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A
dam Mickiewicz urodził się 24 grud

nia 1798 r. w Zaosiu na dawnych 

ziemiach Wielkiego Księstwa 

Litewskiego. Wycho„vywał s ię w Nowogródku. 

Jego ojciec pracował tam jako obrońca sądo

wy. 

Ukończył miejscową szkołę prowadzo

ną prza dominikanów (1815) a następnie 

Po wykryciu w roku 1823 organ izacji filo

mackich władze carskie osadziły Mickiewicza 

IV zamienionym na więzienie klasztorze bazy

li anów IV Wilnie_ 

Z Wilna wyjecha ł do Petersburga, a potem 

do Odess\' i Mosb''Y- Tu spotkał s i ę z rosyj

sk im życ iem literackim oraz działalnością spi 

skową. Zaprzyjaźnił się z literatami - spiskow-

rozpoczął studia filologiczno-historyczne cami: Kondratijem Rylejewem, Aleksand rem 

na Uniwersykcie Wileńskim. trzymywał się Bestużewem, a także z Aleksandrem 

ze stypendium, które po ukończeniu studiów 

(1819) musiał odpracować jako nauczyciel 

szkoły powiatowej w Kownie (1819 - 1823). 

W roku 18 11 wspólnie z najbliższy

mi przyjaciółmi - :\'lickiewicz założył taj

ne Towarzystwo Filomatów (Miłośników 

Na uki), a następnie Towarzystwo Filaretów 

(Miłośników Cnoty). Stowarzyszenia te miały 

na celu przygotowanie 

młodzieży do działal

ności w różnych dzie

dzinach życia narodu 

pozbawionego własnej 

państ wowośc i. 

Nieszczęśliwie za kochał się w Marii 

z Wereszczaków hrabinie Wawrzy11cowej

-Puttkamerowej. Na drodze do szczęścia ko

chanków stanę ło zawarte w 1821 r. małżeństwo 

Puttkamerów. Zakocha na w poecie Maria po

została więc jedynie Marylą, uosabiała w Jego 

utworach romantyczny ideał miłości. W roku 

1822 ukazały się jego „Bal lady i romanse", 

a w 1823 „Grażyna" . Rok opublikowania 

pierwszego tomu poezji Mickiewicza ( 1822) 

przyjęto jako początek epoki romantyzmu 

w Polsce. 

Puszkinem, Nikolajem Polewojem, Piotrem 

Wiaziemskim i innymi_ 

Po doświadczeniach z okresu rosyjskiego 

Mickiewicz napisał „Sonety" (1826) i „Konrada 

Wallenroda''. 

Zaczął wędrówkę po Europie. Następnie 

zdecydował się wrócić do Polski w celu przy-

łączenia s ię do powstania listopadowego. Przez 

pewien czas przeby

wał w Wielkopolsce. 

Później musiał wyje~ 

chać na przymusową 

emigrację. Zmęczony 

emigracyj nym życiem , w 1833 napisał 

„Pana Tadeusza''. Książka zos tała wydana 

w 1834 roku. 

Ożenił się z córką słynnej polskiej pia

nistki, Marii Szymanowskiej, Celiną, która 

urod zi ła mu sześcioro dzieci. 

W 1840 roku objął stanowisko profesora 

w College de France, katedrze literatur sło

wiańskich. Pracował tam pr7.a. cztery lata. 

Zma rł 26 listopada 1855. Jego zwłok i 

sprowadzono na Wawel w 1890. 
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Ada m 1\tlickic\.vi cz , litografia ,..,.g rrsunku Julil· n:::i 

H 
istoria powierzyła Mickiewiczowi rolę narodowego wieszcza i duchowego prZ)'\'-'Ódcy 

narodu, a z jego i.ycia wyrzucono wszystkie ni ewygodne fakty, które nie przystawa

ł y do tego hagiog raficznego wizeru nku. „Mickiewicz stał s i ę świętością narodową, 

a o świętości nie można pisać jak o normalnym człowieku" - pisał Jeden ze współczesnych kry

tyków literackich . 

Pierwszym opiekunem s puścizny Mickiewicza, żarliwym propagatorem jego kultu był 

Władysław Mickiewicz, najstarszy syn poety. Fakt ten zaważył na dziejach jego recepcji , jak 

i na kompletności wiedzy o nim, zwłaszcza w zakresie biografii; autor 4-tomowego 7.ywota 

Adwna 1\ilickiewicza (1890-95) stara! się wystylizować sylwetkę ojca wg pomnikowego wzoru 

wieszcza, tu szuiąc sprawy, które do niej nie przystawały, i niszcząc niejednokrotnie ich dokumen

tację (m.in. część pamiętnikóll' Zofii Szymanowskiej, poni eważ „dom poety w skandalicznym 

przedstaw i ały świetle"). Stanowisko takie, przez jednych podzielane, przez innych pott;piane 

i zwalczane, stało się zarodkiem licznych sporów i dyskusji, z których najgłośniejsza to wszczęta 

przez Tadeusza Żeleńskiego w 1929 roku batalia przeciw brązownictwu pod haslem „odkłama

nia" życiorysu poety. 

