
vv S sno01cu 

ADAM MICKIEWICZ 

część Ili 

4. premiera w sezonie 2005/2006 



Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

ADAM KOPCIUSZEWSKI 

premiera 4 marca 2006 

Reżyseria: 

Bogdan 
Michalik 

ADAM MICKIEWICZ 

1DnM! 
część Ili 



Adam Mickiewicz 
Pomnik 

Z każdym pokoleniem lektura 
dzieł Mickiewicza zaczyna się 

od nowa. Każde, szukając dla 
siebie tradycji, odnajduje Mickiewicza 
własnego. ( ... ) 

Mickiewicz był zawsze ... Był w cza
sach zaborów. W czasie wojny zagrzewał 
do walki, w czasie pokoju - uczył odbu
dowy. Inspirował poetów, rozmaicie 
przez nich odczytywany. Szukano w nim 
zagrzewającego do czynu twórcy Ody 
do młodości, szukano czułego Gustawa. 
Przed powstaniem styczniowym - bun
townika i mściciela. Pozytywiści odkryli 
w Panu Tadeuszu epopeję, realistycznie 
ujmującą ład świata. W modernizmie 
był to Konrad z Wielkiej Improwizacji 
buntujący się przeciw Bogu. Później 

odnaleziono siłę liryków lozańskich ... 

W kulturze potrzebne są 

miejsca pewne i trwale: dzie
ła i ludzie, jak wzorco~ metr 
z Sevres, który tezy w skarb
cu i do którego porównuje się 
inne miary. W polskiej kul
tune jedną z wartości UQUJ· 

nych za wzorcowe poz.ostaje 
Mickiewicz. 

Ale czy zgadzając się z tą op1mą 

zawsze myślimy o tym samym? Może to 
być przecież: 

- Mickiewicz-człowiek, o które
go życiu opowiada biograf, zajmujący 
postawę historyka; 

- Mickiewicz-poeta, autor literackich 
dzieł, który w nich tylko żyje, pozwala
jąc z sobą obcować kolejnym pokole
niom czytelników; 

- Mickiewicz-bohater legendy, a więc 
twór świadomości społecznej, rządzą

cej się swoimi prawami i nie dającej 

się potwierdzić lub podważyć ani kryty
ką utworów literackich, ani weryfikacją 
historycznych faktów. 

Za każdym razem myślimy i mówimy 
trochę o kimś innym. Najważniejszy jed
nak jest i pozostanie Mickiewicz-poeta. 
Nie painiętalibyśmy o Mickiewiczu-filo
macie, ani o Mickiewiczu-towiańczyku, 
ani o twórcy Legionu Włoskiego, nawet 
o profesorze College de France czy 
redaktorze „Trybuny Ludów", gdyby 
nie wiersze, będące trwałym wzorcem 
języka i wzorcem wyobraźni.( ... ) 

Co rozuinieć przez „odwieczność" 

Mickiewiczowskiego wiersza? Skąd bie
rze się wrażenie jego prostoty? Ze ści
słego związku tej poezji z naturą pol
skiego języka: jego stałym akcentem, 
jego intonacją, syczącą, szeleszczącą 

dźwięcznością - tak dla cudzoziemców 
nieraz dziwaczną; z wielością i rozma
itością zdrobnień, bogactwem słów, 

giętkością składni. Mickiewicz sięgał 

do pokładów dawniejszej polszczyzny, 
wykorzystywał motywy ludowe. Potrafił 
związać wiersz z pieśnią, i z żywą, 

potoczną rozmową, a kiedy trzeba było 
- równie trafnie - stosował mowę uro
czystą ... I łączył to w jednym utworze, 
jak w III części Dziadów, sprawiających 
- przy całej zmienności form - wrażenie 

odwieczności, różnorodnie dźwięczącej 

spiżowości, niezachwiania. 



