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K A L E N 

v-P'le/wu~ 
D A R I U M 

24 XI! 1798 urodzi! sit:; w Zaosiu lub w Nowogródku 

1818 Zima miejska, w Tygodnik Wileński 

l819 Żywlla, w Tygodnik Wileński. 

l822 Do Joachima Lelewela z okoliczności rozpoczqcia kursu historii powszechnej 
w Uniwersytecie \'f/ileliskim, dnia 6 stycznia 1822 roku Wilno. 

l822 Poezja Adama Mickiewicza T. 1. Witno 

(zawiera O poezji romantycznej, Ba!ladv i romanse, Wiersze różne) 
1823 Poezje Adama Mickiewicza TI Witno. (zawiera Grażyna, Dziady cz Jl, lV) 

l826 Sonety ... Moskwa. (zawiera Sonety, Sonety kiymskie) 
1827 Po!ibymnia, czy/1 Piękności poezji autorów tegoczesnych dla mi/ośników 

literatury polskiej .. Tom IV. Lwów (wviera m in. Oda do mlodości -pierwodruk) 

1828 Konrad Wallenrod. Petersburg. 

1832 Adama Mickiwicza Dziadów część trzecia. Paryż. 
1832 Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Paryż 
1832-1833 Pielgrzym polski. Dziennik narodowy, polityczny i literacki. Pa1yi. 

(artykuty i wspólredakcja). 

l834 Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlacbecka zr 1811i1812, 
we dwunastu księgach wierszem, przez Adama Mickiewicza Paryż. 

1835 Poezje Lorda Byrona tlumaczone Giaur przez Adama Mickiewicza, 
Korsarz przez Edwarda Ody11ca. Pa1yż. 

1841-1845 Kurs pierwszoletni (dalej drugo, trzecia, czwarta) (1840-1841) 
literatwy stowiańskiej wykfadanej w Kolegium Francuzkiem 

przez Adama Mickiewicza. Paryż. 

l848 Sklad zasad (Symbol polityczny polski). Rzym. 

1849 La Tribune des peuptes. Paryż. (redakcja i a1wkuły) 

1854 Ad Napolionem Ilf caesarem Augustum Ode in Bomarsundum. Paryż. 

26.XI.1855 zmarł w Konstantynopolu. 
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Pan Tadeusz 

24 - 31 grudnia 1831 -w Wielkopolsce powstaje pierwszy pomysł 
jesień 1832 -w Paryżu rozpoczyna się właściwa praca nad poematem 
8 grudnia 1832 -Mickiewicz Piszę teraz poema szlacheckie(.} już ukropilem tysiąc 

wierszy ( . .} Duch poetycki czuję w sobie 
12 stycznia 1833 - Mickiewicz mam już cale dwie wielkie pieśni 
28 stycznia - Mickiewicz z wielkim żalem musialem poema szlacheckie zawiesie 
21 kwietnia -Mickiewicz: Wróci/em teraz do wiejskiego poematu, który jest na dzisiaj 
moim pieszczonym dzieckiem f .. j Dosyć powoli, ale ciągle idzie 
6 maja -Mickiewicz skończy/em trzecią pieśń Tadeusza. 
9 lipca - Mickiewicz: Tadeusza dotąd nie dośpiewa/em! f.} Wszakże mam już trzy 
czwarte poematu, najdluższego, jaki napisalem. 
-Przedalem teraz znowu rękopisu nowego poematu za frank. 4000, któiymi dlugi 
pok1ylem, podróż oplacę i mam sobie znowu na rok kapital 
12 sierpnia - Mickiewicz skopiowalem z biedą pieśń czwm1ą 
13 listopada - Mickiewicz: Piqtq pieśń Tadeusza skończy/em. 

14 lutego 1834 - Mickiewicz: Więc skończy/em wczora wlaśnie. Pieśni ogromnych 
dwanaście' 

1 kwietnia 1834 - \Y/ drukarni A. Pinarda w Paryżu rozpoczęto druk. 
17 czerwca -odbito ostatni arkusz drugiego tomu. 
28 czerwca -Wiadomość w ,Journal de I'imprimerie er de la Librairie": dmx volumes in 12 
ensemble des 23feuilles 113 plus une gravure. impr de Pinard a Paris prix 12 fr 
10 sierpnia 1834 - ... nareszcie zapowiadane przez pisma emigracyjne 
„poema narodowe" w 12 pieśniach, a 2 tomach, wystawiono(.} na sprzedaż 