Lilcralura polska. Przewodnik encyklopedyczny pod red./. Krzyżanowskiego, Warszawa 1984 

J. Jankowski, Nieromantyczni romantycy, VVroclaw 1997 

.\L:irrla \ Vl·rl·szu.akó\\'na, miniatura, 
kh1rq /\. li(kiL'\\'iL'l. prze1..·howy\\·ał do smicrc1 

N
ajbardzi ej znana miłość Mickiewicza, W teJ „niewinnej i boskiej miłości" było 

adresatka wiersza Do M"*, uwiecz- z pewnością dużo przesady, ale nie można, 

niona w Balladach i Romansach oraz wzorem dziewiętnastowiecznej krytyki, przy-

IV cz. Dziadów. Maryla , a właściwie Marianna pisywać Wereszczakównie roli femme fatale. 

Ewa Wereszczakówna hrabina Puttkamerowa Zwracał już na to uwagę Tadeusz Boy-Żeleński, 

urodzi ła s ię 24 grudnia 1799 r. dokładnie rok który pisał, że „jeżeli ów nasz Adam, przypie-

po Adamie. VVedłu g świadectw współcze - czony do żywa żagwią miłości, skupił dotąd 

snych nie była specjalnie ładna, ale pos iadała nieznane naszej rasie napięcie żądzy i bólu, 

wiele uroku. \Nychowywana przez wcze

śnie owdowiałą matkę, odebrała „staranne 

nowsze wychowanie, znajomość muzyki, 

Języków, jako też literatury ojczystej, włoskiej 

i francuskiej". Adam i Maryla poznali się 

w roku 18 19 w Tuhanowiczach, gdzie znajdo

wała się siedziba braci Wereszczaków. Ona była 

już wówczas oficjalną narzeczoną hrabiego 

Wawrzy11ca Puttkamera. W lutym 1821 roku 

Wereszczakówna i Puttkamer zawarli małże ń

stwo. Fakt ten nie ostudził bynaJmniej afektów 

1v1ickiewicza. Pisał do Maryli sentymenta lne 

i rozdzieraJące listy: „Kocham Mario Ja Cieb ie, 

szanuję i ubóstwiam jak niebiankę; miłość 

moja Jest tak niewinna i boska jak jej przed

miot. Ale nie mogę poskromić gwałtownych 

poruszeń, ile razy wspomnę, że Ciebie straci

łem na zawsze, że będę tylko widzem cudzego 

szczęścia, że o mnie zapomnisz" 

aby w mistycznym przetworzeniu wyśpiewać 

swoje Dziady, nie jest to z pewnością zasługą 

prowincjonalnej gąski Maryli, przypadkowe

go celu jego ogniów, ale całych pokoleń pań 

swawolnych , genialnych samic, które tam, nad 

Sekwaną, ciałem swoim i duszą podsycały zni

cze twórczego płomieni a". 

A jednak to właśni e Marylę uzn aje s ię 

powszechnie za natchnienie i muzę poety. 

\1\1 zagajniku brzozowym w Bieniakoniach 

(obecnie Białoruś), nieopodal zrujnowanego 

pałacyku Puttkamerów, gdzie spotykali s ię 

nieszczęśliwi kochankowie, do dziś leży ka

mień z wydrapanym na powierzchni krzyże m. 

Podobno Mickiewicz skracał sobie w ten spo

sób godziny oczekiwania na ukochaną. Mówi 

się, że kto go dotknie, tego spotka wielka mi

łość, a jeśli już Jest zakochany, stanie s i ę jeszcze 

szczęśli wszy. 



W lisc1c do Józefa Jeżowskiego 

ivl1ck1ew1cz przyznawał otwar

cie· „Kobiety zawsze robiły 

na mnie wielkie wrażenie i zajmowa ły więcej 

[miejsca], niż były warte". Współczesny mu 

Adam Turno relacjonował 

to w nastt;puiący sposób: 