( ... ) konspirator, współtwórca taj
nych związków, mających na celu nie
podległość; romantyczny indywidu
alista, dla którego życie było chwilką 
pomiędzy miłością a śmiercią. Mistyk, 
albo gnostyk raczej, znający wie
dzę tajemną, teozofię, wtajemniczo
ny w Saint-Martina i Swedenborga, 
w masonerię oraz różokrzyżowstwo ... 
Rewolucjonista - głoszący wojnę ludów 
przeciwko spiskowi europejskich wład
ców, z aprobatą używający słowa 

socjalizm, współpracujący z radykal
nymi ruchami swojej epoki, i kon
serwatysta, chwalący dawny obyczaj, 
żegnający się z C'Zllłością z na zawsze 
straconym ostatnim soplicowskim 
światem. Człowiek głęboko religij
ny, głoszący triumf wewnętrznej ciszy 
i pokory oraz zbuntowany przeciw 
Bogu Konrad. Ortodoksa i heretyk. 
Wszystko jest w jego dziele i wszyst
ko to jest w jego życiu. Kiedy czytamy 
dzieło, uderza mimo całej rozmaitości 
jego jednorodność. Gdy po raz któryś, 
za każdym razem trochę inaczej, odczy
tujemy jego życiorys, spotykamy cało
ściowość konkretnego ludzkiego losu, 
jednolitość dążeń odsłaniającą się w 
sprzecznościach, wielkości i tragizmie. 

Pomaga ów życiorys zrozumieć burz
liwa historia Europy i Polski, historia, w 
której on sam uczestniczył, ale - oczywi
ście - nie wyjaśnia go w pełni. 

O jego wielkości mówili współcze
śni znawcy jego twórczości, znakomi
ci współzawodnicy w poezji i cudzo
ziemscy słuchacze jego wykładów. Ale 
Mickiewiczowi za życia nie szczędzo
no również krytyki, pomówień, drwiny. 
Pisano o nim, jako o prostaku, obra
żającym wyższy smak europejski kultu
ralnej Warszawy, jako o niemoralnym 
propagatorze kłamstwa, zdrady, k:rzy-

woprzysięstwa (Wallenrod), o tchórzu, 
który nie wziął udziału w powstaniu, o 
poecie, który porzucił poezję narodo
wą, na rzecz brzydkiego kosmopolity
zm.u, i o popierającym cara towiańczy
ku, o zwodzicielu i kuglarzu nawiedzo
nym okrutną pychą. .. Wymawiano mu 
tysiąc rzeczy. A jednocześnie całowano 
po rękach, podejmowano pod nogi, kła
niano się, schlebiano. 

Potem, po jego śmierci, mniej było 
pomówień i potwarzy, więcej za to 
pochlebstw, pompatycznej nieraz c:zci. 

Mickiewicz wielokrotnie w różnych 
czasach i okolicznościach zaspakajał 

potrzebę autorytetu. Wspomagano przy 
tym jego postacią i dziełem rozmaite 
autorytety i kulty. Można powiedzieć 
zarówno dosłownie, jak przenośnie, że 
na bardzo różnych cokołach ustawia
no jego rozmaite, nie zawsze udane, 
pomniki. ( ... ) 
Bądźmy pewni - jeżeli z góry uzna

my się za mądrzejszych od utworów 
Mickiewicza - spokojnie możemy ich nie 
brać do ręki. Są w jego twórczości rzeczy 
lepsze i gorsze, ale i gorsze zawsze mają 
wysoką próbę.( ... ) 

Po pierwszym pogrzebie Mickiewicza 
odbył się drugi. Przed zbliżającym się 
stuleciem urodzin, w roku 1890 sprowa
dzono jego trumnę na Wawel. Została 
ustawiona opodał trumien królewskich. 
Było w tym uznanie szczególnej roli 
jego poezji w życiu narodu, nie mający
mi swojego państwa, żyjącego pod trze
ma zaborami. Mickiewicz był znakiem 
i symbolem jego tożsamości. 

Fragment pochodzi z książki 
Jacka Łukasiewicza 

Mickiewicz 
Wydawnictwo Dolnośląskie 

Wrocław 1996 



Utwór uniwersalny 

D ziady-tenprzedziwnyimistrzow
ski zarazem utwór - nigdy nie 
miał początku . Jego I część 

zachowała się jedynie we fragmentach. 
II nie pasuje do III, lII do IV Do cało
ści zaś Ustęp. Trudno zrozumieć ten dra
mat bez znajomości polskich i litewskich 
obyczajów, bez kontekstu historycznego, 
bez wiedzy o tym, kim był Mickiewicz 
i jakie były pierwowzory całego korowo
du postaci, którym się przygląda i które 
opisuje. Chętnie czytamy Dziady poprzez 
męczący schemat szkolnych interpretacji, 
płytko, nie myśląc o bogactwie znaczeń 
i urodzie Mickiewiczowskiej frazy, gubiąc 
świadomość mistrzowskiego połączenia 

elementów realistycznych, historycznych, 
symbolicznych i poetyckich. 

