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Z brodnia to nics/J'(hanll, 
pani ::ubilll pana: 
zabill'szy grzebie li ' gaju. 
na łączce przy m c:::aju. 
grób liliią :::usiewa, 
a jeszcze w dodatku śpiewa! 

Takie utwory Wieszcza 
dzieciom się w książkach zamieszcza! !! 

Ojciec lid fon " 5"/ic::ne Lilie 

Ta k yp ri a n Ka m il No rwid 
wspomina ł pod<;: w C::arn\'Ch k 1ria-
1ach: 

..... kiedy przy jednej 7 ulic ja 
mi a łem inaczt:j obróc ić drogi,;. a on 
gd1ic indLiej i ść . śc i sną ł mię za rę k" 
i mocnym gloscm rzeki mi : .. o . . 
adieu'" Że nigdy a ni po francusku. 
ani tym tonem nie l:cgnal mii: byl, 
a L yb~ razy rozchodó l i śmy s i ~ . 

r cszcdlem potem nieledwie na 
drugi ko niec miasta i. na schody do 
siebie wstępuji1c . . lyszalem jcszcze 
to s lowo: „ . . . Adieu'" Przypadek 
zrt<1dzi l. i.e nic moglem widzieć od
tąd pana Adama , an i pożegnać go. 
kiedy na Wschód wyjeżdża ! lei
wem, że to ostatnie było one dziw
nie mi podówczas b rzmiącc poi.e
gnanie .. . Co aby jaśniej zym było . 

dodać trzeba. że: ( . . . ) pan Adam 
mia ł to do siebie. ii: ni t: tylko, co 
mawi ał . ale i: ja k mawiał. za trzy
mywało s ię w p;1 mięci .. . " 

Na naszą i nscenizację złożyły się następujące utwory : Pic:rlł"iu;;nek, 
Roma111yc:110-'ć, Śll'itc:ianka. Rybka, Do przyjaci61. Lilije. Urie ::ka. 

Leopold ta ff 

MICK IEWICZ 

Skrzepły spiżowym swym bezruchem 
P mnik wyrazić go nie zdoła , 

Jak cierpiał, żył w pu tkowiu głuchem, 

o milczy: Jed::.my, nikt nie wola! 
Je '·li chcesz dotrzeć doó po ś ladach 

Ks ięg jego, wyzbądź się nadziei. 
W pierwszych nie znajdziesz go ba lladach 
Ani w o tatn iej epopei; 
Ani gdzie w wodzie cho bli źnie 

Powtarza szczyty skał lozańskich; 

Ani gdy my ' l ąc o ojczyźnie 
Szarpał się w gusłach szarla tańskich . 

On cały je t z wym niemym smutk iem, 
Ze swym pielgrzymim, twardym bólem 
Pomiędzy zarym Nowogródkiem 
I czarnym Konstantynopolem. 
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TAJEMNICE JEZIORA 

Ballady i romanse zrodzone z ludowej wy
obraźni i podań znalazły w naszym pektak lu 
n aturalną dla swego charakteru przestrzeń ry
baclciej wioski . Jej prości mieszkańcy podczas 
codziennych zajęć wyobrażają sobie i opowia
dają najdziwniejsze historie - tajemnicze, 
mroczne, często pełne grozy, silnie przemawia
jące do wyobraźni, ale i skłaniające do zadumy 
nad prawami rządzącymi ludzkim losem, sta
wiające odwieczne pytania o dobro i zło, winę 
i karę, związek człowieka z przyrodą. 

Świteź jest ważnym miejscem rozgrywania 
się zdarzeń w Mickiewiczowskich balladach. 
Legenda głosi, że w miejscu jeziora była nie
gdyś stolica k ięcia Tuhana. Kiedy mężczyźni 
wyruszyli na wojnę, a na Świteź napadli nie-

przyjaciele, kobiety wymodliły, by miasto 
wraz z nimi zostało zatopione. Tak powstało 
Jez10ro. 