„Mickiewicz olśniewał 

m.;żczyzn psnością sądu 

i wyższością zdania, kobiety 

zaś czarował uczuciowością 

i tym, co Niemcy nazywa-

KJrolina / \\,1gn,n'1\\' Ko1v.ilsk1 - żona 

powiatowego lekarza z Kowna. Umilała mu 

swoimi wd 1. i ęk a mi pobyt na litewskiej prowin

cji. Choć poeta dużo pisał o Maryli, ale „swoje 

ognie" gasił w ramionach Karoliny. Po trwa

e"'~"'"-r"ll- iącym niespełna dwa latach 

romansie doszło do poważ

nego skandalu - Mickiewicz 

zn ieważył czynnie innego 

adoratora Kowalskiej, 

szambelana Nartowskiego, 

i został przez niego oraz 

ją Schwaermerei. Zawsze przez jej męża wyzwany 

wydawał s i ę być zakochany ' na pojedynek. Mimo iż poeta 

w każdej młodej osobie, 1 poprosił swych przyjaciół 

do której mówił... Wszystkie z Wilna, aby przyjechali 

kobiety bałamucił ... ". • mu sekundować, do poje-

Jo•hlJ - nieznana z na- dynku nie doszło. Sprawę 

zwiska zaściankowa szlach- zatuszowano, ale od tego 

cianka spod Nowogródka. ( czasu afekty Karoliny moc-

Był to romans nader prze- no ostygły, a Mickiewicz 

lotny, jako ż e poeta prędko skarżył się w liście do Zana, 
zapomniał imienia swojej ....., ______________ __. że Kowalska poczęła go trak-

kochanki i nazrvał ją pÓŹ- Poezja z cvkl u :\ luzv, Alfo ns ,\ \ucha towaĆ nader oficjalnie. 

niej Józefą. 

1\ nil'!.1 - o której wspominał w liścit' 

do Jana Czeczota. Miał nawet wobec niej po

ważn e zamiary. 

1\ larl'IJ W~rl'>h.tJkm, na - młodzieńcza 

miłość poety, najważniejsza z jego muz. Jedyna 

kobieta, która miała wpływ na twórczość 

Mickiewicza. Była natchnieniem i źródłem 

wzruszeń, a także powodem jego cierpienia. 

Chociaż pod a poznał jeszcze wiele kobiet, któ

re go zachwycały i zwracały jego uwagę, to Jed

nak nigdy żadna z nich nie potrafiła zawładnąć 

jego sercem tak jak Maryla. 

- żona komiwojażera zbożowego Bonawentury 

Zaleskiego. Zakochana bezgranicznie Joanna 

rozeszła się później z mężem, ale Mickiewicz 

przelotnego flirtu nie traktował poważnie. 

Zostawił Ją dla innej, a Zaleska skarżyła się w li

ście skierowanym do Cypriana Daszkiewicza: 

„Milczenie podobne do cichości grobowej 

oddziela mnie od niego". 

l'-Mlllia / l\ll'WLl'lk1Lli )oban,k.1 - to dla niej 

porzucił Joannę. Karolina nie cieszyła się w Odessie 

dobrą opinią: podew ewano ią, że była nie tylko ko

chanką carskiego generała \Vitta, ale także policyj-

nym szpiegiem. Nie przeszkodziło to iV!ickiewiczowi 

trafić do jej sypialni i pisać w niej erotyczne sonety. 

Witt i Sobańska towarzyszyli mu także w Jego po

dróży na Krym. 

Romans ten ciągnął się ponad rok: 

d Ż do tego czasu, kiedy poetę przeniesiono 

do Moskwv. 

K.ir,1li11;1 J,1.:111,~h - poznana w Moskwie 

malarka niemieckiego pochodzenia, którą 

wkrótce traktowano jako oficjalną narzeczo

ną poety. Ten jednak już niebawem scedował 

Karolinę na swojego przyjaciela Cypriana 

Daszkiewicza. „Gdyby się ona w tobie do

prawdy zakochała chociaż lękam się, aby ci 

to na złe nie wyszło - nie myśl, abym to jej albo 

tobie miał za złe. Jestem człowiek doświadczo

ny i wielki tolerant i piłbym na waszym weselu 

z dobrego serca." Karolina poślubiła rosyjskie

go powieściopisarza Mikołaja Pawłowa. 

,\l,lrlJ z \\'olow k1d1 '>zym.1nn11•ska 

- słynna pianistka, której córka Celina miała 

później zostać jego żoną . Kiedy się poznali, 

Celina lic zy ła zaledwie piętnaście lat, więc 

swoje afekty skierował do jej trzydziesto

osmioletnieJ matki. Pisywał do niej czułe 

listy, nazywał ją „swoją panią", a sam określał 

siebie „jej wiernym sługą". W jednym z listów 

pisał zresztą dość wyraźnie: „Nie pojmuję, jaka 

była potrzeba mistyfikacji. Dlaczego prawdy 

nie powiedzieć„. Ale, ale.„ jest to zupełna wła

ściwość wrodzona płci pięknej". 

l',rn1 Kra.-.,011·,ka - żona znanego dzien

nikarza, z którą flirtował w moskiewskich sa

lonach. Krassowska zmarła potem śmiercią sa

mobójczą w nader niejasnych okolicznościach. 

