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Tomasz Łubie1iski 
Pan Tadeusz 

dJ'kdy Mickiewicz obmy.\'lal i szkicowa/ "Pana Tadeusza". którego zbiorowym 
bohaterem jesl właśnie s -/achecki zafrianek ? Trudno powiedz. ieć. Pewnie w Pcrnwlskiem i w 
Dre"nie. A może wcześniej gdzieś w Europie. Na dobre pi ać -ac::.q ł w listopadzie I 832 rok11. 
"na styk", w raz po "Księgach narodu i pielf?1-z,ymstwa ". TPy miesią e, kilka pien vszych ksiąg 
poe111a1u, i prze iwa: Mickiewicz musiał dokOJ1czyć tłumaczenie: >Ja teraz "Giaura " przepi uję 
i z wielkim żalem musiałem poema szlacheckie zawiesić<. Ale natychmiast potem 7 nowu parę 
miesięcy nad "Panem Tadeuszem". Vfyjazd z Pa1yia. w związku z chorobą Garczyńskiego. A po 
powrocie ju~ ty lko "Pan Tadeusz ". A ~ Io wczesnego wieczoru 13 lutego I 834 roku, kiedy w 
swoim ówczesnym pa1yski111 mieszkaniu przy rue Sainl Nicolas 7 3 "powsta ł od stolika Adam z 
roz.pmmienionq twaPq i zawołał ku nam: >Chwała Bogu.' 010 w tej chwili podpisa łem pod 
"Panem Tade11.Fem " wielkie finis<." Tak wspomina histmycv1ą chwilę Józef Bohdan Zaleski. 
poeta, wieloletni. by( może główny paryski przJjaciel Mickiewicza. („ .) 

"Pan Tadeusz" został ukmkwny. ale reż miał by( pisany dalej, współue.l'niej, z 
powstaniem włącznie. Jeszcze w I 853 roku usiłuje Mickiewicz wrócić do tych zamiarów. 
Ocenia zres-::,tq "Pana Tadeusza" bez entuzjazmu. widzi w poemacie "dużo miernego". Zwierza 
się: >Ledwiem skończył, bo już mnie duch wzywał gdzie indziej, do dalszych czę.l'ci "Dziadów ", 
których ka il'ałki 111imowo/i pisa łem<. Ale chyba nikt ich nigdy nie zobac 7 y/, byl< może sam 
awor spalił je razem :: innymi, również literackimi. papierami, przed swoją ostatnią podróżą na 
Wschód. W ko11cu j ednak Mickiewicz przywiązuje się do swojego bohatera ".1·zla hcica ", jak go 
nazywt1 , ponieważ d ięki niemu i razem ~ nim podróż1,~je do swoich początków. 

Aż do powstania styczniowego romantyczne. insurekc}jne "Dziady" wyra"nie górują 
nad "Panem Tadeus-em". Pozyrywi.1'ci oczywiście wolą ''Pana Tadeusza ". W 1898 roku (nie 
hard-o wiadomo, dlaczego tę da tę uwa~a się tu i ówdzie za koniec pozytywizmu ), w semą 
roenicę urodzin , z;os1aje na Krakowskim Przedmie~'ciu w Wa rsza wie ud. lonię ty pomnik 
Mickiewic:a, a kilka miesięc ' wce.śn ie) Wyspia1iski spacemje po Ła:: ienkach, zbierając 

natchnienie do "Nocy listopadowej". Zatem od ko11ca XIX wieku, od Młodej Polski, popPez rok 
1905, wojnę .fwiatowq z iu/-ia łem Legionów, aż do odzyskania n iepodległości . znów wt1 ż11iejsze 

są "Dziady". Tu pryk ro trochę zacy10wac' \Vvspimlskiego: >Z "Pana Tadeusza " 111o~nc1 · ię 

napie' polszc-yzny, ale j est równie uywialny jak "Herman i Dorota"<. W Polsce niepodległej, 
nie 11j11111jqc nic "Dziadom ", od 7 ysk11je "Pan Tadeusz" .\'\Wije p ra wa. ale j es:.cze w larach 
lrzyd · iesrych musi profesor S1c111isla w Pig01i bronic' genia/110 'ci poemaru przed kontesw 10rn111i 
tradylji 10 111a11tycznej. Były ro jednak spory 7 m vodowcó 11; bo w fwiado111ości spolecz11ej miał 
już "Pan Tadeusz" swoj e 11 ielV':.r11s•one miej ·ce. a ro:.s11··yg11ql o tym Sienkiewiczowski 
"Latam.ik ". 

Trzeba powied -iec'. że Mickiewic:jako mtlor "Pana Tadeusza " sam sobie t rochę jest 
winien: nie zadbał, aby przyda' ' pracy nad "Tadeuszem " legendy, rajemnic:ofr i. Kiedy pisa ł 
"Dziady" w Dre-::_nie, w ·-yscr chodzili na palcach: uwaga. natchniony Adam rwor-y. I wk b.vło 

rzepywi§cie. Przysf{lwiali ucho do śc iany, słuclwjqc, jak po 11oa1ch pr-::emier-a wszerz i w:_d/11f. 
swój pokój. (Pewnie usiłowali dosłucluu' s ię słów, które, dop iero co ro111a11tyc-11ie rucane na 
papie1; g łośno odc:yrywał) . Rano maj dowali go śpiącego byle gd-:,ie, po "Wielkiej 
lmprowi0 acji " 1w swle. wfród rrrrzuconvch papierów i niedopitej ka wy. Byli ;z: nim, to ::.nacz_\·: 
do )ef? u dyspo ::::yLji. Vfyp róhowany. wiernv Odyniec. mąd1}1 Żegow-Domeyko. 11koclla11y 
Garc ,y1iski. Ludzie nie tylko oddani. lojalni. ale naprawdę mu bliscr. 

Pr7 y "Panu Tadeuszu" a y.1·/oiva li równie~ nowsi albo dalsi ·11ajomi. 
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Mickiewicz spras:ał ich, czy te: oni. ami ię wpras:ali, aby przy grochówce. pr-y kiełbas ie . 
przy bigosie posłucha( dyskutować kolejny fragme111. R-ec-::, d::;iała się już 11· 

::.demokratyowa11ym, emigranckim Pa 1yż11 . Tak, wo/110 było wypowiadać 1v/as11e uwagi, 
sugestie. Ucz.estnicv owych spotkc11i, drngor::ęd11 i poeci (co 111ialo się okazać po pewnym 
cz.asie). póki co chvba cokolwiek ro- -11chwa/e11i prze::. upr:ejmego. rozr::;ew11io11ego 
11·spo111nienia111i gospodar::,a-genius::a. cz.uli się do jakiegoś stop11ia współautorami d::.ieła : f(lka 
sobie amikos::,oneria literacka. Witwicki 1w pr:.vklad niepochlebnie wvra-:.al się o Telimen ie 
albo usilnie, clio( be::;sk11tec::.nie, odradzał Mickiewic:owi pienvs:e słowa poematu: "Litwo. 
ojc:y-no moja! ". Więc kiedy r::.ec: ukazała się drukiem, pr:.j~ęto ją ::. dysta11sem. A ::,apros::.m1ym 
do wyrafinowa11ej kuc:hni literackiej (mowa nie o tym, co jedli. ale cz.ego sł11cha li) 
::.am::.wnialcom wydawało się . ~e nie ma ona dla nich s::.c::.egól11ych f(ljemnic. I chyba 
lllijs-::.<·:erzej -achwvco11v hył stały uc:estnik O\\'ych ::.ebrmi, .1·tar:v :olnier:. ge11eral Knia· iewic::., 
wielki siłac;: w osta111iej księdze "Pana Tadeus::.a" 11·chod; i do litermurv, dajqc popis 
s-ermowania przesław11ym Scv:orykie111 klucz.n ika Gerwa::ego. Stanisław Ropelewski. 
pr::,edstawicie/ cewrowej orientacji literackiej i politycznej wychodźstwa (demokrac i na::ywali 
takichje;11ita111i) us iłował >powali<' "Pana Ta I us:a " ch\\'ytem ruma111yc::.11ym<. To .fwiellle. 
obra:owe zdanie napisał Swnisław Pigmi. któ1 y, z nie:równanq p1-enikliwofriq. poka:ałjak 
trudno bv(o "Pa1111 Tade11s:owi" Z.C!ią <' na leżne mu. a dla nas j11" oc::.yl1'iste. miejsce w 
narodowej 11 ',VObra::,ni. Wla.l'nie stawiano "?0 1111 Tadeus:owi" WS7y.1·tkie mo"liwe - có~: tego, :e 
::nos::.qce się wz.a jemnie - ·orz. wy. 