Nakladem Aleksandra jelowieckiego w dwu tomikach formatu malej ósemki na ladnym 
papierze Okladki broszurowe opatrzone napisem: „Pan Tadeusz ''. z wyrażeniem tomu 
i, względnie II Druk piękny, wyraźny, ozdobny, kcma tytulowa skladana różnolitą 
czcionką Portret na czele tomu pierwszego podlug medalionu Pj Davida d'Angers 
1ytowal Antoni Oleszczy1?ski. Książki ozdobione są winietami z zasobu drukami, 
wyróżnia się spośród nich portrecik Napoleona, zamykający graficznie księgę X 
Naklad 3000 egzemplarzy, cena 2 tomów z! poi dwadzieścia. Sprzeda wal się slabo 5 
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Cóż mnie obchodzi Mickiewicz? Wy jesteście dla mnie ważniejsi od 
Mickiewicza. I ani ja, ani nikt inny, nie będzie sądził narodu polskiego 
według Mickiewicza lub Szopena (. .. } Gdybyście nawet byli narodem tak 
ubogim w wielkość, że największym artystą waszym byłby Tetmajer lub 
Konopnicka, lecz gdybyście umieli mówić o nich ze swobodą ludzi duchowo 
wolnych, z umiarem i trzeźwością ludzi dojrzałych, gdyby słowa wasze 
obejmowały horyzont nie zaścianka, lecz świata„. wówczas nawet Tetmajer 
st alby się W am tytułem do chwały. Ale tak jak się rzeczy mają, Szopen 
z Mickiewiczem służą wam tylko do uwypuklenia waszej małostkowości -gdyż 
wy z naiwnością dzieci potrząsacie przed nosem znudzonej zagranicy tymi 
polonezami po to jedynie, aby wzmocnić nadwątlone poczucie własnej 
wartości i dodać sobie znaczenia. 

Witold Gombrowicz 

jakże on zaczyna swoje ostatnie dzielo? „Litwo, ojczyzno moja" Prawdziwie, dziwne to 
poety roztargnienie, jakiemu żaden Polak nie uwierzy/ i nie uwierzy Takim 
iuylącznym opasywaniem się litewszczyzną grzeszy on dwojako. 
Nasamprzód, że mimo swej chęci i wiedzy zasiewa .~ród braci kąkol prowincjonalizmu. 
po wtóre, że swym przykladem wciąga do tego mlodszycb pisarzv Kto wie, może 
niezadlugo któ1y noLl~I poeta naśladując niby Mickiewicza, zacznie jaką epopeję od 
stów O, ziemio czerska, ojczyzno moja . O, powiecie latvczowski, ojczyzno moja 

Stefan Witwicki 

Adam Mickiewicz 

Adam Mickiewicz, urodzony z prawdziwym do poezji talentem. oświadczy! się czytać mi 
nowe poema swoje W dwunastu księgach treść jego domowa zawiera trajiie i szczę_Wwe 
skreślone obrazy dawnych, niknącvcb już obyczajów polskich Charaktery malowane 
wybornie. 

Julian Ursyn Niemcewicz 

Po latacb czterech odosobnienia [ j wpadl mi w ręce, calem u .<wiat u już wtedy znanv, 
twój Pan Tadeusz (} 
Pozwolili mi wydawcy jvlontblv Magazine" tutejszego napisać do niego artykul o twoim 
Tadeuszu, o owym kamieniu grobowym polożonym ręką geniusza na starej Polsce 
naszej, który tak uderzający obraz przed oczami jej synów nieboszczki matki ich 
przedstawia, że nie tylko calą jej duszę wyczytać w nim mogą, ale jeszcze i te rozeznają 
1ysy codzienne, które w nieb samych prze/a/a i które stanowią przejście ze zmarlego do 
żyjącego pokolenia, bratając tym sposobem przesz/ość z przyszlością, a z grobu 
wydobywając zaród przyszlego naszego życia 

Stanisław Worcell 

To ja wziąlem z opowiadai1 Rzewuskiego myśl pierwszą Pana Tadeusza i rnly koloryt 
bistOIJ'Czny tego poematu. nawet nazwisko Soplicy. 