1'vl ickiewi cz odczu wał nawet z tego powodu 

wyrzuty sumienia, a chociaż za jej śmierć nikt 

go oficjalnie nie winił, stawiał sobie w liście 

do Daszkiewicza retoryczn e pytania: „Byłem że 

winien' Nie zachowałemże ostrożności<". 

1'.ina1d.1 \ \ ulko11,k;1 - rosyjska księżna, 

piękna i 1vyksztalcona, choć rnacznie starsza. 

Poeta był częstym brvalcem JeJ pałacu. 

luJob1a 1'.akun111 - mówiono się nawet 

o ich rychłym matżei'istwie, ale na przeszko

dzie stanęły różnice narodowe i wyznaniowe. 

·\n,htJ11.1 L .. II!L1'lin - młoda, światowa i in 

teligentna dama nie wymagała zapewne z jego 

strony czułego przywiązania. Preferowała flirt 

salonowy, doraźny i okolicznościowy. Widać 

to wyraźnie z ich korespondencji, która trwała, 

z przerwami, przez kilka lat. 

lknrrdla !11,1 1\11kwiu111,na - córka 

bogatych ziemian galicyjskich. Panienka 

nie była wprawdzie piękna, ale miała w sobie 

coś poetyckiego, a przede wszystkim przy

pominała nieco Marylę Wereszczakównę. 

Zawarta w Rzymie przelotna znajomość prze

kształciła się wkrótce w głębsze uczucie i poeta 

poprosił ją nawet o rękę. Chociaż matka dziew

czyny wyraźnie mu sprzyjała, ojciec zdecydo

wanie odmówił. Hrabia Ankwicz nie widział 

w przyszłym wieszczu odpowiedniego kandy

data na męża. 

,\1.m:c:l1n.1 I <•mp1ck.1 - bliska kuzynka 

Henrietty. Mickiewicz czynił Jej zapewne 

Jakieś obietnice, gdyż zawiedziona Marcelina 

nie wyszła JUŻ nigdy za mąż i wstąpiła później 

do klasztoru we Lwowie. 

K,rn„tanci.i l.uhiu\„k.1 - żona Józefa 

Łubieilskiego, matka czworga dziici. Była 

to kobieta „o przedziwnie czarnych oczach 

i pici śni eż nej białości", interesująca się lite

raturą, filozofią i religią. Mickiewicz gościł 

u Łubie11skich w Budziszewie trzymał 

do chrztu ich córkę Marię. Jego romans 

z Łubieńską zakończył się wszakże skandalem, 

gdyż małżonek zJgroził Konstancji rozwodem, 

a poetc; wyzwał na pojedynek. Wobec takiego 

obrotu sprm,·y :vtickiewicz pośpiesznie opuścił 



Wielkopolskę i wyjechał do Drezna. Znajomość 

z Konstancją nie została z tego powodu zerwa

na. Wspierała go ona finansowo i ki lkakrotnie 

Władysława przekaza nia jej dwóch t ys i ęcy 

franków na wychowan ie ni eśl ubnego dziecka 

Adama. 

odwiedza ła później w Paryżu. 1\ IJ!gur1,\lJ !ullt•r - amerykańska eman-

Ct•l1 nJ z '>L) rnanow~kich ~ I ickiewicrnwa- cypantka, publicystka i pisarka Poznali się 

- żona poety. 

K-irnlin>.1 Ruch et l hv i ~r - żona profesora 

historii z Lozanny, dokąd Mickiewicz pojechał 

objąć katedrę literatury łacińskiej. Utrzymywali 

bliskie kontakty aż przez siedem lat. Karolina 

odwied zała go później w Paryżu, a w 1846 roku 

zamieszka ła tam zresztą na stałe. 

1-.:~J\H• rJ Dq·bel - żydowska śpiewaczka, 

którą Mickiewicz poznał w Paryżu po powro

cie z Lozanny. Był w tym czasie zauroczo ny 

towianizmem i wierzył, iż Andrzej Towiar1ski 

wyleczył Jego żonę z obłędu. Deybel należała 

także do koła wyznawców „lvlistrza AndrzeJa" 

i Mickiewicz zatrudnił Ją jako nauczycielkę 

domową swoich dzieci. W 1847 roku urod z iła 

mu nawet ni eślubne dziecko. Fakt ten ni e po

zos t ał oczywiście bez wpływu na Jego stosunki 

rodz inne. W domu coraz częściej dochodzić 

poczęło do gorszących awantur. Sy tuacja stała 

s ię do tego stopnia napięta, iż Deybel musiała 

opuścić dom Mickiewiczów. Wyszła późnieJ 

za mąż za Edmunda Mainarda, ale jeszcze 

po śm i erc i poety domagała się od jego syna 

w Paryżu w 1847 roku, a kiedy Fuller wy

jechała do Wioch, pisał do nieJ czułe li sty: 

„Myśl, że Cię znowu zobaczę, jest mi bardzo 

miła. Napotkałem w Tobie osobę prawdziwą .. 