W/a.fo ie: brak ro111L111tvc::.11 ef?O ducha. Brak bohatera. i1 · ogdle bohaterów, bohaterstwa 
na miarę bohmerskiej epoki. Generałowi-poecie Franciszkowi Mumwskiemu, który 
wielokrotnie mityxuwał nienawistnika Ko -;.111ic111a w jego ant.v-Mickiewic::.owskiej obsesji. 
brakuje owego pierwias1ka heroic:,ne;:o, chocia~ swn genernl Jan Hen1yk Dąbrmrski w roli 
:bawcy ojc::yzny (jak mówi Jankiel: "Ciebie dl11go Litwo nasza I C::.ekalti - dlit/M jak 111y Zyd:i 
Me.\"}~a ·w") :je-:.d~a do Soplicm1•a. U11·tó1 Ml ra wski po:a ty111 . że "Pan Tadeus::. " jesl 
pr:egadany. Mali lud::.ie. małe sprawy, puws::ed11ioś{, poz iomo.~'{- drcó1iq literatów i 
d::. iennikar::.y emigmc~\jnych i kmjmvrch. Do.fr' niechętni "Panu Tade11s::owi" sq Fredro i 
Ujejsk i. W~pan ialv pamięm ikar::. . 1rnj Conrada. T{/(leus::. Bobrowski. Zmmski, wars::,au:ski 
poeta. pr::.e::. długi cws ll'y:e) od Norwida cenion1', ::.lll'Z lł ca Mickiewir::.mvi naganny 
svbarwyz.111. Móll'i .1 ię : oka::,ji "Pana Tadeusza" o ''s::.ko le ~lej 111a11 ie1J ". Zar::.11ca się tak~e 

11p ięks·w1ie pr::.es::.lofri albo odwromie. przyszło.1'ci, albo jl'szc::.e i1wczej , H'ykpi1rn11ie tradylji. 
(„ . ) 

"Pa11 Tadeus-" i j ego a11tor ot r-ymali jednak fo• iadectwo patrioty:.11111 od najwięk.l":,ef?O 

a11torwe111 111oral11ego e111iRracji. Julian Ursyn Niemcewicz .. o krórvm mawiano: "c::.lawiek
Polsko ". ~olnier::. rewo/uc:ji amerykmiskiej , odiutant nac::Pln ika Ko.fr i1 1s:ki , 1 r i ę:;;ie 1i caratu, nie 
rozlic:ał Mickiewic::.a::. krvmskich pr::.yje111110.l'<:i c::,y absencji H' powstaniu. Napisa ł po pros111: 
"w tell/ to d::.iele narodowo.({ polska nixdy nie 11 mr::.e ". Poz.na/ się na poemacie bard::,o prze
Mickiewic:a ceniony krajowy poeta i krytyk Ka::.imierz Brod-;:, i1iski. Krasillski porównał "Pww 
Tade11s::;a " <: "Odyseją" i "Don Kichotem". Okre§lił poemlll tmchę 11wnie1yc:11 ie. jako 
"gra11i1m1·y obelisk wfród pusryni ". Nonvid, jak IO 011, miał ·zereg pr::enikli11•ych uwag. 11ie 
móg ł jedrwk powsrr-yma( się od nie-bvt ciekmvej (::,dar:: iłu 111 11 się) obsenwnji krytyc-:,nej. ~e 
jedyną fiR11rq serio jest w "Pa1111 Tade11.r11 " Żvd. a .\-wiat polskich kobiet repre:e11111jq tylko 
Telimena. "metresa moskiewska" i pensjonarska Zo ' ia. 

Na Słowackim "Pan Taelem::. " (czytał gu 11· grud11 i11 1834 roku) sprmvil ogromne 
wra~en ie. Jak pisał 111a1ce, golów b_v( w pienvs::.ym odmc/111 jechac' do Adama i 11 .l'c i.mqć 11111 

rękę. Pmv.1·tr~.wna( się jednak, a po1e111, w "Beniowskim", będ::.ie z "P(/ 11 e111 Tcule 11s:e111 " 
dy 'klllował. Słowacki wid· iał jasny optymizm poematu. wiarę w 'Wycięsrwo 11ad -/em, króra 
pr-enika "Pana Tade11 ·a ", a jednak ::.darzyło mu s ię róll'11 ie: wyc;::ytal' w poemacie 
"ubóstwienie wieprzowatości ". 

Wypada w rym miejsrn nie ryle pr::,,r11a{ rację . ile upomniec' się ge11era l11 ie o racje 
Ju liusza Słowackiego. Za r::,urn się Władysławowi Mickiewic::.owi, ::e ce11:11ro1\'ll( nwteria(v 
dotyc:ące ~yci .1 p1)w c1111ego Adama Mickiewic::.a . Ale 11 ie była 10 11a jistolniejs:a e .p'c' 
manipulacji, jakich dokonywał. Akurat je.m chod-i o pry1l't1111e życie wlas11egu ojrn. miał do 
tego prawo. 
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A zres::.tq epoka była dvskret11a. 11iechb.v nawet: pr11deryj11a. choc'bv pełna hipokrv;ji. L11d:ie 
jednak radzili sobie, 0111ijajq1.: c.:y łamiąc. 11 razie nieodpar1ej koniecwości. ro::.lic::ne rabu. 
(„.)Istotne. do.<ć pe1j/d11e manipulacje Mickiewic::.a-syna doryc-:.q innej sfery: polir\'ki i 
literat11ry, gdzie Adamowi Mickiewi ·::.01\'i nie brakowało wrogów. Na przykład jest Wladysłmr 
Mickiewic:: ::.decydowanie. 11iepr::;yjem11ie strrmnio;y wła.<:nie wobec Słowackiego. Slo111acki nie 
bvł Mickiet1·ic::owi wrogiPm, a nawet chcia ł byc' pr::.yjaciele111, ale do pr::.yja:!ni nie ::.ostał 
dopus::.c::,011v. 

Młods::y o dobre d::iesięc' lat wed/llg me1rvki. ::nac::eniem i ro:głosem gd:ie.I' brrrd;:o 
daleko :,a Mickiewic:em, oc::ekiwal naiwnie. ~e srars::.y. slaw11iejszy poela. k1órego lak 
podziwiał, okaże mu swoje ::.uin1eresowanie. Naiwnie równie± ucies::ył się ~opinii Mickiewic:u. 
:ejegu. to j es1 Juli11.Fa Słowackiego. poe;ja jest llic~w. ale "e ro "ko.l'ci6ł be::. Boga ". 
"Slic::.na ", ko111pleme111 dwu::.nac::.ny, lekko protekljonalnv. Ale "be:: Boga" w -:;nac::._v wla.<ciwie 
be::. duszy. be- ::.mll':;e11ia, be::. sensu; co - tego :alem. : e Slic-11a. tym gor::.ej dlu niej. 

Niestety, chociai wyrok litemcko-momlny wydaje w1tory1e1. 11 ·vko11a11ie 11ale"yj11: do 
jego akoli1ów. slllelirów. w11lgary-morów Oh>t•il1in111• nie ma jak s ię tl1111wc:yL', bo niski po::.iom 
oskar:.e1i i pomówie1i mvlac::.a jego dum ie. 

Tak by/o ::.e łowuckim. s::mpam•m pr::e:: :: asręp "Linvinów" Mickiewic::.a. nmver bez 
be:pofred11iej zr1chęty 'estrony mi.Hr:a. Wvsw rczylo. :e doslr::.eglijego niechętny ges/, 
spojr:enie, s łowo. 

Kolejnym powodem do 111·a;.;,y był dla Slowc1ckiego por/ret doktora A11g11sta Bem, 
ojc::;y111a Słowackiego. w "D:iadac/1 ". Swpniowo, ::.t1 c;ęto mówi{ o rywali-acji oh11 poetów. 
Wreszcie dojd::.ie do pojedynku 1w i111prmvi::.acje. którv, je.1'/i ll'ier:yl' rwmięm ikar::.om, wyval 
Mickiewic„ 

Zt11tw{l:rł Słowacki . maminsynek i elegancik. abnegację Mickiewic::a: ::asmolony frak . 
Wl{/.\'ciwie ws:ystku d::.ielilo /_\'eh l11dzi. Wiek. DoSwiadc:'.enie :._\'Ciuwe. Chyb(/ nale:{/luby 
1w11•ied-id: cale ~ycie . włącznie::. 111ome111e111. 11 ' którym .1ię spotkali. rfb11•m dla ka:dexo :'. 
nich. W rok11 183.J. kmic::,ąc ''Pana Tadeusz.a". Mickiewicz 111aj11~ literaturę :a sobą. ::.res-:;tą 
11igdy go wk bard-o nie bawiła , rac::.ej cierpiał 1vraz - nią. Slowackie,~o pisanie dalej bawi, 
podobnie jak bawi go (·a/y .'fwial . pod11)~e ( Mickiewicz)11: się napodró:oll'al w swoim c;,asir ). 
Bvle, 10 j11~ dotl'c::y Słowackiego. :dq;:yL' jak 11a)lvięcej, hvle p/11rn dopisały .. . 