Tymczasem, bez względu na swoją 

konstrukcję, Dziady pozostają jednym 
z najważniejszych utworów dramatycz
nych w historii polskiej literatury. To 
arcydzieło i żaden epitet nie jest tu przy
pisywany na wyrost. Na jego genialność 
składa się oczywiście wiele czynników, 

lecz bez wątpienia kluczowym jest fakt, 
iż w los<Jch Gust<Jwa-Konrada odbija się 
nie tylko los samego Mickiewicza, ale 
i dzieje tysięcy polskich intelektualistów, 
którzy przez cały okres zaborów walczyli 
o wolną ojczyzn9. Nie przez przypadek 
w kluczowych dla Polski momentach to 
właśnie Dziady były dramatem, który 
łączył Polaków, by wspomnieć tu cho
ciażby słynne Dziady Dejmka. 

Do dramatu odwoływali się inni 
autorzy (współcześni Mickiewiczowi 
i znacznie późniejsi), dyskutowano 
z nim, polemizowano, podważano tezy, 
które stawiał. Analizowano i rozkłada
no na kawałki, szukano wreszcie tre
ści, których w tekście nic było. Dziady 
powstały dość wcześnie (od 1823-33), 
i choć pisane nie po kolei, chaotycz
nie, z ciągłe zmienianą kompozycją, 

dość szybko nabrały obecnego kształtu. 
Najważniejsza III część została napisa
na w Dreźnie i była odbiciem wszyst
kich przeżyć młodego Mickiewicza. 
Opisał w niej przecież bazyliańską celę, 

w Wielkiej Improwizacji zawarł zapewne 
własne dylematy dotyczące relacji czło
wieka i Boga, bluźniercy i wybawiciela, 
dobra i zła, artysty i sztuki. Występują 
w tym dramacie postaci autentyczne: 
przyjaciele (Domeyko - Żegota przeby
wający wtedy w Dreźnie , inni wywiezie
ni na Syberię), z którymi w 1824 roku 
spędzał Wigilię w więziennej celi; ale też 
Nowosilcow, Bajkow, Doktor (który tak 
jak ojczym Juliusza Słowackiego ginie 
od pioruna). Opisany zostaje salon war
szawski w stolicy Królestwa Polskiego, 
pełny zbuntowanej przeciw carskie
mu namiestnikowi i służalców carskiej 
Rosji. Dobrzy i źli spotykają się na balu 
u Senatora. 

Mickiewicz - co jest wyraźnie 

wyczuwalne - pisał dramat w ciągłym 
napięciu . Jak relacjonował Odyn.iec 
Improwizację „napisał w ciągu jednaj 
nocy - i to nie tylko napisał, ale nawet 
przepisał na czysto, bojąc się i przy
puszczając, że może umrzeć nazajutrz". 
Powstało świetne dzieło sztuki, napisa-

ne z literacką dyscypliną. Widzenie 
Księdza Piotra nawet poważni bada
cze traktowali wtedy jako autentycz
ne proroctwo, Mickiewicz zaś napisał 
strofę „a imię jego czterdzieści i czte
ry" w chwili natchnienia, nie zastana
wiając się nad znaczeniem. Po latach 
ujrzy w owym mężu opatrznościowym 
Towiańskiego. Znaków było zresztą 

więcej - przed rozpoczęciem pracy nad 
III częścią Mickiewicz miał sen (opisał 
go w wierszu Śniła się zima), który był 
impulsem do opisania narodu polskie
go „niosącego ewangelię narodowośc i 

moralności i religii " Uak sam pisał i co 
sam realizował już do końca życia) . 

A jednak czyta się Dziady jako dzie
ło uniwersalne. Każde pokolenie ma 
swoją inscenizację tego dramatu, by 
przypomnieć tylko tak ważne n.:a liza
cje jak ta Wyspiańskiego, Schillera, 
Swinarskiego czy też Jana Englerta 
w teatrze Telewizji lub Lawę - wspania
ły film Tadeusza Konwickiego. Może 
odbijamy się w nim nie tylko my? 
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Adam Mickiewicz 
Człowiek 

T rudnoczytaćutworyMickiewicza bez znajomości jego życia. Nim 
poeta stał się wieszczem i spiżo

wym pomnikiem polskiej literatury był 
przecież zwykłym człowiekiem. Jego 
poezję kształtowały więc nie tylko czyny 
wielkie, ale ·i słabości, którym chętnie 
ulegał. Romanse, skłonność do gniewu 
i pochopnych decyzji, zadziorny tem
perament i okresy depresji zaważyły 
na postaniu takich arcydzieł jak Dziady, 
Pan Tadeusz, Konrad Wallenrod, Sonety 
/aymskie. I choć za arcydziełami zawsze 
kryją się prozaiczne przyczyny warto 
przyjrzeć się, w jak zaskakujący spo
sób życie Mickiewicza splotło się z jego 
twórczością. 