Naucz s ię cenić siebie jako piękność 

i po zachwytach nad kobietą rzymską po

wiedz: i ja przecież jestem piękna" W rok póź

niej odwiedził ją w Rzymie, ale ich znajomość 

nie trwała dlugo. W 1850 roku Małgorzata 

wraz z dziecki em i mężem, markizem d'Ossoli, 

zginęła w katas trofie okrętowe) u wybrzeży 

Ameryki. 

Lofia 'izrmantl\\ >ka - siostra Celiny. 

Mickiewicz oświadczył s ię jej, tłumacząc przy

jaciołom , że czyn i to na wyraźne żądanie zmar

łej żony. Do drugiego małżeństwa w ko1icu 

nie doszło. Poeta zaangażowany w działalność 

polityczną wyjechał do Konstantynopola, aby 

tworzyć tam polskie legio ny. 

J. Jankowski, Nieromantycu-1i romantycy, \Vrocław 1997 

M
ickiewicz w liście do swoJ ego 

przyjaciela Antoniego Edwarda 

Odyńca dnia 2 lipca 1834 r pisał: 

„O to krótko i węzłowato: żenię się z Celiną . 

( ... ) A co dopiero mówic' o ślubi e Mickiewicza 

uważanego nie tylko za cudownego przywódcę, 

ale także za ll'lnsno:fr 11urodu. Własności wspól

nej nie mogla, nie powinna posiadać jedna ko

bieta. Kimkolwiek by ona była. 

Celina Mickiewiczowa naraziła 

s ię więc emigracji już przez sarn 

fakt m11/że1istwa. Stalo się tak, 

;akby każdemu co; ukradła. 

Wybór towarzyszki ży

cia okazał się być nietrafiony. 

Wieszcz oczekiwał albo spo

kojnego domowego zacisza 

z gospodarną i s tateczną mał

żonką, albo unies ie ń miłosnych 

Przyjazd jej trzpiotowaty na

s tąpił wskutek doniesionych 

do Warszawy kilku słów mo

ich, żartem powiedzianych. 

Nie uwierzysz, jak się zdziwi

łem słysząc, że już w drodze 

i prosto do mnie. Chciałem 

z niczym odprawić, ale Celina 

zm ieszała mnie bardzo dobrym 

znalezi eniem się, oświadczając, 

że man atki zabierze i wróci, 

nic do mnie nie mając na ser

cu. Ża l było narażać ją na tyle 

kłopotu. Zresztą podoba mi się". 

Niespełna trzy tygodnie póź-

<:clina t\licki...:·win .o\-va , 
ry> .A.. Chodzi<ki 

romantycznych porywów. 

l chociaż rok po ślubie przyszła 

niej, 22 lipca w paryskim kościele Saint Louis 

d'Antin 36-letni poeta i jego 22-łetnia narze 

czona mówi4 sobie sakramentalne „tak". 

Celina była córką wybitnej pianistki 

Marii Szy manowsk ie) , protegowanej dworu 

carskiego Zarówno fakt rosyjskiego pro

tektoratu , jak i żydowskie pochodzenie oraz 

niegospodarność, brak gustu, ekstrawagancja 

(Celina miała krótkie włosy, nosiła cylinder 

i stroje a'la George Sand) stały się przyczyną 

na świat ich pierwsza córka 

Maria, a późnieJ kolejnych pięcioro dzieci, 

małżonkowie nie zaznali ze sobą szczęś cia. 

Mickiewicz nie dotrzymywał żonie wierno

ści i wyniosła się ona nawet z domu. Później 

popadła w depresję psychiczną i dwukrotnie 

przebywała w szpitalu dla ob łąkanych. Poeta 

pisał wprawdzie do ni ej czułe li sty, ale w dużej 

mierze były one obliczone na pokaz. Nawet 

Towiańsk i twierdził, iż „nikt nie gardzi 

Adamem pk Celina, bo zna go lepiej niż kto 

niechętn ego stosun ku emigracji do młodej inny". 

pani Mickiewiczowej. U źródeł tej pogard y l eżały przede 

Emigratjq zatrzęsło. Każdy ;/ub wy

bitniejszej postaci zrobi/by wrażenie w tym 

środowisku zamkniętym i skazanym na siebie. 

wszystk im notoryczne romanse męża . 