D::.ielilo Mickie1ric::a i Słowackiego równie~ frodoll'isko . o w/(/.\'Cill'ie pochod::e11ie. 
Za.l'ciw1kull'e 11 Mickie11•ic::.a. Profesorskie. intelige11ckie. pmviedzielibv~'1111·. u Słowackiego. 

harakter wresz.cie. Mickiewic:: pr::.eHTolnv, 1rnllenrodyc;:,11y, pełen 11m11ięt11ości ducha i ciała. 
d:iwac:nie pmkrrcanv. Słmracki s-lache111y, Wlilcy : chorobą i .1a11101110.frią, ja.rno. odwa:11ie 
wyrr1 ~a swoje idee. (.„ ) 

Uko1ic::.e11ie "Pww Tade11s::.a ", a polem. nwychmiast 11ie111al, mo~t pr-ypmlko11·1·111. ale 
logicznym -biegiem oko!ic~no.fr· i , .1'/ub ::: Celiną S-y111a11011•ską. ::.amykajq wymf,ny ro -d: ial w 
~vciu Adama Mickiewic;a. Nie. racz.ej ca łą księgę. w k!órej koleje ~rciowe i /wórc-e 
pr::eplatajq się . kojar::q . w::.aje11111ie ohjm'niają c:::y komplikują. ljesr ich ogromne bogaclwo: 
::.dar::,e1i. do111y.1·/i)H '. po1nrslów i wiers::.v. S::.alom:. wspaniale law. li' k1órych nie 111u na nic 1':,a.1·11 

i srarc:a cu.rn 1w ws::.. ·stko. Na rado.fri i m:terki. 1w poe:ję i p11/J/icystykf, ko111e111placje i ~ycit.' 
01;~u11 i-acyj11e. 
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Juliusz Kleiner 
Polska w "Panu Tadeuszu" 

X ws:ystkich poemauiw li1erw 111J• polskiej "Pan Tadeusz" jest najbardziej polski. I rzec:. d-:_iw11a: 
jesl 10 obra: nie rdze1111ej Polski. ale zmś11ir1ej w wars/wie s:lacheckiej ~ l'olskq Li1w_v: powswl zaś nie 
wlr6d normalnexo ~ycia nu ~iem i rodzimej. w.l'rud orocze11 iu swojskiego, ale jako plon oderwania od 
ojc~y::.ny, 1u/ac1wu: wyczarowana 1ęsk11 01ą wi-;,ja u1raconego kraju. 

Doko11a ło się podwójne :wycięs1wo poezji 11ad r:eczywis1ościq : p rzezwyciężen ie niemoral11o§ci 
zycia zbiorowego, gnębiącej niewoli z)mrą pogodną , radosn ą. s /011ecz11ą da lekiej ziemi własnej i czasów 
be::.powro111 ie minionrclz - opanowanie 1;.ecz_ wisto§ci przez silę realistrcmej i romalllyc::_11ej szruki. co 
wiem ie odtwarza prz.edmiory i s1os1111.ki odebranej przemocą tre fc i żvcia i co ją podno.1·i na wyiyny. 

Z typowo mma111ycz11ej pos1<1wy d11 cl1mvej ::rod:il się poemat - : tęsknoty. Nie zwraca /a się 011a 
w.1~akże ku lferom v.y.fo io11y111, wymarzonym; światem . k11 któremu rn;ie się Tęsknie dusza poety, jest tu, co 
kiedyś było d/u niego 1w1htll'dziej realne i co wraca w k.011kre1110.1ci. r::.ec::.ywisto.fri bezwzględnej. S'wia1 
mar:e1i Tego polskiego ro111a1uyka - Io umilowww przez realistę rzec::.ywisto~'{, tt1 rwalo11a w pamięci 
fe1wme11al11ej. ( ... ) 

Epopeja narodo wa powsta ła. nie pamiętnik . Spełniony :oswl jej pos111/a1: wielostronne uka~a11ie 
::hiormm.<ci w wa:11y111 momencie d·iejowym. Poe::ja ksz1alwje 11iekiedy takie 1111wale11ie r:.ec::ywisto.l'ci 
gromadzkiej w okremch pr::.e/011111. ratując od z.apo11111ie11ia i prz.ekamjąc dals::.ym generncjom kmicz.ącą 

się, zamkniętą kulturę. 

Mickiewic::. dal pr::.ekrój ~ycia warstwy is10111ej narodu polskiego. jaką by/a jes::cze wtedy 
.1':: /achta. liczqca w Poi.l'f'e setki tvsięcy ludzi, .1'fCl11owiqca więc znac=11ą . 11s10p11 iowa11ą wyraf,11 ie czp 'l' 
spo/ecz.e1is11rn. nie 1ak gdzie i11chej e litarną gars1kę : Dal jednak u wiele więcej. S1Worw11e11111 p1-ekrojowi 
f.yl'ia u".1•c-yl dynamiki rozwoju , odslon il logikę przemiany w tr::.ech warsrwach czasu. Obok ::._vll'ej 
ak111alności momentu m:grvwających się wypadkól'I' wprowad:il l'(jżnq od niej n iedawną prz.e.1:.lolć i 
ukazał perspektywę prz.y.dości. Tę osw111ią odsłoni/ rylko w b/(l.\'ku hwilowym; :.a 10 cws. w któ1J'lll d:.iejq 
s ię ::,darzenia opowied::.iw1e. i odległa o kilka dziesięcioleci dawnoś{, osiągnęły jednakową 11ie111a! 
111yrazis1o.1'{ i wniosły odręb11y walor dw11p/a11mvo.(ci czasowej. We wopo11111 ie11 iach, które tak 
::.adecwlowaly i o gene::ie. i o str11k111r::.e d-iela. drug i. 111 inionv plan życia narodowego widoc::,J1y .~ię s/aje 
pr:.e: pryzmat słów kilku 11ac:.e/llych pos1aci s1ar,1·zego poko/e11ia. 

Uka::.c111a ~OSlllJe pr::.es:. /o.<:{ .l';:,/achecko-111ag11acka, ustrój oliga rcli ic::.11y chvlqcej się do upadku 
R:.ec"ypO!ipolitej. 

Tr:y są g/ó1m e dok11111emy owej epoki popr:.edniej: spowied~ bolimem wla.1'dwego. Jacka 
Soplicy, spokrewnione rematvc:.nie opowiadanie jego wroga i wvglos:.ona w c::.asie /Jiesiudr mmrn 
obs::.ema o :<:r::.ec::.nofci. od::.wierciedlenie obyc;oj611· daw11ych. W Tych 1r::.ech dok11111enwch postacią 
dendujq(·q o losach ludzkich jesl wws::.e magnat. W jego ręku spocz._vwa bw ::wyk/ego sz/(lc/1ciw , 11t1 

którego ll'ielki pan spox ląda dumnie ::, gr5rv. ( „ . ) 

W okresie 1 1pa111 ię 111 in11y111 pr:.e:>. wspo11111ie11 ici 111agnaci są fl rupq tworzącą dzieje pa1is1wa. 
S-lachw je.11 dlu nich nar:ęd:iem niekiedy 1r osiąganiu cd 6w p111riorycmvch. częściej w pr::eprowad:mniu 
spraw prywal/lych. R:ąd:.ą pr:.e: ;ed1w11ie ·obie masy s:: lad1eckiej. a zw/asz..c::.a jej pr::.yH·ódt'ów - oni. 
ro;dall'cy sw110wisk W(l :nvch. Magnal musi się po 11 fa lit' ;_e s::lachcicem. ::niż.al' się do niego, ugas::c::.ać go. 
Wywd::ifc.:u sif s::.lad1l'ie po::.wallljącjej w ::.11ac11ej mier::.e ±yl' pwiskim kosztem. ( „ .) 

Mimo to w św ie1/e epopei w/ad:rwo magnatów jes/ za111k11ię 1ą przes-/ofciq. W towar:;ystwie 
soplicowskim, do k1ure80 11ale::.ą g/6w11e o!iOby, g os::.c::ą d1rnj arysrokraó: nikt nie odmawia cwlubitności 
ich dos10j11 e11111 pochod::eniu. ale nni .\'ami nie my:i'iq ju;;, sięgaL' po mię daw11yc/J wielkich pa116w. I nie razi 
JUŻ. myśl o 111al~e 1i.\1wie ::a111u::.11eRo s:lachcirn z córką magnackiego rodu. gdy w generacji popr:edniej 
myśl wka .1 wła sif :.ród/em rrngedi i. ( „. ) 

Ell'o lucja :mier::ajqca do :marcia ostrej gra11ie1• 111iędzv warstwą mag1wckq a .1;: /acheckq je.1'/ w 
stos1111k 11 du niedawnej p1;.eszlo.fr i demuk ra ty ::a(ją mmowc::.ą. Na m::ie reali::.11je 111 demokracja rylko 
w/11.friwq ::.asadę 11s1mjmvq Polski. rriw11oś( s:: lac/1ecką . Demo:s polski majqcv bw' w pe/ni narodem 10 ogril 
s::.lacllly od "panuw" do :: ubo~alej, schłop iałej. 111/a,1·110 1-ęc~nie pra~· 11jącej m1 siebie 11wsv .1::/acheckiej : 
:.w'cia11ka. 