Urodził się w Wigilię 1798 roku w 
Zaosiu lub w Nowogródku (znawcy do 
dziś spierają się o miejsce jego naro
dzin), w pobliżu jeziora Świteź. „Chcąc 
przeznaczyć go na rozumnego" akuszer
ka przecięła ponoć pępowinę przyszłego 
poety na książce. Mikołaj Mickiewicz -
ojciec Adama - był komornikiem miej
skim i adwokatem w Nowogródku. W 
domu dbano o tradycje intelektualne: 
ojciec cytował z pamięci całe fragmen
ty Jerozolimy wyzwolonej, pisywał (po
dobno niezbyt przyzwoite) wiersze, lubił 
literaturę. Jego przedwczesna śmierć 
(Adam miał wtedy 14 lat) mocno wpły
nęła na przyszłego poetę, ale też bardzo 
wzmocniła więzy łączące Mickiewicza z 
matką. Rodzina nie był bogata - miesz
kali w wynajętych mieszkaniach, a 
budowa dworku, w którym ostatecz
nie zamieszkali, była współfinansowana 
przez lokalnego aptekarza, który miał 
tam mały sklepik. Legenda tego miej
sca narodziła się więc o wiele później w 
wyobraźni pisarza. 

Adam uczył się przeciętnie. Powtarzał 
nawet trzecią klasę. O wiele bardziej niż 

nauka zajmowały go zabawy w wojsko 
i funkcja prezesa sądu koleżeńskiego. 
Mickiewicz lubił szkolny teatr, w którym 
- ze względu na drobną posturę - grywał 

postaci kobiece (np. ciepło przyjęta kre
acja w Barbarze Radziwiłłównie). Jego 
pierwsze wiersze również powstały wła
śnie w szkole (inna sprawa, że pisanie 
bajek i epigramów należało wtedy do 
programu nauczania), lecz trudno było 
je nazwać „poważną" poezją. Jednak 
w 1811 roku (Mickiewicz ma 16 lat) 
powstał jego pierwszy, w pełni udany 
wiersz, o którego istnieniu wiemy, a 
który w satyrycznej i sarkastycznej 
zarazem formie opowiadał o pożarze 
Nowogródka. 
Przełomowym momentem w życiu 

chłopca była śmierć ojca, zwłaszcza, że 
w oczy zaczęła pięcioosobowej rodzi
nie zaglądać bieda. Tego samego roku 
na Litwę (będącą przecież częścią 

Imperium Rosyjskiego) triumfalnie 
wkroczyła wielka armia Napoleona. W 
Nowogródku zatrzymał się król westfal
ski Hieronim, którego urodziny uczczo
no iluminacją miasta oraz ucztą dla ran
nych żołnierzy i miejscowej szlachty. 
Świętowaniu nie było końca. 

W grudniu tego samego roku pobi
te wojsko Napoleona wracało tą samą 
drogą. ŻOłnierze byli tak przerażająco 
wynędzniali, iż trudno było uwierzyć, że 
są to ci sami ludzie, którzy jeszcze kilka 
miesięcy temu ucztowali na ulicach 
miasteczka. Z ust do ust przekazywano 
sobie wiadomości, że ponoć w Wilnie 
dziesiątki trupów stoi opartych o ściany 
kamienic, czekając aż stopnieją śniegi 
i będzie można je pochować. 

Życie Adama przebiegało dość spo
kojnie. Zubożała rodzina musiała 

przenieść się do drewnianej oficyny, 
ale Adam mieszkał już poza domem -

kochał się w Józi i Joasi, pracował jako 
korepetytor. Znów musiał powtarza 
klasę. Po ukończeniu szkoły stc rai się 
o przyjęcie do Instytutu Medycznego. 
Bezskutecznie. Rozpoczął więc naukę 
na Uniwersytecie Wileńskim. 