Adam Mickiewicz 

... Adam wydal poema nowe pod tytulem Pan Tadeusz Nie znam jeszcze tego dziel a, bo 
w kurs nie puszczone - wiem tylko, że Pan Tadeusz jest to szlacbcic na Litwie. który się 
awanturufe międzv 1811a1812 rokiem 

Juliusz Słowacki 

Żaden europejski lud dziś nie ma takiej epopei jak Pan Tadeusz. 
Odczyta/em go niedawno. Don Kiszot tam_ się z/al z Iliadą. Poeta stal na przesmyku 
między znikającym tym plemieniem ludzi a nami. Nim umarli, widzial icb. a teraz już 
icb nie ma. \Xlla.~nie. nie to jest stanowisko epopeiczne Dokona/ tego Adam po 
mistrzowsku to plemię umar!e uwieczmt, ono już nie zaginie Temu lat sześć czvtając 
Pana Tadeusza, nie pojmowalem catejjego wielkości, dziś biję czo/em i mówi(( to jest 
epopeja Więcej powiedzieć ni można, ni potrzeba 

Zygmunt Krasiński 

PrZ)' „Beniowskim" to dopiero mocno czuć się dclje. że Pana Tadeusza niekoniecznie 
Pol~k, ale może i cudzoziemiec, dobrze znający zewnętrzne formy życia i charakteru 
polskiego, polskim językiem gdzieś w buduarze paryskim, w Berlinie czv Edvnburgu 
napisaf. Poemat Mickiewicza jest oznaką fafszywnej, zgubnej, zakorzenionej ku 
cudzoziemczvźnie dążności narodzi polskiego, obiawiającej się nawet w ducbu 7 
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artystycznym arcydziela .. 
Znajdziesz tam zimne, piękne posągi mowy i czucia, ulane na formę bóstw niemieckich 
lub angielskich i lekko gdzieniegdzie ok1yte· to rogatą czapką, to jednym butem 
czerwonym 

Sluchaj i patrzaj, bo jako zjawienie 
Litwa ubrana w tęczowe promienie 
Wychodzi z lasu. -Z taką chwalą 
Potrąca! lutnią ten śpiewak !itwinów, 
Że myślisz dotąd, że to echo grata, 
A to anielskich byt gtos serafinów 
Grzmotowijego niebo odegrzmialo .. 
Chociaż Grafredów nie mia! i Baldwinów 
Ani mógl morza wiosłami zamącić, 
Ani księżyca z wież krzyżowych strącić .. 
jednak się przed tym poematem wali 
jakaś ogromna ciemności stolica, 
Coś pada .. myśmy słyszeli -s!uchali 
To czas się cofną! - i odwrócil Lica, 
B)' spojrzeć jeszcze raz na piękność w dali, 
Która takimi tęczami zachwyca ... 

Wacław Jabłonowski 

Juliusz Słowacki 

Ze wszystkich swoich utworów ojciec na;więcej lubi/ Pana Tadeusza, powiedziałabym. 
prawie jego jednego, według moich wspomnieiz dzieczitstwa. Kazat mi nawet czasem 
powtarzać na pamięć opisanie wschodu s/01ica i z widoczną s!uchaf przyjemnością. 
O innych poematach nie tylko nigdy nic nie mówi!, ale kiedy kilkakrotnie prosi/a 
o pozwolenie przeczytania Dziadów, machnąwszy ręką rzeki jakby do siebie. 
-Ei niektóiycb rzeczy czfowiek bylby lepiej nie pisalt 

Maria Gorecka 

Ojciec nigdy nie mówi! o swych poezjach i nie lubi!, gdy o nieb mówiono. Razu pewnego 
poprosi/em o Pana Tadeusza, mia! go już w ręku, potem schowa! znowu do biblioteki 
i rzeki -Poczekaf aż napiszę coś lepszego 

Władysław Mickiewicz 

Rozglaszają, że Mickiewicz pisze drugą część Pana Tadeusza 
Leonard Niedźwiecki 

Wtem to dziele narodowość polska nigdv nie umrze. 
Julian Ursyn Niemcewicz 

Takich wierszy drugich ani u nas, ani w żadnym narodzie tego samego szczepu co my, 
nie znależć, - może kiedyś znajdą się dzielniejsze. Szkoda tylko niepowetowana, że nie 
obrobi! Czarnieckiego lub Jadwigi, że wola! napisać Odysefę, pomieszaną z Don 
Kiszotem niż Iliadę. Rubaszno::i bowiem mniej warta zachowania i uba!samonnaia dla 
potomności niż bohaterstwo. 

