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O tym-że dumać na paryskim bruku, 
Przynosząc z miasta uszy pełne stuku 
Przekleństw i kłamstwa, niewczesnych zamiarów, 
Zapóźnych żalów, potępieńczych swarów! (-) 

Chciałem pominąć, ptak małego lotu, 
Pominąć strefy ulewy i grzmotu 
I szukać tylko cienia i pogody, 
Wieki dzieciństwa, domowe zagrody ... 

Jedyne szczęście, kto w szarej godzinie 
Z kilku przyjaciół usiadł przy kominie, 
Drzwi do Europy zamykał hałasów, 
Wyrwał się z myślą ku szczęśliwym czasóm 
I dumał, myślił o swojej krainie ... (-) 

Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie 
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie, 
Nie zaburzony błędów przypomnieniem, 
Nie podkopany nadziei złudzeniem, 
Ani zmieniony wypadków strumieniem. 
Gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał, 
Te kraje rad bym myślami powitał, 
Kraje dzieciństwa, gdzie człowiek po świecie 
Biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie 
Miłe i piękne, jadowite rzucił, 
Ku pożytecznym oka nie odwrócił. 

Ten kraj szczęśliwy ubogi i ciasny! 
Jak świat jest boży, tak on był nasz własny, 
Jakże tam wszystko do nas należało, 
Jak pomnim wszystko, co nas otaczało: 
Od lipy, która koroną wspaniałą 
Całej wsi dzieciom użyczała cienia 
Aż do każdego strumienia, kamienia, 
Jak każdy kątek ziemi był znajomy 
Aż po granicę, po sąsiadów domy. . ..... 

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Epilog (fragment) 
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piszę poema wiejskie 

Czcigodny Panie, 
... piszę teraz właśnie poema wiejskie, w którym staram się zachować 

pamiątkę dawnych naszych zwyczajów i skreślić jakkolwiek obraz naszego 
życia wiejskiego, łowów, zabaw, bitew, najazdów, etc. Scena dzieje się w 
Litwie około roku 1812, kiedy jeszcze żyły dawne podania i widać jeszcze 
było ostatki dawnego wiejskiego życia. Pracę tę już do połowy doprowadziłem, 
ale obszerna jest i niemało jeszcze roboty zostaje. Ileż by mógłbym skorzystać 
z waszych rad i rozmów! 

W emigracji pełno ruchu i dosyć niezgody. Nikt temu zaradzić nie zdoła, 
chyba sam Bóg nieprzewidzianym cudem. Tymczasem kiedy niekiedy odzywać 
się do rodaków, robić, co można, a zresztą nie mięszając się w dzienne 
zdarzenia, w obrady i sejmiki, czekać przyszłości: oto zdaje mi się powinien 

by być plan ludzi uczciwych. (- ) 
Ponawiając wam zapewnienia głębokiego uszanowania, jestem wasz 

życzliwy sługa, 

A. Mickiewicz 

(z listu Adama Mickiewicza do Juliana Ursyna Niemcewicza. Paryż, maj 1833 r.) 

pieśni ogromnych dwanaście 

Kochany Edwardzie! 

... Ja tu żyję prawie samotny, z ludźmi coraz mi trudniej, a im mniej ich 
widzę, tym lepiej mnie. Przekonywam się, że się nadto żyło i pracowało dla 
świata tylko, że nigdy już pióra na fraszki nie użyję. To tylko dzieło warte 
czegoś, z którego człowiek może poprawić się i mądrości nauczyć. Może bym 
Tadeusza zaniechał, ale już był bliski końca. Więc skończyłem wczoraj właśnie. 
Pieśni ogromnych dwanaście! Wiele marności, wiele też dobrego. Będziesz 
czytał. Za parę tygodni druk zaczynam. Mnóstwo pracy w przepisywaniu. Co 
tam najlepsze to obrazki z natury kreślone, naszego kraju i naszych obyczajów 
domowych. Ledwiem skończył: bo mnie już duch porywał gdzie indziej, do 
dalszych części Dziadów, których kawałki oderwane mimojazdem pisałem. 
Z Dziadów chcę zrobić jedyne dzieło moje warte czytania, jeśli Bóg dozwoli 
skończyć. (- ) Zofii twojej całuję ręce. Miałem ją często w myśli, malując 
heroinę poematu mego, Zosię .... 

(z listu Adama Mickiewicza do Edwarda Odyńca. Paryż, 14 lutego 1834 r.) 

bez przyczyniania obrazowości 

Mickiewicz w Tadeuszu , a zwłaszcza w pierwszym tomie, tak często 
nieznośnie jest długi, że zdaje się, iż nigdy wygadać się nie może; czyni to 
nawet bez przyczyniania obrazowości i wdzięku, słowem więcej niż dormitat. 
Nie nazwał Tadeusza poematem, lecz kroniką szlachecką, przez co zyskał 
prawo do wybajania się ad libitum. 

Franciszek Morawski ( 1838) 



narodowość polska 

Im bardziej obce panowanie zatraca narodowość naszą, tern bardziej 
skreślone w tym poemacie pamiątki droższymi potomności staną się. W tym 
to dziele narodowość polska nigdy nie umrze. 