Ale 11 · osta111 iej księd::.e poemat11 Tadew;::.. swdent 1111iwer~~vtel11 wile1iskiego i "oln ier::. annii 
11apolemisk iej, w::.11nsi e11111::ja.1·tvc::.n1 toast: "Zdrowie Spó/11hnvareli. woln1•ch, 1·ów11vc/1 Polaków! „ 

Bo gdy M ickiewic ko11stm 11j e w epopei śu:iar polski. ideolog ic:.mm wska ::11ikiemjeS1dla11 iegu 
post11 /m pelnego ro;;s::.er2e11 ia 11arod11 be::. w:;.ględr1 na klasowe gra11ice. W obręb 11arod11 /'olskiego poew 
śmiało wlqc::.a Ż_\'da. Kuie mu ll'chlonq( w siebie rre.l'c' d::.ie1ów narodowych Pofaki i 11przyto11111 il'je grq 
koncerrowq 1w cymbalad1, i : ::,apa/em ~vdowskiej 11 ·iary w Me~jas::.a wiwć wy:wo/enie ojc::.y::,n\'. ( ___ ) 

Wie.fn iacv w "Pa1 111 Tade11Jw "11 iC' 11 a /e ±,ąjes::.c::.e do .\'wiadomego. c::.y1111ego spolec ;:_ e1isr1 va. 
Tylko jako masa 11ie::. ró~11ica ll'Ona widoc211i !iC/ pr:.y pran·. podc:.as 11aboż.e1istwa i w chwili ::..abC111)' 
ogó/11ej: zabawa la jednak 1flllie1iczo11a ::.ostaje akrem 11wlas:.c:.e11ia. Podobnie jak :.awiq::.c111e pr:.e::. 
emig rwuów polsk ich Towan:_vs1wo De111okmrvc::: 11e. Mickiewic:. głosi 11 iero:.d::: ielno.\'( rewolucji 11 arodo1Vef 
i mvolucji spo/ec::.ne)- ( .. _ J 

Uka:ujqc okres przemia11y M ickiPll' ic: b_majmniei nie c:::vnil go okresP111 sch\'/kow\'111 pa1111jqcej 
wars/W_\' spofoc::.ne)- Spoiec:;.e1isrwo 11 · "Pa11 11 Tadeus~u " j e.li 111/ode. bogate I\ ' si lę 7womą. idące 11' 

młodym poko/e11 i11 ku posrępoll'i , odporne wobe - //'ttc i: n obl:vrl1 i mimo prvwa/\' i IVttl'ni u111iejqce 
->lwo r::.yć wobec carskiego wborcy 1Vsp6/11y j im11 bojowy. Dodwnie 11011'1' piern ·iaslki po1rafi pr:.))mmrn( 
Soplicowo, ogni ko lmdycji srnropolskiej. repre;e11111jqce 1ę:y:::nę 111ora/11q i_fi :::yc::.nq, r::.qdnoś( i 
:::apobiegliwm'l' . . 1·10.rnnek serdec::.11v;: ludem w/ościmiski111 . 11 iezmąco11q ll'iarę religijną. świadomośt' 

narodową i go 1owo.(ć du pmriotyc::.11yd1 ofiai: I pe łen .1i/ ,"y1nJ111ych .1es1 Dob1- _1•11. sied::. iba s:. lach1~ · 

11i:-.s::.e)- Włada lu ciąg /o.fr'. tnva/O,\'(. 11ie::: 11is: r :::al11o.f1' :::dmwego. b11jnego. :-_vc ia ::.biormrej psvchiki 
polskiej. króra .~en-em i c::._rnem polmfi wlqc:::yL' s ię 1r wielki 11101111mt d:. iejów. 

Op1y111is1yc:nejes1 więl' o.l'wiet/e11 ie proces11 ro: wojowego !'o/ski : ale 11ie os/11bit1 ro bystrości 
krvtvc::.1U!iiO spo1r~e11 ia na rysy ui e11111e. Tv/ko j est 10 kr\'/Yc_1·w1 miilljąn'. Poema111ka:.11je_fa ::.ę 111i11io11q. 
111 i11ioną be::.pOH'rot11ie. itad ktrirq pr:::y kmfcu epopei óJlllbolic::.11ie :::achod::.i .1·/mice - ::.espół "o.rra111ich" 
według po11 •wr::.tuącego sir okrefh,n in, które nale::.ato do 11/11/Ji rmvc/J ep i!Nów m111m11y ::.11111. 01ó: 
be::. w::.ględny kr\'fycy;:Jn wobec pr-es:;_/m'ci posiada :;mL1: e p if( tllO ~a/11 , 11 '_\'l'Zll/ll. ::.r:.11u111 ia 
ndpowied:ia/110.'fci :;_ sieNe 1w pr::.odków. M ickiewicz :oś nie c:::ul :.al11 do pr:: Ps:;:/o.( ·i : _1yq1·e1 11 · blrkicie 
wspom 11 ie1i . Pr:::eci1·rnie - 11 ·d::. ięc:::nyjej był :a 10. ::e się włącza/a 11' j a.rno.fr'jego d::_ieci1i.11wa. ~e 
pr::.t>pojo1w bv/a slmkem i powien~em Li twy i pPepe/11io11 a po same kr(ll ice pol.1kościq s:::c:.en1. ~e nie 
bvla obc::.y::.nq. ll'_l'fil1C111ie111 . ::.w11ę 1em he: owoc11vch .~:amowń się emigrac;i. Wd::.ięc:ny bvl 1ej wk. 1ak 
wd•ięc::.11 i jes1d111_1· rod::. irnm ::.a poxodf( lai d::i eci1111ych, jak wd~ircz.11i jes1d111_1• swrym krell'nym. s/l/r\'m 
pr::.yjacio/0111 za IO. że sq c:.ę~C'iq 011 •w·/1obra:ii11· 111ilych, he::.1roskich, da lek ich. bard: iej 1ws::._l'ch ni::_ 
1rs::.ys1ko. rn d::J.{ nas:::ym :wiemy, bo nie podległych ju " 11 ie/Je:.piffze11.1·rw11 ;:,m ia11. nie dających się 
(}c/ebra(_ \Vid::. imy ich s/abo.fr i. i ·h wady- i 11'.\'f omi11a111v1e z 11.1'111ieche111 : 11i1' myil/imy c:::y11 i{ w nie 
wyr:;11tu1v. Nie będ::. iemv ryc/1wad11aślado1-1'al'. m o~e 1w 11 'er nie będ:. iemy nwfladowaL' pew11vch 
pr;::y111io1ów, nie do.110.mwanych do dnia d::.is iejs::.ego - ale nie pr:.1-j d::. ie 1w111 do głowy wad;:.i( sir::. nimi u 
ro: nie bęt/-iem'' ich naprawiali. nie bfd~iem1' ich ideak Oll'l tli - kochamv ich wk i111 i . 1an bvli 1111pra11 •dę 

- ::: w.1:ys1ki111i (11ies::.kodl i11 •v111i Jll f. 11·e wspo11111ie11 i11) 1rnda111i. (. -. ) 
Mickieivic::. :;dnbywająr_1·jako c::_/011· iek i jako arrvsw com: 10 nowe wadia m::.11·0111. 11ac::.el11ych 

bohaterów swoich 11ka :::ywal w :;111ie1111rch_fa :od1 ic/1 i;wo /tl( ji. R_ffe1-.1k ie11111 parriocie Walreroll'i ~vc' ka::.al. 
cie11)ie(. 111·1111ifoll'a( i ginąc' pod tragiczną mm·ką wielk iego mi.1·1r: a kr:r._, · ~ackiego Konrada Wallenroda. 
W "f)~ iadc1 rh " Gu.1·1mvn. odbicie ja:'ni w/a,o;11e1. 11 • id::.ącegu 11 ' 111i/o.\ci erotvc::.nej wa lor nnjwy:-. .1·:y :w·ia. 
preks:ralcil 11 · Konrada. k1óry c::.11je ·ię wcieleniem cierpiącego i H•a/c: q,·ego 11orotl11 i sima po jego 
ll'Od:;os/wo. 