Zygmunt Krasiński 

Zapeu'ne, że ukochany O;czysty poemat Narodowv Pan Tadeusz - to jest poemat 
narodowy, 11 · któ1ym jedyna f(~ura serio jest - lyd . . Zresztą awanturniki, safanduly, 
facecjoniści, p,awądziarze Kobiet narodowych dwie jedna Telimena, metresa 
moskieu·ska, druga Zosia, pensjonarka Zapewne, że poemat to arc1·11arodowy, 
w któr)'m jedzą, piją, grzyby zbierają i czekają, aż Francuzi prz1jdą zrobić im 
ojczyznę zapewne, że to ;est arcydzielo 

Cyprian Norwid 

.. Pan Tadeusz ni bvl uważanv za takie anydzielo bez skazy jak dzisiaj, ow1zem ulega! 
wielorakiej krytyce. Zarzucono mu nijako.<ć g!óumego bohatera i uważano 

z nieukontentowaniem, że Mickiewicz w nim nawet przeciętny poziom owcze.me; 
mlodzieżv obniżv/. ( / zarzucano brak kobiet, ( j uważano, że Jacek Soplica móg! hyl 
jaką polityczną. zbrodnię popełnić, a niekoniecznie proste morderslu o uważano, że 
zaściankowa szlachta jest skaiJikaturowana, podnoszono z przekąsem. że cb!opom 
w tvm poemacie tylko z laski paizskiej dzieje się dobrze ... Wielbiciele k!a,1J1cyzmu byli 
zdania, że ten poemat ściąga poezję epicką na poziom tak niski, że na tem cie1pi jej 
godmd, a demokraci 111uażali. że jest on apoteozą szlachetczi1znv i .1polecznego zastoju 
... Wallenrod stal wtedr daleko wvżej w opinii publicznej .. 

Zygmunt Kaczkowski 

Co do Pana Tadeusza to /Vlickiewicz grubo się myli/ Dzicnfr prędzej .1 ir; zestarzal)I, a to, 
co on uważa/ za fraszkę i roz1ywkę,jaśnief€ nieu 'iędnącą m!odo,1'cią. 

Włodzimierz Spasowicz 

Bez Tadeusza Gustawv i Konrady, wvdaćbv się musieli (/jako zapalne mary, 
splodzo11e na niebezpiecznych i z1~odntczycb. wyparze!iskach wyobrazni, pozbawione 
ciala, knl'i, mózgu, a bląka;ące się po zenitach i nadirach natdmienia bez żadnego 
oznaczonego celu, bez żadnej zdefiniowanej i ubezpieczonej misji. Otóż pod te 
me:,forne i niecierpliwe zapędy misji Otóż pod te nie~fome i niecierpliwe zapędy 
genialnego natchnienia, rwącego się w ciemną, za bo1yzontem sk1ytą przyszłość, 9 
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poemat sielski podściela się jako rzeczywistość, jako zagroda cichego, powszedniego 
życia, która przvtuli i ukoi zlamane lub upokorzone marzenia. 

Józef Tokarzewicz-Hodi 

.. Szczególna książka /} zaraża i kosi dusze zatrutem tchnieniem swego dosytu 
sybarytystycznyc/J cnót litewskiego partykularza i samoomamienia optymizmu 
usypjającego na lauracb kopalnianych doskonalości Ta książka która dzie11 pozcszedni 
przemieni/a w święto wiecznego ucztowania i tragizm pracy w rzewny ton idvlli, ta 
książka, która cafy bezwtad przeklętej pamięci saskiej tradycji przyÓblekta 
w najkunsztowniejszą fomzę artystyczną i przekazuje narodowi ku wiecznej czasów 
potomnych pamięci, ta wkradająca się w serca nasze książka, którą każde dziecko 
polskiej już od lat najmlodszych umze na pamięć, nią żyje i tyje, ta po tylekroć 
ustokrotniona w czuciu naszem książka - utrwali/a, zakonserwowala pewien typ 
pasożytniczego życia, które jak zmora tloczy nas od wieków od równie nieświętej 
pamięci „Zvwota czlowieka poczciwego" Reja. \Xlszvscy w tym świecie klamczego 
realizmu „historii szlacheckiej" zacni i poczciwi, dla wszystkich uśmiech znużonego 
poblażania i starczej rzewności. Zatyka, aż od cnót tych wszystkic/J i rozrzewnie11. 