Julian Ursyn Niemcewicz 

rozeznają rysy codzienne 

Po latach czterech odosobnienia naprzód na Jersey, potem w Porthrnouth, 
wpadł mi w ręce całemu światu już wtedy znany twój Pan Tadeusz. Znajomym 
czytałem go głośno, nieraz musiałem czytanie przerwać, tak mię wzruszyło 
całkowite przeniesienie ciałem i duszą na polskie ojczyste niwy. (- ) Jest 
Pan Tadeusz kamieniem grobowym, położonym ręką geniusza na starej Polsce 
naszej, który tak uderzający obraz przed oczyma synów nieboszczki matki ich 
przedstawia, że nie tylko całąjej duszę wyczytać mogą, ale jeszcze i te rozeznają 
rysy codzienne, które w nich że samych przelała i które stanowią przejście ze 
zmarłego do żyjącego pokolenia, bratają w ten sposób z przyszłością 
wydobywają z grobu zaród przyszłego naszego życia. 

(z listu Stanisława Worcella do Adama Mickiewicza. 1838 r.) 

przeszłość 

Jest to wspomnienie przeszłości bez żadnego moralnego pierwiastku 
przyszłości, podarek złożony męstwu umarłych, bez jednego słowa dla żyjących ... 

Stanisław Koźmian, 1838. 

podobny do romansu 

Najukochańsza Mamo moja! 

... Adama nowy poemat obudził we mnie także wiele dźwięków przeszło
ści. Bardzo piękny poemat - podobny do romansu W. Scotta, wierszem na
pisanego. Dóm szlachcica - maluje się wybornie; heroina poematu, choć 
gęsi pasie, ma jakąś w sobie świeżość dawnych opisów-coś dziwnie zachwy
cającego prostotą. .. Wiele opisów miejsc- nieba-stawów- lasów jest mis
trzowskąręką skreślonych. Natura cała żyje i czuje. Poemat raczej żartobliwy 
niż smutny-ajednak często z najweselszych na pozór miejsc smutek ujmuje 
człowieka. Jest to poema zupełnie innego rodzaju niż wszystkie dotąd Adama 
utwory. Nade wszystko jest w tym poemacie opis łowca dmącego w róg my
śliwski, cudowny opis - trochę mi przypomniał pana Jakuba trąbiącego w 
lesie, i drugi opis Żyda grającego na cymbałach także prześliczny ... Chciałbym, 
abyście ten poemat prędko czytać mogli ... Co do samego autora, piszą mi 
z P[aryża], że żyje dobrze z młodą żoną- a żona ma być piękna i ładnie gra 
na fortepiano. Nie dziw, bo córka Szymanowskiej. Co wieczora mnóstwo 
naszych braci schodzi się do mieszkania poety - i bawią go - a on ciągnąc 
dymy z cybucha słucha i uśmiecha się. 

(z listu Juliusza Słowackiego do matki. Genewa, 18 grudnia 1834 r.) 



ścisnąć za rękę Mickiewicza 

... Gdybym był szedł za pierwszym popędem serca, wsiadłbym w dyliżans 
i pojechałbym do Paryża, aby ścisnąć za rękę Mickiewicza ; ale potem, jak 
zwyczajnie, pomyślałem o tern i o owem, i zostałem jak zawsze samotny w 
mojej Genewie. (-) Przeczytanie Pana Tadeusza sprawiło to, żem zrobił 
autodafe z mojej pierwszej tragedii. [Chodzi o pierwszą redakcję Mazepy] 

(z listu Juliusza Słowackiego do Edwarda Januszkiewicza. Genewa, 1834 r.) 

Beniowski 

Słuchaj „. i patrzaj „. bo jakie zjawienie 
Litwa ubrana w tęczowe promienie 

Wychodzi z lasu. - Z taką chwałą 
Potrącał lutnią ten śpiewak Litwinów, 

Że myślisz dotąd, że to echo grało, 
A to anielskich był głos serafinów. 

Grzmotowi jego niebo odegrzmiało„. 
Chociaż Gofredów nie miał i Baldwinów, 

Ani mógł morza wiosłami zamącić, 
Ani księżyca z wież krzyżowych strącić„. 

Jednak się przed tym poematem wali 
Jakaś ogromna ciemności stolica: 

Coś pada „. myśmy słyszeli - słuchali: 

To czas się cofnął - i odwrócił lica, 
By spojrzeć jeszcze raz „. na piękność w dali, 

Która takiemi tęczami zachwyca, 
Takim różany zachodzi obłokiem„. 
Idźmy - znów czasu Bóg „. postąpił krokiem„ „ 

Juliusz Słowacki, Beniowski. Fragment Pieśni VIII 

dziś biję czołem 

„. To epopeja! Żaden europejski lud dziś nie ma takiej epopei jak Pan 
Tadeusz. Temu lat sześć„. nie pojmowałem całej jego wielkości ; dziś biję 
czołem i mówię: to jest epopeja. Więcej powiedzieć ni można, ni trzeba. 

(z listu Zygmunta Krasińskiego do Konstantego Gaszyńskiego, 1840 r.) 

postępowanie jego 

Smutno mi, lecz nie mogłem połączyć się z chorągwią tego wielkiego 
człeka. Postępowanie Jego tutaj nie zachęciło mnie bynajmniej - ani jego 
manifest, pełen albo niedorzeczności, albo obrzydliwego -

F a ł s z u - nie wiem! 

