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Żywotopisarstwo dziewiętnastowieczne a współczesna formuła
biografii. Wprowadzenie

Moja świadomość literacka zanurzona jest w ponowoczesnym literaturoznawstwie,
które przeżyło kryzys prawdy i obiektywizmu. Zaś lektura współczesnych biografii 1 z jednej
strony odkryła mi potrzebę projektowania indywidualnego punktu widzenia, dającego
1

Współcześni literaturoznawcy mówią o wyjątkowym zainteresowaniu czytelniczym biografią i

analizują jego przyczyny (np. M. Benton, Biografia teraz i kiedyś, „Dekada Literacka” 2010, nr 4/5, s.
12) oraz piszą o kolejnym zwrocie (zob.: A. Nasiłowska, Zwrot biograficzny, dokument elektroniczny:
http://www.dwutygodnik.com/artykul/553-biografie-zwrot-biograficzny.html. [dostęp 27 czerwca
2014]). Nad wyjątkową popularnością biografii zastanawiały się także Bernadetta Darska (Biografia
jako popularyzowanie i przypominanie. Kilka refleksji wokół (auto)biografii Stanisława Grzesiuka,
„Teksty Drugie” 2019, nr 1, s. 195–196) i Anna Nasiłowska (Angielskie, francuskie i polskie tradycje
biografistyki, „Teksty Drugie” 2019, nr 1, s. 60). Jednak warto pamiętać, że zainteresowanie biografią
w Polsce obserwowano już w latach siedemdziesiątych, zob.: W. Marmon, Problemy metodologiczne i
warsztatowe biografistyki historycznej, w: Polacy w cywilizacjach świata. Biografie emigrantów –
portret zbiorowy, pod red. N. Kasparka i M.P. Prokopa, Olsztyn 1999; a także: J. Wijaczka, Rola
biografistyki w badaniach historycznych, w: Region świętokrzyski. Mit czy rzeczywistość?, pod red. J.
Wijaczki, Kielce 2001. Można też przypomnieć, że w 1932 roku Jerzy Stempowski na łamach
„Wiadomości Literackich” w artykule pt. Biografia i literatura pisał o wzrastającym zainteresowaniu
owym gatunkiem.
Jego popularność potwierdza znacząca liczba „powieści biograficznych” (termin Teresy
Kulak, zob.: tejże, Uwagi nad biografistyką polską XIX wieku, w: Stan i perspektywy rozwoju
biografistyki polskiej, pod red. L. Kuberskiego, Opole 1998, s. 97) wydanych w ostatnich kilku latach,
m.in.: Słowacki – SzatAnioł (2009) Jana Zielińskiego, Miłosz – biografia (2010) Andrzeja Franaszka,
Kapuściński non-fiction (2010) Artura Domosławskiego, Oskarżona – Wiera Gran (2010) Agaty
Tuszyńskiej, Korczak. Próba biografii (2011) Joanny Olczak-Ronikier, Ksiądz Paradoks. Biografia
Jana Twardowskiego (2011) Magdaleny Grzebałkowskiej, Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego
Nowosielskiego (2011) Krystyny Czerni, Nałkowska albo życie pisane (2011) Hanny Kirchner,
Papusza (2013) Andżeliki Kuźniak, Maria Konopnicka: rozwydrzona bezbożnica (2014) Iwony
Kienzler czy Sendlerowa w ukryciu (2017) Anny Bikont.
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możliwość zobaczenia portretowanej osoby z wielu stron, z drugiej ugruntowała przekonanie,
że żadna pełnia nie jest możliwa. Tymczasem w rozprawie zajmuję się żywotopisarstwem
dziewiętnastowiecznym o modusie znacząco różnym od formuły biografii współczesnej, która
ukształtowała moje wyobrażenia o tym gatunku.
Dziewiętnastowieczni biografowie zawierzyli przekonaniu o możliwości dotarcia do
„prawdy” o cudzym życiu. Teofil Lenartowicz w Listach o Adamie Mickiewiczu (1875)
zauważył co prawda pewną trudność w opowiadaniu o doświadczeniu poety, reagując na
skrajność sądów refleksją: „Biedniż my ludzie z naszymi sądami...”2. Niemniej w Pamięci
Adama (1885) wierzył w uchwycenie całości. Twierdził, że „po tym, co popisano o życiu
Adama, już chyba niewiele nowego powiedzieć można […]”3. Symptomatyczne są także
uwagi Karola Estreichera o możliwości dotarcia do tajemnic egzystencjalnych Mickiewicza
dzięki zdobytej wiedzy: „Dziś, gdzie nie jest jeszcze wyjaśnioną historia życia poety, nie
można wiedzieć o ile 2 i 4 część opowieści o walce wewnętrznej serca opuszczonego, jest
odbiciem prawdziwych uczuć poety”4. Ówczesne poglądy na temat biografii nie były jednak
spójne. Na przykład Władysław Bełza w Kronice potocznej i anegdotycznej z życia Adama
Mickiewicza (1884) dzielił się odmienną refleksją. Daleki był na przykład od
Lenartowiczowskiego myślenia o „całkowicie” rozpoznanym „żywocie” Mickiewicza. Pisał:
„[…] do żadnego z naszych poetów nie posiadamy mniej stosunkowo materiałów, jak właśnie
do życia największego wieszcza polskiego”5. Czyli jeszcze w 1884 roku uważał, że nie
zgromadzono zadowalającego materiału o autorze Dziadów. Zapewne także z tego powodu
sądził, że warto zbierać wszystko. Odwołując się do Józefa Ignacego Kraszewskiego,
przekonywał: „[…] w pewnym względzie nawet podania, wieści i baśnie są materiałem, jeśli
nie do prawdziwego żywotu poety, to do pojęcia, jakie się wyrabiało o jego
indywidualności”6. Bełza przywiązywał więc znaczenie do wszelkich świadectw o poecie, nie
myślał o selekcji, lecz o ich zbieraniu. Takie stanowisko wynikało zapewne z krytycznej
przez niego oceny sytuacji. Warto przypomnieć, że do wydania Kroniki potocznej istniała
2

T. Lenartowicz, Listy o Adamie Mickiewiczu, Paryż 1875, s. 44–45. Wszystkie cytaty pochodzą z

tego wydania.
3

Tenże, Pamięci Adama, „Kraj” 1885, nr 46, s. 14.

4

K. Esteicher, Adam Mickiewicz. Rys biograficzny, Wiedeń 1863, s. 39. Wszystkie cytaty pochodzą z

tego wydania.
5

W. Bełza, Kronika potoczna i anegdotyczna z życia Adama Mickiewicza, Lwów 1884, s. 8.

6

Tamże, s. 9.
6

właściwie jedna spełniająca dziewiętnastowieczne standardy naukowa biografia autorstwa
Karola Estreichera, która zresztą została przez samego autora nazwana jedynie zarysem.
Zapewne z tego także powodu Bełza widział potrzebę dopełniania wiedzy o Mickiewiczu, by
stworzyć fundament dla pracy głębiej i pełniej ujmującej „żywot” – jak pisał – „największego
wieszcza polskiego”. Można by więc powiedzieć, że przedstawiał sytuację jako ciągle
niezadowalającą, wymuszającą potrzebę pilnego utrwalania wszelkiej materii życiorysowej7.
Przywiązywał wagę do dokumentowania różnorodności postaw wobec Mickiewicza i jego
twórczości. Można by powiedzieć, że swoją postawą wychylał się ku zainteresowaniom
współczesnym.
W dwudziestym wieku model tzw. nowej biografii8 powstał na gruncie świadomości,
która zrodziła się pod wpływem odmiennego rozpoznania kondycji człowieka i jego
tożsamości, a swój fundament wspierała na filozofii Friedricha Nietzschego. On właśnie
podważył przekonanie o możliwości poznania przez człowieka prawdy, która wspierała
dziewiętnastowieczne pisarstwo biograficzne. Na pytanie, czym ona jest, odpowiadał:

Ruchliwą armią metafor, metonimii, antropomorfizmów, krótko, sumą ludzkich stosunków, które
zostały poetycko i retorycznie wzmożone, przetransponowane i upiększone, a po długim użytkowaniu
wydają się ludowi kanoniczne i obowiązujące: prawdy są złudami, o których zapomniano, że nimi są,
metaforami, które się złożyły i utraciły zmysłową siłę wyrazu9.

7

Jego stanowisko jest bliskie myśleniu Janusza Sławińskiego, który pisał: „Idzie tu o przeciwieństwo

między istnieniem biografii w ramach wymiernego odcinka czasu historycznego a jej
funkcjonowaniem późniejszym, już poza granicami czasu macierzystego. Zamknięcie realnego
przebiegu biografii inicjuje proces jej wtórnego modelowania wśród zmieniających się kontekstów
społeczno-kulturowych”. (J. Sławiński, Myśli na temat: biografia pisarza jako jednostka procesu
historyczno-literackiego, w: Biografia – geografia – kultura literacka, pod red. J. Ziomka i J.
Sławińskiego, Wrocław 1975, s. 18).
8

Pojęcia tego używa Michael Benton w szkicu Biografia teraz i kiedyś („Dekada Literacka” 2010, nr

4/5), wiążąc powstanie „nowej biografii” z nazwiskiem Virginii Woolf oraz Lyttona Stracheya. O
wpływie pisarstwa Woolf i Stracheya na kształtowanie się nowej formuły biografii pisały m.in. Ewa
Kraskowska (zob.: E. Kraskowska, Biografilia. Przypadek Petera Ackroyda, „Teksty Drugie” 2019, nr
1) oraz Anna Nasiłowska (zob.: A. Nasiłowska, Angielskie, francuskie i polskie tradycje biografistyki,
dz. cyt.).
9

F. Nietzsche, Pisma pozostałe, t. I: 1862–1875, tłum. B. Baran, Kraków 1993, s. 189.
7

Nietzsche i Johann Gustav Droysen już w XIX wieku podjęli spór z
historiograficznym obiektywizmem10, który miał istotny wpływ na sposób modelowania
pisarstwa

biograficznego.

Ów

kryzys

obiektywizmu

narracji

historycznej

oraz

„przezroczystości” dokumentu doprowadziły do upadku dwóch zasadniczych filarów
strukturalistycznego modelu badań biograficznych. Inspiratorami nowoczesnej koncepcji
historiografii byli Hayden White oraz Frank Ankersmit. Uznali oni, że praca historyka
przypomina akt pisania dzieła literackiego11 i odróżniali badania historyczne (ustalanie
faktów) od pisarstwa historycznego (przedstawianie, czyli „reprezentacja” fragmentu

10

Historyzm, w: Teorie literatury XX wieku, pod red. A. Burzyńskiej i M.P. Markowskiego, Kraków

2007, s. 502. Kwestia maksymalnego zbliżenia się do prawdy o człowieku w twórczości biograficznej
jest od dawna podawana w wątpliwość także przez wielu polskich teoretyków literatury. Refleksję nad
prawdą „obiektywną” w polskim literaturoznawstwie podjął Ryszard Nycz, który pisał o kryzysie
poznania i kulturowym uwarunkowaniu poznania człowieka (R. Nycz, Kulturowa natura, słaby
profesjonalizm.

Kilka

uwag

o

przedmiocie

poznania

literackiego

i

statusie

dyskursu

literaturoznawczego, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, pod red. M.P.
Markowskiego i R. Nycza, Kraków 2006, s. 5–22). Ów kryzys miał istotny wpływ na kształt
ponowoczesnej biografii. Władysław Zajewski pytał, „czy biografie postaci historycznych […]
przekazują czytelnikowi prawdę, czy też są tylko wielką mistyfikacją przeszłości?” (W. Zajewski,
Kontrowersje wokół biografii historycznej, w: Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej, dz.
cyt., s. 25). Joanna Sosnowska zdaje się odpowiadać: „Trzeba powtórzyć raz jeszcze – rzeczywisty
człowiek umiera naprawdę, zamykając tekst swojego życia, otwierając jednocześnie wszelkie
możliwości czytania/pisania biografii, ale od tej chwili to, co nazywamy biografią, jest już innym
tekstem, który odnosi się do kresu w zupełnie inny sposób. Do tego pierwotnego, unikalnego tekstużycia możemy się zbliżyć tylko pośrednio” (J. Sosnowska, Biografia kobieca, w: Biografia,
historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna, nowoczesność biografii, pod red. R.
Kasperowicza i E. Wolickiej, Lublin 2005, s. 181).
11

Zob.: Historyzm, dz. cyt., s. 499–505. O stanowczym „odcięciu się od pewnego typu obiektywizmu”

pisała Anna Nasiłowska w szkicu Biografie: zwrot biograficzny: „Trzeba bardzo jasno powiedzieć, że
biografia jest gatunkiem pisarstwa. Warsztat autora biografii jest po prostu warsztatem historyka:
każdy fakt musi potwierdzić w źródłach, a w sytuacji optymalnej poddać go także krytyce, opierając
się na różnych relacjach, uwzględniających różne punkty widzenia. Nie zawsze to jest możliwe, ale do
tego trzeba dążyć. Biografia wyklucza stosowanie całkowitej fikcji”; (Dokument elektroniczny)
https://www.dwutygodnik.com/artykul/553-biografie-zwrot-biograficzny.html [dostęp 19 maja 2019].
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przeszłości)12. W tej perspektywie biografia stawała się dziełem literackim, opowieścią o
czyimś życiu.
W literaturoznawstwie uważa się, że „nową biografię” uformowała w XX wieku
Virginia Woolf, która podważyła fundamenty tradycyjnie pojmowanego żywotopisarstwa. Jej
koncepcja wsparta była na przekonaniu o pewnej niemożności biografii, w której trzeba
schwycić upływający czas, zacierający pamięć i przekształcający tożsamość. Zdaniem Woolf
celem biografa było łączenie „granitowej solidności” faktów z „tęczową nieuchwytnością”
wewnętrznego życia podmiotu w „jednolitą całość”13. Pisarka wprowadziła do refleksji o
biografii koncepcję luster, polegającą na umieszczeniu zwierciadeł w wielu miejscach, by
dzięki nim można było uchwycić różne wizerunki opisywanej osoby, co dawało możliwość
tworzenia wieloaspektowego jej portretu. Woolf miała jednak świadomość niemożności
poznania całej prawdy, a więc dotarcia do pełnej wiedzy o życiu drugiego człowieka.
Pokazała to na przykład w Orlando (1928), gdzie uchwyciła współistnienie różnych projekcji
„ja”. Poświadczała tym samym, że pisanie o czyimś życiu nigdy nie jest ani kompletne, ani
skończone, ponieważ biograf nie jest w stanie uchwycić wszystkich odcieni tożsamości
podmiotu. Na charakter jej pisarstwa wpłynął nie tylko kryzys obiektywizmu, ale i odrzucenie
kartezjańskiego

modelu

podmiotowości

na

rzecz

nieprzezroczystego,

płynnego,

niedostępnego „wnętrza” „ja”. Nowa koncepcja podmiotu uformowała podstawy dla
nowoczesnego żywotopisarstwa14.

12

F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, pod red. E.

Domańskiej, Kraków 2004, s. 131–145. Za: A. Całek, Problemy z narracją biograficzną. Prawda
historyczna – fikcja literacka, w: tejże, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki. Psychobiografia
naukowa, Kraków 2012, s. 62–66.
13

V. Woolf, The New Biography, w: Collected Essays, vol. 4, London 1967. Cyt. za: M. Benton, w:

Biografia teraz i kiedyś, dz. cyt., s. 21.
14

Nowoczesna biografia poddawana była ewolucji, począwszy od „śmierci autora” Barthesa w

strukturalizmie, kiedy ustalono dogmat o nietożsamości autora i podmiotu literackiego zgodnie ze
„świadomością nieprzywiedlności porządku życia i porządku literatury” (T. Kunz, Kilka uwag o
współczesnych formach uobecniania się osoby w tekście, w: tegoż, Więcej niż słowa. Literatura jako
forma istnienia, Kraków 2019, s. 10), poprzez poglądy Jana Józefa Lipskiego, który w dziele chciał
zobaczyć osobowość jego autora: „twórczość jest śladem człowieka” (A. Legeżyńska, Wystarczy
mocno i wytrwale zastanowić się nad jednym życiem… Biografistyka jako hermeneutyczne wyzwanie,
„Teksty Drugie” 2019, nr 1, s. 21), aż do „powrotu” autora w biografii współczesnej. O
9

Niemożność dotarcia do „prawdy” o cudzym życiu spektakularnie przedstawił Julian
Barnes w biografii Gustawa Flauberta zatytułowanej Papuga Flauberta (1984), gdzie pytał:
w jaki sposób obejmujemy umysłem przeszłość? Czy to w ogóle możliwe? Kiedy byłem studentem
medycyny, podczas potańcówki na zakończenie semestru paru figlarzy wpuściło do sali nasmarowane
tłuszczem prosię. Plątało się pod nogami, wymykało z rąk, kwiczało jak najęte. Ludzie rzucali się na
nie, próbujące je schwytać, a skutek był tylko taki, że się ośmieszali. Wygląda na to, że przeszłość
zachowuje się zawsze jak to prosię15.