Zamieszkał u swojego dalekiego krew
nego, księdza Józefa Mickiewicza, dzie
kana Wydziału Fizyko-Matematycznego, 
który dbał o lektury Adama, posylał go 
do teatru i prowadził z nim wielogodzin
ne dyskusje i nakłoni! do pracy nauczy
cielskiej. Mickiewicz wyprowadził się od 
księdza dwa miesiące przed jego :mier
cią - nie chciał być posądzony o czyhanie 
na spadek. 

Na uniwersytecie wykładały wówczas 
same sławy. Mickiewicz uwielbiał wykła
dy Joachima Lelewela, ważne miejsce w 
wileńskiej edukacji zajmowało również 
tajne stowarzyszenie, do którego nale
żał - Związek Filomatów (przyjaciół 

wiedzy). Młodzi ludzie, którzy wraz z 
nim zakładali stowarzyszenie, dosko
nale wiedzieli, iż ich przyszłość będzie 
zależała od ich wykształcenia - sta
wali się pierwszym pokoleniem inte
ligencji świadomym zadań, jakie sta
wia przed nimi ich ojczyzna. Jednak 
Mickiewicz nie zawsze myślał wyłącz

nie o sprawach narodowo-wyzwoleń

czych. Latem, podróżując po Litwie, 
poznał w Tuhanowiczach Marylę 

Wereszczkównę. J(jedy się pozna
li Maryla miała dwadzieścia dwa łata, 

co oznaczało, że powinna myśleć już o 
zamążpójściu . Nie była ładna, ale miała 
w sobie wiele uroku. Oczytana i inteli
gentna, znała literaturę polską, francu
ską i niemiecką, była energiczna i bły
skotliwa. Zupełnie niepodobna do mitu, 
którym się stała w poezji wieszcza. 

W 1816 roku Mickiweicz ukończył uni
wersytet i zaczął uczyć w szkole powia-

towej Kownie. Przyszły wieszcz narze
kał na oporność swoich uczniów, często 
chorował (szczególnie dotkliwie doku
czał mu ból zębów). Ukojenia szukał w 
marzeniu o napil;aniu poważnych i roz
ległych, klasycznych dzieł. Tymczasem 
pi al drobne icrszyki, które otworzy
ły mu drogi,: Jo późniejszej kariery: To 
lubię, Rybkę, Panią Twardowską, Lilie, 
przełożył Sch illerowską Rękawiczkę, 

a na rozpoczi;cia działalności nowego 
związku filomatów („Promienistych") 
napisał pieśń !-Jej radością oczy błysną ... -
wszystkie w zupełnie nowym stylu. Zimą 
Mickiewicz romansował w tym czasie z 
piękn doktorową Kowalską (jeździł z 
nią saniami, pobił lichtarzem swojego 
konkurenta). Latem rozkochał się na 
n wo w Maryli Wereszczakównie. 

Po śmierci matki Mickiewicz popadł 
w depresję. ale - choć nie było to łatwe -
znów pi al. Powstała wtedy nowatorska 
Oda do młodości, a także zręby Il częśc i 
Dziadów, Kurchanek Maryli, Pieśń filare
tów, Świteź i Romantyczność. 

Maryla wyszła za mąż. Mickiewicz 
starał się o roczny urlop zdrowotny 
(zgodę musiał wyrazić car!). Spędził go 
w Wilnie pisząc Grażynę (imię wymy
ślone przez poetę!) i Dzi.ady. W tym 
czasie często odwiedzała go Maryla. 
Zakochany poeta chciał się nawet poje
dynkować z jej mężem, ale został tak 
milo przyjęty, że zrezygnował ze swo
jego odważnego planu. W maju 1822 
roku ukazały się słynne Ballady i roman· 
se otwierając nową epokę. Był to też 

rok rozpoczęcia śledztwa w sprawie 
„Promienistych", krąg podejrzanych 
się zacieśniał, a prześladowania zaczę
ły przyjmować coraz bardziej niebez
pieczny wymiar. Do Wilna zjechał car 
Aleksander, a poeta kończył II i IV część 
Dziadów, starał się o wyjazd za granicę. 