(z listu Cypriana Kamila Norwida do Józefa Bohdana Zaleskiego, kwiecień 1848 r.) 

przyjdą zrobić im ojczyznę 

„. raz przecie trzeba do wdzięków policzyć także n a wet i myśl, 
prawdę, sens i rozsądek. 

To także jest coś warte! Zapewne, że ukochany Ojczysty Poemat 
N ar od owy Pan Tadeusz to jest poemat n ar od owy, w którym j e dy n a 
figur a ser i o jest ŻYD „. Zresztą: awanturniki, safanduły, facecjoniści, 
gawędziarze i kobiet narodowych dwie: 

1. jedna -Telimena: metres a - moskiewska, 
2. druga - Zosia: p e n s j o n a r ka. 
Zapewne, że poemat ów arcynarodowy, w którym j e dz ą, p 1 J ą, 

grzyby zbierają i czekają, aż Francuzi przyjdą zrobić 
im Oj czy z n ę „. zapewne, że to jest arcydzieło: a mianowicie też przez 
sztukę i wyższe pejzaże od najczarowniejszych płócien Ruisdaela! 

Ależ po poezji pejzażów i fletów pasterskich może i biedny mój kierunek 
zasługuje lub zasłuży na nieco wziętości przez samą konieczność-sensu. 

(z listu Cypriana Kamila Norwida do Józefa Ignacego Kraszewskiego, Paryż, 
1866 r.) 

za 80 lat 

„.Za 80 lat nikt lubo w arcydziele jego nie znajdzie warunków arc y -
narodowej Epopei. 

(z listu Cypriana Kamila Norwida do Karola Ruprechta, 1866 r.) 

zapędy genialnego natchnienia 

„.Bez Tadeusza Gustawy i Konrady wydać by się musieli (-)jako 
zapalne mary, spłodzone na niebezpiecznych i zwodniczych wyparzeliskach 
wyobraźni (-). Otóż pod te niesforne i niecierpliwe zapędy genialnego 
natchnienia, rwącego się w ciemną, za horyzontem skrytą przyszłość, poemat 
sielski podściela się jako rzeczywistość, jako zagroda cichego, powszedniego 
życia, która przytuli i ukoi złamane lub upokorzone marzenia. 

Józef Tokarzewicz, 1872 r. 

prawie się człowiek lęka 

Prawie się doznaje obawy i niedowierzania, wymawiając takie słowo; 
prawie się człowiek lęka, czy się nie łudzi, czy to nie iluzja miłości własnej. 
Bo jeżeli ten poemat jeden na świecie zbliża się do Homera, więc musi być 
oprócz Iliady i Odyseji najpiękniejszym poematem epickim, jaki jest na świecie, 
jakiego nie dał staremu Rzymowi Wirgiliusz ani nowej Italii Ariost, ani Tasso, 
ani Kamoens pirenejskiej półwyspie, ani Milton Anglii, ani pierwotna saga 
Niemcom? Więc nikt nigdzie takiego nie ma, tylko my jedni ? Dawna Grecja 
i my? Nie chce się wierzyć takiemu szczęściu, a przecież tak jest; to nie 
złudzenie, nie zarozumiałość, to szczera prawda. 

Stanisław Tarnowski, 1878 r. 



wierszowaniem strojny 

Choć często poetyckie barwy przybiera i wierszowaniem strojny, przecież 
nie chce uchodzić za poemat. Jest romansem obyczajowym i jeszcze nie bardzo 
wglądającym w duszę człowieka, ale zatrzymującym się chętnie na powierzchni 
tej różnobarwnej, dziwacznej społeczności szlacheckiej; coś na kształt Pana 
Czerwonki, tylko posunięte do majestatu ksiąg dwunastu . 

Stanisław Ropelewski, 1841 r. 

niepoetyckie usposobienie duszy 

Opisywać np. w poemacie dwie karczmy żydowskie, stojące naprzeciw 
siebie w całej obrzydliwości ich jerozolimskiego budownictwa, - jest to to 
samo, co zbiegiem spółgłosek naśladować stukot karamboli. Zapewne 
niepoetyckie usposobienie duszy namówiło do jednego i drugiego„. To 
powinno przekonać o niepodobieństwie robienia tych poematów ze wszelkiej 
bez braku powszedniości, jak u nas weszło w modę. Nie każdy bowiem 
szczegół, a zwłaszcza nie każdy w każdym czasie, może przemówić do 
wyobraźni i przez nią zostać przetworzony; bez tego piętna duszy ludzkiej (co 
dawniej nazywano zidealizowaniem) nie ma poezji. Zwyczajnie też 
najgłośniejsze dzisiejsze poemata są mieszaniną poezji i prozy, co im piękną, 
artystyczną wartość odbiera„. Wiadomy Panu poemat pierwszego naszego 
wieszcza, pomimo całego geniuszu autora, jest niewątpliwie szkołą złej 
maniery . 