Jan Nepomucen Miller 

... namienilem tylko nazwisko poety - Mickiewicza, i zaraz Pieklo z owymi strachami, 
a Niebo z nadziejami mieszczą się przed mymi oczami tak żem się mógl zapomnieć, że 
jestem na ziemi, gdvbym nie by! w Warszawie 

Józef Elsner 

jest to poemat rozwiązlv. .. 
Stanisław Koźmian 

z żoną zaczynamy czytać. berbata wvstygla, o wieczerzv zapomniano, a ml' 
zalewamy się Izami i doko11czvć pierwszej nie możemy księgi. -

Zasną! Niemen i lasy litewski zasnęlv 
Tvś uderzy! po strunach -smutnie zajęczaly, 
J dawnym szumem puszcze pomierzcbte wionęlv, 
J zamilklvch fal Niemenu tony się ozwaly 

O, rzucony dźwięk w przestrzen nierycbto zaginie, 
U\/u/ glos twój, lecz pieśnipozostaly ecba, 
;vlinq wieki, lecz żvcie zatlonr nie minie. 

Paweł Popiel 

Wandalin Szumowicz 

Mickiewicz, w pojęciu powszechnym, to czo/owy kodyfikator polskiej megalomanii 
narodowej 

Zofia Stefanowska 

Tak samo wypada/oby zapytać, jakim językiem mówili cblopi pracujący na polach 
Soplicowa Zapewne, dzisiaj powiedzielibyśmy, po bialorusku. 

Czesław Miłosz 

Tak, czytelniku, przyznaję się do grzechu - nie chodzi tu wcale o Pana Tadeusza - lecz 
o formę życia, wiodącego w przyszlość, celową pracą narodu, uwidocznioną 
w celowości sztuki 

Jan Nepomucen Miller 

Bodaj to jeszcze staropolska cnota, ta jedna zgnilą uratuje Europę, buzi z dubeltówki, 
Zvdzie, poloneza .. 

Jan Nepomucen Miller 

Dajcie WJ' się wypchać, moi drodzy, obywatelstwem Tadeusza i niewinnością Zosi, ale są 
w tym Panu Tadeuszu cudajęzvka, symfonie dźwięków 

Tadeusz Żeleński-Boy 

Adama nowy poemat obudzi! we mnie także wiele dźwięków przesz/ości Bardzo piękny 
poemat - podobny do romansu \XI Scotta, wierszem napisanego Dom szlacbcica -
maluje się wybomie, beroina poematu, choć gęsi pasie, ma jakąś w sobie świeżość 
dawnych opisów, coś dziwnie zacbwycajqcego prostotą ... 'illiele opisów miejsc - nieba -
stawów - lasów jest mistrzowską ręką skreślonycb Natura cala żyje i czuje Poemat 
raczej żai1obliwy niż smutny - a jednak często z najweselszych na pozór miejsc smutek 
ujmuje czlowieka jest to poem.a zupełnie innego rodzaju niż wszystkie dotąd Adama 
utwory. 

Juliusz Słowacki 

Ca!y Tadeusz jest ubóstwieniem wieprzowatości życia wiejskiego .. 
Juliusz Słowacki 

Kilka miesięcy temu mialem przyjemny dzień życia, pożerając te· dwa tomy historii 
szlacheckiej ... Gdybym byt szedl za pie1wszym popędem serca, w siad I bym w dyliżans 
i pojechalbym prosto do Paiyża, aby ścisnąć za rękę Mickiewicza, ale potem, jak 
zwyczajnie pomyślałem o tvm i o owym i -zostalem. 

Juliusz Słowacki 
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Katarzyna Bieschke, Danuta Cbudzianka, Bożena Furczyk, Lidia Jeziorska 

oraz· 
Patryk Brodniewicz, Piotr Sagat, Wiesław Leboc, Tomasz Honig, 

Marek Smycz, Kazimierz Ratajczak, Józef Ciemcia 
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... Pan Tadeusz wydal mi się księgą baśni 
Julian Przyboś 

,vfickiewicz w Panu Tadeuszu mówi nam to bvto To by/o i tego już nie będzie Taka 
Polska - Polska kontuszy, zajazdów, sejmików, szlacheckich pijatyk i szlacheckich burd -
już się wlaśnie wtedy, kiedy dzieje się Pan Tadeusz, kończy/a. A kiedy Mickiewicz to 
pisal, już jej nie byto. To jest niewątpliwe. Z drugiej jednak strony, czytając Pana 
Tadeusza mam poczucie, że Mickiewicz zapisuje coś wiecznego [..} co wcale się ni 
skol'zczylo, co trwa wtedy, kiedy on to pisze, i co przetrwa/o do naszych czasów. A więc 
zapisu)e odwieczny i do dziś dnia trwający polski obyczaf którego pewne zewnętrzne 
przejawy ulegty zmianie, ale którego istota zmianie nie ulegla. (. . .} To znaczy 
Mickiewicz zapisuje pewne konkretne obyczaje, które ulegly przemianie i które 
zaniknęly. i zapisuje pewien wzór obyczajowy -powiem więcej nie wzór obyczajowy, bo 
wlaśnie obyczaj ulegt przemianie -pewien polski wzór istnienia, który jest tak trwaly, że 
nawet epokowe przemiany nic przeciw niemu nie mogą 