Zaczęły się aresztowania, Nowosilcow 
był bezwzględny, rozbito filaretów - nie 
było już na co czekać. Poeta zwlekał, 
pnez co wstał osadzony w więzieniu w 
dawnym klasztone Bazylianów. To tam 
usłyszał o młodym Mollesonie, który stał 
się pierwowzorem Rollisona z ID części 
Dziadów. To tam obchodził wraz z inny
mi osadzonymi słynną wigilię 1823 roku. 
Wypuszczono go za poświadczeniem 
samego Lelewela, ale poeta podpisał 
kompromitujący dokument o ewentual
nej przyszłej współpracy z władzami car
skimi Car zatwierdził wyrok na filare
tów. Mickiewicz wiedział, że pned nimi 
droga na zesłanie (opisał ją w Ustępie 
ill części Dziadów). Wyjechał do Rosji, 
ale nie do końca zdawał sobie sprawę, 
że opuszcza Litwę na zawsze. 

W Petersburgu poznawał rodaków 
- patriotów, ale i masonów, mawców 
kabały i nauki Saint-Martina. Obracał 
się też wśród rosyjskiej elity literackiej, 
przyszłych dekabrystów. Spiskował. W 
końcu zapadła decyzja - miał wstać 

nauczycielem w Odessie, do której 
wkrótce wyjechał. Lawirował wśród 
tamtejszych dam, wdawał się w liczne 
romanse, zachwycał bogactwem tamtej
szej przyrody i muzuhnańskiego świata. 
Pisał Sonety krymskie - efekt nie całkiem 
legalnej wycieczki na stepy akermań
skie. Gdy wrócił do Moskwy, zastała go 
tam wiadomość o krwawym stłumieniu 
powstania petersburskich dekabrystów. 
Poeta zaczął intensywnie pracować, 

zwłaszcza, że przyszedł mu do '{).owy 
niezwykły pomysł, z którego powstał 
poemat polityczny Konrad Wallenrod, w 
polskich wydaniach opatrzony „wallen
rodycznym" wstępem chwalącym cara i 
historyczną wartość całości. Mickiewicza 
chętnie przyjmowano na salonach. Znał 
Puszkina i Glinkę, myślal<u1w:teństwie 

z Karoliną Jaenish. Chętnie impro
wizował w salonach poezji, czytywał 

swoje wiersze, nie czuł się już prowin
cjuszem. Puszkin namawiał go do nauki 
angielskiego (jego zdaniem na naukę 
łaciny było już za późno, ale angiel
ski mógł opanować w kilka tygodni). 
Miclcicwicz postanowił jednak opuścić 
Moskwę - poprzez Kronsztad udał się 
do Hamburga, a stamtąd do Berlina. 
W tym czasie podróżował niemal po 
całej Europie: Praga, Karlowe Wary, 
Maria6skie Łaźnie, Dremo, Alpy, 
Rzym (który ukochał w sposób szcze
gólny), Neapol, Pompeje, Florencja, 
Genua i mów Rzym ... To wtedy rodzi 
się pomysł na m część Dziadów - doj
rzałą, polityczną i nostalgiczną zarazem. 
Poeta przygląda się powstaniu, które w 
1830 roku wybucha na ziemiach pol
skich. W powstaniu uczestniczy brat 
poety, lecz sam Mickiewicz nie myśli o 
czynnej walce. Po 1832 roku podróżuje 
jednak po terenach Wielkopolski, gdzie 
zachwyca się pamiątkami nagromadzo
nymi w starych dworkach. Atmosfera 
przypomina szlacheckie zaścianki Litwy, 
które opisze niedługo w PIJ1W 1hdeuszu. 

Do Drezna poeta przyjeżdża pod 
koniec marca 1831 roku. Wynajmuje 
mieszkanie, w którym dotąd mieszkał 
Juliusz Słowacki Spotyka tu wielu przy
jaciół, mów bryluje w towarzystwie, jed
nak środowisko emigrantów zajmuje się 
teraz głównie polityką i dyskusjami o 
kl~ powstania. Popowstaniowa emi
gracja zarzuca mu zresztą bierność i 
wycofanie. Lekarstwem na kryzys po raz 
kolejny staje się twórczość - tłumaczy 

Bayronowskiego Giaura (pisze po 300 
linijek dziennie), po raz kolejny pracuje 
nad Dziadami, które zaceynają zamykać 
się w utwór politycmy, poważny, lecz 
jednoaeśnie nad podziw uniwersalny. 

Powstaje Śmierć pułkownika o Emilii 
Plater, która nigdy nie miała zresztą tak 
wysokiej rangi. Poeta ostatecznie decy
duje się na podróż do Paryża. 