(z listu Michała Grabowskiego do Henryka Rzewuskiego, wiosna 1841 r.) 

nie uszlachetniając przywar 

Celem jego było wystawić naród polski tak, jak był, żył, myślał, działał. 
Szlachty więc życie przedstawia poeta, a przedstawia tak, jak była w 
rzeczywistości, nie zatracając ani uszlachetniając jej przywar, wiedząc, że ten 
tylko obraz jest wierny i żywy, który jest prawdziwy. 

Antoni Małecki, 1842 r. 

irytujący jak Wojski 

Nigdy dosyć nie przestanę wymieniać zawsze mało i nigdy za wiele 
czytywanych i rozumianych Dziadów, których zabił Pan Tadeusz. Czy 
słusznie? według mego obecnego sposobu myślenia nie - i wcale nie - Z 
Pana Tadeusza można się napić polszczyzny ale jest równie "trywialny" jak 
Herman i Dorothea - audiatur et altera pars, dlaczego ma się nam tylko 
utwór Goethego nie podobać, kiedy Apotheker jest równie irytujący jak Wojski 
lub Rejent, to samo reszta a Zosia tak samo z góry przypisana "komuś" jak 
Dorota. -

(z listu Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla. Kraków, 6 marca 1895 r.) 



zaraża dusze 

Ta szczególna książka ... zaraża i kusi dusze zatrutem tchnieniem swego 
dosytu, sybarytystycznych cnót litewskiego partykularza i samoomamienia 
optymizmu, ta wkradająca się w serca nasze książka, którą każde dzie~ko 
polskie już od lat najmłodszych umie na pamięć, nią żyje i tyje, ... utrwaliła, 
zakonserwowała pewien typ pasożytniczego życia, które jak zmora tłoczy nas 
od wieków ... To symbol historycznej nieporadności polskiej ... to więzienna 
separatka ducha polskiego, który boi się wyjrzeć poza progi swoich osamotnień, 
bo zwątpił o swej sile , o możności zwycięstwa .. . Obraz fizjologicznych 
procesów i próżniaczego gadulstwa ... stanowej i trawiennej zbiorowości. 

Jan Nepomucen Miller (1925) 

rozkosznych przyjemności stołu 

Pan Tadeusz niekoniecznie tak bardzo wszystkiem nie pasuje do 
ideologii naszego pokolenia; trzeba tylko wiedzieć, czego w nim dla pokolenia 

szukać. (-) . 
Zobaczymy w nim wtedy zamiast reprezentacyjnej cnotliwości -- odtworzeme 
warcholstwa, burdy, zaściankowości, przesądów, miłostek, polowań, 
rozkosznych przyjemności stołu, prywaty, a nawet małodusznego 
przystosowania się do niewoli (zaproszenie na kolacje Rykowa, Rejent, Asesor, 
Telimena, Maciek) jednego zakątka polskiej wsi. I tym będąc Pan Tadeusz 
nie mniej zasługuje na naszą miłość, niż gdyby dawał obraz niepokalanych 

cnót. 

Maria Dąbrowska ( 1925) 

Ta książka jest miarą człowieka. Patrz, jak ją kto czyta, a pomasz, kto zań . 

Stefan Żeromski 

lepsi czytelnicy 

Punktem wyjścia stał się namiętny artykuł J.N. Millera, który ściągnął 
na autora gromy oburzeń, mniej lub więcej profesorskich. (-) Wyznaję, że 
nie byłem zbytnio zgorszony tymi bluźnierstwami . Sama ilość i zapał replik, 
jakie wywołały, dowodzą zbawienności takich rewizji. Biada literaturze, gdy 
przestaje budzić namiętności. Ci co "bluźnią" to są lepsi czytelnicy niż ci, co 
pielgrzymują do krypty. Żleby było z polską poezją i z Mickiewiczem, gdyb~ 
takich ataków nie przetrzymał. Zniósł on już dużo . Krasiński to o nim mówił 
"ten Żydek'', to znów "my z niego wszyscy jesteśmy";(-) Wyspiański strącał 
go do grobu. Mickiewicz to przetrzymał. (- ) 

w dojrzalszym wieku 

Kiedym objeżdżał Francję z odczytami, pewien inteligentny Francuz 
powiedział mi: "Jaki pan szczęśliwy, że pan poznawał naszych wielkich pisarzy 
na własną rękę i w dojrzalszym wieku!" Zamyśliłem się nad tymi słowami. 
Istotnie szereg rzeczy spiskuje przeciw bezpośredniości naszego odczuwania. 
W ich liczbie szkoła zajmuje może naczelne miejsce.(- ) Chodzi o szkołę 
zasadniczo, o formę, w jakiej w młodocianym wieku podają nam literaturę. 
Dysonanse stąd wynikłe są u nas jaskrawsze może niż gdziekolwiek, ze 
względu na przewagę poezji w naszej literaturze. Poezja i szkoła, natchnienie 
i obowiązek, liryzm i klasyfikacja! Można by powiedzieć, że szkoła zbiera z 
grzędy literatury bukiet najwonniejszych kwiatów i skrapia je asafetydą nudy 
1 przymusu. 