Now\'111 G11swwi:111 i nowym Kunrade111. i nowym Ks ięd::.e111 Pimrem je.11 Robak, k1óry od 
mlod::.ie1ic~ego il'archol.1Ma i od wi11y ciężkiej id::: ie drogą /'Oknl'\'. ekspiacj i. lwmi: 11111 . d::.ia/ol11ofri 
i.o lniersk iej i konspiracyjnej. męc:e1is1wa H' .1·/u~b ie m1rod1m·e1 ku s::.c:y10111. Ale w pr:r.e111 iwwc/1 swych ten 
bolw1er o gekie m11iclw-~o /11ier:::a . o .1·/owie pmstym. dosadnym. rnbas::.nym. u rea/isryc::.nie :::ary.1'm1•m1ej 

fi::.10110111 ii 11ie 1es1 jak Konrad :: "D::iadtJw" 1w1clmio11ą samOlnic::.q jednostką m111an1yc::.11q: :::ro.<niętvjesr 
::: g n111 rem :.ie111.1ki1n. md:.imHn - je~/ hliskim ogółowi c:;_/owiekiem i Polakiem. ( __ _ ) 

K res drogi Jacka 11ka:::a11y jesl w obra:ie świer lam·m jego .1'111ierc i: 
__ .„ promyki olonec!.ne 

Wpadły pr::.ez s::.yb_v jako str: cJ /v br vlwumve . 
Odbil_v się na łożu o chorego Rłm1 '\' 
/ 11/Jrn/)' 111 11 ::. lu1e111 obli ze i skronie. 
Że h/vs:z.cza/ jako _{wif( t1' w ognistej koro11ie. 

0 ::.lcico he roic:_11ą g/0 11'{' ko11 aj quil:iu aureolo .\w ię10.{c i. Nie anieli ją pr::.y11oszq - przyno.l'::.ą ją 

:wvkle i 1y111 c11dow11 iejs'-e pro111 ie11ie słmirn . One też dwukrotnie aureolę two r::.q doko ła głowy ::: łowwlosej 
mlod::.i111kiej ZMi, ce lllmlnej po /aci kobiecej .Nimb slunecny ;:,bli::.y ł do siebie dwie 110.1w ó 1wj: 11pe/11iej 
odmienne. a j ednak mające jakieś pokre1vie1is1wu sw 1w wi1ka 11 · .1'wiecie poet l'l'kim epopei rea /is1yc:nej , 11 · 

którvm każda::. nich górnj e nad grupą ksiąg i obie nujsi l11 iej chyba są ::. ro.'illi (:le z pols/.: Q.l'c ią d:. ie/a_ 

. "ak11t"f.;h \\· ,1p..l.i 1'h\\~ ri l li·• l,1'111i1· p1 · 1~ pi1 ;I\' 

~\\Oj '"' f l1.1111d1 , dl11 i.:- i . C' •·11!k·m· a11.\ , k11 ; I~ 
.l.ik w.ti bu.i 11l1111:1c1 d 1) usl I-i'' pr·1~r i „11.d , 
\\ '111.1 1 poliuki j..1k łi;111i1; , 11 o .-,. :1 l'l1 k1wi:1 111bh„11.d 

Z;1 ... 1111;il " pol pn11i1 -ki. ~· · i:n.;-n:il w J{l:i h pni b1·1111· l1 J 

d 11 pl111· \l' )"ł.d I 1111•~11 i· ały 1.1p.l" d11rhc1 

1.1gr.d 
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Ro111anry:111 , ro:.kocha11y lt' f t111lt1s1yce m .1alca111ej, w c:m/11rd1 ;,jawach kobiecnh 11ie srwor::rl 
n igdy pos1aci bard:ie1 e1eryc:11ej. ::wieirnej, ba,1'11 inwej jak uroc:.a w I ll'ych lekkich mdwch Zosia. A 
pr:.ecież. 1110/.:s/11111111 poe1yc11o:fri osiqg11 ię 1 e 1es1 pr ::1· mi11i11wlmm poety::;oww1i11 - pr:ecie~ la msalka ro 
:: wykle pr<we polskie J:::iewc:ę s:lac/1eckie. 11'iejskie. 

W .l'wim poe/\'C;:_110śr· i eposu real is1w·::,11ego - M ick iell'ic- wlqc:::vl d1 l'ie 11a111•r=.s::e wartol'ci 
poetydią~o .l'wia1a mmw11_1·::11111: 1y1r111i::.111 mę~c::r:::11yi11icie111skuśc' kobit'!)'. { ... ) 

Ttmo111 rtmwnryc::)1V111 spr::y jo l 1t• epopei Mickie11'ic::.ow1/.:iej /'Oe11wr /1iswrvc::.m'. 1:vw111 

realistrc::.n_r111 - puemar obyc::u;owy. Obu ::.a.I' :lqc:::yh sir lwrmrmijme. Poemar /1i.1101:rc:11r ukawl Po lskę 
w dohie Napolemiskiej, 1111 ·_wla111i/ n •alkę o 11iepodleglo~(. m ::s:::e r:::yl pc'rspekJywy 1w koniec wiek11 X\ll/1 11 · 
opo11•1e.fr iach s1ar.1::e1 ge1Jerncji i w ko11ce1rie Jankiela. ( . ) 

Poemar obl'c:ajow1· poc;:,q1kowo 11·ys1111 ·a s ię 1w pla11 pie1w.l":.y. gdr 11 ·/ada obra:. :yciu 
:.biorm1·ego i obvc::.a111 1w i le pril i lqk. ogrodó11· i la.1·1)11• 11ad11ie111e1 i~kwh wm:.::. prcu·111ącv111 i, bl/l\' iący111i 

.1if proces11jqcymi , ię l11d"!.111 i. Polmrnr1 ie 11koro11011·,me koncertem 1w rog11 swrrn Wo1sk iego. kierownika 
lowr>11· i poet1• ,1·111ros::lac/re1·k iego .\wiatu. ,ęawrd::iar:.a 11ie:.rów1umego --je.1·1s:::cy1oww11 111 0111e111e111 rego 
:yc ia ::.iem ia11 i p ran·11ikó11: Do wątków ro1111111sowrch i sądowvch do/ąc:a sir ahjo po/i1_1'c::.11a Ksird:a 
Robaka. kt1/1-:-· pow1·w11iem litew.1·ki111 rhce 11pr:ed::.it 11adej<c ie wojsk Napoleona. Tlwa obm:: 
nbyc::ajo11•os'ci. gdy obok frodowiska ::a1110 ::_11ej s:lacht\' 11ka:ww ::.osraje w clwrak1ery.1·t1•c:110.1'ci .nvej 
ruchliwej i glol11ej ll'ios/.:u .1: /m-/1ecku. ::afria11e/.... Tema/ dalo::.ej aki ji daje 110so11·m 1y 11 iekiedv ::11·_ff-UJ 
prmvm·, rac~ej prn 11 ·11e 1Jad11::,ycif . :aja~d. eg:l'kWoll'w1ie : bro;11e de/.:rNu s11dowego. :::bmj11e ::a)fcie 
1pomeg11 111ajqt/.:11. /111e1we11lJll 11ojskm1ego odd: ialu rosyjskiego, krórn po:wala o,'wie1/i( metody r:.ądó11 
rnrskicli. dopmwad: a do bi11ry :: Moska/11111i, do :m111111ife.1·rm1•m1frl hi1110.l'ci, rycersku.fri s; lad1ty i 
podpor::.ądkowania ::margtill' i pref(!IJS\') jed110 /i1ej pos1awie 1111rodoweJ. M{lhl]ą sir 11 • 1ó=.111>ch 11 wme11111ch 
bitw\' cechy polskiego obyc:_aj11. Iprawno.5( s;:lad1eckiej .1::abli, 111rnga jed11ok sk11pia .lir 1w .1:::vbki111 tok11 
tlecwllui1cvd1 : d111::.e1i. A gd1• ws1r:ąsająrn .1woją w1•~y11ą etvki . .1 kra111ym pm·::.1wie111 odpol1'1erba l110.fri 1 

pru.1101q r..ec·o11 ·ego .1·/(Jlrn .1puwied'!. trog ic:nu Jacl.:11-Robaka 11k11~ 111e ~ro.:in ięcie ,1ego ?yciu :: 111a~11acku

s: laclreckq 1::.ec::y 11 •isw.fr ią polską . :jej poliryr;:J1rmi 11·.1•tr;:qrn111 i i:: walką pr::eciwko niea·oli 1wmd11 -
górnje jednak nad 1/11111 ::.biorowrm osobisw.1'( polfÓW puku111iku-pa1riot1'. \Vm rn ro::./ewne 1/0 pq::.a~OIV<' i 
sp11/ec-11e. IO\\'ar::vskie i k11/111ro/11e ksiąg poc::.ąrko11'ych 11 d~rn księgud1 o.1·1w11id1, 1,- których ziemia 
li1ell'ska wira tu-mię polską pr::w· liod:ącq pod s::1r111da rami Napoleona. \Vrarn w krasie spo1ęgowa11ej 

krnjobl'(I:: 11ud11ie111e1iski. Wrarnjq 11 · 11 r1 .woj1111mc_1·.1ry111. clio( 11,;miec/111111i ro::.::. loc011y111 , .\Ct'11y 
do111011 •ego i gro111ad-kiegtJ ohyc-:a,111, p1::.eJml'1' ll 'J'.WkieJ k11 l t11ry 1nwar::vskiej i :ui111erl'sow111i 111111·.1/m1•vch 
i 11c:11ciowych. Uka::ana : oslllie i 11fo ·ie111 iu11" dow110 R::.ec:pu.1poliw ;z/ached:a :: pogodą i swobodą, i 
dostatkiem wiej1·kiego :ie111iw!.l'kiego ~yc · in. :- :.a/erami i wadami, i .1'111ie1::110.<cia111i, ale taCe ~- pięk11e111 
.1wy111 i dosroje1i.1·n1 •e111 - i po~egna11a 11· promien iach :achod:qcego simira 11 · im ię 11 ·_1•7s:Pj 11ad 11 iq 
pr:.ys:/o.1'ci. I ... ) 