Alina \Vitkowska , Celina i Adarn J\1ickiewiczowie 

Jerzy Jankowski , Nieroma11tycz„i romantycy 



1 lrahi;i 

Leonard Podhorski-Okołów zestawił ca ł ą li stę możliwych pierwowzorów Hrabiego. Po pier wsze: 

Karo l hr. Przeździecki, dziedz ic Smorgoń (tak jakoby miał twierdzić sarn Mickiewicz), wielbiciel 

dam w duchu średnich wicków, któ ry w I 8 I 2 roku własnym sumptem wystaw ił pułk. Dał er 
Zygmunt Krasi11ski , taki , jakim go spotkał Mickiewicz po raz pierwszy w Alpach w 1830 roku, 

Wawr'l. )' niec Puttkamer, legendarny rywal poety (dla pięknej postawy, poet~'cznego usposobie

nia , pewnej egza ltacj i oraz ud ziału w bitwie pod Lipskic·m), kolega pułkowy tegoż, Ian Krzysztof 

Dame!, autor znaneJ miniatury .\!aryli (dla umiej<; tn osci malarskich i kurlandzkiego pocho

dzenia), wojewoda Niesiołowski. właścic i el Woror1czv (co dwi es tu strzelców trzyma obyczajem 

pańskim), Jego syn, genera ł Ksawery Niesiołowski (dla rom an tycznego usposobienia i udziału 

w kampanii 1812 roku, ni estety gencr-ał był wybitnie szpetny, a Hrabia w istocie był to piękny 

pan) i Jeszcze Michał Wereszczaka , brat Maryli, zwany „lordem", oraz znanv poecie jeszcze z cza

sów wileńskich orvgcinat i wierszokleta Wincentv z Ciechanowca hr. Kiszka -Z11 ierski. 

\\.oro1lcza. typ J.Iwnc~t> dworu ~zla1..-hL'1.:ki1 . .'go, drzewo ryt K. Pom iana 

Ri;bai lo C...crW<17) 

Prototypem tej postaci był nic·jaki Ratomsk i, sz lachcic spod Kowna, konfederat barski, powsta

ni ec Jasińskiego, sławny pojedynkowicz. Szablę swą nazywał Scyzorykiem Był ogólnie znany 

za nauczyc ielskich czasów Mickie1-vicza, mimo iż ukrywa ł się przed rządem rosyjskim pod cu

dzym nazwiskiem. 

Inny protot)' P krewkiego sługi mógł, zdaniem profesora Pigonia, wywodzić się z opowie

śc i matk i Adama. Jej ojciec, u,ąbrowski ekonom, Mateusz Majewski, herbu Sta r ykoń, stanął 

w 1794 rok u na (Zele zajazdu Zubkowa , fo lwarku Hreczychów, zorganizowanego w odwecie 

za zapzd Cząbrowa. Majewsk i, oprócz 60 znajo mych, zapew nił sobie pomoc gromady uzbrojo 

nych koza ków, dzięki czemu folwark zubkowski został p rqkładnie sp lądrowa ny i zagrabiony. 

opl ica facek I k~i . d1 Rohak 

Niekwestionowanym pierwowzorem Jacka w jego „ młodośc i durnej" by ł fan Saplica (Soplica), 

syn Antoniego, zamieszka ły w zaścianku Sap ł ice. W l 799 roku, zabił on w awanturze Bazylego, 

stryja Mikołaja Mickiewicza. W roku 1806 Saplica, zapewne po wyjściu na wolność, w jakiś 

sposób musia ł dokuczać Mickiewiczom, skoro M ikołaj z łoży ł na niego oficplne doniesienie, iż 

znowu haniebnie po dawnej zaczął żyć sk ł onności swojej. [ ... ) Powszechnym grozi niebezpieczeń

stwem i ca łą famil itt jeszcze !vlickiewi czowską wybić i domy ich popali ć odkazuje s ię. Szkoda, 

że nie wiemy czy awanturn ik ów miał szansę, jak Jacek zmienić swoje Ż\·cie. W spadku po st ryju 

Bazylim, Mikołaj Mickiewicz i jego siostra dostali fo lwa rk w Zaosiu. 

Szczegó ły perypetii przedmałżeńskich pozwa laj<] doszuk i wać s i ę podobier\s twa losów Jacka 

i Adama Rymsz _-, ko legi pu łkowego Wawrzyńca Pu tt ka mera. Wed le hi po tetvczncj rekonst rukcji 

Ryszarda Kiersnowskiego, ów Rymsza, dawny szwo l eżer, najlepszy jeźdz i ec'" okolicy, asystował 

na polowaniach bogate) baronównie Weronice Osten Sacken, cioteczne) siostrze Pu ttkamera. 