dusza Mickiewicza to otchłań 

Wszystko nam - mówię o moim pokoleniu - pokazywano w 
Mickiewiczu jako harmonijne, jako proste, tymczasem wszystko wydaje mi 
się w nim walką, rozdźwiękiem, paradoksem. Paradoksem jest powstanie tego 
tyrana, tego opętańca z naszej miękkiej gleby; paradoksem kombinacja rasowa 
tego wcielenia polskości; paradoksem jest, że długoletnia Biblia tej polskości 
zaczyna się od słów: "Litwo, ojczyzno moja"; paradoksem linia tej twórczości, 
tragicznie na szczycie złamana; paradoksem przerażający chłód i zimno, 
wiejące od tego, który był dla narodu ciepłem i słońcem ... O, cóż za 
niesamowitość tego człowieka, który wraz przyciąga i odpycha, budzi 
uwielbienia i nienawiści ... "Wielkie serca, Aldono, sąjak ule zbyt wielkie -
Miód ich wypełnić nie może ... " - mówi Konrad. Nawet miłość ojczyzny i 
Boga nie były zdolne wypełnić bez reszty serca tego herezjarchy, który 
spowiadając się w Rzymie --· a spowiedź trwała na dwa zawody siedem 
godzin - "ryczał tak, że w całym gmachu słychać go było", opowiada 
Krasiński . Same sprzeczności, same tajemnice. Dusza Mickiewicza to otchłań; 

czy zgłębimy ją kiedy? 

splunął, kopnął nogą krzesło 

Przez parę dni oddawałem się rozpuście ... Och, proszę się o mnie nie 
obawiać; rozpuście niewinnej: po prostu czytałem Pana Tadeusza - po 
francusku. To Cazin zawsze mnie tak deprawuje. Przed kilku Jaty wziąłem do 
rąk jego Pamiętniki Paska, aby przejrzeć kilka kartek: przykuły mnie tak, że 
przeczytałem je od deski do deski, jak teraz Pana Tadeusza. Takie arcypolskie 
książki nabierają w obcym języku nowego, cokolwiek perwersyjnego smaku. 
Nic zabawniejszego niż (-) czytać w wytwornej mowie francuskiej, jak 
Tadeusz, zniecierpliwiony wymówkami Telimeny, splunął, kopnął nogą 
krzesło i wypadł z salonu (gdzie było pełno gości), trzasnąwszy drzwiami ... 
"Szczęściem, prócz Telimeny nikt tego nie zauważył" - dodaje poeta. 

Ale francuski Tadeusz chowa jeszcze inne niespodzianki. Przekład 
Cazina jest podwójną transpozycją: z polskiego na francuskie i z wiersza na 



prozę. Tym samym, poemat zmienia się poniekąd w powieść, czyta się też 
tego Tadeusza jako powieść, poznaje się go bodaj pierwszy raz w życiu, w 
logicznym porządku. (-) 

Przede wszystkim stwierdzić muszę, że czytany w tej nowej postaci, 
prozą, jako powieść, wydał mi się Pan Tadeusz powieścią porywającą. 

Połknąłem go jednym tchem, przeskakując nawet (przyznaję się do tego) opisy 
przyrody, aby sobie nie przerywać toku akcji, narastającej, płynącej coraz to 
szerszym korytem, coraz dramatyczniej, barwniej ... Bo czytając Tadeusza 
jako p o w i e ś ć , zwraca się siłą rzeczy uwagę na związki, na logikę zdarzeń, 
na grę ludzkich pobudek. 

Tadeusz Żeleński - Boy (1935 r.) 

jak księga baśni 

[Poeta] pragnął opisać piękność kraju lat dziecinnych w całej ozdobie, 
jak bajeczny żuraw przenieść słowem po słowie wspomnienie dzieciństwa w 
świat legendy. Taki był najpierwszy zamiar poety i choć poemat się rozrósł, 

pogłębił i zachmurzył dramatyczną sprawą Jacka Soplicy, pragnienie zrodzone 
z tęsknoty promieniowało na wszystko, czego opisem swoim dotknął. Dlatego 
to w tej cudnej epopei przeszłość takimi tęczami zachwyca i takim różanym 
zachodzi obłokiem. 

Jak się to dzieje, że ta "historia szlachecka" działa jak księga baśni? 
Przecież nie tylko dlatego, że ukazuje ostatnich szlachciców, świat zaginiony, 
że od wieku już nie widzi się ludzi w kontuszach, pasach słuckich i przy 
karabeli, ucztujących, polujących, sejmikujących. Wedle pierwszego zamysłu 
"poema sielskie" miało dać obraz dawnego obyczaju, miało być na wzór 
Goethego, podniesieniem do poezji powszedniości i zwyczajności życia. Ale 
w ciągu pisania - tęsknota od pierwszej księgi wyzłacała krajobraz dzieciństwa 
- fabuła prześwietlona humorem pęczniała od anegdot, zabawnych i 
niezwyłych "historii'', rarytasów. Zwyczajność zmieniała się w nadmiar, w 
obfitość taką, o jakiej prawią w baśniach. 