Pisarz posłużył się ową anegdotą dla uzmysłowienia czytelnikowi sytuacji biografa,
próbującego schwycić przeszłość, która w jego przekonaniu zachowuje się, jak owo prosię.
Tym bardziej dotyczy to cudzej przeszłości, do której wgląd wydaje się szczególnie trudny,
żeby nie powiedzieć niemożliwy, gdyż nie jesteśmy w stanie ani zdobyć pełnej wiedzy o niej,
ani tym bardziej poznać całej prawdy. Jednym z wielu powodów owego stanu rzeczy jest
odległość w czasie, dlatego Barnes porównywał przeszłość do wciąż oddalającego się
wybrzeża. Tym, którzy je obserwowali przez lunety ustawione na rufie łodzi, wydawało się,
że widzą prawdę, którą autor nazwał złudzeniem. W ten sposób wyrażał przekonanie, że nie
da się odtworzyć ani tego, co składa się na materię życia człowieka, ani antykartezjańskiej
podmiotowości.
Tę głęboko odczuwaną przez współczesnych świadomość niemożności uchwycenia
prawdy, a co za tym idzie i pełni, świetnie ujął Jarosław Marek Rymkiewicz w jednej ze
swych opowieści o Mickiewiczu: „Życia nie da się zamknąć w całość, nie da się opisać tak,
aby nic, ale to nic nie zostało pominięte, aby niczemu, ale to niczemu nie uchybić. Życie jest
nie do opisania, kto je próbuje opisać, zawsze mu uchybi”16. Pisanie z taką świadomością
poszukiwaniach związku między dziełem a życiem pisarza pisała m.in. Justyna Tabaszewska (zob.: J.
Tabaszewska, Na granicy faktu. Kategoria faction w badaniach nad współczesnymi biografiami,
„Teksty Drugie” 2019, nr 1, s. 68), zaś o „biografilii” – powrocie do pisarstwa biograficznego,
nawiązującego do dziewiętnastowiecznych wzorców gatunku – Ewa Kraskowska (E. Kraskowska,
Biografilia. Przypadek Petera Ackroyda, dz. cyt., s. 29).
15

J. Barnes, Papuga Flauberta, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 2011, s. 11–12. Wszystkie cytaty

pochodzą z tego wydania.
16

J.M. Rymkiewicz, Baket, Londyn 1989, s. 21. Podobną postawę prezentował Arnoldas Piroczkinas

w biografii pt. Litewskie lata Adama Mickiewicza (1998). Manifestował tam świadomość, że „bardzo
trudno jest odtworzyć drogę ludzkiego życia” (A. Piroczkinas, Litewskie lata Adama Mickiewicza,
10

niejako wymusza formowanie opowieści biograficznej jako otwartej, w której nie ma
ostatecznych rozstrzygnięć ani jednoznacznych odpowiedzi na postawione pytania,
wątpliwości i sprzeczności… Wydaje się, że to jedna ze znaczących różnic dzielących
biografistykę współczesną od dziewiętnastowiecznej. Dawna rodziła się z przekonania o
możliwości stworzenia portretu „bryły”, gdzie niemal nie odczuwa się napięcia między
wiedzą o nieograniczoności życia a ambicją narzucania mu granic. To napięcie narasta w
nowoczesnej biografii i kruszy życiorysową monolityczność.
Barnes, tworząc opowieść biograficzną, poddawał ją kompromitacji. Posłużył się
anegdotą opowiadającą o papudze, która stała na biurku Flauberta, gdy pisał Prostotę serca.
Była wzorem dla tej z opowieści – Lulu. Narrator odnalazł dwa jej egzemplarze: w muzeum
Hotel-Dieu oraz w muzeum w Croisset. Ich gospodarze zapewniali go o autentyczności
każdej z nich. Ostatecznie opowiadanie opatrzone zostało bardzo ironiczną puentą. Okazało
się bowiem, że ptak, który miał stać na biurku Flauberta, pochodził ze zbiorów Muzeum
Historii Naturalnej, w którym znajdowało się około pięćdziesięciu wypchanych papug – i
każda z nich mogła być Flaubertowską. Autor przez tak dowcipną historię sugerował
niemożność nie tylko odnalezienia owej „prawdziwej”, ale również dotarcia do tajemnicy
życia pisarza. Odsłonił ułomną kondycję biografa, który nic do końca nie może
rozstrzygnąć17. Sugerował tym samym, że tak jak śmiałkowie próbujący złapać prosię – tak i
on-autor narażony jest na niepowodzenie.

Warszawa 1998, s. 5). Odsłonił wątpliwości co do możliwości stworzenia jednoznacznego portretu
poety oraz poddał krytyce poetykę przemilczeń spraw trudnych. Stąd swoją próbę biografii nazwał
„ciężką drogą poszukiwania prawdy” (tamże).
17

Postawa Barnesa wydaje się skrajna w porównaniu na przykład z myśleniem Andre Mauroisa, który

twierdził, że dobra biografia nie powinna wyjaśniać całego życia bohatera, lecz „zostawić pewną
cząstkę do odgadnięcia czytelnikom” (A. Maurois, Aspects de la Biographie, Paris 1930; W. Zajewski,
Wokół biografii, „Nowe Książki” 1986, nr 4, s. 26). Z kolei Julian Barnes sądzi, że należy ograniczać
pole widzenia odbiorcy, gdyż „wszystko oznacza zamęt” (J. Barnes, Papuga Flauberta, s. 150).
Świadomość o niemożności powstania „pełnej” biografii nie zniechęca literaturoznawców do
tworzenia jej wizji „idealnej”. Refleksją o niej podzielił się Andrzej Gronczewski; wyobrażał sobie, że
łączyłaby „wszelkie kompetencje i możliwości. Medycyna współgra z psychologią, filozofia nie stroni
od socjologii, szczegół sekunduje wymiernej syntezie” (A. Gronczewski, Razowy chleb biografii,
„Miesięcznik Literacki” 1987, nr 12, s. 60. Zob. także: S.S. Nicieja, Biograf – fotograf, detektyw,
kreator, w: Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej, dz. cyt., s. 42). Badacz ten, próbując
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Barnes wskazywał na jeszcze inne niebezpieczeństwo. Twórca staje przed wyjątkowo
trudnym zadaniem – koniecznością wyboru materii do opowieści18. I tym razem autor Papugi
Flauberta posłużył się świetną metaforą:
Sieć można zdefiniować na jeden z dwóch sposobów, zależnie od punktu widzenia. Normalnie
powiedziałoby się, że jest to rodzaj siatki do łapania ryb. Ale równie dobrze można, z niewielkim
uszczerbkiem dla logiki, odwrócić ten obraz i zdefiniować sieć tak, jak uczynił to pewien
krotochwilny leksykograf, który nazywał ją zestawem dziur połączonych szpagatem.
Tak samo można postąpić z biografią. Włók napełnia się i wtedy biograf wciąga zawartość do
łodzi, sortuje, wyrzuca, umieszcza w ładowni, filetuje i sprzedaje. Pomyślmy jednak o tym, czego nie
złowił: jest tego zawsze znacznie więcej. Biografia stoi sobie na półce, opasła i po mieszczańsku
szacowna, nadęta i stateczna: życie za szylinga ujawni wszystkie fakty, życie za dziesięć funtów –
także wszystkie hipotezy. Ale pomyśleć tylko, co się wymyka, co ulatuje wraz z ostatnim tchnieniem
człowieka, którego biografię się pisze. Jakie szanse ma najprzemyślniejszy choćby biograf, jeśli
przedmiot jego zainteresowania zobaczy, co się święci, i postanowi się zabawić?19

Porównanie żywotopisarstwa do wypełnionej rybackiej sieci, a jej twórców do
rybaków, obrazowo uzmysławia, że każdy z nich może złowić i wybrać nie do końca tę samą
materię. Wybór – przypomina pisarz – związany jest z koniecznością określenia punktu
widzenia. Barnes, porównując biografa do rybaka, ironicznie rzecz traktuje, gdyż rybak – jak
wiadomo – nie wie, co wyłowi z wody. O tym decyduje przypadek. Autor zwraca więc uwagę
na subiektywizm spojrzenia biografa. Jego pogląd jest bliski stanowisku Jamesa Clifforda –
autora książki Od kamyków do mozaiki. Zagadnienia biografii literackiej (1970). Twierdził
on, że „każda selekcja materiałów, na których autor ma się oprzeć, jest nieuchronnie
uzależniona od jego indywidualnego podejścia do tematu”20. W rozważaniach dotyczących

opisać idealnego biografa, kończy tekst pytaniem w stylu Barnesa: „Ale czy idealny biografista może
istnieć wobec niemożności napisania idealnej biografii?” (tamże, s. 43).
18

W kwestii wyboru materiału biograficznego wypowiedział się Edward Balcerzan. Zastanawiał się

nad zasadami selekcji spuścizny po twórcy (zob.: E. Balcerzan, Biografia jako język, w: Biografia –
geografia – kultura literacka, dz. cyt., s. 26–27).
19
20

J. Barnes, Papuga Flauberta, s. 38.
J.L. Clifford, Od kamyków do mozaiki. Zagadnienia biografii literackiej, tłum. A. Mysłowska,

Warszawa 1978, s. 145. Ową tezę świetnie obrazuje metafora George’a Marka – autora biografii
Beethovena, który pisał: „Muzyka przepływa przez umysł i serce artysty – wykonawcy, tak jak obrany
12

pracy nad biografią zaproponował podział gatunku ze względu na sposób interpretacji
materiału biograficznego. Wśród pięciu typów biografii wyróżnił co prawda „tak zwaną
biografię »obiektywną«”21 (czyli taką, w której nie interpretuje się żadnych faktów), ale
jednocześnie manifestował przekonanie, według którego „przeświadczenie niektórych
historyków, że uda się im zachować całkowity obiektywizm w selekcji materiałów, jest
złudzeniem. Każde odtworzenie postaci jest wyrazem osobistego poglądu autora, i to jest
właśnie dobre”22. Clifford sadził, że biografizowanie to działanie literackie. W jego
przekonaniu

autor

kreuje

los

bohatera

swej

opowieści,

postępując

zgodnie

z

wykoncypowanym projektem pisarskim: „Biograf musi sobie wyrobić pogląd na to, jaki jego
bohater był naprawdę, lub jakie przeobrażenia przechodził w różnych okresach swego życia, i
dopiero potem powinien tak operować materiałem, by się ten pogląd potwierdził”23.
Sytuacja biograficznego pisarstwa dziewiętnastowiecznego dotyczącego Mickiewicza
była inna, znajdowała się bowiem dopiero w fazie rozwoju. Dlatego często owe zarysy
biograficzne stawały się sprawozdawczymi narracjami ze zgromadzonej wiedzy o poecie.
Miały w dużej mierze charakter dokumentacyjny podporządkowany funkcji popularyzującej.
W związku z tym w tekstach pochodzących zwłaszcza z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
XIX wieku można bardziej mówić nie o selekcji, ale o niekompletności danych, które
stopniowo były uzupełniane. Dokonywano zaś innego rodzaju selekcji, takich zwłaszcza,
temat przepływa przez umysł i serce biografa” (G.R. Marek, Beethoven. Biografia geniusza,
Warszawa 1976, s. 10).
21

J.L. Clifford, Od kamyków do mozaiki, dz. cyt., s. 113. W związku ze swobodnym traktowaniem

materii biograficznej w rozważaniach współczesnych literaturoznawców na temat „obiektywnej”
biografii pojawia się określenie biografia „uczciwa”. Według Geoffreya Hartmana o „uczciwej”, czyli
inaczej „prawdziwej” biografii możemy mówić wtedy, gdy czytelnik jest świadomy zabiegów
pisarskich autora, np. stosowania fikcji, czyli ma „możliwość odróżnienia prawdy od kłamstwa” (J.
Tabaszewska, Na granicy faktu. Kategoria faction w badaniach nad współczesnymi biografiami, dz.
cyt., s. 69). Do kwestii „uczciwości” biografii odniósł się też Andrzej Franaszek. W biografii Herberta
zwrócił uwagę, że „biograf jest rzemieślnikiem, a nie natchnionym artystą”, a jego „biografia powinna
być uczciwa” (A. Franaszek, Postscriptum, w: tegoż, Herbert. Biografia, Kraków 2018, t. 2, s. 831). Z
kolei Anna Legeżyńska podkreślała, że uczciwa biografia to opowieść zgodna z doświadczeniem jej
autora (zob.: A. Legeżyńska, Wystarczy mocno i wytrwale zastanowić się nad jednym życiem…
Biografistyka jako hermeneutyczne wyzwanie, dz. cyt., s. 26).
22

J.L. Clifford, Od kamyków do mozaiki, dz. cyt., s. 147.

23

Tamże, s. 147–148.
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które mogłyby naruszyć monolityczny wizerunek wieszcza. Nadto owe zarysy biograficzne z
rzadka bywały jakimś

oryginalnym

projektem pisarskim

wyraźnie eksponującym

indywidualny punkt widzenia. Mocniej zaznaczał się on w zapisach krytycznych, na przykład
w tekstach Władysława Gołembiowskiego, Edwarda Łubieńskiego czy Jana Koźmiana.
Konserwatyzm ich poglądów prowadził do ujęć mocno przeciwstawnych wobec
formowanego w XIX wieku modelu wizerunku Mickiewicza. Jego charakter z góry i ostro był
narzucony, toteż narrację podporządkowywano udowodnieniu „prawdziwości” tezy głównej,
na przykład o nienarodowym charakterze jego twórczości albo „bezbożnym zuchwalstwie”24.
Autorzy dziewiętnastowiecznej biografii rzecz układali konwencjonalnie. Rzadko
ramy wyznaczała data narodzin i śmierci poety, ponieważ do lat osiemdziesiątych mało który
z nich obejmował „całość”. Narrację podporządkowywali chronologii nawet wówczas, gdy
wybierali formę portretu. Drugim stałym elementem dziewiętnastowiecznych „rysów
biograficznych” było zespolenie materii życia z charakterystyką twórczości zwykle dość
powierzchowną, chwytającą fabułę, czasem główną ideę tekstu; modna też była swoista
komparatystyka. Porównywano utwory Mickiewicza zwłaszcza z dziełami Goethego i
Byrona.
Zestawiając owe próby biograficzne z lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych,
siedemdziesiątych aż do powstania „pełnej” biografii Piotra Chmielowskiego ze współczesną
jej formą, niezwykle jasno widać, do jakiej rewolucji doszło w biografistyce. Korzysta ona z
wolności i na rozmaite sposoby przeobraża się w literaturę. Doskonałym przykładem
literaturyzowanej formuły biografii jest cykl esejów25 o Mickiewiczu zatytułowany Jak
bajeczne żurawie26 Jarosława Marka Rymkiewicza. Stworzył on swoją koncepcję opowieści o
Mickiewiczu, przeświadczony, że poeta chciał, byśmy interpretowali jego dzieło i życie „jako
coś, co jest nasze, jest nami”27. W bogatym planie jego wypowiedzi metatekstowych można

24

J. Koźmian, Dwa ideały polskie, „Przegląd Poznański” 1851, t. XII, s. 117.

25

O definicji „eseju biograficznego” na przykładzie książek Jarosława M. Rymkiewicza pisała m. in.

Anna Nasiłowska (zob.: A. Nasiłowska, Wstęp. Porządki w bibliotece, „Teksty Drugie” 2019, nr 1, s.
10).
26

Cykl ten obejmuje następujące pozycje: Żmut (1987), Baket (1989), Kilka szczegółów (1994), Do

Snowia i dalej (1996), Głowa owinięta koszulą (2012). Zob. O. Masiuk, Mickiewiczowski „tekst
życia” w eseistyce Jarosława Marka Rymkiewicza. Lektura biografii romantycznego poety w cyklu
opowieści „Jak bajeczne żurawie”, Warszawa (2016).
27

J.M. Rymkiewicz, Żmut, Warszawa 2005, s. 17.
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odnaleźć dygresje, dotyczące sposobu konstruowania opowieści: „pisać wszystko, co mi
przychodzi do głowy”28, „pisać historię dziko”29. Rymkiewicz oscylując między postawą
biografa-historyka i biografa-pisarza30, nie tylko interpretował fakty, ale także wyobrażał
sobie Mickiewicza w konkretnych sytuacjach i miejscach. Jak słusznie zauważył Zbigniew
Nowak:
do swej opowieści wplata Rymkiewicz liczne zmyślone fabuły czy fabułki, które mają czytelnikowi
ukazać możliwości tkwiące w przeszłości. […] Rymkiewicz w Żmucie chyba doszedł do kresu
możliwości tkwiących w gatunku, którego jest twórcą: jest to mianowicie odmiana eseju, stanowiąca
połączenie wywodu naukowego (i to dokumentowanego!) z niezwykłym fantazjotwórstwem
historycznym31.

Historyk literatury zwrócił uwagę na ogromną swobodę, jaką daje pisarzowi
współczesna biografia. Owa wolność dotyczy nie tylko kształtu opowieści, ale i wyboru
materii biograficznej32.
Z mojego punktu widzenia szczególnie interesujące jest zdanie Zbigniewa Nowaka o
tym, że Rymkiewicz „doszedł do kresu możliwości tkwiącej w gatunku”. Można dodać, że
było to możliwe dzięki długiemu procesowi tworzenia „tekstu Mickiewicza”, czyli najpierw
28

Tamże, s. 81.

29

Tamże, s. 84.

30

Jak pisze Olga Masiuk, „badacz […] bywa w swej opowieści historykiem, rzetelnym

poszukiwaczem faktów, dokumentującym wszystko. Jest filozofem, komentującym świat własny i
Mickiewiczowski. Jest wreszcie poetą” (O. Masiuk, Mickiewiczowski „tekst życia” w eseistyce
Jarosława Marka Rymkiewicza. Lektura biografii romantycznego poety w cyklu opowieści „Jak
bajeczne

żurawie”,

s.

6–7.