Spnwiedz Jacka Soplky, ubr,l Z L. K<lp liń skicgo 

Do mał:i.cństwa ni e doszło, czy ze względ u na zby t niski sta n, czy też katolicyzm Rymszy (rodz ina 

pa nny była protestancka), dość , i.eten odtrącony, ożenił s i ę z jakąś Katarzyną (z pierwszą, którąm 

napotkał). Po upadku powstania listopadowego Rymsza został zesłany do Wiatki pod Uralem. 

W zesła niu towarzyszyła mu nie żo na, lecz Weronika Osten Sacken. Mickiewicz, p i sząc poemat 

nie mógł wiedzi.:ć, że po śmierci Katarzyny, Weronika zostanie żoną Rymszy. 

Oddzielna kwestia to ksiądz, k\\'estarz-bernardyn, któ ry w trakcie pisania czwartc'j księg i zmien ił 

się pod piórem poety w emisariusza napol eońskiego. Zdaniem profesora Pigonia miało to zw ią

zek poruszającą całą em igrację , głośną sprawą nieudane) wyprawy pułkownika ;:a li\\ skiego 

do Królestwa Polskiego i poprzedzając ych ją działaniach emisarn n)'Ch. 

Jednym z pierwowzorów księdza-emisariusza wydaje się znany !vlickiewiczowi kwestarz n i eświe

skich bernardynów, ks. Bu łha k. Za St. Augusta deputat do tr ybunał u , poseł na Sejm Czteroletni, 

za udział w organizacj i powstania Ja sińsk i ego został zesła ny do kopalń syberyjskich. Po ucieczce 

z Sybe rii i powroc ie na Lit wę, wobec śmierc i żo ny i konfiskaty majątku , wstąp ił do klasztoru, 



ale pozostał czynny politycznie. Osłaniał swym i wpływami rodziny zbiegów do armii Księstwa. 

Przeżył rok 1812 i doczekał starości. 

Według Odyńca w Rzymie Mickiewicz poznał podobnego w typie księdza Zajączkowsk iego, który 

w zachowaniu „zdradzał nieraz nawyknienia żołnierskie, gdyż istotnie żołnierkę naprzód trakto

wał" Badacze przywołują nazwiska innych, znanych lvlickiewiczowi aktywnych politycznie ikon

spiracyjnie ksi~żv: prof. Żegoty Onacewicza, z którym próbowali nawiązać współpracę filomaci, 

Stanisława Chołon iewskiego, przewodnika duchowego poety w Rzymie, Hieronima KaJsiewicza, 

powstańca listopadowego, generała zgromadzenia zmartwychwsta11ców, Adama Logę, kapelana 

oddziału powsta riczego w którym służył Ignacy Domeyko (poeta słyszat opowieści o jego boha 

terski ej śmierc i) i w końcu Michała Wołłowicza, emisariusza partyzantki Za li wskiego. 

Inny trop to histori a 1 !arcelego Szymańskiego, powstańca listopadowego i emisariusza 

Zaliwskiego, któ ry z polecenia Domeyki pojawił się w Bolc ienikach u hrabiostwa Puttkamerów 

wiosną 1833 roku. Aresztowany, zeznał, że szukał u nich pomocy, co z kolei spowodowało 

aresztowani e Maryli i jej męża. Nie przyznali się do niczego i po trzech miesiącach zostali 

uwolni eni , ale echa tej sprawy z pewnością dotarły do Mickiewicza, śledzącego uważnie sprawę 

Zaliwskiego. 

f Jeszcze jedno: zachowała się fotografia Ada ma Rymszy z lat sześćdzies i ątych. vVidać na nieJ 

krępego, barczystego mężczyznę z wyraźną szramą na brodzie. Może to ślad niedawny lancy lub 

postrzału na brodzie Robaka' 

Jak wi adomo, problem pychy i pokory był jednym z najpoważ niejszych problemów osobistych 

samego Mickiewicza. Ten zasad niczy rys postaci Jacka Soplicy czyniłby go podobnym samemu 

poecie, podobnie jak mOt\'W wielkiej, nigdy nie zapomn ianej miłości. 

Nie wiemy i nie dowiemy si.; już nigdv co było prawdą, co romantyczną pozą, a co lege nd ą w hi 

storii Adama i Maryli Wrereszczakówny (nota bene otrzym ała ona na chrzcie imiona: Marianna, 

Ewa). Podobno już w R1.ymie ktoś z przyjació ł zapytał Mickiewicza czy myśli czasem o niej. 

- Czasem o nieJ nie myślę - miał odpowiedzieć. 