Julian Przyboś (1946) 

dzięki czystej poezji 

Istotna poetycka wielkość Pana Tadeusza może być poznana i odczuta 
tylko przez jakże nielicznych, prawdziwych poetów czy znawców poezji, 
oczywiście, że zachwyt większości będzie zawsze płynął z rozumowej oceny 
szlachetnych ideałów w Panu Tadeuszu, wyrażonych w doskonałym i jakże 
pełnym obrazie życia polskiego - słowem, większość jeśli wielbi Pana 
Tadeusza, to wielbi w nim właśnie ową prozę, ową arcypowieść o polskim 
życiu. Dla większości opis np. Zosi, tańczącej na schyłku dnia weselnego w 
ostatniej księdze, jest to tylko upoetyzowana scena zaszłego w rzeczywistości 
faktu tańca młodej dziewczyny; powtarzający się refren o Podkomorzym, 
który pierwsze brał miejsce za stołem, jest to tylko podkreślenie, że taka była 
w domach tradycja i takie należały się owemu dostojnikowi honory. 
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W istocie zaś, i to właśnie jest poetycką treścią Pana Tadeusza, wszystko 
co się w tej epopei dzieje przy całym tyle razy sławionym realizmie 
Mickiewicza, ma dzięki czystej poezji znaczenie symboliczne, metafizyczne, 
pod każdym obrazem, każdym opisem kryje się w niedościgłym wierszu 
Mickiewicza inny sens, wiele innych sensów, i poruszeni najpierw w naszym 
pm::zuciu widzialnej rzeczywistości, schodzimy tą drogą do naszej 
podświadomości, w którą zapadły wspomnienia, niewypowiedziane bóle, i w 
której rodzą się owe symbole, znak naszej odrębności , talentów i szaleństw . 

Opis Zosi tańczącej jest jakby tylko znakiem, przez który Mickiewicz budzi 
w nas tęsknotę do idealnej harmonii, uwielbienie dla czystego wdzięku, pamięć 
o pierwszej miłości , poczucie związku między kobiecością a bezcielestnym 
ideałem, który nazywamy anielstwem. Scena, kiedy Podkomorzy zajmuje 
wysokie miejsce i kłania się starcom, damom i młodzieży, porusza naszą miłość 
do polskiego obyczaju, muzyczne niejako poczucie polskości, zawarte w 
uroczystych rytmach poloneza, i naszą tęsknotę do jakiegoś idealnego ładu, 
ładu zarazem muzycznego i społecznego, którego wyrazem jest rytm tej zwrotki 

i jej sens realny. 

Jan Lechoń ( 1940) 

wszystko jest ideą 

Istotną i jedyną "ideą" Pana Tadeusza jest stworzenie nowej, prawdziwej 
rzeczywistości, a nie - jak przypuszczają niektórzy krytycy - unia Korony 
z Litwą, nie zaścianek szlachecki jako "komórka" narodowości, nawet nie 
bohaterstwo i poświęcenie. To są tylko poszczególne elementy tamtej, 
najistotniejszej "idei'', która jest tak rozległa, że zamyka w sobie wszystko. 
(-)Wszystko w Panu Tadeuszu jest ideą, a więc wyprawa na Moskwę tak 
samo jak polowanie na szaraka, zbratanie Litwinów z Koroniarzami tak samo 
jak strojenie się Zosi - ofiara Robaka tak samo jak życie przyrody i obyczaje 
zwierząt. Bo wszystko to są objawy tego samego życia, którego prawdziwy 
poetycko i wszechstronny obraz miał być przedstawiony w poemacie. 

Manfred Kridl (1934) 

gdyby nie Mickiewicz 

Któż czytał Mickiewicza z własnej i nieprzymuszonej woli, któż znał 
Słowackiego? Krasiński, Przybyszewski, Wyspiański ... byłoż to coś więcej 
niż literatura narzucana, literatura wmuszana? (- ) 

Tak, dokonalibyśmy, być może, ważnych odkryć, dotarlibyśmy do idej 
płodnych, nowych, gdyby .. . gdyby nie Mickiewicz. Niestety! Mickiewicz 
złagodził nam bóle, nauczył nas nowej piękności, która na długie lata stała się 
obowiązującą i sprawił, że znowu staliśmy się zadowoleni z siebie. 

Gdybyż to była dobra robota! ... Ale prawdziwej piękności nie osiąga 
się przemilczaniem brzydoty. Niewiele zdołacie dokonać ze swoim ciałem , 
jeśli wstydliwość nie pozwoli wam rozebrać się do naga. A cnota nie polega 

na ukrywaniu grzechów, ale na ich przezwyc i ężani u, en ta prawdziwa nie 
tylko nie boi się grzechu, al e go szuka- gdyż on j e, t racjąj ej istni enia. Sztuka 
jest zdolna znakomicie wzmóc piękność człov„~eka lub narodu, pod warunkiem, 
że jej pozostawimy pełną swobodę dzia ł an ia. A l e Mickiewi z, wiesLcz równie 
miłosierny , co wst dl iv.y , ty l eż pobożn, co płochl i W) , wolał nic rozb i erać do 
naga a wszechobejmuj ąca dobroć jego ba la s i ę zajrzeć pr wdLie w oczy. B ł 

on największym obj awien iem tej e tetyki poi kicj, która nic lubi "babrać s ię ' 

w brudach, ani robi ć nikomu przykrośc i . Lecz najwi ksza słabość Mickiewicza 
na tym polegała, że był poetą narodowym, to je t utoż am ion) z narodem i 
wyrażającym naród, a przeto niezdolnym uj rzc · n rodu z zewnątrz jako czegoś 