(dokument

elektroniczny)

https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/1937/Olga%20Masiuk%2C%20praca%20doktorska.pdf
?sequence=1. [dostęp 17 grudnia 2018].
31

Z.J. Nowak, „Żmut”, Jarosław Marek Rymkiewicz, Paryż 1987, „Pamiętnik Literacki” 1990, nr

81/2, s. 372.
32

Literaturoznawcy, zastanawiając się nad definicją nowoczesnej biografii, jako jej cechę

charakterystyczną często wymieniają brak ograniczeń w korzystaniu z wszelkich dostępnych
informacji o bohaterze życiorysu. Np. dla Jamesa Clifforda biografia nowoczesna to „biografia
poboswellowska”, ponieważ James Boswell w swej książce o Samuelu Johnsonie (Life of Samuel
Johnson, 1791) chciał napisać „wszystko” (J.L. Clifford, Od kamyków do mozaiki, dz. cyt., s. 152).
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gromadzeniu dokumentów, zapisywaniu wspomnień, wydawaniu korespondencji, wreszcie
tworzeniu najpierw zarysów biograficznych, a potem biografii Mickiewicza w XIX i XX
wieku. Propozycja Rymkiewicza stała się możliwa dzięki uformowaniu rozległej wiedzy o
poecie wielokrotnie odnawianej w kolejnych zapisach i opowieściach. Rymkiewicz z tego
powstającego przez dziesiątki lat „tekstu” mógł uformować swobodną narrację opartą
zarówno na dokumencie, jak i na fantazjowaniu; w konsekwencji stworzyć w słowie świat,
który daje fascynujące złudzenie bycia tam – w przeszłości i w miejscach doświadczanych
przez Mickiewicza. A co najciekawsze, żaden z historyków literatury, który podejmował w
XIX wieku próbę pisania o poecie, ani też później w XX wieku, nie wykorzystał w sposób tak
totalny, jak Rymkiewicz, wspomnień o autorze Pana Tadeusza. On właśnie posłużył się tą
materią najpełniej, choć przecież tworzona była głównie z myślą o wsparciu
dziewiętnastowiecznego pisarstwa biograficznego, którego była niezwykle atrakcyjnym
wzmocnieniem. Literacka formuła książek Rymkiewicza z rozbudowanym planem
metatekstowym uzmysławia jak kostyczne było dawne pisarstwo biograficzne w porównaniu
ze współczesnym. Zajmując się w rozprawie początkami jego kształtowania, znaczną uwagę
poświęcę właśnie materii wspomnieniowej, która odegrała tak istotną rolę w szczytowym
osiągnięciu tego rodzaju literatury, czyli w dziełach Rymkiewicza – zwłaszcza w Żmucie
(1987) i Bakecie (1989).
Dziewiętnastowieczni autorzy w przeciwieństwie do współczesnych mieli problemy z
uchwyceniem wieloaspektowego portretu33 Mickiewicza. Tą barierą była presja ówczesnej
polskiej kultury, która wymuszała model biografii-wzoru. Walka, heroizm, patriotyzm
stawały się tematem najważniejszym. Inne były pomijane, często deprecjonowane, więcej
nawet – mogły świadczyć o upadku „geniusza”. W stosunku do Mickiewicza zwykle nie
ośmielano

się

przekroczyć

wyznaczonych

granic

tak

zwanego

„przyzwoitego”

żywotopisarstwa34. Sposobem była strategia przemilczenia w tych kwestiach, które mogłyby

33

Andre Maurois w Aspektach biografii (1930) uznał, że portret wieloaspektowy to nieodzowna

właściwość nowoczesnej biografii (tegoż, Aspects de la biographie, Paris 1930, s. 27. Cyt. za: A.
Nasiłowska, Angielskie, francuskie i polskie tradycje biografistyki, dz. cyt., s. 52).
34

Wśród wielu szkiców biograficznych o Mickiewiczu dopiero tekst Boya pt. Brązownicy (1929)

uznany został za przełomowy w procesie „odbrązawiania” wizerunku poety. Dał on początek nowej
formule pisania, w której zaczęto zwracać uwagę na bolesne doświadczenie egzystencjalne,
otwierające możliwość przedstawienia życiowych trudów i potknięć Mickiewicza-człowieka. Do
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zaburzyć wizerunek „wieszcza”35. Dziewiętnastowiecznych biografistów ograniczał więc
model preferowanej kultury, który w jakiejś mierze wyznaczał granice wypowiedzi. Niemniej
szukali oni wiarygodnych sposobów ujęcia portretu Mickiewicza. Na przykład Lucjan
Siemieński w Portretach literackich (1871) pisał: „[…] szło mi o utrzymanie się w granicach
podobieństwa; przesada w podnoszeniu złych jak i dobrych przymiotów, zawsze mi się
wydawała karykaturą, a tej unikałem”36. Warto też zwrócić uwagę, że obowiązujący model
kultury rodził „strażników”, którzy atakowali poetę za brak – ich zdaniem –
podporządkowania formule narodowo-patriotycznej. Skandaliczność ich wypowiedzi wiązała
się jednak nie z odkrywaniem „tajemnic” żywota Mickiewicza, lecz ze sposobem interpretacji
jego twórczości. Model lektury, który zaproponowali, był zdeterminowany konserwatyzmem
– skrajnie prawicowym światopoglądem, niepozwalającym na wnikliwe i subtelne czytanie
dzieł poety, gdyż naznaczone aż nazbyt prostym dydaktyzmem.
Rysem znamiennym dziewiętnastowiecznych narracji było korzystanie z romantycznej
krytyki psychologiczno-biograficznej37. Preferowano ujęcie genetyczne. Badanie utworu
miało służyć poznaniu twórcy i jego biografii. Taka koncepcja historii literatury prowadziła
do utożsamienia autora z bohaterem, gdyż tekst traktowano jako dokument życia. Utwór w
ujęciu historycznoliterackim stawał się zapisem biografii artysty, narzędziem zaś
odkrywającym konstrukcję postaci – psychologizm. Modelem preferowanym było
przywoływanie konkretnych faktów z życia poety dopełnianych charakterystyką twórczości
interpretowaną genetycznie. Formuła „życie i dzieło”38 opierała się na konfrontacji
owego typu biografii nawiązywał m.in. Jan Walc, który w Architekcie Arki (Warszawa 1991) domagał
się prawdy o autorze Dziadów.
35

Wizerunek poety w XIX wieku podporządkowywano roli poety-przewodnika, które wynikało z

koncepcji poezji jako wyrazu „mocy twórczej”. Zob. M. Gumkowski, Poezja (teorie), w: Słownik
literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 2009, s. 715–722;
także W. Weintraub, Poeta, w: tamże, s. 711–715; tenże, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie
Mickiewicza, Warszawa 1998.
36

L. Siemieński, Portrety literackie, w: Dzieła Lucjana Siemieńskiego, t. III, rozdz. X: Adam

Mickiewicz, Warszawa 1871, s. 4. Postawa Siemieńskiego przypomina stanowisko Stanisława Cata
Mackiewicza, który uważał, że biografia powinna znajdować się między paszkwilem a panegirykiem
(zob.: A. Nasiłowska, Angielskie, francuskie i polskie tradycje biografistyki, dz. cyt., s. 56).
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T. Kunz, Kilka uwag o współczesnych formach uobecniania się osoby w tekście, dz. cyt., s. 8.
Charakterystykę modeli biografii zanalizowała Dorota Kudelska w tekście pt. Lepsza i gorsza

biografia, zawartym w tomie Biografia, historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna,
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dokumentu z twórczością. Rzadko pojawiały się nieśmiałe odstępstwa od ujęcia
genetycznego. Na przykład Józef Tretiak w książce Mickiewicz w Wilnie i Kownie. Życie i
poezja (Lwów 1884), opowiadając historię miłości poety i Maryli na podstawie Dziadów
części IV, zauważył, że „[…] nie można brać tego poematu we wszystkich szczegółach za
pamiętnik miłości poety”39.
Wiadomo, że w końcu wieku, po przełomie antypozytywistycznym, „oderwano”
dzieło od autora. Mnie jednak interesuje czas do roku 1886, czyli wydania biografii
Chmielowskiego. Prace, które będą przedmiotem analizy, wyrosły z genetyzmu właśnie.
Warto też, myśląc o związkach XIX wieku ze współczesnością, zwrócić uwagę, że w
literaturoznawstwie, jak zauważa Tomasz Kunz, „autor powraca z wygnania” 40, co
oczywiście ma także swoje konsekwencje w pisarstwie biograficznym oraz refleksji o nim.
Trzeba koniecznie dodać, że nowoczesna biografia – mimo znaczących zmian – zachowuje
pewne cechy wspólne z jej dziewiętnastowieczną poprzedniczką. Modus twórczości
życiorysowej często nadal przyjmuje kształt „życia i dzieła”41. Oprócz powszechnego
przekonania, że „strukturaliści rozprawili się z […] duchem tradycyjnego biografizmu,
zamykanego w dziewiętnastowiecznej formule »życia i twórczości«” 42, model współczesnego
żywotopisarstwa wciąż ciąży ku tego typu formule. Kalendarium życia i dzieła nadal
rozpisywane jest według porządku chronologicznego43. Utrzymuje się też schemat opowieści
od narodzin do śmierci. Pewne nawiązania do tradycji dziewiętnastowiecznej przyjmują nową
postać dzięki ewolucyjnym procesom. Na przykład granice narracji zawieszonej między
naukowością i literackością dawniej wyraźnie zarysowane, współcześnie coraz mocniej
nowoczesność biografii, dz. cyt., posługując się między innymi pojęciem „życie i dzieło”, które opisał
Michał Głowiński w książce Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków
1996.
39

J. Tretiak, Mickiewicz w Wilnie i Kownie. Życie i poezja, Lwów 1884, t. I, s. 167–168. Wszystkie

cytaty pochodzą z tego wydania.
40
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T. Kunz, Kilka uwag o współczesnych formach uobecniania się osoby w tekście, dz. cyt., s. 11.
Przykładem tego typu żywotopisarstwa jest książka Marii Dernałowicz pt. Adam Mickiewicz

(Warszawa 1985).
42
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A. Legeżyńska, Wystarczy mocno i wytrwale zastanowić się nad jednym życiem, dz. cyt., s. 16.
Autorzy współczesnej biografii oprócz chronologii często wprowadzają też inny porządek. Ów

nowy układ narzucony przez biografów można by nazwać porządkiem sensu. Doskonałym
przykładem jest książka Joanny Olczak-Ronikier Korczak. Próba biografii, w której autorka nadpisała
nad tekstem symulację porozumienia między nią a bohaterem biografii.
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bywają zatarte. Pojawia się też inna sfera nawiązań dzięki formule sylleptycznego „Ja”44,
które co prawda bardziej subtelnie staje się reprezentacją autora niż w refleksji biograficznej
XIX wieku, niemniej znów wraca się do pewnej bliskości bohatera i twórcy tak mocno
manifestowanej w XIX stuleciu.
W pracy zastanawiać się będę nad procesem tworzenia biografii Adama Mickiewicza
w drugiej połowie XIX wieku. Przedstawię, w jaki sposób rozwijała się ona aż do czasu
powstania dwutomowej, pełnej biografii autorstwa Piotra Chmielowskiego pod tytułem Adam
Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki (1886). Przedmiotem analizy będą zapisy
kronikarskie, szkice i zarysy biograficzno-wspomnieniowe oraz wspomnienia. Na ich
podstawie pokażę sposoby formowania wiedzy o poecie oraz strategie modelowania jego
wizerunku w XIX stuleciu.
Praca składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów i zakończenia. W pierwszym z nich
przedstawię dzieje kształtowania się biografii poety od lat czterdziestych do osiemdziesiątych
XIX wieku. Na wybranych przykładach zarysuję proces jej tworzenia oraz odsłonię sposoby
modelowania portretu poety. Zwrócę uwagę na swoistą dialogiczność tekstów, które
zwłaszcza w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych współtworzą, przez swą daleko
posuniętą fragmentaryczność, cykliczny – można by rzec – „tekst biograficzny” o
Mickiewiczu. Jednocześnie spróbuję pokazać, jaką rolę w tym procesie budowania biografii
poety odegrały teksty wspomnieniowe. Nadto konfrontacja różnych form zapisów pozwoli
pokazać, jakie cele przypisywano zwłaszcza materii wspomnieniowej oraz jaką rolę odegrała
ona w tworzeniu portretu Mickiewicza jako wzoru.
W kolejnym rozdziale spróbuję pokazać, w jaki sposób w drugiej połowie XIX wieku
(do lat osiemdziesiątych) formował się nurt biograficzno-wspomnieniowy, dotyczący autora
Dziadów. Narracja tego typu stała się popularna szczególnie w latach siedemdziesiątych, a
wyłoniła się z przekonania, że należy utrwalić każdy szczegół z życia Mickiewicza w celu
stworzenia podstawy dla pełnej jego biografii. Przedstawię rozmaite odsłony jego wizerunku,
wyłaniające się z reminiscencji ze spotkań i rozmów z Mickiewiczem. Autorzy owych
tekstów wpisywali swe wspomnienia w konkretną przestrzeń i czas, kształtując styl
opowiadania o poecie, nawiązujący do poetyki obrazka.

44

Zob.: R. Nycz. Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, w:

tegoż, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997, s. 109.
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Trzeci rozdział przedstawia strategię konstruowania wizerunku poety w pierwszej
monografii poety zatytułowanej Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki autorstwa
Piotra Chmielowskiego. Zastanowię się, w jaki sposób historyk literatury skorzystał z materii
biograficzno-wspomnieniowej zaprezentowanej w tekstach wydanych wcześniej. Nadto
pokażę, jak jego światopogląd wpłynął na portret Mickiewicza, wyłaniający się z próby
pierwszej „pełnej” biografii.
W kolejnych trzech szkicach o charakterze interpretacyjnym przedstawię trzy
wizerunki Mickiewicza. Pierwszy z nich związany jest z portretem, który wykreowany został
w Listach z podróży Antoniego Edwarda Odyńca oraz w korespondencji Stefana
Garczyńskiego. Przedstawię sposób, w jaki utekstowili oni swe relacje z poetą. Pokażę ich
odmienność, a w konsekwencji charakter stworzonych przez Odyńca i Garczyńskiego
portretów autora Dziadów. Spróbuję odsłonić rolę, jaką odegrała w ich kształtowaniu pamięć
przeszłości, doświadczenie poetyckie, empatia. Szczególnie interesować mnie będzie
wykorzystanie przez Odyńca elementów codzienności w modelowania portretu Mickiewicza.
Piąty rozdział przedstawia wizerunek poety uformowany przez Marię Gorecką we
Wspomnieniach o Adamie Mickiewiczu opowiedzianych najmłodszemu bratu. Przedmiotem
uwagi będzie rozpoznanie portretu Mickiewicza, którego kreatorką została córka poety.
Zwrócę uwagę na wykorzystaną w tekście poetykę szczegółu, formę miniatury oraz
przemyślaną strategię narracyjną, które pozwoliły utkać urokliwy, prywatny wizerunek
Mickiewicza.
Szósty rozdział przedstawia Mickiewicza w ujęciu Antoniego Ostrowskiego
utrwalonym w pamiętniku z 1841 oraz 1842 roku, a wydanym przez Elżbietę Wichrowską
pod tytułem Ten biedny Mickiewicz. Zapiski z początków towiańszczyzny w 2006 roku.
Odsłonię strategię, jaką wybrał pamiętnikarz, by przedstawić wizerunek Mickiewicza z czasu
zawiązywania się Koła Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego.
W

ostatnim

rozdziale

rozprawy

przedstawię

zbiór

miniaturowych

odsłon

Mickiewiczowskiego portretu. Wykorzystam do tego fragmenty wspomnień i korespondencji.
Na ich podstawie spróbuję pokazać pewną specyfikę „czytania” Mickiewicza w XIX wieku,
ale także zwrócę uwagę na rysy wizerunku poety, wyłaniające się z „mikrohistorii”
należących do wspomnieniowej materii. Owe drobne szkice mają być rodzajem dopełnienia
refleksji nad dziewiętnastowieczną narracją biograficzną.
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Dzieje kształtowania się wiedzy o poecie oraz przemian jego portretu pozwolą
odsłonić

kierunek,

w

jakim

zmierzały dziewiętnastowieczne

szkice

biograficzno-

wspomnieniowe spuentowane biografią Piotra Chmielowskiego w 1886 roku.

Modele biografii Adama Mickiewicza w tekstach pochodzących z
drugiej połowy XIX wieku

„Oblicze naszego Adama kiedyś tak łatwo będzie każdemu narysować, jak dziś z
łatwością każdy, mający najmniejsze wyobrażenie o sztuce, z pamięci rysuje twarze Homera,
Sokratesa, Danta i Napoleona; bo na kim nieśmiertelność dłoń swoją położyła, ten i tu i tam
pozostaje na zawsze, i jak my biedne efemerydy, za dymem pochodni pogrzebowych nie
znika”45. W przekonaniu autora tej wypowiedzi Teofila Lenartowicza poznawanie Adama
Mickiewicza miało zdążać do „łatwości” bycia z poetą i bliskości z nim. Żeby to się stać
mogło trzeba było podjąć próbę zgromadzenia i uformowania wiedzy o jego życiu i
twórczości. Toteż po śmierci poety tworzono opowieści ze świadomością, że staną się
rodzajem fundamentu, na podstawie którego uda się stworzyć satysfakcjonującą narrację o
poecie.
Z kolei Karol Estreicher autor tekstu Adam Mickiewicz. Zarys biograficzny pisał, że
„Postać poety i dzieła jego są tak ważne, iż nie możemy nigdy powiedzieć że już dosyć pisano
o nim”46. Sugerował tym samym, że proces poznawania nie musi mieć puenty, a więc i
zakończenia.