C wiemy o nim dziś? W słoneczne p łudnie 
w jego głębinach można ujrzeć zarys dawnego 
grodu; słychać nawet bicie kościelnych dzwo
nów, a le . . . tylko w pierwszych dniach lipca. 
Naprawdę jezi ro Świteź znajduje się na 

Białoru i, niedaleko N owogródka . Głęboki 
na 15- 18 m zajmuje powierzchnię ok. 1, km2. 
Ma piaszczyste dno i wyjątkowo przejrzystą 
wodę. Należy do tzw. jezior I beliowych (od 
lobelii , czyli stroiczki wodnej kwitnącej na 
nadbrzeżu). Wraz z okolicą stanowi obecni 
Świteziań ki Rezerwat Krajobrazowy, a jego 
świat ro '!inny jest pod ści ·łą ochr ną. 

WARTO WIEDZIEĆ 

Św i tezianki i s tnieją naprawdę, nie tylko 
w wyobraźn i poety. Są równie zwiewne, ulotne, 
nieuchwytne i piękne jak te, któ re kuszą i zwo
dzą bohaterów Mickiewicza. 

To ważki - owady z rodziny świteziankowa

tych. Wśród ok. 300 europejskich gatunków 
spotykamy świteziankę dziewicę (inaczej zwa
na modrą) i świteziankę błyszczącą (I' niącą) . 

Z pewnością niejednemu z Widzów udało s i ę 

złapać tego pi kneg owada i przyjrzeć mu się 
z bliska. Ma długi, cienki, kolorowy odwłok, 

duże oczy i delikatne, lekko połyskujące skrzy
d łka . Larwy świtezianek żyją w wodzie, dor -
słe ważki są drapieżne. 

Dodajmy jeszcze, że Świte-::ianka to równi ż 
tytuł utworów muzycznych (kantat) Zygmunta 
Noskowskiego raz Nikołaja Rim kiego-Kor
sakowa, a także baletu ugeniusza Moraw
skiego. 



COTO Z ACZY 

zytamy poezję romantyczn ą , ale rzadko zasta
nawiamy się nad sensem niektórych słów, któr wy
szły dawno z użyc ia lub związane są ściś le z konkret
ną oko l icą . Jest okazja, by przypomnieć, co znaczą. 
SMUGI wąski pa ' lasu, pola , łąki 
SKLEP - podziemie 
SWADŻBA - weselna drużyna 
CA R ZIELE, car kwiaty, cary - w j ęzyku r syj
skim tak okre ' lano kwiaty które miały m c leczni
czą, ale mogły być też niebezpieczne. trujące, przy
noszące śmierć; na Białorusi - podbiał łopianowy. 
lepit;żnik. 

OŁTARZYK ZŁOTY - modlitewnik 
GÓRA MENDOGA - cmentarz, który powstał 
na miejscu dawnego zamku księcia i króla litew
skiego o imieniu Mendog (Mindowe) 
CZAS M USŁYSZY - tu: a nuż usłyszy 
WSZYSTKO WOŁA - tu: ciągle woła 
ZA CÓŻ tu : dlaczego 
DZJKI UŚMIECH - rozpaczliwy grymas 
NA SERCU NUDNO - troska w sercu 

Jan Lechoń 

ROMANTYCZNOŚĆ 
Już poża r z łotych liśc i noc jesienna gasi 
I charty zasypiają na tarym arras ie, 
Prababki na portrct·1ch i królowie Sasi 
Znikają wpośród zmierzchu . Smutn w takim 

czasie. 

Nad wodą wiatr przegina wierzb garbatych pałki, 
Za oknami zawieja i rozmokła dr ga . 
Biedni ci , co nie mogą uwierzyć w rusa łki, 

Ani w d uchy, we wróżby, ani w Pana Boga! 

Jan Lechoń 

ŚMIERĆ MICKIEWICZA 

Gdy przyszli, by jak co dzień odebrać rozkazy, 
Zaszli drogę im ludzie, co umarły h trzegq_, 
[ rzekli: .,Nie możemy wpu 'cić was d niego, 
Bo ten człowiek umiera od stra znej za razy" . 

Więc wtedy oni płakać zaczę l i jak dzieci 
I szeptali z przestrachem: „Przed nami noc 

ciemna! 
Ten księżyc, który teraz nad Stambułem św iec i 

Patrzcie, jaki jest inny niż ten nasz znad Niemna, .. 

A on w tej samej chwili myślał: ,.Jak to blisko! 
Słyszę pieśń, co śpiewano nad moją koły ską, 

Widzę zioła i kwiaty nad Świtezi tonią . 
l jeszcze tylko chwila, a dotknę je dłonią". 