S1·metyc::110.~t1 .11w1owi 1·ed1f 1)1w::;i Mid.ie11•i1·::11 . .lego nrcyd::ie lo rea/i:.11111 pr::.epojrme je1·t 
poe::Jtl m1 11w1tl'ki . Epopeja 1111mdo1m Pol.1ki p111m11ci11· ma 11 · H11111er::t- 11 We rgili11s:.11 . 11 · fo:-;;ie, w 
Coe1he111, '" Wu/ter Skocie i w Koclu111owski111 . i 11• Krll.lid..im. Poe111a1 pisw1yjuk gdyby 1w chwal(! 
prowincJi ogamin 1ie/11ir cl'ch i dą 'l'1i ogó/11011amdmvych. ~\'.)·kll'i t pa1rio1y:11111 i 111e11blaga11e,1 ll'/'Of!0.1'ci 
H':glrde111 cora111 wcltlw1iu blask i 11apolemi.1·kie i do 1m1·w-::.y.11wa polskiego 11·pm11·ad:.a d11r:::r111eg11 
sympmią uc:.(· iH'l',~O. d::.1el11ego Moska la. Ukochm1ie ll'ieme pr::.es:.lo.fr i ląc::Y sir- :: otl1'iernnie111 
perspl'kt_\'W 11<1 pr:.emiw1_1·. 1/ll pr::y.1:. /(/.\'<' /eps ::.ą. P1;;ywiq::.m1ie do sie/.1·kiego .1po/.:oj11 i ogra11 ic::.0110.fri 
::ie111 imiskieg11 by/li /)m/a się;: cel'l111Jqn111 PolaktiH' rell'ol11cyj1Jv111 11111ilowanil'111 11·0/110.fri. 

811r::.e i biJ/e 1wmdmre i usohisre 11•11ik11rly w g/fbie poemu111. Opw1oww1c : os1aly one 
dojr:11 /11,\ciq ll'ie l /.:q (·: /!Mieka i 1ilq m::;'(/.\'11i11jąC'ą (1rty:.i1111 i daly w ll',l'l1ik11 prosty a rnd0\\'11)' poemut 
koiqcr . 
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Alina Witkowska 
Mickiewicz. Słowo i czyn 

~by symbolic::.11e 11arod<:, i11y Konrada z "/);iad6w c::.ęśc i fil" clicio/o się odnieś{ do samego ich 
tw6rc_v, moi;na bv powied::.iec'. :ew Wielkopolsce Mickiewic::. osto/ecz11ie pm·:ul'i/ rolę r0111m11yc::.11ego 
bo::.vs::.c::.a literackiego i wcieli/ się we wz:ór poety narodowego, wraz :: w.\;y.1tki111i konsekwe11cjami, jakie 
w::.6r te11 nir5s/ ze sobq w polskiej r::.ec:yivistości polisropado\\'ej. Nie tylko więc podzieli/ /o.s e111igra11t6w, 
ska ::.al się na wvg11anie, ;: którego nie mia/ już. 11 igd,· powrucić do kraju i podjąl' nrwartq wal kr;: caratem. 
pnr::.11cajqc w ze/ką taktykę ochro1mq. Uc::.ynil ll'ięcej: .:. ca lą wnwofriq p01rak1mval w sobie s11"obodr 
arrv.l'fy. pr:edkładajqc nad 11ią oboll'iq::.ek i służbę: pisarską . Z niehvwalq 1io11s~a/a11cją , a nawet pogardą 
traktoivm' potrafił s1roje 11ie::.wykle ta/enlv i swój cudowny dar poety. każdą ilo.<ć sil i ,·zasu hojnie 
wvdatkujqc 1w to, co nie wwlawalo mu sir ji-aszkmni. co by/o c::.asem i służbą dla i11nych. Tni cz.lo iviek. 
który nie wystr~e/i/ ani jednego ladunku i nie w~iąl ud::iału w ~wfnej bi1wie. sflll sir i o!nierzem walczącym 
be: odpoczynku na europejskich pniach bi1ivy o wol11o;'c'. Wo/110.l'ć Polski, wo/110;'( ludów, wo/noś{ 
człowieka. O te ideały bil .1ir ze ~1 ·s::ystkimi: : carem, krrilami. pełnymi fais:u parlamenrami. z /11d±111i i z 
Panem Bogiem. Wybrał los sur011y i niewd:ię:c::ny, : czasem nitpr:_>jamy poezji. u wkże ;yciu, 
bogatszemu przecie:: w 1110:,liwo.l'c:i i wybo1y nif. slu::ba żołnierz.a ciągle gotowego do ataku. 

Znając da lsz;y bi;;g iego ~ycia pełnego znoju i udrę:ki. :: tym wirk.1zą sympatią patrzy się: na 
siedmiom iesięc>ny (s ierpie1i 1831 - l111y 1832) okres pobytu poety \\ ' Wielkopolsce. \Vjpe lnilo go ;y ie 
podobne do tvwar::yskiego stylu bróa we Wlos::ech. (vie f, e ll'fród rorbmej przyrody. swojskich dworóH· 
s:lacheckic/1 i miejscowych pifknv.fri płynące. A ów argument .1wojsko.fri, odgrywał 11 Mickiewic~a mię 

::.gola nie do przecen ienia. Poetę: bowie111 ::ac::{'/\' we Włos::ech nawied~ać Irki przed zrndzo:iemc:eniem, 
przed oderwaniem od fyll'ych : rr>del jl(zvka i ohvczaju. 1\1/ar:yl o parotygodniowych chociaiby 
"reko/ekc1ach" w jakiejs' hibliotece polskiej i ws-knil :a soc::ys1q polską ro:mowq. Ws.::ystko ro po ra 
v.1·1atni dane mu było w Pozm11iskiem 1v/w'11ie. S1ąd reż !llk chciwe rvz/ubow1Jnie się poely w 
cod::.ie111w.friad1 życia . w jego r6::.norakich przejml'ach sprowad::,ających pojęcie narodowości do tego. 
co ;wvkle. dotykalne i poniekąd oc::,n visle. R:ec: ;as1111 moralifri i w to :mwkowa11ie ::.ycia wv.1tmvili 11111 

rach1111ek. 11ia1ąc z.a zie, if:. po/oll'al i koc/w / się:. gdr inni ginę:/ i pod ku lami. S::.koda, ~e 11 · imię 
km1sekwe11 cji 11ie mieli 1ak~e pretensii o napisanie "Pana fodeus:a ". kt!in• he: Tej kąpieli w swojs~c::.y~nie, 

jaką pr::yniusl pobyt w Po~nwiskiem, nie d1J si(' pomy§ld i 1w.1jH~ w11iej nigdy nie by/by ::.1·ea/i-oww1y. 
D::.irki bowiem do:m111ej w Wielkopolsce ma/eria/ne; dotyka/no fci slrnj. :c::.y::i1y mógł się dokona( ów 
111agic;.nv ;:.abieg : cza.iem ::.realizowany w "Pa 11 11 Tadeu s::, 11 ". TiJ, co bmw/nie 111racone li' żrci11 . wsto/o 
abso!umie odzyskane w poe7,)i. Lud::.iom pr-:.e: historię odciętym od :.',n5del ojc::.ystv.<ci ::.wrala mw 
::w1'Óco1111 w wielkiej poe~ji , wvk11pio11a spod władzy c~as u - 1111 id miertel11iona. 