Okres paryski był momentem speł
nienia w życiu poety. Pozycja literac
ka Mickiewicza był już wtedy ugrunto
wana, a coraz silniejsza potrzeba dzia
łań politycznych spowodowała, że jego 
utwory w dużej mierze dotykały spraw 
poważnych. związanych z ojczyzną. To 
wtedy powstały Księgi, narodu i Księgi 
pielgrzymstwa polskiego napisane ,,jed
nym tchem" apokryficzne broszury poli
tyczne, a zaraz po nich Pan Tadeusz. 
Pamiętajmy, że Paryż żył wtedy polity
ką. Mickiewicz chciał napisać jeszcze 
jedną część Dziadów, która opisywałaby 
losy wywiezionych na Sybir skazańców 
(pisał o tym w liście do Niemcewicza). 
Fragmenty te nie doczekały naszych 
czasów. Kłopoty osobiste (kolejna 
zamężna kochanka tym razem chciała 
się rozwodzić, gdyż „wszystko wyszło 
na jaw") i ciężka choroba przyjacie
la nie pneszkodziły w zaangażowanie 
w życie emigracji i spiskowanie (które 
zresztą doprowadziło do kilkumiesięcz
nego uwięzienia Maryli i jej męża), pisał 
teksty publicystyczne, wydał swój ostatni 
długi utwór poetycki (Pana Tadeusza), 
przyjaźnił się z francuskimi intelektuali
stami (m.in. z Balzakiem). 

I wtedy zjawiła się w jego życiu 

Celina Szymanowska, córka poznanej 
przed laty pianistki, bywalczyni peters
buskich i moskiewskich salonów Marii 
Szymanowskiej. Celina po śmierci 

matki od czasu do czasu pisywała do 
Mickiewicza, ale trudno byłoby tę zna
jomość nazwać bliską. Celina dowie
działa się, że Mickiewicz kiedyś o niej 
wspomniał, a nawet chciał się z nią oże
nić (oczywiście były to żarty), więc - ku 

szczeremu zaskoczeniu Adama - przy
jechała do niego do Paryża. W dwu
dzieste drugie urodziny Celiny odbył 
się ich ślub. Prowadzili polski dorn, jed
nak wykształcona i bywała w świecie 

Celina nie chciała żyć w cieniu męża. 
Zwłaszcza, że w domu się nie prze
lewało. Celina była w ciąży, musieli 
odprawić służącą, oszczędzali niemal 
na wszystkim. Na świat przyszła Maria, 
której ojcem chrzestnym był Julian 
Ursyn Niemcewicz. Mick.iewicwwie 
żyli z zasiłków (choć Mickiewicz nie 
chciał mieć dochodów kombatanckich) 
i pieniędzy przysłanych przez rodzinę. 
Mieszkali poza Paryżem, za darmo, 
u przyjaciół. Lecz i te tarapaty wpły
nęły na rozwój jego twórcwści. Starał 
się bowiem dostać na sceny francuskie 
i pisał Konfederatów barskich i Jakuba 
Jasińskiego (do ich wystawienia nie 
doszlo, ale sztuki chwaliła np. George 
Sand) oraz monumentalną Historię 

Polski. To wtedy, nękany niewątpli

wie autentyczną tęsknotą, skłonił się 

w stronę religijności i, zaczytując się w 
mistykach, szukał ucieczki w Chrystusie. 
Celina spodziewała się drugiego dziec
ka (syn Władysław), pieniędzy było 

coraz mniej. Po porodzie Celina zaczę
ła zdradzać objawy choroby psychicznej. 
Mickiewicz odwiedza!' wróżkę stawia
jącą przepowiednie dla Polski, wpadał 
w stany mistyczne, ale jednak starał 

się szukać jakiegoś zajęcia. Ostra cho
roba żony (mania prześladowcza) sta
wiała go w coraz trudniejszej sytuacf. 
W końcu został przyjęty na uniwersytet 
w Lozannie (ja.ko wykładowca łaciny). 