Przywołane

wypowiedzi

wydają

się

być

reprezentacją

najbardziej

charakterystycznych postaw tych, którzy podejmowali w dziewiętnastym wieku próby
przedstawienia biografii i wizerunku Adama Mickiewicza. Wydaje się, że postawa
Estreichera w jakiejś mierze koresponduje ze współczesną refleksją. Na przykład Janusz
Sławiński zwracał uwagę na pewną prawidłowość, dotyczącą formowania się biografii w
procesie historycznoliterackim:

45

T. Lenartowicz, Pamięci Adama, dz. cyt., s. 13.

46

K. Estreicher, Adam Mickiewicz. Rys biograficzny, s. 4–5.
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Śmierć wybitnej osoby […] nie jest bynajmniej kresem dziania się jej biografii. Nie tylko
dzieła zmarłego, ale i zdarzeniowy przebieg życia – podlegają następnie wielorakim reinterpretacjom,
przeznaczeniom i przewartościowaniom w zmieniających się kontekstach kulturowych 47.

Przekonanie Estreichera nie do końca jednak tożsame jest z myśleniem współczesnego
badacza. Ważny wydaje się tu bowiem kontekst wypowiedzi autora Zarysu biograficznego.
Odwoływał się on do sytuacji z wczesnych lat sześćdziesiątych XIX wieku, gdy wiedza o
Mickiewiczu dopiero się formowała:
Rzeczą jest i obowiązkiem tych, którzy bliżej znali poetę i w stosunkach przyjaźni z nim
zostawali, napisanie życiorysu za pamięci świeżej, w której by najmniejszy szczegół był wyjaśniony.
Póki atoli tego nie zrobili ci, których to powinnością, niechaj służy rozprawka oparta na studiach
poezji poety i na materiałach wszystkich jakiekolwiek ogłoszono w tym przedmiocie48.

W wypowiedź tę wpisane zostało przekonanie, że biografia Mickiewicza może
osiągnąć swą pełnię, gdy „najmniejszy szczegół będzie wyjaśniony”. Refleksji towarzyszy
bowiem przekonanie, że wobec jej tymczasowego braku na razie dla tych, „którzy jaką ogólną
całość biograficzną chcieliby sobie uformować”, należy tworzyć zarysy biograficzne, pisać
wspomnienia, których summa – jak można się domyślać – pozwoli w przyszłości zgromadzić
wnikliwszą i rozleglejszą wiedzę o Mickiewiczu – poecie i człowieku. Estreicher ujmował
więc rzecz jako proces, który będzie miał swe satysfakcjonujące zakończenie. Sławiński
inaczej rzecz postrzegał. Śmierć twórcy (a więc i Mickiewicza) w jego optyce rozpoczyna
trwający – można by powiedzieć w nieskończoność – proces modelowania biografii oraz
pracy nad interpretacją dzieł. Choć na przykład Maria Dernałowicz uważała, że wizerunek
autora Dziadów w polskiej świadomości został już utrwalony49, czyli – jej zdaniem –
dokonało się to, o czym marzył w latach osiemdziesiątych XIX wieku Lenartowicz. Wydaje
się jednak, na co z kolei zwracał uwagę Łukasz Zabielski, że „każde pokolenie ma

47

J. Sławiński, Myśli na temat: biografia pisarza jako jednostka procesu historyczno-literackiego, w:

tegoż, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992, s. 158.
48

K. Estreicher, Adam Mickiewicz. Rys biograficzny, s. 5. Warto tu zwrócić uwagę, że autor Zarysu

tworząc model biografii naukowej przywiązywał jednak wagę do „świeżej pamięci”, a więc
wspomnień.
49

M. Dernałowicz, Adam Mickiewicz, Warszawa 1985, s. 404.
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>>własnego Mickiewicza<<”50. Słuszność tego przekonania potwierdzają kolejne biografie
poety oraz niezliczone prace literaturoznawcze powstałe w XX i XXI wieku. Wyjątkowa rola
autora Dziadów w polskiej kulturze51 niejako zmuszała kolejnych czytelników do stawiania
coraz to nowych pytań o znaczenie Mickiewicza i tego, co stworzył w ich egzystencjalnym i
kulturowym doświadczeniu.
Przedmiotem mojego zainteresowania będzie pierwszy etap formowania biografii
poety, na dobre rozpoczynający się po jego śmierci i trwający do lat osiemdziesiątych XIX
wieku zamknięty pierwszą obszerną, obejmującą „całość” życia biografią Piotra
Chmielowskiego pod tytułem Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki (1886).
Przywołuję swego rodzaju „reprezentacje” tekstów, które tworzyły wiedzę o Mickiewiczu
opartą na najrozmaitszych dostępnych przekazach i dokumentach, także wypowiedziach
samego poety. Z tego materiału tworzono rozliczne jego wizerunki, których charakter
oczywiście był zależny od celów, jakie przyświecały piszącym. Formowali go przede
wszystkim przyjaciele poety związani z czasem jego młodości, wywodzący się z kręgu
filomatów i filaretów52, także ci, którzy współuczestniczyli w jego przedsięwzięciach oraz
działaniach Koła Sprawy Bożej; istotną rolę odegrała rodzina, nade wszystko przedstawiciele
polskiej kultury: twórcy, historycy literatury, wydawcy, tłumacze; wreszcie ci, dla których
spotkanie

z

Mickiewiczem

było

niezapomnianym

przeżyciem,

domagającym

się

upamiętnienia.
Przedstawiając historię formowania biografii autora Dziadów w latach czterdziestych,
pięćdziesiątych, sześćdziesiątych, siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych XIX wieku,
odwołam się do tekstów, które pozwolą przedstawić proces jej tworzenia; spróbuję odsłonić
kolejne etapy, by w konsekwencji uchwycić preferowane modele portretu Mickiewicza.
50

Ł. Zabielski w szkicu „Polityczny i literacki zbrodniarz”. Okiem Kajetana Koźmiana, w: Adam

Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, pod red. I. Jokiel i M. Burzki-Janik,
Opole 2012, s. 161.
51
52

M. Janion, Wieszcz i słuchacze, w: tejże, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975, s. 142.
Pierwszym z ośrodków opiniotwórczych, było środowisko filomatów i filaretów. Wileńscy

przyjaciele Mickiewicza przedstawiali w listach jego młodzieńczy wizerunek jeszcze zanim stał się
sławnym poetą. Bliska relacja utekstowiona w listach, sprzyjała projektowaniu „autentycznego”
portretu Mickiewicza. Jednak na kształtowanie się wizerunku poety w XIX wieku listy te miały
niewielki wpływ, bowiem zostały wydane dopiero w XX wieku (Archiwum filomatów część I.
Korespondencja 1815 – 1823, wydał J. Czubek, Kraków 1913).
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Przywołanie materii biograficznej prezentowanej przez różnych autorów posłuży również do
odsłonięcia mechanizmów, kształtujących charakter konstruowanych wizerunków, czyli
pozwoli zarysować ich ewolucję w czasie, by rozpoznać materiał, który w latach
osiemdziesiątych XIX wieku zostanie wykorzystany w obszernych monografiach Józefa
Tretiaka (Mickiewicz w Wilnie i Kownie. Życie i poezja) oraz przywołanego już Piotra
Chmielowskiego. One właśnie – o czym trzeba pamiętać – były rodzajem podsumowania
wysiłków podejmowanych przez autorów, piszących o poecie w drugiej połowie XIX wieku.
Przyglądając się owemu procesowi tworzenia życiorysowej opowieści, można będzie
również zarysować kierunek przemian gatunku biograficznego modelowanego w jakiejś
mierze także przez samego bohatera opowieści. Autorzy tworzący kolejne narracje o nim
musieli ową nieograniczoną materię życia podporządkować jakiemuś zamysłowi, tendencji
pozwalającej narzucić przedstawianemu życiu granice, by zwerbalizować to, co z natury
rzeczy musi się jakoś słowu wymykać.
W drugiej połowie XIX wieku przywiązywano ogromne znaczenie dla obecności
Mickiewicza w polskiej kulturze. Z tego między innymi powodu poszukiwano wzorca
opowieści, która mogłaby posłużyć za przykład. Uważano bowiem, że nikt dotąd w dziejach
polskiej literatury nie odegrał podobnej roli – nie był, jak autor Konrada Wallenroda,
„dobrem narodowym”53. Chodziło więc nie tylko o to, by go ocalić od zapomnienia, ale
możliwie najpełniej poznać i ostatecznie wymodelować na wzór. Stąd apele o utrwalanie
wspomnień o nim, stąd próby estetyzacji jego życia.
Na pytanie o to, w jaki sposób, opowiedzieć o Mickiewiczu – o jego doświadczeniu
egzystencjalnym oraz o tym, jak ująć kontrowersyjne wątki jego biografii – szukano
odpowiedzi przez całą drugą połowę XIX wieku. Mickiewicz bowiem okazał się
zdecydowanie trudnym do przedstawienia bohaterem. Nadto jego wizerunek – traktowany
właśnie jako „dobro narodowe”54 – podporządkowywano modelowi ówczesnej kultury, której
fundamentem była potrzeba eksponowania narodowości oraz postawy zaangażowanej w
walkę o wolność. Taka wizja kultury wpływała w istotny sposób na wzorzec preferowanej w
wieku dziewiętnastym biografii. Zadecydowała – jak wiadomo – o zainteresowaniach nie
ogólnoludzką, lecz nade wszystko narodową i polityczną sferą; niejako wymuszała tworzenie
53
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określonego wizerunku. Tymczasem materia biograficzna nie bardzo dawała się ułożyć w
„piękny poemat”55, jak rzecz ujął Wincenty Korotyński, a osobowość wpisać w ramy
oczywistego ideału. Stąd okiełznanie tego, co miało być ujęte w słowie w myśl obowiązującej
kultury patriotycznej, stawało się trudnym zadaniem. Trzeba dodać, że w obrębie owego
dyskursu patriotyczno-narodowego powstawały także teksty, których autorzy prezentowali
skrajnie konserwatywną postawę. Ona też pozwalała na tworzenie wizerunku poety jako antywzoru. Taką narrację do opowieści o Mickiewiczu wprowadzili na przykład Władysław
Gołembiowski (Mickiewicz odsłoniony i towiańszczyzna, Paryż 1844) czy Edward Łubieński
(Mickiewicz w Rzymie. Odpowiedź na list bezimienny umieszczony w „Dzienniku Polskim”,
Poznań 1850).
Próby biograficzne w latach czterdziestych
Jednym z pierwszych, który próbował zmierzyć się z biografią Mickiewicza, był
bardzo młody autor, absolwent liceum, Antoni Małecki – późniejszy znawca twórczości
Juliusza Słowackiego. Tekst zatytułował O życiu i pismach Mickiewicza (1842). Była to
charakterystyczna dla wieku XIX forma, łącząca informacje natury życiorysowej z dość
powierzchownym opisem wybranych dzieł poety. Małecki przedstawił niewielkich rozmiarów
odczyt napisany w 1841 roku z okazji zakończenia roku szkolnego w gimnazjum św. Marii
Magdaleny w Poznaniu, a następnie wydał go na łamach „Orędownika Naukowego” 56.
Trudno wymagać od krótkiego zarysu na dodatek napisanego przez tak młodego autora
satysfakcjonującej opowieści o Mickiewiczu. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w
latach czterdziestych wiedza o nim była skromna. Stefan Kawyn zwracał uwagę, że dla
Małeckiego źródłem stały się wspomnieniowe relacje, które poznał dzięki znajomości z
Franciszkiem Mickiewiczem (jego Pamiętnik został wydany przez Józefa Kallenbacha
dopiero w 1923 roku) oraz nota biograficzna napisana przez Francuza Ludwika Leonarda
Loménie ogłoszona w jego wydawnictwie pt. Galerie des contemporains illustres,
zawierającym życiorysy w rodzaju spirituelles biographies współczesnych osobistości takich
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jak Lamartine, Chateaubriand, George Sand57. W zarysie stworzonym przez Małeckiego
znalazły się elementarne informacje: data urodzenia, opowieść o dzieciństwie, informacja o
studiach w Wilnie, pobycie w Kownie i pracy nauczycielskiej, związku filaretów, przyjaźni z
Tomaszem Zanem i Janem Czeczotem; także enigmatyczne informacje o wyjeździe do Rosji,
obszerniejsze o wędrówce po Europie, w której najważniejszym epizodem były odwiedziny u
Goethego (ten wątek rozwinął Odyniec we wspomnieniach, wykorzystanych później również
przez Władysława Wójcickiego, Karola Estreichera i innych). Przedstawione przez
Małeckiego informacje miały dalece fragmentaryczny charakter. By je dopełnić, autor odsyłał
do dzieł poety, które traktował bez dystansu. Na przykład Dziady cz. III miały wypełnić owe
luki w narracji, czyli opowiedzieć o procesie filomatów i filaretów oraz wyjeździe do Rosji.
Historię więźniów przedstawioną w III części Dziadów uznał bowiem Małecki za „obraz
rzetelny”58 doświadczeń poety.
Zapewne względy cenzury, skromna wiedza autora, także okolicznościowy charakter
tekstu nie pozwalały na wnikliwszą opowieść o życiu Mickiewicza. Wydaje się jednak, że
autor z rozmysłem posługiwał się lukami i przemilczeniami i w ten sposób unikał problemów
trudnych do przedstawienia. Nie wypowiadał się choćby w sprawie nieuczestnictwa poety w
powstaniu listopadowym. Nie podejmował więc spraw, które wymagały nie tylko wiedzy, ale
i wypracowania dystansu, pozwalającego rzetelnie ująć złożone aspekty doświadczenia
Mickiewicza.
Propozycja autora O życiu i pismach Mickiewicza była raczej dokumentem percepcji
twórczości poety w kulturze szkolnej, która uformowana została jeszcze za jego życia.
Małecki zwracał uwagę na konkretne dzieła: Grażynę, Konrada Wallenroda, Dziady części
III, wiersz Do Matki Polki i Pana Tadeusza. Ich prezentacja służyła jednemu celowi –
wyeksponowaniu wizerunku narodowego poety. Zaś utwory, które przywoływał, tworzyć
miały ów narodowy kanon. Natomiast te, które się w nim nie mieściły, pomijał lub
przywoływał jedynie z tytułów. W narracji rozbudowywał kontekst narodowy, zwłaszcza
dzięki odwołaniu do Maurycego Mochnackiego, za którym powtarzał, że literatura jest
przejawem narodowego ducha, a źródłem narodowości lud i jego tradycja59. Stąd w tekście
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Małeckiego Mickiewicz stał się Wajdelotą ludu. Młody autor wyraźnie zdawał sobie sprawę z
odmienności pozycji autora Konrada Wallenroda w polskiej kulturze w porównaniu z jego
poprzednikami. Pisał o zamianie kondycji salonowego poety na narodowego wieszcza60.
Dostrzegał wagę starań autora Dziadów w formowaniu ducha narodowego – polskiej
tożsamości, której źródła wskazywał w przeszłości, a także w ludowej tradycji. Odwołanie do
nich stwarzało w przekonaniu autora biografii szansę na porozumienie ze zbiorowością. Tę
szansę umacniało – w jego optyce – przypisanie twórcy i poezji szczególnych zadań:
„rozbudzania miłości do ojczyzny”, „objawiania przyszłości” i „budowania nadziei”. Taką
moc odnajdywał młody krytyk w „boskiej poezji”61 autora Dziadów, akcentując nowe
kompetencje poety. Portretował go w roli kapłana62 – duchowego przewodnika, budując tym
samym przekonanie, że Mickiewicz to ostoja polskiej kultury. Tylko on – w jego przekonaniu
– otwierał się na zbiorowość, dlatego zasługiwał na miano „wielkiego wieszcza” i
narodowego poety. Co jednak bardzo ciekawe w owym modelowaniu portretu autora Grażyny
nie rezygnował ze swych młodzieńczych, stereotypowych wyobrażeń o romantycznym
twórcy: samotnym, zwróconym w ruinową przeszłość, stroniącym od ludzi, z poetycznym
usposobieniem63 skłonnym do melancholijnych wzruszeń. Formował niejako dwa sprzeczne
ze sobą wizerunki, które trudno było ze sobą uzgodnić, ponieważ autor tworzył statyczny
obraz – nie pokazywał ani Mickiewicza, ani jego twórczości w rozwoju. W tej sytuacji raczej
przeczył sobie, bowiem gdy opowiadał o przyjaźni z Zanem i Czeczotem, także o zbiorowym
działaniu w związku filaretów (nie pisał o filomatach) burzył wizerunek samotnika. Podobnie
przekonanie o Mickiewiczu przewodniku, duchowym nauczycielu nie mieściło się w
bajronicznym modelu poety romantycznego. Z jego tekstu wyraźnie wyłaniał się Mickiewicz
zwrócony ku zbiorowości, duchowy przywódca. Ustatycznianie portretu, brak w opowieści
dynamicznie