_ oplica (S«;<lzia ) 

Przypuszcza s i ę , że prototypem S9dziego był sędzia i obywatel ziemski Medard Rostocki. Był on 

właści cie l em majątku Ruta w pobliżu Nowogródka. Po śmierci Mikołaja Mickiewicza wiosną 

1812 roku został opiekunem czterech Mickiewiczów, a ci traktowali go jak ojca. Od września 

J 813 roku Adam mieszka ł w Rucie, a i potem przyjeżdżał w czasie wakacji i świąt. Rostocki przez 

prawie ćwierć wieku uwikłany byt w proces (Jak się zdaje, ostatecznie przegrany) o prawo wła

sności Ruty. 

oplirn ladl'uv 

Trudno mów i ć o pierwowzorze Tadeusza, w zamyśle poety miał on s tan owić „typ" reprezenta

tyvmy swojego pokolenia. W pewnym stopniu przypomina młodego Adama, który też uczył się 

w Wilni e i miał „dozorcę księdza" (wuJ a i op iekuna, ks. prof. Józefa Mickiewicza). Wsp ólnym 

rysem są jasne oczy i ciemne włos y, a także„. gwałtowność charakteru, widoczna w scenie kłótni 

z Telimeną. Wys tarczr wspomn i eć szambelana Nartowskiego wyrżniętego świeczn ikiem przez 

młodego romantyka w Kownie, by zobaczyć , że był człow iekiem o równie wyrazistych reak

CJach. 

Tadeusz, stający w obronie piękna przyrody lite wsk iej w rozmowie z Telimeną i Hrabi ą, wydaje 

s ię wręcz porte-parole poety. Nie zgadza s ię tylko ów brak postępów w nauce, gdyż Mick iewicz 

od powicia był ku ternu przeznaczony. Podobno zai-az po urodzeniu, akuszerka, „chcąc Adama 

przeznaczyć na rozumn ego, użyła ksi ążki, na której uci ęta nożykiem pępek dziecku." 

L'elimena 

Pierwowzorem tej postaci była Konstancja Łubie1iska z Budziszewa - mężatka, matka czwórki 

dzieci i„. kochanka Mickiewicza. Klemens Jantecki opisywa ł ią jako piękną jak bóstwo, lecz 

jedn ocześn ie „należa ł a do tych bóstw, co żądaią od śmiertelników bezwarunkowego poddania. 

Ożywiona, wesoła, dowcipna i wymowna[ ... ], z wielką swobodą w obejściu, humorem, werwą 

w konwersacji, bystrością i oryginaln ością poglądów". Z kolei hrabia vo n Arnin pisze: „Ko nsta ncja 

Łubieńska [„.] to bardzo wykształcona dama. Mówi ona i pisze dobrze i dużo, a od pewnego 

czasu prowadzi szeroką korespondencję [z Mickiewiczem]". 

Woj~ki Hreczecha 

Był w Nowogródzkiem ród Hreczyhów. Ludwik Hreczyha, właśc i cie l fo lwarku Zubków, la

tem 1794, korzystaiąc z niepewne) sytuacji politycznej, dokonał zajazdu na maiątek Cząbrów 

z przyległościami, stanowiący własność Harasimowiczów i Uzlowskiego. Wzmianki o Ludwiku 

Hreczysze pojawiają się też w dokumentach rodziny Wereszczaków, do której w 1812 roku należał 

zaścianek Hreczyhy. 

\l\f tradycj i wielkopolskiej dopatry-vvano się pierwowzoru V\lojskiego w osobie byłego oficera 

napoleor1skiego, Adama Turny. 

Zosia 

Mickiewicz, w li śc ie do świeżo ożenionego Ody 1ica pisat, że maluiąc heroinę poematu miał często 

na myśli jego młodą żonę Zosię z Mackiewiczów, której jednakże jeszcze v.1edy nie znal osob i ście. 

Przyjaciele dostrzegali też pewne cechy Maryli Wereszczakówny. Pokój Zosi, do którego wpada 

Tadeusz po przyjeźd zie do Soplicowa skojarzyli z pokojem Maryli w Tuhanowiczach. V\ledtug 

Odyńca (Jak się zdaje Jednego z głównych twórców legendy Adama i Maryli) scena ta jest echem 

pierwszej bytności Mickiewicza u Were~zczaków, kiedy przyb)'WSZ)' tam wraz z Zanem, wesz li 

do pustego domu i pokoju, w którym leżały rozłożone do prasowania biate sukienki. 

Katarzyna Leżeńska i Kto jest kim w „Panu Tadeuszu", \Varszawa J 999 

Szymon Molenda, Gdyby 11ie 011i, pod red. Bożeny S'!..al-Truszkowskiej i Haliny i'vlolendy, KaliS>, 2006 
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