"istniejącego w świ ec i e ". Pozba,vio n_ pu nktu o pa rcia w tym świ ec ie 

zewnętrznym i we własnej ind widualnej jaźn i, nic m 'gł ruszyć narodu z posad 
i - w tych warunkach - dokonał tego na c go było stać, to jest zaopatrzył 

nas w taką piękność jaka w danej chwili odpowiadała naszym narodowym 
interesom. Ponieważ utraci li śmy n iepod l egłość i by l i śmy sła bi , przyozdobił 

słabość nasząpióropusLem romant_ zmu, ucz~ n ił z Polski Chry tusa narodów, 
przeciwstawił na szą chrześcijań s ką c n o t ę n iep ra\\o.' c i zaborców i 
vvyśpiewywał piękno nasrych krajobraLó . 

Znów więc cnota stała si~ d la nas fundamentem piękno.' ci - i skwapl i\.\- ie 
poddali się Polacy tej kosmct ce ni e bacząc. że to s i ę odbywa kosztem życi a . 

Mickiewicz, poeta narodowy pokonanego narodu, narod u o zredukowanej 
żywotności, w grunc ie rz czy bał się życ i a, nie był on z tych artystów którzy 
drażnią byka, którzy prowok uj ą, rozpalają do bi ałości rzeczywi stość, aby p tern 
dopiero ująć ją w karby estetyki , mora lnoś i. Ni - był on raczej 7 tych 
nauczycieli i wychowawcó , co to wolą un ikać pokus i podczas gdy sztuka 
Zachodu była nieustannym podnieceniem i ekspansj ą, sztuka Mic kiewicza to 
raczej ostrożne hamowanie, to wystrzeganie się 'złych myś li ' i podn iecaj ących 

widoków. Jakże wyglądałb na z roLw ' j gdyby wówczas pojaw i ła się na 
naszym niebie, obok mickiewiczow kiej, inna gwiazda: mą7 równ ie znakom i . 
i wzniosły, który bv j dnak ni e oddal siebie na sł użbę narodu, ale, dumnie 
wzgardziwszy całą biedą naszą, wszystk imi koni ecznośc i a mi niewo li , 
spróbował dotrzeć do P iękności jako człow iek woln , wobodny duc howo. 
Ale żadna gwiazda taka - rodLaju Goethego - nie ukazata się nam we 
właściwym czasi a dziś chyba już na to za późno ... gdy:l problemy mają 

swoją chronologiQ i w chwili obecnej co innego c i ąży nam na sercu. 

Witold Gom browicz ( J 953) 

Trans-A tlantyk 

To już eh ba ja Po lakie m nie b_ lbym, gdy ym Syna przeciw Ojcu 
buntował;\ iedL, że my, Polac , nadzwyczaj Ojcó\\ na 7ych 1anujerny; i j uż 
ty tego Polakowi nie mów, aby on . yna ojcu i jes7c7e na 7boczcnic uprowadzał. 

Wykrzyknął: - A po co tohie Po lakiem być: ! 

I mówi : - Taki ż to r zkoszny bJ I dotąd los Polaków'! ie obrzydlaż 
tobie polskość tv oja ? Nie dość tobie M~ki '. Nic dość odwiecznego Umęczen ia , 

Udręczenia'. A toż dzisiaj znowuż wam skórę ł oją! l ak to przy skórze swojej 
się upierasz? i eh es1 e1.ym Innym, cz, m Nowym stać się? Chcesz aby 
Chłopcy wasi tyl ko za ~cami ws?y tko \\ kółko powtarzali ') (- ) 



Krzyknąłem tedy: - Milcz, zaprzestań namowy swojej, bo niepodobna 
rzecz abym ja przeciw Ojcu i Ojczyźnie, a jeszcze w takiej jak obecna chwili 
! Mruknął: - Do diabła z Ojcem i Ojczyzną! Syn, syn, to mi dopiero, to 
rozumiem! A po co tobie Ojczyzna? Nie lepsza Synczyzna? Synczyzną ty 
Ojczyznę zastąp, a zobaczysz! 

Witold Gombrowicz, Trans-Atlantyk 

na prowincji litewskiej 

Znalazłem się tutaj, na katedrze poezji, przyszedłszy z białych plam na 
mapie, toteż wymieniając nazwisko: Adam Mickiewicz, nie mogę liczyć na 
żadne skojarzenia u słuchaczy, bo jest to nazwisko nie znane. Gdybym 
wymienił Puszkina, byłoby inaczej . Ale wielkość Puszkina jest przyjmowana 
na kredyt, jako że przekłady nie dają o niej żadnego pojęcia; sława jego 
skorzystała po prostu z rozgłosu wielkiej rosyjskiej prozy. Jego polski 
rówieśnik, Adam Mickiewicz, jest równie nieprzetłumaczalny. Wiersz jego 
streszcza niejako całe dzieje polskiego wiersza, który najpierw był kształtowany 
przez łaciński klasycyzm, następnie przez francuski klasycyzm Oświecenia. 
(- ) 