ujmowanej

biografii,

posługiwanie

się

konwencjonalnym

portretem

romantycznego poety kłóciło się z wyraźnie eksponowanym wizerunkiem narodowego
wieszcza i kapłana. Stefan Kawyn zwrócił uwagę na jeszcze inne konsekwencje
„statycznego” widzenia Mickiewicza. Pokazał, że wspomnienia Franciszka Mickiewicza
znane Małeckiemu zostały przez niego w szczególny sposób ukształtowane. Temu samemu
doświadczeniu poety młody autor przypisał inne niż Franciszek motywacje. Chodziło o
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epizod związany z pożarem w Nowogródku. Właśnie ze wspomnień brata Mickiewicza
wiadomo, iż poeta był jego świadkiem, więcej, opisał go w młodzieńczej próbie literackiej.
Małecki opowiedział o estetycznej fascynacji Mickiewicza pożarem, gdy Franciszek
eksponował współczucie poety dla mieszkańców Nowogródka. Kawyn konfrontując ze sobą
te narracje pokazywał, jaką władzą dysponuje biograf, w jaki też sposób może preparować
dostępną mu materię, a więc i portret twórcy64. Małecki zwracając uwagę na fascynację poety
obrazem, z którego zrodziła się poezja, próbował potwierdzać poetyckie predyspozycje
młodego Mickiewicza65 – sugerował, że już we wczesnej twórczości odnaleźć można ślady
przyszłego geniuszu.
Na tak uformowaną opowieść młody literaturoznawca nakładał stylistyczny płaszcz,
który zapewne wywodził się z kultury szkolnej. Zaproponował określony język mówienia o
Mickiewiczu – napuszony i wzniosły. Nazywał go wieszczem, kapłanem, mistrzem;
opowiadał o jego „wrzącej miłości” do ojczyzny. Zarówno stylistyka wypowiedzi, jak i
problematyka skupiona wokół narodowego tematu oraz wieszczej mocy i kapłaństwa poezji,
staną się podstawą dla kolejnych zarysów biograficznych tworzonych po śmierci autora
Grażyny. Zwłaszcza tych, które, jak opowieść Małeckiego, formować będą model biografii
kultowej.
W

latach

czterdziestych

powstanie

też

formuła

doskonale

przeciwna,

podporządkowana patriarchalno-narodowemu dyskursowi. Władysław Gołembiowski w
tekście już przywoływanym pod tytułem Mickiewicz odsłoniony i towiańszczyzna
skomponował rodzaj biografii, w której odkrywał to, co należało do bolesnych i trudnych
doświadczeń Mickiewicza, czyli jego nieuczestnictwo w powstaniu listopadowym oraz
związek z Andrzejem Towiańskim. W przekonaniu Gołembiowskiego zwrot ku
towiańszczyźnie zadecydował o niepatriotycznym kształcie Prelekcji paryskich. Twierdził, że
„Mickiewicz ducha Polski wcale nie pojmuje”66. Pisał więc o „nienarodowej” poezji67 Adama
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oraz negatywnie oceniał jego postawę. Podejmując się próby „odsłonięcia […] i pokazania go
jakim był”68, zapowiadał sąd nad poetą: „sądzić go w reszcie i szczególniej będziemy, jako
Polacy Polaka”69. Przekonywał, że twórczość autora Grażyny nie jest patriotyczna.
Zdominował ją bowiem temat miłości oraz „ja” poety – nie Polska. W sonetach – twierdził –
zaledwie Grób Potockiej „nosi na sobie piętno prawdziwie polskie”70. Z kolei Konrad
Wallenrod – w jego przekonaniu – napisany został wbrew narodowym uczuciom: „Naprzód
pozwoli sobie Mickiewicz powiedzieć, że wcale nie zna charakteru Polaków – prawdziwego,
naturalnego charakteru – który tak Bóg utworzył, że brzydzi się zdradą, choćby do dopięcia
najlepszego celu”71. Znacząco, wedle narodowo-patriotycznych kryteriów, rozpoznawał
polskiego ducha: „Miłość ojczyzny, nienawiść wrodzona Polakowi ku Moskalom, kraj nasz
ciemiężącym ani razu nie zajęły wówczas ducha poetycznego Mickiewicza – w pierwszych
tomikach najmniejszej nie masz wzmianki o tych uczuciach”72. Gołębiowskiego sposób
myślenia ani styl wypowiadania się nie był nowy. Tego typu wypowiedzi o mocno
nacjonalistycznym – jak tekst Gołembiowskiego – charakterze pojawiały się już wcześniej.
Maria Janion zwróciła uwagę na artykuł wydrukowany w „Gazecie Polskiej” (1830), którego
autor posłużył się znaczącym pseudonimem „Szczeropolski”. On właśnie zadał, jak określiła
autorka Gorączki romantycznej, drastycznie pytanie: „czy w istocie Mickiewicz może się
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ubiegać o miano „naszego poety”73. Autor tekstu odpowiadał negatywnie, podobnie jak
później Goszczyński, wreszcie Gołembiowski. Wszyscy przywołani tu krytycy posługiwali
się podobnymi argumentami, które z biegiem lat coraz mocniej zabarwiano nacjonalistycznie.
Opowiadano się za „narodową czystością” oraz bohaterem typu polskiego. A tego
Szczeropolski nie mógł odnaleźć w Konradzie Wallenrodzie:
Żebyśmy mogli osądzić, co jest naszym, trzeba w nim szukać myśli i uczuć polskich. Sąż te w
Walenrodzie uczucia? Nie. Wallenrod jest dziełem zupełnie nam obcym. Jeżeli w powszechnej sztuk
pięknych teorii ta cecha narodowości konieczną nie jest, w teorii polskiej niezbędną. Wallenrod może
być dziełem europejskim, ale polskim – nigdy74.

Gołembiowski

„odsłaniając”

Mickiewicza,

posługiwał

się

argumentami

Szczeropolskiego. Zwracał uwagę na brak „ducha polskiego” w Konradzie Wallenrodzie i
innych dziełach poety. Na przykład Dziady cz. III, a zwłaszcza improwizacja, w jego optyce
były jedynie dowodem pychy, samolubstwa i miłości własnej Mickiewicza. Także Reduta
Ordona, Śmierć pułkownika – pisał – „są to wiersze, ale nie poezja; wiersze zimne, bez życia,
bez myśli – bo Mickiewicz chciał opisać to, czego nie pojmował, czego nie czuł”75. W
związku z wierszem Do Matki Polki zaś pytał: „Czy to jest śpiew poety narodowego”76.
Jedynie Pana Tadeuszu i Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego uznawał za
utwory „prawdziwie polskie”77.
Autor Mickiewicza odsłonionego przedstawił swoją wizję poezji narodowej,
konstruowaną w opozycji do wypowiedzi poety z prelekcji paryskich:
Poeci nie są przewodnikami sumienia, ani opinii ludu – jeno jej tłumaczami, wyobrazicielami.
Oni uczucie ludu sercem pojmują i wymawiają w swojej poezji. Kto inaczej pojmuje swoje powołanie,
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kto nie podziela, nie rozumie uczuć narodu, a chciałby mu narzucać swoje własne myśli i uczucia –
tego naród pewno odbiegnie – jak odbiegł Puszkina i Mickiewicza78.

Gołembiowski, jak niegdyś Kajetan Koźmian, powracał do osiemnastowiecznych
kryteriów oceny dzieła poetyckiego, przekonany, że najważniejszym zadaniem literatury jest
kształtowanie wzorów postępowania, nie rozbudzanie świadomości odbiorcy. Z wypowiedzi
autora tekstu wyłania się bardzo specyficzna koncepcja poezji narodowej oparta na
stereotypach patriotyczno-narodowych wyobrażeń kultywujących bohaterstwo i śmierć za
ojczyznę; można by nawet powiedzieć, że kojarzyć się może bardziej z ułańską piosenką niż
twórczością, wspierającą narodową tożsamość. Ekwiwalentem poezji w narracji krytyka jest
„nucenie”, „pienie”, „śpiew”. Mickiewicz nie „nucił narodowej pieśni”, ale odkrywał
dramatyczne doświadczenia pokolenia tak w Konradzie Wallenrodzie, jak i w Dziadach cz.
III. Gołembiowski jednak nie pojmował nowatorstwa Mickiewiczowskiej poezji. W swoim
oglądzie wspierał się bowiem jedynie na patriotyczno-narodowym stereotypie wyobrażeń.
Zwraca uwagę także użyta przez autora szkicu retoryka: „Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam! Kogo raz zarozumiałość i pycha opanowały, upadnie jak szatan i jak szatan
nie poprawi się nigdy!”79. Taki właśnie portret Mickiewicza-szatana80 wyłania się z tekstu
Mickiewicz odsłoniony i towiańszczyzna Gołembiowskiego. Maria Janion, analizując postawę
krytyczną Kajetana Koźmiana, posługującego się wobec poety podobnymi inwektywami,
zwracała uwagę, że w warstwie stylistyczno-metaforycznej ów model życiorysowy
Mickiewicza tworzony przez krytyka w latach dwudziestych XIX wieku zdradza
pokrewieństwo z europejską publicystyką i literaturą kontrewolucyjną:
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Pamflety na Wielką Rewolucję Francuską i jej plon w umysłach nowego pokolenia –
pokolenia romantycznego właśnie – zapoczątkowały obyczaj językowo-symboliczny ukazywania jej
bądź jako spisków szatanów, roboty diabelskiej, kuźni piekielnej, bądź jako posiewu zatrutych ziaren,
skrycie przygotowywanej i rozlewanej trucizny81.

Wydaje się, że podobną, pamfletową stylistyką, wywodzącą się z tego samego źródła,
posłużył się Gołembiowski, tyle, że mocniej zabarwił ją nacjonalizmem. Krytyk wypowiadał
się bowiem w imieniu polskiego narodu, a przedmiotem jego osądu stała się nie tylko
twórczość autora Grażyny, lecz także jego życie. Głównym rysem portretu Mickiewicza w
tym wydaniu była rządza sławy i pycha82. Autor tendencyjnie oceniał też stosunek
Mickiewicza do Rosji, oskarżał o serwilizm: „poznali oni [Moskale] w Mickiewiczu
prawdziwie samolubnego poetę, poznali, że Mickiewicz, jeżeli nie usłuży Rosji, przynajmniej
nic złego przeciwko niej nie pomyśli, nie napisze, a tym bardziej nie zrobi”83, „pobyt w Rosji
wywarł wpływ niekorzystny na jego umysł; tam zapomniał, że był Polakiem, stał się
Słowianinem: a więc Moskalem”84. Fundamentem negatywnego wizerunku Mickiewicza w
wydaniu Gołembiowskiego było nieuczestnictwo poety w powstaniu listopadowym.
Używając formy „my”, pisał: „Naród polski ma prawo zapytać: Wieszczu natchniony!
Gdzieżeś był, cóżeś robił, kiedym ja przez dziesięć miesięcy śpiewał pieśni, której odgłos
rozlegał się po całym świecie”85. Niby łagodził osąd: „Niezdolny na żołnierza, na oficera
mógł przecież innym sposobem służyć ojczyźnie, choćby tylko pięknym wierszem pobudzał
zapał wojowników”86, „A Mickiewicz Polak drzemał w Rzymie albo romansował w
poznańskiem”87. Zarzucał poecie, że przez dziewięć miesięcy nie mógł „wydobyć ze swojej
duszy ani jednego patriotycznego pienia”88. Tymczasem oczekiwano, że poeta „zacznie nam
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śpiewać na nutę uczuć narodowych”89. Jak się okazywało, Dziady część III – niezwykły
dramat narodowy – nie był wystarczającym zadośćuczynieniem za nieuczestnictwo w
powstaniu, choć w przekonaniu Gołembiowskiego wystarczyłoby „patriotyczne pienie” i
„wiersz pobudzający zapał wojowników”. Nic więc dziwnego, że dla autora szkicu
Mickiewicz odsłoniony „poetą prawdziwie polskim” był Maurycy Gosławski, upominający i
wzywający autora Konrada Wallenroda do powstania w wierszu Do Mickiewicza bawiącego
w Rzymie podczas wojny narodowej. Brak akceptacji dla życiowych wyborów Mickiewicza,
w dużej mierze zadecydował o Gołembiowskiego negatywnej ocenie twórczości autora
Dziadów. Używał, podobnie jak Koźmian, stylistyki z publicystyki kontrewolucyjnej, ale w
przeciwieństwie do autora Ziemiaństwa polskiego nie traktował Mickiewicza jako
rewolucjonistę w poezji. Nie umiał jej docenić ani odkryć oryginalności. Nadto oskarżał
Mickiewicza o nieetyczność, o to że stał się Moskalem. Tak więc powstałe w bliskim
sąsiedztwie czasu „zarysy biograficzne” Małeckiego i Gołembiowskiego przedstawiały
skrajnie różne wizerunki Adama Mickiewicza. Uświadamiały tym samym, że ich charakter
zależał nie od samej materii biograficznej, ale w dużej mierze od poglądów i postawy
biografa. One decydowały zarówno o interpretacji dzieł poety, jak i skrajnej ich ocenie – w
konsekwencji o odmiennym portrecie poety.

Próby biograficzne w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku
W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dość powszechne było przekonanie o
konieczności zbierania wszelkich dokumentów i wspomnień, dotyczących Mickiewicza. Tuż
po jego śmierci Lucjan Siemieński pisał:
Co mąż ten dokonał w swoim wieszczym zawodzie, co mógł dokonać, jak sięgnął daleko
wpływem, jakie kierunki stworzył, jak świat wychował, będzie to zapewne przedmiotem szerokich
badań i wywodów. Tego rodzaju bogacze dostarczają zazwyczaj strawy całemu pokoleniu, które ich
przed sąd swój na podziw lub potępienie pozywa90.
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W śledzeniu formowania się biografii poety na szczególną uwagę zasługuje kilka
tekstów. Przede wszystkim te, w których próbowano przedstawić „całość biograficzną”, czyli
opowiedzieć o Mickiewiczu od narodzin do śmierci. W porządku chronologicznym można
wymienić: Adam Mickiewicz. Wspomnienie pozgonne (Kraków 1856) Lucjana Siemieńskiego
(powtórzony z niewielkimi zmianami w Portretach literackich, Poznań 1865). Kolejne dwa
teksty: jeden autorstwa Władysława Kazimierza Wójcickiego Wspomnienie z życia Adama
Mickiewicza (Warszawa 1859), który miał wspierać wydanie pism poety z 1858 roku, drugi
Juliana Klaczki, pod tytułem Korespondencja Mickiewicza. Studium, (Paryż-Berlin 1861),
który z kolei był swoistym wprowadzeniem i komentarzem do wydawanej Korespondencji
Adama Mickiewicza. Warto też zwrócić uwagę na odmienne w sposobie przedstawiania
poety teksty wydane w tym samym roku: Karola Esteichera Adam Mickiewicz. Rys
biograficzny (Wiedeń 1863) oraz Edmunda Fontille’a Adam Mickiewicz. Rys biograficzny
złożony ze wspomnień i wrażeń (przeł. L. Siemieński, Kraków 186391).
W latach pięćdziesiątych wydawane były również dzieła związane z konkretnym
tematem, na przykład legionem włoskim. Pisał o tym Michał Chodźko (7 listów o legionie
polskim we Włoszech, 1850, 186292), który jednak przede wszystkim zarysowywał dzieje
legionu; niemniej podjął się także próby wskazania roli, jaką Mickiewicz odegrał w tym
przedsięwzięciu. Przedstawiał go jako „popartego łaską Bożą […] nowego Mojżesza” 93 –
wodza, wprowadzając do narracji o Mickiewiczu wizerunek poety-„człowieka czynu”94.
Uważał go za twórcę idei powstania wojska polskiego, mającego wystąpić w Italii przeciwko
wspólnemu wrogowi Włochów i Polaków – Austriakom. Portretował jako stratega,
upowszechniającego ideę walki o wolność oraz dyplomaty, prowadzącego rozmowy z
Włochami i Francuzami o zgodę i fundusze na transport do Włoch i wojskowe uposażenie
polskich ochotników. Wreszcie człowieka o wielkiej sile, zdolnego do niezwykłych
91
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przedsięwzięć, podporządkowującego swe życie walce o nowy ład w Europie. Niejako
równoległą, w diametralnie odmiennym duchu napisaną opowieścią o legionie włoskim i
Mickiewiczu, przedstawił Edward Łubieński w tekście Mickiewicz w Rzymie. Odpowiedź na
list bezimienny umieszczony w „Dzienniku Polskim” (Poznań 1850). Można by powiedzieć,
że pomiędzy tymi tekstami zachodzi podobna relacja, jak między szkicami Małeckiego i
Gołembiowskiego wcześniej omawianymi. Podobna, bo z tekstów Chodźki i Łubieńskiego
wyłania się znów skrajnie odmienny wizerunek poety. Łubieński portretuje go w duchu
tekstów kontreformacyjnych – oskarża o kacerstwo. Oczywiście przede wszystkim w związku
z towianizmem Mickiewicza. Autor Mickiewicza w Rzymie przekonywał, że idea utworzenia
legionu, którą autor Konrada Wallenroda propagował bez akceptacji Towiańskiego, była
krucjatą przeciw papieżowi i wierze. Tymczasem Mickiewicz próbował stworzyć pozytywny
klimat wokół legionu. Temu służyć miała jego spowiedź w Rzymie, spotkanie i rozmowa z
papieżem. Próbował w ten sposób zbudować przyjazne pole dla urzeczywistnienia swej idei.
Jednak strategia ta nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. Łubieński zaś powstanie legionu
nierozerwalnie złączył z działaniem towiańczyków, występujących przeciw „urzędowemu”
kościołowi. Toteż pisał o legionie nie jako formacji, która przygotowywana była do walki o
wolność ze wspólnym wrogiem – Austriakami, ale z kościołem: „przejęci wspólną
nienawiścią przeciw stolicy apostolskiej, przepowiadali wypadek, który miał w ich
mniemaniu okazać, jak dalece tron papieski jest spróchniały”95. Mickiewicz okazywał się
gwałcicielem już nie tylko literackiego porządku (jak u Koźmiana) ale religijnego i
społecznego. Łubieński rozpoznając ideę legionu jako walkę przeciwko papieżowi i wierze,
pisał: „Duch kacerski, jeden z głównych powodów upadku Polski, dziś ją znów dręczy. Biada
tym, co chcą wydrzeć ojczyźnie skarb ostatni a najdroższy – wiarę”96. Zagrożenie upatrywał
oczywiście w towiańczykach. Ale nie tylko. Przede wszystkim w Mickiewiczu
rewolucjoniście, który dążył do zburzenia społecznego ładu. Temu służyć miało przywołanie
słów poety mrożących krew w żyłach: „Mówił, że trzeba wszystko schłopić a szlachtę
wyrżnąć”97. Nie wiadomo na jakiej podstawie rozgłaszał Łubieński tego typu wieści. Czy tak
rewolucyjnie interpretował Skład zasad – program Mickiewicza, wspierający walkę o
wolność, o którym zresztą Łubieński wprost nie napisał ani słowa, czy też odwoływał się do
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wypowiedzi Mickiewicza z „Trybuny Ludów”, w której poeta jednoznacznie opowiedział się
po stronie rewolucji. W artykule Włochom brak pieniędzy! pisał:

Środki, które rewolucjoniści odrzucają dzisiaj, jutro posłużą reakcji do zdławienia wolności;
radzimy tedy republikanom rzymskim i toskańskim, by z góry przedsięwzieli właściwe kroki, by
pamiętali, że w pewnych sytuacjach gnuśność, a zwłaszcza obojętność należy uważać za największe
zbrodnie przeciw ojczyźnie, że w rewolucji trzeba być rewolucjonistą, a kto nim nie jest upada98.