Pojedynek~ c::.asem hi.1·tor1·cz11.wn nie wydaje się \\łs;:ak~e \1·v/ąc;1111 wlao'ciwo.1'c ią epopei 
litewskiej. Właściwie mo~1w powiech)e<.'. ~e w tr:eclr swoich \1·_vbitnvch 11twomc/1 pisan.vclr po powswniu 
!is1opadoH'Ylll: "D::.iadach " dre::.de11skid1, ''Ks ir-gocli narodu 110/skiego i pielgr::,ym.m1·a pol.1ki;;Mo" om: 
"Panu Tade11s:11" Mickie H· ic: prr5h111e na n5j1e ,1/Hlsobv porljqL' \\'alk\' o m1rr)d. o jego pr;,ys::.łok. o PQ/skę 
nie redukowanq do realnego ks::.ta/111 historii. Wvłamvwanie ::_ycia polskiego spod wład:1wa historii 
dokonuje .1ię 11· kilku planach c::.a.1mryc/1. A Wi('< polemiki :r llS/ ó/c;es110.1'ciq o 1i·spólu.e 110.(1' 
i pr:ys~.loś( To pr:vpadek ' 'Ks ii]I~" ~aa11ga:mranvch \ V akwalnofri polirvc~ne s1•t1wcji polskiej nru:: 
europejskiej. 1wor•o11)'(''1: 111y.1'/ą o rvch/ej i be:po.l'redniej ingeren,ji w lf r::.ec:ywisto§(. której c::.as 
odmier::.a w/a.foie ::.egar hi.11orii. A 11•s:.ak::.e dynamika ideowa i historio::.ojia "Ksiąg " jes/ wk /Jard::.o 
skieruuww w pr-:vs::.lo.S'(. ~e lda.friwi1;· mi11i111ułi311je cza.1 tera"!,11 iejs:::o i'ci i syt1111je naród w perspekr:vwie 
s:c:ę.~li1vejfeder(l(ji 11•0/nrc/J /11dóll'. "Księgi " od:ysk11jq więc dla Polski tak:::e c:::111· prz.ys-/oki. 

"D::.iadów c;:;ęśc' Ili" wpisywa/a sprawę pol.1kq w 1miwasa/11v 11klad sil dobra i : la . Boga 
i S::.ata11a. m:gry1rnjqcy się 11• miryc-11yc/1 wy111iamd1 c::,11>11. I 1·'101' w "D::.iadach "jako dramocie 
opemjqcym k1.111s::tow11y111 11klode111 wielop/as:czvwowej r:ec:ywi.110.l'c:i lite rackiej wvs1ęp11je kilka miar 
c :as 11 , c;:.as mitu wydaje się najbard;:.iej :::aa11gOŻOH '011y 11 polemikę pr;:.eciwko 11 ·yrokv111 /1i.l'lorii i 
it·vpo.rn:rmy jest w 1wjwirks::.q mot ol'alajqcq. 

"Pon Tade11s::." 11ie tv/ko pr-es::./o.1'c' ocala/ od ;:.apomnienia. ale 11M111wwial cv111im1111n międ:::r 

c::.t1sem pr:::es::.lym (/ 1ern:.11ie1s::.ością . Poka:vw(I/ w/odc. ::.q sill( 1mdnji. kl<}m nie dll)e ro::erwa<' :::_1 da 
11arod11 1w :m11rs:alq .<wie1110.k i nęd:nq tera~11 iejs :o.<:c'. 
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Jed11oc::.eś11ie ks::.talr tradrtji for111owal wk. aby poka::.a( w niej ::.ac::.yn nowych idei wieku i uc::.ynit'jq 
podatną 11<1 skojar::.e11 ie ::. postępem. ::. duchem pr::.em ian. be::. którego "Pan Tadeus::." b_vlbv r::.ec:ywi.frie 
tylko pięknym "kmniPniem grobmrrm" polo:o11y111 1w da\\'11ej P lscP. 

W IYlll wielkim poetvcki111 tn·pNk11 Mickirll'ic::.a pr::.es::.lo.fr' 1 projl'kt pr:-y.1::./ofri. c-as min iom· 
i te11 . który pryjd:ie. parły ::. dll'óch ~lrlm 1w wyobra;.e11ie o tera-!.11iejs::.o.~ci. ::.111ini111ali:oww1ej i jakby 
11ieistot11ej po.fród potęg i tPgo. co bvło i będ::. ie . Pols/...a dmww i pr::.y1·::./a lqc-ylv się ll'ięc w "prall'd::,iwą" 

hi.1torię 1111md11 111e tylko /agod11ie pr::.ekroc::.ającego 1rą.1ki pr::.esmyk teru::_niejs::.oki. ale aknw11 ie 
pr::.N'ilt'ko niej ::.11 ·rri(·o11ew1. Naród od::..1'.1·k ;w11/ sw(ij c::.a.1· pr::.es::.ly i m•q c:asow11 11ieskmic:ono.1'( nie rylko 
po w. 11by mia/ silę pr~.e11wm'. rak"e - jak dowoih1 "KsirRi " - dla mu~li\l'o.fri ~1 ·11/ki. rrktyw11ości 
po/ityl'::.11ej .1kierowa11ej pr::,ec i H·f.:11 11·i11111fowi ::.Hycię::.nJw i ::.all' /os::.c:011ej p1-e::. nich do111e11ie c,a.rn: 111 

i tera::.. 
. .. ) Je.11 111 ( 11· "Pm111 Tade11s::.11" - pr:.yp. red.) podję-w lieroic-1111 próha 11r::.eciu·.1·1m1·ie11i11 sir 

skmjnej hi.1·trJrY:111:ii h_1·t11 c::. /owieka i degrat/{l{ja pielgr: .1'11u)w wy:.11/ych : ojc:::y:.11y. cierpiqcrch 11t1 :11w1q 
e111ig ra111om 1n·-ysrkich c::.as<h1• chorobę wykor::.e11ie11ia i 11iepr'-ystoso11·a11ia. Jest wre~::.cie 11ka::a11ie rakieJ 
11or111y ojc::.,1".110.<ci, krórej schrrm i1'11ie111111o: e byc' ka~dy polski do111. j ego rradycjll. ohyc::ąi i po pro.1111 
odręlm1· .11ws1i/; reali::.uw1111iu b_1·111 c::.lmrieka. D:iewięmasrowiec:ne :._1·cie Po/akli11 pud ::.aborami. 
lireru ·ka pop11/amofc' rypu \f(lrego s::laclicica 11a roli i bialeg11 dwort1 - .1:w11bo/11 poilku.fri, 11awiq:vwaly 
ciągle cło 11 '::.orca "Pana Ti1dell.\-a" i 1·::.erpa/1·::. 11iego s::rukr ładu ::._1•1·iu. opomego ll'obec " ll'ypatlk1iw 
sr rt1111ie11io ". 

Pyra11ie ws-a":" . c::y ta od/..opa1w pr-e::. Mickiewico litell'.1ka Pompeja - Sopli ·owo 
r::.ec::.nri.frie jesr 11adal oberna w /IW , c::y re" je,1 :'.1·11 ·m d::.isieis::.v jest ~vwore111 wylqc::.11ie li1eracki111 . a 
:;wyc i ę.1·t11 •0 nad c::.a.1·em ::.wnyka .1ir jedy11ie li' triumfie ll'iel/..iej .1::1uki. Tak ob.fi re boll'iem "w.1·padk<il1' 
s1rnmie11ie" pr::.e10 ::.yly ~ię 1wd Po/.1·kq. rak od111ie11i/o si{: :vcit' .11wlec:11e i ob1·c:.qj. ::.e ka~d1· 111cig/11v 
ll'tórml'llc' ok1::.vkoll'i: "O::.i111i11y" Bl'l'e11111 : "Gd::.ie re lmr d::.isiap ... Gd:.ie ft: dwory! ... " Jaką: ll'ięc .>:a11.1'' 
111in' ohecnie mogą re 11•s::.ysrki1: w: 11.1y d1wlrnll'e. /...Mre rerili::.owal bqd: w1racrr ial "Pan Tmleu~::." 

i ohcoll'a11ie ::.)eJto Soplico11·em. <i11·c:e.my111 "ce111ru111 po/1::.c:.y:.11y "'! 
A jednak ll'ydaje sir. :e · ią.t? le r!..11'iq 11 • "Pw111 Tade11.1-11" W!11sy 11·sprllc·::e.me. :::wiq::.cme ::. 

i .1111ie11icm c lm1'1c'/..a jako istotr .1polec::.11ej i r\'lmem :'.y ia nigdv nie ro:samego :: 1'.''l11w111 l1isrorii. Owo 
pragnienie lad11 i poc/111'11/o por:.ądlw . Juko prae/e111en111 :rd11, pr::,edw.l'tawimt<! c· /wo.111wi d::. iejci11· i ich 
g1rn /1m1•11c') pr::.e111ie1111ofri 11i<' 1nr>~e hw' 11ie11 •spó/!·::e.1·11 r>, [:dy:'. 11iew.1prilc::.e.111e 11111.1ia/ohy bw' 11 · ogrJ/p 
:,yde. \V.1;:y.\lko IP. rn poe11wt Mickiell'ic::.111110 do powied::e11ia o idrlfi, jako 11ie::.bywa/11w11 .1k/11d11ik11 
lml:kic•j eg·ystencji. by/o winl::q wyc::c' rtmięf(/ :. lak pr:ej11111jąa1 do:,11(111egn lorn c::.fri11•iek11. :e 11111.1i byc' 
d::. i.1iaj. jak hylo 11•1iwc::.o.1, pr:e11iklill'\'ll1 ro:p11:.na11ie111 ::ie111skie110 by111 /11d::.i. I j e.11 ::.ara::.em raką prribq 
oswoje11ia l>v111, 11/1y 11iósl 01111ie tylko m:pw: i cierpie11ie, ale rakf:e 11 koje11ic'. rt1d(J.l'c'. piff.:110. C:.lmviek 
je.1·1 i wk~e "prakie111111alew1 /mu". krórv 11111 .~i 111ie1' swP ::.1e111skie gnia~da i puc-ude il'l1 he::.piec:.e1i.1·111 •t1. 
Ka:da idylla je.11 opmrie.friq o dm1111-g11ie"d::.ie. 11 /agodmm i.1 111h'11ił1, w k16n•111 byr i lti.1·1uria 11ie ra11h1 
r··/oll'ief.:11. 