Głównym dziełem literatury polskiej jest epicki poemat, dziwny, skoro 
się zważy, co jest jego przedmiotem, Pan Tadeusz Mickiewicza, napisany w 
Paryżu w latach 1832 - 1834 przez politycznego emigranta.Akcja umieszczona 
jest na prowincji litewskiej; poemat sławi rozkosze zbierania grzybów i dobrego 
przyrządzania kawy, opisuje polowania i uczty, mówi z uwielbieniem o 
drzewach niby o osobach, nadaje szczególny sens wschodom i zachodom 
słońca, które są jak podniesienie się i opuszczenie kurtyny w pogodnym i 
komicznym teatrze lalek. Zadziwiające, jedyne w swoim rodzaju osiągnięcie 
w poezji światowej, pozostaje ten poemat książką podręczną każdego polskiego 
poety i nie wykluczam, że jest odpowiedzialny za treść mego odczytu. 

Czesław Miłosz (1983) 

ból jest nieobecny 

"Skąd przyjdzie odrodzenie do nas, którzyśmy skazili i spustoszyli cały 
glob ziemski?" - zapytuje Simone Weil. I odpowiada: "Tylko z przeszłości, 
jeżeli ją kochamy".(-) Nie będę ukrywać, że cytując Simone Weil myślę o 
tym, co mnie osobiście uwrażliwiło najej teorię oczyszczenia(-)- czytany 
po raz pierwszy i odtąd towarzyszący mi bez ustanku Pan Tadeusz 
Mickiewicza, poemat, w którym najzwyklejsze zdarzenia codziennego życia, 
ponieważ są opisywane jako dawno minione, przemieniają się w wątek baśni, 
a ból jest nieobecny, jako, że dosięga on tylko nas, żyv.ych, nie postacie 
przywołane we wszechprzebaczającym wspomnieniu. 

Czesław Miłosz (1983) 

Juliusz Słowacki 

Pan Tadeusz 

[I] 

Sam pan Tadeusz został w annii adiutantem, 
Regent - pisarzem, Sędzia - zboża liwerantem, 
Hrabia dowodzi nowych ułanów szwadronem; 
Wszystko się pociągnęło za Napoleonem, 
Poszło w marsz„. W domu smętne wzdychają małżonki. 
Pani Tadeuszowa odmawia koronki, 
Nowenny. Te limena klnie domową ciszę, 
Smętek mgieł - patrzy w okna, wzdycha, listy pisze 
Albo z książką francuską idzie w szary kątek 
Pod piec i tonie w smętnych bałwanach pamiątek. 
Wojski także - niezdolny do rycerskich czynów
Został, dogląda w domu kobiet i kominów. 

Tymczasem nadchodziła ta okropna zima, 
Twarda, groźna, iskrząca się komet oczyma, 
Którą w Litwie przeczuwał wcześnie naród cały; 
Niebo bladło , szron iskrzył, gwiazdy czerwieniały, 
Miesięczne tęcze całe stawały w kolorach, 
Mroźne kameleony przy chatach, oborach. 

[IV] 

Zlękła się Telimena mocno, 
Spojrzawszy na szlafroczek i na odzież nocną, 
Spojrzała przez okiennic szpary, a śnieg złoty, 
Pełno kagańców; bieży, zrywa papiloty, 
W oczach widać, że straszne zobaczyła mary, 
Lecz niebrzydkie„ . krzyknęła do Zosi : "Huzary!" 
I uciekła. 

Tymczasem wchodzi do pokoju 
Człowiek niewielki wzrostem, w podróżnego stroju; 
Sądziłbyś, że cywilny, gdyby nie miał szpady 
Pod pachą, dosyć piękny na twarzy i blady 
Mimo zimna. Twarz była jak mann ur niezmienna, 
Owszem, rzekłbyś, że bielsza od mrozu, promienna, 
Jak miesiąc złota„. Oddał lekki ukłon Zosi, 
Ona się zlękła , oczy spuszcza, nie podnosi, 
Nie śmie„. stoi jak posąg, a w sobie rozważa, 
Czy ma uciec, czy zostać - poznała cesarza 
Napoleona„. 
. . . ... .. . .. . ... ..... .. . . ..... . . . ..... 



Ze zbiorów 

PRZEDSIĘBIORSTWO Działu Dok u me ntacji 
USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE 

(>>PILAWA<< J 
78-1 OO Kołobrzeg, ul. Teczowa 1 

tel./fax (0-965) 284-35 

Firma nasza prowadzi swoją dzialaność 
od roku 1980. Specjalizujemy się w mon

tażach, modernizacjach, remontach 
i konserwacjach wszelkich urządzeń 

dźwigowych, podnośników i platform dla 
osób niepełnosprawnych. 

Oferujemy: 
c:> wykonanie montażu dźwigów zgodnie 

z indywidualnymi wymaganiami 
c:> projektowanie i doradztwo przy budowie 

szybów 
c:> wystrój kabin standardowych lub według 

indywidualnego projektu 
c:> krótkie terminy dostaw 
c:> pełen zestaw części zamiennych 

Jesteśmy autoryzowanym zakładem montażu 
i konserwacji dźwigów. 

Posiadamy placówki handlowe w Kołobrzegu, 
Szczecinie i Gdańsku. 
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