im często przypominać, bo z jednej strony Polacy 
zrażają się tym, że nic mają sceny narodowej, z drugiej zaś Czesi przywiązują 
zbyt wielką wagę do wzniesienia swego teatru narodowego. Wielce się radują 
że posiadają gmach, deski sceniczne i dekoracje, czego brak obecnie w wielu 
dzielnicach dramatom polskim. Te przydadki są niewątpliwie konieczne, ale 
bynajmniej nie istotne. Niemiecki autor Tieck rożważał tę sprawę w jednym 
ze swych dzieł. Wykazał on, że udoskonalenie dekoracyj i teatru, a zwłaszcza 
przywiązanie do tego takiej wagi świadczy o upadku dramatu. Kiedy uczucie 
poety nie dość jest silne, by porwać wszystkich .słuchaczy i ,przenieść ich 
w krainy ułudy; kiedy ,słowo jego nie ma dość potęgi, by ukraść gmach i co 
chwilę zmieniać dekorację; kiedy musi wzywać na pomoc dekoratora i ma
szynistę, dowodzi tym albo własnej niemocy, albo ostateei.nego stępienia 
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publicznośoi. Jak wiadomo, najbardziej fantastyczne sceny Szekspira od
grywano w zrujnowanych budynkach, gdzie nie było ani dekoracyj, ani 
machin. Niektóre jego utwory wystawiono nawet po raz pierwszy 
w szopach. Ale czarodziejstwo poety angielskiego jest tak wielkie, 
że na·wet czytając go tylko, widzimy światla i cienie, duchy i rycerzy, zamki 
wyrastające z ziemi: czytelnikowi na koniec zdaje się, jak gdyby był na sce
nie wśród aktorów ( ... ). 

Na zakończenie powiem, że nawet pod tym względem poeci powinni wziąć 
sobie za wzór slowiai1skich bajarzy, słowia11skich wieśniaków ( ... ). Jak nie
którzy poeci greccy, jak Arystofanes, jak niektórzy autorowie misteriów, ba
jarz niemal zawsze wprowadza siebie samego w opowiadanie i odgrywa jakąś 
rolę w akcji; czasem napomyka, że w pewnych czynach swoich bohaterów 
brał udział, i w najcudowniejszych nawet opowieściach posługuje się nieraz 
bardzo prostymi środkami dla ożywienia uwagi słuchaczy. Obecni w tej sali 
Polacy i Rosjanie znają zapewne baśń, w której bohater poszukuje tajemni
czego bajecznego ptaka, czegoś w rodzaju feniksa. Ptak ów przelatując nad 
jakimś krajem slowiailskim opuszcza jedno jedyne pióro, bohater je podnosi, 
a ono, przyniesione do domu, rzuca tak żywy blask, że napełnia światłem całą 
chatę. W tejże chwili bajarz zapala zazwyczaj garść wiórów, a bijący z nich 
blask przejmuje słuchaczy dreszczem ( ... ). 

Przytaczam te przykłady, aby panom odsłonić tajemnicę sztuki, jaką po
siadają wieśniacy, poeci z urodzenia. Zachowali oni najcenniejszą zdolnośc\ 
zdolność podziwiania ( ... ). 

ADAM MICKIEWICZ 
„Literatura Słowiańska" 
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