"Pa11 Tadem::" SW\'11111011':11y111 10111' 111 id\'llic-nr111pr::._1w11)ci/11iegdv,1' róll'11m1•t1gf s;:alo111 
po/1·kie,((o ~yc· ia. 11iebe-:;p iec::.11 ie pr::.ed1ylm1_1·111 ku gro~ące11111 ::orr uą dwo.1mvi hi.11orii. Ale Jako prawda o 
losie c:l<m·ieka i jako filo::ofia i.11nie11ia, kIÓl'I! 11111si 111 iec' wk :_e :nl'(ij bieg1111 idvlli. jesr "Pun Tude11s::" 
k.1ięgq orwarlq k11 t.:a:dej w1pri/c-e.mo.l'ci i w/a.leiwie jest piso11y dla ka :_dego ::. nos. Buch bowiem 
prag11ie11ie. a więc duje re" 1::w1.1ę 11ie11.1ra1111ego b11d0\l'tllli11 ~-1·ciorw1in ·:e[?O /ad11 Soplicowa. od111ie1111ego 
w rt>a/iac/1. nie 11· sll'ej duchm1't'.i i.1rocie: bwu :.rc:fill'ego c-loll'ie/.:.11\\'i. 

l1/ęd11 e 11•s::ak::_e by/o/Jv pr::..1p11.1::.c::e11ie, : e "Pan Tadeu:;:: " In pue111c1111'Wllie 1::011y p1::eci11' hi1wrii 
hąd.; 1milmitfC\' w1·111i11ąc' hi.1wn·:.aci1' :y('/a. Idylla 11i1' je.1t \\' 1101ęci11 Mickiewic::a a11tvl1isroriq. rac:ej 
lr i.1· 1orią :yll'ą . orga11ic::.11ie osad::.w1q 11· .111b.1Wmji : ycia. 11ie podd111u1 dokr1)'1rali::.mji i spef.:11/(1()0111 - jak 
::.wyki si{: 11·.wa±(I(' po<'fa - .rnfi.1·1riw. "Pw1e111 Todew; :: e111" opo\\'iada .1·ię bowiem Mick iell'ic::. po .11rrmie 
prawd :ywyr11. 11ie.ifor111ali:u~rn11yclr. 11ie ob11111arlyd1 w /Je-:;d11s::11ych kodek.lar /i. Jako public\'.\'1(1 pisol r> 
1w11 11 •ielokro111ie. a s::.1 ":.ewJ/110.~( Pol.1/.:.i. ji~ 111a/or 1111ika/11y 11• .fo ·iec i l' nwili:o11·w1.1·111. 11pa11-y•11·a/ wlć1.1'11ie 
11 · :_yll'otnu.fri rradylji . 11• 1pw11t111ir:ny111 poc::.uciu c iąxlo.fr· i :_yci11 dmrnego i 1r.l'prih·::.e.1 nef(o. 11· nl'Oi.1tym 
wtopie11i11 sir d11d1a pofaJ.:o.l'ci 11' 11ajlJard: iej cod:ie111w formy /Jyfll . \V 1y111 .1ysre111ie m1 .~le11ia 11 '.1:ys1!..o to . 
co by/o idyllą . sta\\'alo się ~ara~e111 hisroriq. 

.l111l.;i1 • l / p11~1111•1i1111\ 11ii llol l' '' ł ;;. 111/\1111 
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Ul. KS. B. JAŚKOWSKIEGO 3 
TEL./FAX 74·989, 76·219 

POLIGRAFIA 
Uszok & Uszok 

TUDEN 
CZYSTOŚĆ I HIGIENA 

Pelen zakres uslug porządkowo-czystościowych· 
- mycie okien. 
- czyszczenie wykladzin, 
- czyszczenie żaluzj i pionowych. 
- mechaniczne czyszczenie I konserwacjo 
kazdego rodzaju podłóg . 

Oferujemy ponadto: 
- odkurzacze przemysłowe , 
- zestawy ręczne dla sprzątaczek . 
- zmywarki ł zomlotorld do podlóg. 
- myjnie wysokociśnieniowe. 
- dozowni I do rnydlo I ręczników papierowych. 

87-100 Toruń . ul . Gen. Sowińsk iego 4/1 0 
tel/fax (56) 6598433, 655339 1-92 w. 33 
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ul. Wielki Rów 40b, 87-100 Toruń , tel.662 41 14; tel/fax 6230601 

ul. Rybaki 40a, 87-100 Toruń 
(056) 654 oo 57' 654 oo 57 



Dyrektor Naczelny - Jadwiga Oleradzka 
Dyrektor Artystyczny - Andrzej Bubień 

Tealr im. Wilama Horzycy 
Plac Teatralnv 1 

7-100 Torwi 
Teląfony: (056) 622-52-22, 622 -12-45 (seki:) 
622 -50-21 , 622-50-22 (cent1:) 
Fax: (056) 622-37-17 
e-mai /:kont akt@ikp. atm. com.p l 
Informacja w internecie: www.atm.com.pil-kontakt 

Zespół rec/111ic::nv: 
Kierownik technic::,nv - Ma rek Mierzejewsk i 
Z-rn kierownika. technic:neRo - Krzysztof Garstecki 
brygadier sceny - Janus::, C::,amecki 
§wiat/o - Waldemar Borwi, Slawomir Słowikowski 

1-:więk - Darius- R111kowski 
garderobiane - Da11 111a Chojnacka, Teresa Kmic::,ykowska 
fryzjerka - El~bieta G11utek 
rekivizwor - Ma ria Górna 
Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej - Krystyna Gajeivsko 
krawieckiej męskiej - Ja11 11 sz Małek 
elektrvc:11ej - Waldemcl/' Boru1i 
uk11stvcz.nej- Tomas ::, Baranowski 
plasrycznej - Lech Zakr:,ewski 
rekwi:ytomi - Maria Góma 
fry:Je rskiej - K1 ystyna Swnkowska 
prace fa rbiarskie - Maria Bro::,dow.1ka 

Biuro Obsługi Widzów 
czynne cod..,ie1111ie od 8.00 do 16.00. 
Telefony: 622 -55-97, 654-90-74, 622-55-66 
Ka a teatru c::ynna codziennie (oprócz poniedziałków) 

w godzinach JO.OO- 14.00 i 15.00- 19.00. 
Telefon: 622 -30-70 

W programie wykor::,ysta110: 
Tomas:: l11bie1iski "M jak Micki ewie::. " .. Świat Ksią~k i , Wars::nwa i 998 1: 
Juli11.1·::. Kleiner "Pnlskr1 w »Pm111 Tadeuszu«"/ w: J "Adam Micki ewie- I 798 - 1855. 
W swlecie .<mierci". PlW. Wars::.mva 1956 1: 
Alina Witko 11•ska "Mickie1rir::.. Sło 1 ro i c::y11" PWN, Wars::,a11·a 1975 i: 
/111 s1rmje do "Pww Tt.uleus:,a" - Michał Elwiro Andriolli 

Redakcja programu: Beata Banasik 
Opracowanie plasryc::,11e i skład: Ag11ies::,ka Ciesielska S. 

Wydrnkowmw 1w papier::.e EURO ART MAT 130 g/1112 - frodek. 200 xlm2 - okładka , 
dos1cm ::.011ym pr::,e:::. Firmę ECCO - PAPIER Sp. :, o.o. 11 · \łlirs::,awie . Od<hał 11 • Tar1111i11. 
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TEATR SERDECZNIE DZIĘKUJE ZA POMOC 
W WYDRUKOWANIU PROGRAMU FIRMIE 

ECCO-PAPIER SP. Z O.O. 
W WARSZAWIE, 
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