Niezgoda Mickiewicza na powołanie na naczelnika legionów Władysława
Zamoyskiego, stronnika księcia Adama Czartoryskiego, potwierdzała według Łubieńskiego
rewolucyjne zapędy poety. Tak więc znów portret Mickiewicza został ukształtowany
biegunowo: w ujęciu Chodźki poeta jawił się jako pełen energii, spontaniczności wódz i
strateg, także wizjoner przyszłości, zaś w ujęciu Łubieńskiego był kacerzem, zagrażającym
wierze, rewolucjonistą rządnym krwi, występującym przeciwko porządkowi społecznemu,
religijnemu i politycznemu.
Wydaje się, że proces kształtowania biografii poety w drugiej połowie XIX wieku na
dobre otwiera tekst Siemieńskiego o charakterze okolicznościowym, napisany bowiem
bezpośrednio po śmierci Adama Mickiewicza. Jego autor obszerniej niż Małecki opowiedział
o życiu poety, ale też znacząco wyeksponował jego portret. Pisał o postawie i zasługach.
Siemieński zbudował – można by powiedzieć – pewien model życiorysowy. Przedstawiał
Mickiewicza jako męża wielkiego serca i ducha. Nazywał „litewskim wieszczem”99,
mityzował, sugerując koligacje z książęcym rodem. Na dobre ustalił też pewien porządek
narracji, wprowadził doń konieczne wątki i motywy, które stworzyć miały rodzaj kanwy dla
późniejszych opowiadań o poecie. Wybrał porządek chronologiczny. Najpierw przedstawił
dzieciństwo i wczesną młodość. Nie ustalał miejsca urodzin; wprowadzał informacje o ojcu,
miłośniku poezji Jana Kochanowskiego i niezwykłej matce, nie podając jednak jej rodowodu
(rzecz uzupełniał w Portrecie literackim); przypominał znaną już z tekstu Małeckiego
opowieść o pożarze – pierwszej próbie literackiej młodego poety; opowiadał o jego
zamiłowaniu do nauk przyrodniczych, a zwłaszcza chemii; pisał o wadze przeżycia
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związanego z wkroczeniem wojsk napoleońskich na Litwę w 1812 roku oraz starym wiarusie,
który zaszczepił miłość do Napoleona; wprowadził także do swojej opowieści mało
prawdopodobną historię o kilkunastoletnim Mickiewiczu, który miał brać udział w jakichś
potyczkach kampanii napoleońskiej. Z kolei pobyt w Wilnie wypełnił opowiadaniem o
spotkaniu z Tomaszem Zanem, o zmianie zainteresowań i porzuceniu wydziału
matematyczno-fizycznego na rzecz literatury; objaśniał rolę Gotfryda Groddecka i Leona
Borowskiego w kształtowaniu literackiej wrażliwości młodego Mickiewicza; napisał o
pierwszej

opublikowanej

próbie

krytycznej,

czyli

recenzji

Jagiellonidy

Bończy

Tomaszewskiego. Kolejny etap biografii Mickiewicza związał z Kownem i objęciem przez
poetę stanowiska profesora literatury polskiej i łacińskiej; wspomniał o „ognistym
przywiązaniu”100 do Maryli Wereszczakówny; przedstawiał zawartość pierwszych zbiorów
poetyckich; wymieniał Ballady i romanse, Dziady, Grażynę i Warcaby. Wprowadził także
opowieść o promienistych, filomatach i filaretach ze skromną informacją o procesie i roli w
nim Nikołaja Nowosilcowa. Z kolei opowiadanie o pobycie w Rosji rozpoczął od Petersburga
i zawiązaniu znajomości z Puszkinem (współcześnie uważa się, że poznali się w Moskwie101);
przywoływał pobyt w Odessie, pisał o Sonetach krymskich; wprowadzał postaci, które
odegrały w biografii poety szczególną rolę, jak choćby Zeneida Wołkońska, której staraniom
zawdzięczał poeta możliwość wyjazdu z Rosji; opowiadał o sławie, jaką zdobył Mickiewicz
w Moskwie i Petersburgu dzięki poezjom oraz improwizacjom. Przypominał, że w Rosji
powstały nie tylko sonety, ale także Konrad Wallenrod i Farys. Kolejnym zarysowanym
przez Siemieńskiego etapem biografii była podróż po Europie; eksponował w narracji
spotkanie z Goethem; opowiadał, w jaki sposób Mickiewicz dowiedział się o wybuchu
powstania listopadowego; dość enigmatycznie pisał o trudnościach przedostania się poety do
Królestwa, by wziąć udział w walce; przywołał też wątek związany z Garczyńskim i
przyjaźnią, jaka zawiązała się między nim a Mickiewiczem. Dalej opowiadał o pobycie w
Dreźnie. Trzeba na marginesie dodać, że Siemieński wprowadzał w błąd czytelnika, pisząc o
tym, że po klęsce powstania listopadowego poeta właśnie w Dreźnie pisał Pana Tadeusza, a
w Genewie III część Dziadów (w tym improwizację), mylił się też sugerując, że Odę do
młodości stworzył w Petersburgu. Wycofał się z tego dopiero w książce Religijność i mistyka
w życiu i poezjach Adama Mickiewicza (Kraków 1871). Z kolei etap paryski wiązał głównie z
100
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historią ożenku z Celiną Szymanowską. Podawał kolejne fakty: otrzymanie katedry w
Lozannie, rezygnację z niej na rzecz wykładów w Collège de France. Pisał o wpływie
Andrzeja Towiańskiego na charakter wykładów z lat 1842 – 1844, jednak bez próby
wyjaśnienia charakteru tej relacji. Wskazał datę śmierci Celiny. Zamknął biografię
opowieścią o wyjeździe do Stambułu. Nie pisał o misji wspomagania organizacji formacji
wojskowych, lecz zdobywaniu wiedzy o krajach słowiańskich pod panowaniem Turcji. Nie
opowiadał szczegółowo o śmierci Mickiewicza, zwracał natomiast uwagę, że poeta został
opatrzony świętymi sakramentami: „Umarł jak najgorliwszy chrześcijanin”102. Można by
powiedzieć, że Siemieński uformował podstawowy zarys biografii: przypominał fakty,
wprowadził postaci, które odegrały ważną rolę w życiu Mickiewicza, usytuował w czasie
najważniejsze jego dzieła; nade wszystko wykreował określony portret Mickiewicza. Wskazał
na zupełnie inny – w porównaniu z Małeckim – jego rys. Szczególnie mocno podkreślał rolę
poety w kształtowaniu się nowej, romantycznej duchowości. Ów proces przemiany nazywał
„rewolucją potężną”103 dokonaną – jego zdaniem – nie tylko w dziedzinie sztuki, ale i
mentalności odbiorców. Opowiadał o zdarciu z nich „spleśniałej kory” 104, by mógł zwyciężyć
świat uczucia i ducha: „Dość, że poezje Adama wprawiły umysły w ruch i szał o jakim nie
słyszały dzieje nasze”105. Postrzegał Mickiewicza jako przewodnika w szukaniu prawdy i
miłości. Pisał: „Z ust wieszcza rzadko wyszło coś takiego, co by ci nie otworzyło drogi
mądrości, co by nie rozgrzało duszy, jeżeli była zdolna rozgrzania”106. Enigmatycznie
wskazywał błędy. W jego przekonaniu tym błędem była wiara w Towiańskiego i dwa lata
wykładów w Collège de France podporządkowanych jego idei. Siemieński jednak nie zdobył
się na akt potępienia. Pisał: „Były to zboczenia i błędy, nie człowieka zwyczajnego, na które
jest miara w uznanych regułach religijnych, moralnych i politycznych, ale błędy jeniuszu nie
dające się jak tarcza Księżyca lub Saturna zmierzyć tym łokciem, którym się towar
mierzy”107. Siemieński szczególnie mocno akcentował siłę wiary Mickiewicza, „co się
później w jego przelała pisma, i co nie opuściła go nigdy, nawet kiedy się dawał unieść nauce
niezbyt zgodnej z nauką kościoła”108. Tę potrzebę portretowania Mickiewicza jako człowieka
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wielkiej energii i głębokiej wiary rozwinie w tematycznej biografii pod tytułem Religijność i
mistyka w życiu i poezjach Adama Mickiewicza. Siemieński postrzegał Mickiewicza jako
geniusza, który umiał wzbudzać uczucia oraz rozbudzać ducha. W poetyckich osiągnięciach
stawiał go obok Kochanowskiego i Dantego.
Propozycja Siemieńskiego, powtórzona przez niego z niewielkimi zmianami w
Portretach literackich (1865 i kolejnych wydaniach) stała się punktem odniesienia dla
następnego biografa Mickiewicza Władysława Kazimierza Wójcickiego. Jej autor
zaproponował kolejny zarys biograficzny Wspomnienie z życia Adama Mickiewicza (1859) w
związku z wydaniem Pism poety (1858). Nie ukrywał jednak trudności:
Zadanie to, w części tylko spełniamy: bo pomimo usilnych starań, wiele przerw w życiu jego
nie potrafiliśmy wypełnić.
Zaraz po zgonie wieszcza, znany chlubnie w naszej literaturze Lucjan Siemieński ogłosił
Wspomnienie pozgonne, w którym przebiegł po krótce cały żywot jego. Korzystaliśmy nieco z tego
wspomnienia, uzupełniliśmy zaś wiele; sprostowali mylne daty, znalazły się trzy listy oryginalne
Mickiewicza, które tu włączamy; użyliśmy z resztą zasobów z podań jego przyjaciół i najwięcej
zbliżonych, a na których sumienności polegać mogliśmy. Najwięcej zawdzięczamy A.E. Odyńcowi,
który nam, jako przyjaciel niedostępny naszego wieszcza i towarzysz pierwszej jego podróży za
granicę wiele szczegółów nadesłał. Z taką troskliwością uzbierane wiadomości tu podajemy jako
materiał dla przyszłości: bo czas nie po temu, ażebyśmy zupełnie żywot Mickiewicza czytali109.

Znamienne wydaje się to zdanie z przemowy: „nie czas po temu, ażebyśmy zupełnie
żywot Mickiewicza czytali” uzmysławia, że przedstawienie „zupełne żywotu” wymaga czasu:
zbudowania wiedzy oraz podjęcia wysiłku jej przekazania, czyli stworzenia narracji o poecie.
Tekst Wójcickiego był w tym porządku jedną z pierwszych tego rodzaju prób. Charakter
owego zapisu wskazuje jednak na słabe kompetencje autora, który opowieść niemal
wyłącznie oparł na obszernych przytoczeniach wypowiedzi Siemieńskiego, Edwarda Odyńca,
Bonawentury z Kochowa (Leona Potockiego), Zenona Fisza (Tadeusza Padalicy), Hipolita
Kuczyńskiego oraz na anonimowych przekazach z czasopism, których nie opatrzył własnym
komentarzem ani podsumowaniem. Kompilacyjny charakter tekstu wzbogacił listami
Mickiewicza do Tomasza Zana, także fragmentem przemowy poety do niemieckiego wydania
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Prelekcji paryskich. Można więc powiedzieć, że Wójcicki korzystał ze swego rodzaju
wielogłosowości, przedstawiając życie Mickiewicza z wielu punktów widzenia. Miało to
swoje dobre strony, ponieważ przytoczenia te wzbogacały narrację zarówno dzięki
odmienności języka, jak i podjętym tematom związanym z poszczególnymi etapami życia
autora Farysa. Wykorzystanie dokumentów, zwłaszcza listów, pozwoliło zweryfikować
pewne informacje lub wprowadzić nowe, dotąd nieznane. Na przykład powołując się na list
Władysława Syrokomli do Jana Chęcińskiego Wójcicki wskazywał Osowiec jako miejsce
urodzenia Adama. Poddawał w wątpliwość zapis Franciszka Kowalskiego z Pamiętników o
tym, że Mickiewicz poznał Puszkina w Odessie. W tym wypadku powoływał się na Zenona
Fisza, który twierdził, że poznali się w Petersburgu (tak też sądził Siemieński; współcześni
badacze sugerują, że poznali się w Moskwie110). Podobnie jak Małecki nie wprowadził
informacji o procesie filomatów i filaretów. Zapisał jedynie zdanie: „W końcu miesiąca
sierpnia 1824 roku Mickiewicz i Jeżowski wraz z ośmiu innymi współtowarzyszami zostali
wezwani do Petersburga”111. Proces filomatów jest w opowieści Wójcickiego białą plamą
biografii. Jednak – jak wydaje się – nie tylko z powodu trudności w dostępie do informacji,
ale najprawdopodobniej ostrożności autora szkicu, zapewne także cenzury. Rzecz bowiem nie
była całkiem nieznana, skoro wcześniej Siemieński pisał o procesie, a także roli w nim
Nowosilcowa112.
Biografia Mickiewicza w wydaniu Wójcickiego znacznie jest obszerniejsza w
porównaniu z wcześniejszymi propozycjami. Jej autor otwarcie korzystał z istniejących już
zapisów, choćby Siemieńskiego. Stąd szczegółowe informacje o rodzeństwie poety, o nauce
w szkole Dominikanów i rozbudzonych zainteresowaniach Mickiewicza naukami
przyrodniczymi. Wójcicki także za Siemieńskim przywoływał opowieść o wiarusienapoleoniście, by wskazać jedno ze źródeł Mickiewiczowskiej fascynacji Napoleonem.
Podobnie za autorem Wspomnienia pozgonnego przytaczał mało prawdopodobną anegdotę o
uczestnictwie kilkunastoletniego Mickiewicz w jakichś bliżej niesprecyzowanych potyczkach
napoleońskiej wojny. Wójcicki posługiwał się także językiem Siemieńskiego. Miłość do
Maryli Wereszczakówny nazwał – jak Siemieński – „ognistym przywiązaniem”. Ale już
narrację o pobycie w Rosji wspierał cytatami z listów Mickiewicza do Zana, zaś wędrówkę po
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Europie przedstawiał z punktu widzenia Odyńca, przywołując z kolei jego wspomnienia. Nie
omieszkał również opowiedzieć – znów za Siemieńskim – o improwizacjach poety. Bardzo
skromnie, podobnie jak autor Wspomnienia pozgonnego, przedstawił związek poety z
Towiańskim. Pisał o towiańczykach: „Ludzie słabego umysłu – albo wielkiego uczucia –
którzy chwilowo ulegli obłędowi”113. Niewiele też uwagi poświęcił Prelekcjom paryskim,
powołując się na zdanie Mickiewicza o służbie Polsce, Francji i Słowiańszczyźnie. O
aktywności Mickiewicza w 1848 roku, legionie włoskim, także o „Trybunie Ludów” i
zaangażowaniu poety w jej redakcję nie pisał w ogóle. Natomiast podał datę powołania
Mickiewicza na kustosza biblioteki Arsenału, i jak Siemieński, również datę śmierci Celiny
Mickiewiczowej. Wprowadził do istniejącej narracji biograficznej obszerną opowieść o
umieraniu Mickiewicza oraz jego pogrzebie zapożyczoną z Listów z podróży Zenona Fisza,
który z kolei korzystał z relacji Henryka Służalskiego oraz opowieści Hipolita
Kuczyńskiego114. Tę próbę przedstawienia biografii Mickiewicza utkaną w dużej mierze z
cytatów Wójcicki uzupełniał informacjami, dotyczącymi niektórych wydań i przekładów
poezji Mickiewicza. Do cennych fragmentów tekstu Wójcickiego, nie przywoływanych przez
wcześniejszych biografów, należy refleksja, dotycząca kształtowania się romantycznej
poetyki. Posłużył się tu optyką widzenia Odyńca, który odnosząc się do stylu pisania o
rzeczach codziennych w poezji Zana, przywołał zdanie Mickiewicza: „nie sądziłem, aby w
potocznych szczegółach rzeczywistości mogło być tak wiele skarbów poezji”115. Wójcicki
zwracając uwagę na zainteresowanie „poetyką codzienności”, cytował Odyńca:
Myśl ta utkwiła w jego duszy i pojęcie o „prawdzie w poezji” albo raczej o „poezji w
prawdzie” z potocznego w duchowe życie przeniosła.[…] zasada ta wywodziła się wprzód w myślach
i sercach naszych, niżeli oznajmiać się i zagłębiać zaczęliśmy poezję niemiecką i angielską116.