Jarosław Marek Rynkiewicz 

Codzienne obiady i wieczerze dzieją się w Panu Tadeuszu tak obszernie, jakby byty 
najważniejszą czynnością dnia, a dzień jednym ciągiem zabaw i ucztowania. 

Julian Przyboś 

Mickiewicz zada/ ogromny cios Polsce, bo przedstawi! ją praktycznemu Zachodowi pod 
postacią Pana Tadeusza, kiedy przeciwnie przedstawić ją należalo pod względem 
państwa sity, narodowości, wysokości wykształcenia narodowego . [ukazuje naród} 
w stanie niechęci do pracy 

Jan Koźmian 

Wiadomy Panu poemat pierwszego naszego wieszcza, pomimo ca/ego geniuszu autora, 
jest niewątpliwie szkolą zlej maniery 

Michał Grabowski 

Z Pana Tadeusza można się napić polszczyzny, ale jest równie trywialny jak f-lennan 
i Dorotea 

Stanisław Wyspiański 

Mickiewicz w Tadeuszu, a zwtaszcza w pierwszym tomie, tak często nieznośnie jest 
dlugi, że zdaje się, iż nigdy wygadać się nie może, czyni to nawet bez przyczyniania 
obrazowości i wdzięku. 

Franciszek Morawski 

trzeba, żeby tam w Polsce trochę czvtać zaczęto . albowiem Księgarnia Polska 
straci/a kilka tysięcy franków nawet na Tadeuszu 111 

Juliusz Słowacki 

Mickiewicz, wraz z Homerem, Dantem, z Shakespearem i Goethem tworzący grupę 
poetów, do któiycb latami dojrzewać trzeba stopniowo i którzy msnq w miarę jak 
dojrzewać trzeba stopniowo i którzy rosną w miarę jak dojrzewa ich czytelnik -
odsiania wnikającemu oku coraz nowe, coraz glębsze pokfady. 

Juliusz Kleiner 

Należafoby [ .. }powiedzieć po prostu. stworzy/ Pana Tadeusza genialny artysta i bardzo 
mąd1y czlowiek. 

Kazimierz Wyka 

Ogólem wziąl ze11 dotąd nie więcej ponad kilkadziesiąt cytatów, a nawet dla k1y(J'ki 
literackiej Mickiewicz kmiczy się na Panu Tadeuszu, i nie umiejąc iść w ślad za dalszvm 
lotem jego ducha, staje się na miejscu i macba ręką z lekceważeniem 

Artur Górski 

15 
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Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie; 
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie 
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. 

Panno święta, co] asnej bronisz Częstochowy 
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy 
Nowogródki ochraniasz z jego wiernym ludem! 
jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, 
Gdy od płonącej matki pod Twoją opiekę 
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę 
I zaraz moglem pieszo do Twych świętym progu 
Iść za wrócone życie podziękować Bogu, 
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono. 

Tymczasem przenoś maję duszę utęsknioną 
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 
Szeroko nad błękitnym Niemneni rozciągnionych; 
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, 
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem; 
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała, 
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pala 
A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą 
Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. 

Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju, 
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, 
Stal dwór szlachecki„. 

I z dziecinną radością pociągną! za sznurek, 
By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek. 

Podkomorzy najwyższe brał miejsce za stołem; 
Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy, 
Idąc kłaniał się damom, starcom i młodzieży. 

Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. 

Grzeczność wszystkim należy, lecz każdemu inna; 

... jacyś Francuzi wymowni 
Zrobili wynalazek: iż ludzie są równi; 

Bo Paryż częstą mody odmianą się chlubi, 
A co Francuz wymyśli, to Polak polubi. 

Lecz mlodzież o piękności metrykę nie pyta, 
Bo młodzieńcowi młodą jest każda kobieta. 

Marząc i kończąc pacierz wieczorny, pomału 
Usnął ostatni w Litwie Woźny trybunału. 