Piszący Liryki. /nzańskie Mickiewicz 
żegnał się z poezją. Na świat przyszło 
kolejne dziecko, ale poeta zajmował się 
jednak pnede wszystkim wykładaniem. 
Celina źle się czuła w prowincjonalnej 



Szwajcarii, więc Mickiewicz zaczął sta
rać się o posadę w College de France 
w nowoutworzonej katedrze literatur 
słowiańskich. Choroba Celiny jednak 
nie ustępowała - cofała się i wracała, raz 
mocniej, raz słabiej. Sam Adam bez oby
watelstwa francuskiego (starał się o nie 
do końca życia) mógł być tylko „profe
sorem czasowym". Jego - wygłaszane 

z kiepskim francuskim akcentem - pory
wające pansłowiańskie wykłady budziły 

ogromne zainteresowanie. Powrót do 
Paryża był również powrotem do świa
ta Wielkiej Emigracj~ do patriotycznych 
uniesień i uczt okraszanych poetycki
mi improwizacjami (słynna z udziałem 
Mickiewicza i Słowackiego). 

Jednak najważniejsze było spotka
nie z Andrzejem Towiańskim, który 
(ponoć) w proroczym śnie ukazał się 
Mickiewiczowi. Towiański umacniał 

poetę w mistycznych uniesieniach, w „ob
jawionej" filozofii, w której ,,Bóg przy
wracał Polskę". Mickiewicz wierzył, że 
i Celina odzyskuje zdrowie dzięki niezwy
kłej mocy mistrza (,,Mistrzu i Panie" tak 
zawsze zwracał się do niego Mickiewicz), 
zamieszkali blisko niego, próbowa
li ,,nawracać" przyjaciół, by przystąpili 

do Sprawy Bożej, przeżywali zgoła dzi
waczne uniesienia Władze, zaniepoko
jone działalnością Towiańskiego, wydali
ły go z kraju. Mickiewicz stanął na czele 
koła jego wyznawców. Jego wykłady stały 
się serią peanów na cześć Mistrza i jego 
„religii", co spowodowało ostateczne 
zawieszenie poety w pracy akademickiej. 
W samej „sekcie" dochodziło do cią

głych niesnasek. Koło przyciągało osoby 
niezrównoważone i chore, niepokoje się 
nasilały. 

Co gorsza kolejna kochanka 
Mickiewicza, Ksawera Deybe~ urodzi
ła mu córkę. Między żoną a kochanką 

dochodziło do ciągłych spięć. Celina (po 
urodzeniu kolejnego syna - Jana) wypro
wadziła się z dziećmi z domu. Mickiewicz 
zaś - będąc w ostrym sporze z samym 
Towiańskim - założył własne „koło". 

Zmęczony udał się do Włoch, gdzie 
wraz z księciem Czartoryskim zakładał 
Legion Włoski i brał udział w Wiośnie 
Ludów. Gdy Legion został rozgromio
ny, Mickiewicz wrócił do żony i dzieci, 
do spokoju rodzinnego domu, do ulubio
nych fajek i cygar. To wtedy urodził się 
ostatni syn- Józio. 

Mickiewicz był coraz starszy. Nic 
już właściwie nie pisał. Był biblioteka-
17.CID, troszczył się o sześcioro dzieci 
i ciężko chorą (nowotwór) żonę, czytał 
mistyków. Po śmierci Celiny udał się 

w podróż do Turcji. W toczącej się wła
śnie wojnie rosyjsko-tureckiej upatrywał @ 
możliwość odzyskania przez Polskę nie- -
podległości i chciał pomóc w formowa-
niu Legionu Polskiego nad Bosforem. 

W Burgas, gdzie zatrzymano się u 
Sadyka Paszy, Mickiewicz czuł się dosko
nale. Jeździł konno, zwiedzał wschodnie 
bazary, zachwycał się beztroską życia 

żołnierza. Zaczął jednak dokuczać mu 
żołądek. Nie przestając pracować wracał 
do Konstantynopola. 25 listopada 1855 
zjadł obiad złożony z połowy kurczęcia, 
wypił pół butelki wina W nocy nie czuł 
się najlepiej, ale wypił kawę, palił i gawę
dził z przyjaciółmi. Około południa prze
szedł ostry atak choroby (prawdopodob
nie cholery), ale nie chdał przyjmować 
lekarstw. Wił się z bólu. Około dziewią
tej wieczorem umarŁ Wokół jego śmier
ci krążyło mnóstwo legend, mówiono, 
że został otruty. Przewiezienie trumny 
do Paryża okazało się niezwykle trudne 
ze względów sanitarnych. Pochowano go 
na polskim cmentarzu w Montmorency. 
Dziś spoczywa na Wawelu. 
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