Niestety Wójcicki nie opatrzył tekstu żadnym podsumowaniem, ani też nie
podporządkował zgromadzonego materiału jakiemuś tematowi, jak to uczynił choćby
Siemieński. Także zakończenie biograficznego szkicu o Mickiewiczu zamykał opinią
Odyńca:
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Dobroć, tkliwość, prostota, cechowały tego wielkiego człowieka, większego stokroć w sobie
niż w pismach swoich. Wszystko on co widział, czuł, myślał, wszystko ostatecznie odnosił do kraju,
do Litwy. W tej idei on żył, pracował, służył Bogu i zapomniał o sobie, a to zapomnienie o sobie, było
jedną z najwybitniejszych cech jego osobistości, charakteru, serca i ducha117.

Wójcicki zestawił ze sobą różne teksty, dzięki którym wzbogacał znany już z zapisów
Małeckiego i Siemieńskiego model życiorysu Adama Mickiewicza, poddając go dzięki
przytoczonym opowieściom swoistej fabularyzacji.
Autor Wspomnienia o życiu Adama Mickiewicza nie podjął jednak próby
przedstawienia w biografii poety, tak jak i jego poprzednicy, spraw dotąd nie opisanych,
choćby procesu filomatów i filaretów, kwestii nieuczestnictwa poety w powstaniu
listopadowym. Nie zainteresował się Księgami narodu i pielgrzymstwa polskiego ani
„Pielgrzymem Polskim”, genezą i rolą legionu włoskiego, także Mickiewicza redakcją
„Trybuny Ludów”. Nie podjął się wyjaśnienia sprawy Towiańskiego i jego związków z
Mickiewiczem. Wykorzystał jedynie anegdotyczną sferę, opowiadał, jak inni, o tym, że
Mickiewicz przystąpił do Towiańskiego, gdyż uzdrowił mu on żonę oraz objawił jego
tajemnice, ujawniając tym samym swe niezwykłe predyspozycje. Opowiadał, z jakich
powodów Antoni Gorecki i Izydor Sobański tak szybko odstąpili od mistrza118. Na podstawie
zapisu można sądzić, że Wójcicki nic, oprócz plotek, o relacjach poety z Towiańskim nie
wiedział. Wydaje się, że podobnie było z innymi kwestiami. Dlatego wkład Wójcickiego w
formowanie biografii Mickiewicza jest skromny. Niewątpliwie wprowadził do biografii nowe
postaci ważne dla poety, na przykład Ewę Ankwiczównę, wzbogacał wiedzę o twórczości,
przywołując nie wymieniane dotąd przez Małeckiego ani Siemieńskiego utwory (Szachy,
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Farys, Na pokój grecki w domu księżnej Zeneidy Wołkońskiej w Moskwie), przedstawiał
zawartość pierwszych poetyckich zbiorów, opowiadał anegdoty o tym, jak narodziła się
polska ballada, zwracał też uwagę na upodobania Mickiewicza119. Wreszcie opatrzył tekst
bibliografią, w której wymieniał niektóre wydania dzieł poety oraz przekłady.
W porządku chronologicznym kolejną opowieść o Mickiewiczu zaproponował Julian
Klaczko. Szkic miał spełnić określoną funkcję. Był rodzajem wprowadzenia do zbioru
korespondencji właśnie wydawanej. Autor odwoływał się do niej, by opowiedzieć o poecie i
jego życiu. Materia listów niejako taki zamiar usprawiedliwiała. Toteż Klaczko w owym
szkicu zasadniczo nie zajmował się twórczością, choć to najprawdopodobniej on pierwszy
przywołał lozański liryk Nad wodą wielką i czystą, który w jego wersji nosił tytuł Dumanie.
W zaproponowanym tekście posłużył się pewną strategią. Wybrał ze zbioru znaczące listy,
które pozwalały mu zarysować postawę poety w zasadniczo ważkich sprawach. Na przykład
odsłaniały jego zdolność do relacji opartych na głębokiej przyjaźni, partnerstwie, potrzebie
dialogu i zrozumienia oraz trosce o innych. O tym wszystkim świadczyć miały listy pisane do
Tomasza Zana i Jana Czeczota (3.01.1827). Odwołując się do nich, Klaczko mógł
przedstawić Mickiewicza-wygnańca, który wypracował dojrzałą postawę wobec Rosjan nie
opartą na nienawiści, a korzystanie z ich gościnności nie uważał za naruszanie godności
Polaka. Przyznawał atakującemu go z tego powodu Janowi Czeczotowi prawo do oceny,
także zalecanie wzoru, ale nie godził się na narzucanie reguł postępowania („nie narzucać, nie
krzyczeć, nie przedrwiwać”120). Klaczko wybierając fragmenty listów, przedstawiał też poetę
jako człowieka, przedkładającego dobro emigracji nad swoje własne. Świadczył o tym choćby
jego list do Adama Czartoryskiego pisany w związku z rezygnacją z funkcji profesora w
Lozannie na rzecz Collège de France: „Nie przestałem jednak należeć do emigracji, która ma
swoje obowiązki, tak często sprzeczne z naszym osobistym widokiem i skłonnościami”121.
Jednocześnie autor odkrywał dramat życia Mickiewicza. Opowiadając o głębokim związku
poety z Garczyńskim, uświadamiał, że jego śmierć była wyjątkowo trudnym doświadczeniem
dla poety, pogłębiła melancholię i odebrała radość życia. Autor opowieści wybierał zwłaszcza
te listy, które odkrywały bolesność doświadczeń, pozwalały się czytelnikowi w tym
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egzystencjalnym dramacie poety rozpatrzeć. Dlatego Klaczko odwoływał się wprost do
wypowiedzi poety, który po ożenieniu się z Celiną Szymanowską pisał: „Ciężar życia bardzo
mnie dusił. Obaczymy, czy będzie lepiej, czy jeszcze ciężej”122, „Trzy tygodnie szczęśliwe:
dobre i to na tym świecie”123. Autor odsłaniał niektóre powody „znękanego i stroskanego”
umysłu Mickiewicza. Opowiadał nie tylko o doświadczeniu wygnania, także wyjątkowo dla
poety bolesnej śmierci przyjaciela, chorobie żony, biedzie i związku z Andrzejem
Towiańskim. Zarysowywał Mickiewicza wewnętrzne przeobrażenie prowadzące od
młodzieńczej radości po głębokie znużenie życiem: „Bo gdzież teraz znaleźć wesołość?”124.
Warto zwrócić uwagę na przywołany przez Klaczkę niezwykle poruszający list Mickiewicza
do Towiańskiego, opowiadający o doświadczeniu związanym z Kołem Sprawy Bożej, a
jednocześnie będący krytyczną próbą podsumowania i rodzajem oskarżenia, także siebie
samego: „stawaliśmy się podobni trzodzie wilków, która towarzysza rannego rozdziera i
pożera”125 (12. 05. 1847). Klaczko przywołał ów list wbrew strategii, którą wybrał,
komponując opowieść o dramacie życia Mickiewicza. Za towianizm obarczał winą
Towiańskiego. Tymczasem list dokumentował, że winni byli wszyscy. Klaczko wzmacniał
dramatyczny portret, pisząc o „królewskiej godności z jaką Adam znosił najdotkliwsze próby
losu”126 i walczył o sens życia; odkrywał też jego głęboką świadomość siebie: „My
mężczyźni nigdy nie osiągniemy tej doskonałości moralnej w pobłażaniu i przebaczaniu;
przekonałem się o tym, patrząc na Potocką”127. Wreszcie charakteryzował wprost: „wolny od
wszelkiej niskiej aktorskiej próżności”128, od „szczudeł frazesu”129, skromny, pełen pokory
chrześcijańskiej i na dowód przytaczał słowa poety: „zawsze w sobie troski zamykam […] i
nikt nie wie, jak mi czasem żyć ciężko”130. Warto jednak pamiętać, że Klaczko nie dotykał
spraw, które w sposób równie bolesny kruszyły życie Mickiewicza. Nie pisał o
nieuczestnictwie w powstaniu, klęsce idei legionu włoskiego oraz nadziei związanych z
Wiosną Ludów, śmierci żony, rozczarowaniu misją w Turcji. I bez tego wszystkiego życie
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Mickiewicza wydawało mu się przepełnione bólem. Można sądzić, że autor szkicu wskazując
pewne tropy w biografii Mickiewicza, modelował jej lekturę. Sama w sobie wydawała mu się
głęboko dramatyczna, ale i odkrywała heroizm poety, który do końca walczył o sens swego
życia. Dlatego z przekonaniem pisał o listach jako świadectwie wielkości Adama:
… przebiegłszy te najskrytsze karty z jego prywatnego życia, czujemy, że dawny nasz
szacunek, dawne nasze uwielbienie żadnemu nie uległy wstrząśnieniu, że się one w niczym nie
umniejszyły, że przeciwnie do wyższego niż przedtem tylko podniosły stopnia. Bo charakter tu się
nam objawił na wysokości geniuszu, a między słowem a życiem nie znaleźliśmy tego bolesnego
rozbratu, jakie niestety tak często sprawdzić przychodzi131.

Klaczko okazał się subtelnym, ale i przenikliwym biografem. Stawiał sobie jednak
pewne granice, których w penetrowaniu życia bohatera swej opowieści nie chciał
przekraczać. Odrzucał modną już w drugiej połowie XIX wieku sensacyjność. We wstępie do
Korespondencji Mickiewicza pisał:
Smutne to prawdziwe przysłowie francuskie: że nikt nie jest wielkim człowiekiem przed
swoim lokajem; smutniejsza jeszcze, niestety, że publiczność XIX wieku coraz bardziej przesiąka tym
lokajskim zmysłem, tą niedyskretną żądzą oglądania wielkich mężów w ich stroju najbardziej
domowym, wnikania w szczegóły ich powszedniego życia i trybu, obliczenia wszystkich drobnych
ułomków i ułomności materialnego ich bytu: wkładania niewiernego palca nie tylko w ranę geniuszu,
ale we wszystkie jego szuflady i sprzęty… Przyznać zresztą wypada, że publiczność odebrała
ostatnimi czasy w tej mierze liczne zachęty ze strony, z której najmniej tego spodziewać się należało:
ostatnimi czasy niejedni pisarze, i najznakomitsi nawet wśród nich, dali gorszący przykład na własnej
osobie; Chateaubriand, Lamartine, George Sand itp. nie czekali nawet lokajskiej posługi i sami się
przed czytelnikiem rozebrali – do naga. Ale cokolwiek bądź, to czekanie na wszelkie intima i infima
sławnych żywotów, jest jedną z największych nieobyczajności naszych obecnych obyczajów, a tym
wstrętniejszą, że nie brak jej, jak wszelkiemu złemu, na mamiących pozorach. Bo ileż to razy płocha i
grzeszna ciekawość głosi się tu czystym pragnieniem wiedzy; ileż to nawet razy rzekoma miłość
prawdy bywa tylko prostą miłością skandalu!...132.

Klaczko w przedmowie próbował przestrzegać tych wszystkich, którzy podejmowali się
pisania biografii Mickiewicza przed pogonią za sensacyjnością, przed odzieraniem twórcy z
131
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prywatności. Sugerował, że osoba znana powinna być portretowana przede wszystkim w roli,
w której występuje publicznie. Z brakiem etyczności wiązał pisanie o „ułomnościach” i
„ranach geniuszu”. Klaczko sumiennie stosował się do wyrażonych w przedmowie zasad.
Zaproponował rys biograficzny, który – jak można przypuszczać – miał być właśnie wzorem
pisania o Mickiewiczu.
Ważnym etapem w formowaniu opowieści o Mickiewiczu była propozycja Karola
Estreichera pod tytułem Adam Mickiewicz. Rys biograficzny (Wiedeń 1863). Ów tytuł
stosowany przez autorów niemal przez cały wiek XIX jasno wskazywał, iż podejmowane
próby uchwycenia biografii poety mają niepełny, nieostateczny kształt. Estreicher
odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne, uformował – jak sam to określił – pewną
„całość biograficzną”, czyli ujął opowieść o Mickiewiczu, podobnie zresztą jak Siemieński
oraz Wójcicki, w klamrę: od narodzin do śmierci. Także i w tym wypadku, jak u
poprzedników, narrację porządkowała chronologia. Autor Rysu miał jednak zdecydowanie
inny, niż przywoływani autorzy, pomysł na przedstawienie autora Dziadów. Proponował
formułę biografii naukowej133. Przywoływał wiarygodne źródła, ale też manifestował postawę
dystansu i bezstronności.
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Historyczna biografistyka naukowa była przedmiotem zainteresowania Teresy Kulak, która w

szkicu Uwagi nad biografistyką polską XIX wieku przedstawiła historię i typy owego gatunku. (Zob.:
T. Kulak, Uwagi nad biografistyką polską XIX wieku, dz. cyt., s. 98). Anita Całek wyróżniła dwie
realizacje opowieści biograficznej: naukową i popularną: „[…] opowieść biograficzna może mieć
charakter naukowy lub popularny. W pierwszym przypadku widoczna jest dbałość o dokumentacyjną
stronę tekstu, często podaje się bibliografię i źródła, a wiarygodność wykorzystanego materiału
zawsze jest komentowana (chyba że badacz korzysta z kalendarium życia i twórczości). Narracyjnej
opowieści o życiu towarzyszą wnikliwe analizy tekstów literackich o charakterze otwartym na inne
możliwe interpretacje utworów. Opracowania popularyzatorskie posługują się raczej streszczeniami
utworów, podając jedną interpretację wiodącą, częściej też obarczone są błędem biografizmu.
Rzadziej też podaje się źródła i bibliografię, a wspomnienia prawdziwe i wykreowane traktowane są
na równi i służą jako materiał ilustracyjny, całkowicie przyporządkowany opowieści narratora.
Książki tego typu nie realizują żadnych celów badawczych, są wyraźnie nakierowane na maksymalne
wykorzystanie informacji i materiałów zebranych przez badaczy w opracowaniach naukowych” (Zob.:
A. Całek, Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Konteksty poszerzające: gatunki biografiki
literackiej, Kraków 2013, s. 3).
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Interesował go, w przeciwieństwie do Klaczki, nade wszystko Mickiewicz-poeta.
Temu tematowi podporządkował swoją opowieść. Oczywiście opowiadał o kolejach jego
losu, ale znacząco akcentował twórczość. Dlatego wzbogacił, w porównaniu z Małeckim,
Siemieńskim i Wójcickim, prezentację utworów poety. Wymieniał zarówno młodzieńcze
próby, choćby przekład bajki Jeana de La Fontaine’a, wiersz Zimę miejską, czy recenzję
Jagiellonidy Tomaszewskiego (Siemieński, Wójcicki), także utwory najsłynniejsze: Grażynę,
Konrada Wallenroda, Dziady, Pana Tadeusza, ale i mniej wówczas znane: Do Joachima
Lelewela, Morlacha w Wenecji, Redutę Ordona, Na Alpach w Splügen); przywoływał również
rozprawę Goethe i Byron, tłumaczenie Giaura Byrona. Skrupulatniej niż Wójcicki
przedstawiał zawartość zbiorów poetyckich, wymieniał tytuły sonetów, przypominając
zarówno o cyklu odeskim jak i krymskim, oraz ballad. Nadto umieszczał je w czasie oraz
wskazywał okoliczności i miejsce powstania. Dbał więc o to, by opowiedzieć nie tylko o
poszczególnych okresach życia Mickiewicza, jak Siemieński i Wójcicki, ale i powiązać z
nimi dzieła. Można by nawet powiedzieć, że Estreicher przedstawiał rzecz przestrzennie,
bowiem kolejne etapy biografii poety wpisywał w konkretne miejsca i często wskazywał, w
jakiej mierze przestrzeń decydowała o charakterze doświadczenia Mickiewicza, a w
konsekwencji o kształcie jego poezji134.
Szczególnie istotny wydaje się fakt, że autor, w przeciwieństwie na przykład do
Małeckiego, ujmował portret Mickiewicza dynamicznie, pokazując różne jego odsłony.
Podobnie przedstawiał jego twórczość. Zachowywał także dystans wobec młodzieńczych
poezji autora Dziadów135. Pisał: „Pierwszą próbą wierszowania, jak niesie pogłoska, ma być
opis pożaru w Nowogródku – były to zapewne wierszyki niekształtne, krótkie, beztreściowe,
z których by nie można wróżyć o przyszłości”136. Co prawda utwór się nie zachował, nie
wiemy więc jak wyglądał, ale w tym wypadku literaturoznawca bronił pewnego przekonania,
że warsztat pisarski poety musiał podlegać rozwojowi i przemianom. Estreicher zapewne nie
chciał być, jak młody Małecki, bezkrytyczny wobec wczesnych prób Mickiewicza.
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Współcześnie modna jest forma biografii, w której życie i twórczość pisarza rozpoznawane jest w