Z ziemi włoskiej stara się przyciągnąć do Polski, 

Hrabia lubi! widoki niezwykle i nowe, 
Zwal je romansowymi; mawia!, że ma głowę 
Romansową; 

Bogacz, do~ry dla chłopów, ludzki dla sąsiadów, 
Nawet dla Zydów. 

Nowa by się w powieści zrobiła zawiłość: 
Tu serce, tam powinność! tu zemsta, tam miłość! 
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Takiej kawy jak w Polszcze nie ma w żadnym kraju: 

... trunku, 
Który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, 
Zapach moki i gęstość miodowego płynu. 

Nikt z panów nie był w Peterburku? 
Chcecie może plan widzieć? mam plan miasta 
w biurku. 

Na Litwie, chwała Bogu, stare obyczaje: 

Moja nimfa pono gęsi pasie! 

Wszyscy dybią na rydza; 

Miejsce piękne i ciche, tu się często schrania 
Telimena, zowiąc je Swiątynią dumania. 

-Nasz malarz Orlowski, 
Prze1wała Telimena, miał gust Soplicowski. 
Lubi! ciqgle wspominać swej młodości czasy, 
Wysławiał wszystko w Polszcze: ziemię, niego lasy. 

Tu obróciwszy czuły wzrok ku Telimenie: 
Cóż zostaje? -a ona mu rzekła : Wspomnienie! 

Ach, bracia, wszak to dawniej szlachcic na zagrodzie ... 
(Tak, tak, krzyknęli wszyscy: równy wojewodzie!) 

A przed ucztą trzeba dom oczywiście z śmieci; 
Oczyścić dom, powtarzam, oczyścić dom, dzieci! 

Któż zbada! puszcz litewskich przepastne krainy, 

Głupi niedźwiedziu! gdybyś w mateczniku siedział, 
Nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział; 

Natenczas Wojski chwyci! na taśmie przypięty 
Swój róg bawoli, dlugi, cętkowany, kręty 
jak wąż boa, oburącz do ust go przycisną!, 
Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zablysnql, 
Zasuną! w dól powieki, wciągną! w glqb pól brzucha 
I do pluc wys/al z niego cały zapas ducha, 
I zagra!: róg jak wicher, niewstrzymanym dechem 
Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem. 
Umikli strzelce stali szczwacze zadziwieni 
Mocq, czystością, dziwną harmoniją pieni. 
Starzec caly kunszt, którym niegdyś w lasach slynql, 
jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwiną!,· 
Napełnił wnet, ożywi! knieje i dąbrowy, 
jakby psiarnię w nie wpuści! i rozpoczął Iowy. 
Bo w graniu by/a łowów historyja krótka: 
Zrazu odzew dźwięczący, rześki: to pobudka; 
Potem jęki po jękach skomlą: to psów granie; 
A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot: to strzelanie. 

ru przerwa/, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało, 
Ze Wojski wciqż gra jeszcze, a to echo gra/o. 
Zadął znowu; myślilbyś, że róg kształty zmienia! 
I że w ustach Wojskiego to grubiał, to cieniał, 
Udając glosy zwierząt: to raz w wilczą szyję 
Przeciągając się, długo, przeraźliwie wyje; 
Znowu jakby w niedźwiedzie rozwarłszy się gar/o, 
Ryknął; potem beczenie żubra wiatr rozdarto. 
ru przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało, 
Ze Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało. 
Wysłuchawszy rogowej arcydzieło sztuki, 
Powtarzały je dęby dębom, bukom buki. 

Dmie znowu: jakby w rogu były setne rogi, 
Słychać zmieszane wrzaski szczwania gniewu trwogi 
Strzelców, psiarni i zwierząt; aż Wojski do góry ' 
Podniósł róg, i tryumfu hymn uderzy! w chmury. 

ru przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało, 
Ze Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało. 

19 
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Ile drzew, tyle rogów znalazło się w boru, 
jedne drugim pieśń niosą jak z choru do choru. 
I szla muzyka coraz szersza, coraz dalsza, 
Coraz cichsza i coraz czystsza, doskonalsza, 
Aż znikła gdzieś daleko, gdzieś na niebios progu! 

jeden zwal się Domeyko, a drugi Doweyko. 

Miasto Gdańsk, niegdyś nasze, będzie znowu nasze! 

W kociołkach bigos grzano; w słowach wydać trudno 
Bigosu smak przedziwny, kolor i woń cudną; 

Wszystko to Telimena dokładnie wiedziała, 
Bo i rozum, i wielkie doświadczenie miała. 

Nieszczęściem, Telimena siedziała śród drożki; 
Mrówki, znęcone blaskiem bieluchnejpończoszki, 
Wbiegły, gęsto zaczęły łaskotać i kąsać, 
Telimena musiała uciekać, otrząsać, 
Na koniec na murawie siąść i owad łowić. 

Nie mógł jej swej pomocy Tadeusz odmowić; 
Oczyszczając sukienkę, aż do róg się zniży!, 
Usta trafem ku skroniom Telimeny zbliżył -
W tak przyjaźnej postawie, choć nic nie mówili 
O rannych kłótniach swoich, przecież się zgodzili ... 

Polskę oniemić, jest to Polskę zniemczyć. 

Wtem ciężka marzeniami na pierś spadła glowa, 
I tak usnqł ostatni Klucznik Horeszkowa. 

Szabel nam nie zabraknie, szlachta na k01't wsiędzie, 
ja z synowcem na czele, i -jakoś to będzie! 

Niech się głupi godzą, 
Dyskusyje publicznej sprawie nie zaszkodzą. 

I 
(~ 

Hejże.I krzyknęli wszyscy, hajże na Soplicę/ 

Wpadam do Soplicowa jak w centrum polszczyzny: 
Tam się człowiek nap~je, nadysze Ojczyzny! 
j~ jestem tobie wdzięczen, ale niepodobna 
Zenić się, kochajmy się, ale tak -z osobna. 

Żadne żaby nie grają tak pięknie jak polskie. 

Tak zwyciężców zwycięży! w końcu sen, brat śmierci. 

Bo szlachta polska, chociaż niezmiernie kłótliwa 
I porywcza do bitew, przecież nie jest mściwa . 

Taki mia! koniec zajazd ostatni na Litwie. 

P_olak, chociaż stąd między narodami słynny, 
Ze bardziej n ii li życie kocha kraj rodziny ... 

„ jam jest Jacek Soplica ... " 

O roku ów' 

Wszyscy pewni zwycięstwa, wołają ze Izami: 
Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z nami! 

O wi?sno! k~o cię widzia! wtenczas w naszym kraju, 
Pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju.' 
Urodzony w niewoli, okuty w powiciu, 
ja tylko jednq takq wiosnę miałem w życiu. 

Księga ta mia/a tytul: Kucbarz doskonaly. 

Tak, tak, mój Protazeńku - rzeki klucznik Gerwazy. 
Tak, tak, mój Gerwazeńku - rzeki woiny Protazy. 

Kochajmy się/ 

Wierzaj, sq oświadczenia, nawet bez wyznania ... 21 
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... wiecznie patrzą na się i najkrótszą drogą 
Biegną do siebie! ale zbliżyć się nie mogą! 

Było cymbalistów wielu, 
Ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu 

- Wiwat Król kochany! 
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany! 

Czy instrument niestrojny? czy się muzyk myli? 
Nie zmyli! się mistrz taki! 

O żołnierzu tułaczu, który borem, lasem 
Idzie, z biedy i z głodu przymierając czasem, 
Na koniec pada u nóg konika wiernego, 
A konik nogą grzebie mogiłę dla niego. 
Piosenka stara, wojsku polskiemu tak mila! 

I z trąb znana piosenka ku niebu wionęła, 
Marsz tryumf al ny: jeszcze Polska nie zginęła! .. . 

Żyd poczciwy Ojczyznę jako Polak kochał! 

Poloneza czas zacząć. -Podkomorzy rusza 
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza, 
I wąsa pokręcając, poda/ rękę Zosi 
I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi. 
Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi, 
Dano hasło, zaczęto taniec -on prowadzi. 

Ach, to może ostatni! patrzcie, patrzcie, młodzi, 
Może ostatni, co tak poloneza wodzi! 

I ja tam z gośćmi bylem, miód i wino piłem, 
A com widział i słyszał, w księgi umieściłem. 

O tym-że dumać na paryskim bruku, 
Przynosząc z miasta uszy pełne stuku 
Przeklęstw i kłamstwa, niewczesnych zamiarów, 
Za późnych żalów, potępieńczych swarów! 

Biada nam, zbiegi, żeśmy w czas morowy 
Lękliwe nieśli za granicę głowy! 

jedna już tylko jest kraina taka, 
W której jest trochę szczęścia dla Polaka: 
Kraj lat dziecinnych/ On zawsze zostanie 
Świę~)' i czysty, jak pierwsze kochanie, 
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