kontekście przestrzennym. Tego typu dziełem jest na przykład książka E. Dutki, Centra, prowincje,
zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako aut/bio/geo/grafia, Kraków 2016.
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Rys biograficzny, złożony ze wspomnień i wrażeń, Kraków 1863, s. 8. Wszystkie cytaty pochodzą z
tego wydania).
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Historyk literatury przekonywał także, że zmiana paradygmatu klasycznego na
romantyczny nastąpiłaby i bez Mickiewicza. Pokazywał, że pierwsze jego utwory osadzone
były w tradycji klasycznej, jak choćby Zima miejska (1819), czy krytyczna rozprawa o
Jagiellonidzie Dyzmy Bończy Tomaszewskiego oraz, że to nie poeta rozpoczął spór klasyków
z romantykami. Polemizując z Wójcickim, przekonywał, że ścieranie się poglądów
klasycystycznych z romantycznymi rozpoczęło się znacznie wcześniej, przed debiutem
Mickiewicza. Dlatego przypominał o rozprawach Kazimierza Brodzińskiego (Uwagi nad
duchem poezji polskiej. O romantyczności i klasyczności tudzież o duchu poezji polskiej,
1818) i Jana Śniadeckiego (O pismach klasycznych i romantycznych, 1819) dowodząc, że spór
toczył się jeszcze przed drukiem pierwszych romantycznych utworów polskich. Estreicher –
jak się wydaje – zbyt małą rolę w przeobrażaniu literatury przypisał samemu Mickiewiczowi,
bo w istocie spór zaczął się wcześniej, ale siłę i charakter nadały mu właśnie poezje
Mickiewicza wydane w 1822 i 1823 roku: zwłaszcza Ballady i romanse oraz Dziady.
Zainteresowanie Mickiewiczem-poetą wpłynęło na potrzebę przedstawienia kulturowego
kontekstu. Autor Rysu biograficznego opowiadał więc o roli naukowego środowiska
wileńskiego w kształtowaniu nowych wyobrażeń o literaturze. Wielką wagę przywiązywał do
wpływu estetyki niemieckiej, zwłaszcza Augusta Wilhelma oraz Fryderyka Schleglów, na
formowanie się romantyzmu polskiego w Wilnie pokazując, że właśnie ów ośrodek
uniwersytecki na tle innych (Kraków, Lwów) był szczególnie inspirujący dla narodzin nowej
sztuki. Jednocześnie próbował charakteryzować ówczesną sytuację polskiej literatury,
pokazując osamotnienie Mickiewicza, któremu talentem nie dorównywał żaden poeta w
Wilnie. Wymieniał Edwarda Odyńca, Tomasza Zana, Aleksandra Chodźkę. Podobnie myślał
o innych, nie wywodzących się z wileńskiego kręgu, czyli o Stefanie Witwickim, Maurycym
Gosławskim, twierdząc, że nie odegrali oni znaczącej roli w formowaniu się nowej estetyki,
która przyczyniła się do „zmiany zużytej i już na wszystkie strony obrobionej formy, na
formę świeższą”137. W tej przemianie natomiast znaczenie przypisywał poezji Antoniego
Malczewskiego, Kazimierza Brodzińskiego i Seweryna Goszczyńskiego. Jego zdaniem oni
właśnie byli współtwórcami polskiego romantyzmu, tyle, że szli własną drogą. Estreicher
widział więc w Mickiewiczu mistrza, który pozbawiony był uczniów. Więcej, przekonywał,
że wypadki z lat 1823 – 1824, a potem powstanie listopadowe miały negatywny wpływ na
rozwój polskiej poezji. O doświadczeniu Mickiewicza pisał, że „wydalenie się z kraju łamie
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przez połowę talent”138. Estreicher bowiem w myśleniu o polskiej poezji przywiązywał
wielką wagę do języka. W oddaleniu od jego źródła widział zagrożenie dla poezji. Toteż
Mickiewicza próby pisania dramatów po francusku (Konfederatów barskich i Jakuba
Jasińskiego) uznawał za wielki błąd, nazywając rzecz „zarzucaniem języka ojczystego”139.
Tym mocniej ów problem eksponował, gdyż postrzegał Mickiewicza właśnie jako twórcę
nowego języka „miłości i młodości”140. Zachwycał się łatwością „swobodnego wypowiadania
tego, co leży na sercu”141; widział w sposobie wyrażania uczuć nieznaną dotąd w polskiej
literaturze szczerość i prostotę. Pod tym względem cenił szczególnie IV część Dziadów.
Bronił przed zarzutami Mochnackiego, który widział w dramacie Mickiewicza naśladowanie
Wertera Goethego. Warto zwrócić uwagę, że odkrywając niezwykłość poezji Adama, bardziej
interesowała go owa rewolucja estetyczna i szukanie nowego języka niż – jak pisał –
„unarodowienie myśli”142. Zapewne także dlatego przeciwstawiał się opinii Goszczyńskiego,
który poezję Mickiewicza uznał za nienarodową. Wydaje się, że opowieść Estreichera w
jakiejś mierze miała prowadzić do wyjaśnienia tajemnicy Mickiewicza, czyli odpowiedzi na
pytanie, dlaczego przestał tworzyć. Biograf wymieniał różne przyczyny, które – jego zdaniem
– spowodowały, że „geniusz poety […] upadł”143. Uważał, że brak kontaktu z krajem i ziemią
rodzinną stał się jednym z istotnych powodów zamilknięcia Mickiewicza. Sugerował też, że
„zleniwiała muza jego”144. Nie bez znaczenia była z jego punktu widzenia trudna sytuacja
materialna rodzinny Mickiewicza; podejrzewał też go o „chęć sławy i przodownictwa w
poezji francuskiej”145. Również związek z Towiańskim postrzegał jako nieszczęście związane
ze „zgubą” poety146. Niewątpliwie dążenie do odsłonięcia przyczyn zamilknięcia autora Pana
Tadeusza było pierwszą i bardzo ambitną próbą głębszego spojrzenia na doświadczenie
Mickiewicza-poety do dziś satysfakcjonująco nie rozpoznane. Przy czym warto zwrócić
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zrealizował odwrotny zamysł. Jego celem było bowiem ukazanie, w jaki sposób Mickiewiczowski
geniusz się ukształtował.
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uwagę na specyficzną postawę Estreichera. W jego optyce najważniejszym zadaniem autora
Dziadów było tworzenie poezji i rozwijanie języka. Wszystko inne nie miało w jego zapisie
większego znaczenia. Przeciwnie nawet, dawał do zrozumienia, że wszelka działalność
Mickiewicza, czyli „zamiana pieśni czyn”147 była – jak określił – przedwczesna i przyczyniła
się do „upadku” poety. Estreicher jako biograf wartość życia Mickiewicza upatrywał jedynie
w tworzeniu poezji; jego aktywność w sferze publicznej go nie interesowała. Nie próbował
dociekać, w jaki sposób Mickiewicz walczył o sens swego życia. Wydaje się, że Estreicher,
pisząc biografię, fakt ów lekceważył… choć podjął się wyjaśnienia rzeczy. Oczywiście za
wcześnie było na satysfakcjonującą odpowiedź, niemniej odrzucenie aktywności poety148, do
której Mickiewicz przywiązywał wielką wagę, wydaje się błędem biografa. Niewątpliwie w
jednym poeta zaspokajał w pełni oczekiwania historyka literatury. Estreicher uważał, że
Mickiewicz miał „talent trzymania fantazji na wodzy”149, nade wszystko cenił poetycką
„racjonalność” jego tekstów. Miał go za „jedynego spomiędzy poetów tegoczesnych, który
wsparty ogromem wiedzy naukowej, spełnił zadanie swe niemal najzupełniej”150, czyli „umiał
pogodzić wybuchy natchnienia ze skończonością formy” 151. Takiego talentu nie posiadali
zdaniem Estreichera ani Juliusz Słowacki, ani Dominik Magnuszewski, ani Zygmunt
Krasiński – kontynuatorzy owej „świeższej” formy romantycznej.
Warto pamiętać, że Rys biograficzny Estreichera to pierwsza próba zarysowania
biografii Mickiewicza z rzetelnym zarysem jego twórczości. Uzupełniony został przez
dokładniejszy, niż Wójcickiego, spis wydań utworów Mickiewicza do 1863 roku, a także
historycznoliterackie omówienia oraz przekłady z dodaniem listy portretów poety. Estreicher
jednak nie tylko stworzył podstawowe kompendium wiedzy o życiu i twórczości
Mickiewicza, wzbogacając znacznie wiedzę o procesie filomatów, ale również odniósł się
krytycznie do wcześniejszych prób biograficznych, wskazał błędy i pomyłki (zwłaszcza we
Wspomnieniach o Adamie Mickiewiczu Wójcickiego). Pierwszy też zwrócił uwagę na
problem etyczny związany z wykorzystywaniem dokumentów w narracji biograficznej.
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Apelował o ostrożność w korzystaniu z niesprawdzonych źródeł 152. Jako przykład podawał
zapis Franciszka Kowalskiego, który opowiadał o wspólnym pobycie Mickiewicza i Puszkina
w Odessie. Dementował tę informację, powołując się na K. Zielenieckiego i Zenona Fisza.
Konkludował:
Skoro zaś jedno okazało się niesumienną fikcją, trudno uwierzyć w prawdziwość i reszty
szczegółów. – Także plotki o osobach głośniejszych zasługą, są zwyczajną rzeczą i u innych
biografów, dlatego trzeba być bardzo ostrożnym w powtarzaniu szczegółów biograficznych i o ile
możności zawsze sprawdzać, azali są prawdopodobne153.

Sam jednak nie uchronił się przed tego typu błędem. Za Siemieńskim i Wójcickim
powtarzał, że kilkunastoletni Mickiewicz brał udział w jakiś potyczkach na Litwie w 1812
roku. Wyśmiał tę „plotkę” Wincenty Korotyński, który uważał, że wykorzystywanie jej w
biografii, to skutek nadmiernych tendencji idealizujących w formowaniu wizerunku poety154.
Co wcale nie znaczy, że Estreicher nie starał się być ostrożny w wykorzystywaniu materii
biograficznej; widział też konieczność weryfikacji niektórych informacji 155. Ale czasem był
bezradny: „Co w tym prawdy nie wiem”156 – pisał.
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Mickiewiczu – „wielkim człowieku, […] natchnionym proroczym duchem wieszczu”. (K. Estreicher,
Adam Mickiewicz. Rys biograficzny, s. 99–100).
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poematem, że wobec niego bledną i wydają się śmiesznymi podobne legendy, jak ta, którąm
przytoczył. Prawda tego żywota słonecznym blaskiem swoim tak olśnia nam oczy, że długo jeszcze i
bardzo długo nie potrafimy się zdobyć na samo tylko wierne przedstawienie tej prawdy w odbiciu. A
jeśli tak, czego nikt mi nie zaprzeczy, to jakąż może mieć wartość niezręczne kuszenie się o
poetyzowanie takiego życia? Wieszcz obdarzony polotem Mickiewicza, jest bratem ideałów, dziatwy
przyszłości, i tylko przyszłość z wcielonymi braćmi jego ideałami uplecie koronę godną jego skroni.
(W. Korotyński, Kilka szczegółów o rodzinie, miejscu urodzenia i młodości Mickiewicza, dz. cyt., s.
13–14).
Już J. Klaczko pokazał, że życie poety było raczej bolesnym dramatem niż „pięknym poematem”.
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dotyczącej biografii jako gatunku historiograficznego, która rozpoczęła się w 1982 roku na łamach
„Revue d’Histoire Diplomatique”. Włoski historyk nazywał biografię „najbardziej czczym,
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Inny kształt nadał swemu szkicowi Edmund Fontille157 w kolejnej wersji opowieści
zatytułowanej Adam Mickiewicz. Rys biograficzny, złożony ze wspomnień i wrażeń (1863).
Tłumaczenie jego pracy zostało wydane w tym samym roku, co Rys Estreichera, wiadomo
jednak, że nieco później, ponieważ Fontille polemizował z nim na jej łamach. Warto dodać,
że stworzył odmienny typ narracji niż Estraicherowska. Fontille już w tytule zwracał uwagę
na charakter wykorzystanej przez siebie materii, czyli „wspomnień i wrażeń” 158. Sugerował
w ten sposób osobisty, może nawet emocjonalny charakter wypowiedzi, wskazując, że zrodził
się z bliskości relacji, jakie łączyły go z Mickiewiczem – zapewniał, że był z nim w
„najściślejszym braterstwie”159.
Szkic Fontille’a poprzedzony został ostrą w tonie Przedmową, w której zwracano
uwagę zarówno na potrzebę nowych opowieści o Mickiewiczu, jak i dbania o odpowiedni styl
zapisu:
O Mickiewiczu, który w duszę narodu umiał lepiej zagadać, i ściślej się z nią zespolić, niżeli
który z sławionych europejskich poetów, dotąd bardzo mało napisano. Po większej części pozbierano
szczegóły i daty biograficzne, upstrzone pobieżnymi uwagami porobionymi w sposób tak szorstki i
nieprzyzwoity, że pisząc choćby żywot tandetnego księgoroba, jeszcze by wypadało delikatniej z jego
osobą się obchodzić. Szczególniejsze mają też niektórzy wyobrażenie o sądzie pośmiertnym: zdaje się
najbardziej leniwym, najbardziej aroganckim, najbardziej rekreacyjnym i najbardziej irracjonalnym”
gatunkiem historiograficznym. (Cyt. za: W. Zajewski, Kontrowersje wokół biografii historycznej, w:
Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej, dz. cyt., s. 26-27). Estreicher oczywiście nie
potępiał biografii tak radykalnie, lecz zwrócił uwagę na konieczność pracy biografa w roli historyka.
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K. Estreicher, Adam Mickiewicz. Rys biograficzny, s. 57.
Edmond Mainard pseud. Edmund Fontille (1821 – 1896) – członek sekty Towiańskiego.

Mickiewicza poznał w 1850 roku. W 1855 poślubił Ksawerę Deybel. Mówi się, że Mickiewicz miał
coś wspólnego z zaaranżowaniem tego małżeństwa. W domu Mainardów wychowywała się
dziewczynka o imieniu Andree, która była później uznawana za córkę Ksawery i Mickiewicza. (Zob.:
J.M. Rymkiewicz, Edmond Mainard, w: Mickiewicz – encyklopedia, pod red. J.M. Rymkiewicz i in.,
dz. cyt., s. 286).
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O wspomnieniowości – „lekarstwie na nostalgię”, które odkryli romantycy – pisała Irena Furnal

(taż, Wspomnieniowość, w: tejże, Spektakle pamięci. O polskiej prozie autobiograficznej pierwszej
połowy XX wieku, Kielce 2005, s. 49–93).
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E. Fontille, Adam Mickiewicz. Rys biograficzny, złożony ze wspomnień i wrażeń, s. 115.
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im, że lada fakcik często źle przedstawiony, lub z plotki urosły, daje im prawo zapuszczać swą kusą
miarę nawet w tajemnicze głębie ducha, w które zapewne nigdy nie zaglądnęli, bo nie byliby tak
rozpaczliwie płytcy jak są.
Ale nie pytajmy o głębię; daleko bardziej obraża ów ton, jakim odzywają się ci, co stojąc
wobec poważnej postaci wielkiego wieszcza, biorą go z góry, potępiają lub poniżają doraźnym
wyrokiem zupełnie jakby chcieli mścić się na nim za jego wyższość, za tę arystokrację jeniuszu,
najsprawiedliwszą ze wszystkich arystokracji160.

Autor Przedmowy sugerował brak empatycznej postawy wobec bohatera biografii, czyli
Mickiewicza. Widział potrzebę wypracowania stylu korespondującego z pozycją (wielkością)
poety oraz odkrywał podstawowy problem gatunku biograficznego – niemożność uchwycenia
doświadczenia wewnętrznego postaci, którą próbuje się portretować. Autor przedmowy w
tym wypadku główną jego przyczynę odnajdywał w nieprzystawalności „głębi” Mickiewicza
do „płytkości” tych, którzy próbowali o nim pisać. Nadto widział konieczność wypracowania
języka korespondującego z kondycją „poważnej postaci wielkiego wieszcza”.
Natomiast przywołane w Przedmowie zdanie Aleksandra Chodźki „wszyscy widzą i
cenią w nim tylko wyobraźnię poetycką”161, a jest w nim „wyższa duchowa potęga”162
sugeruje, że kolejny autor rysu biograficznego Fontille wskaże ów nowy trop biograficznej
opowieści, poszerzając tym samym pole zainteresowania postacią Mickiewicza. Tym
bardziej, że autor przedmowy zapowiada: „Oprócz znanych szczegółów z życia poety,
znajduje się w nim wiele rysów, które autor, tytułem przyjaciela mógł był zebrać w
codziennych stosunkach z Adamem”163. Fontille niewątpliwie eksponował swoją pozycję
biografa-świadka, manifestując pisarski cel: „wydobyć bezstronną prawdę” 164 o życiu
przyjaciela. By uwiarygodnić swoje zapisy, zapewniał o „najściślejszym braterstwie” 165, które
łączyło go z Mickiewiczem, zaś w narrację wplatał wypowiedzi, potwierdzające bliskość:
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Przedmowa, w: E. Fontille, Adam Mickiewicz. Rys biograficzny, złożony ze wspomnień i wrażeń, s.

1–2.
161

Tamże, s. 3.

162

Tamże, s. 4.

163

Tamże, s. 3.

164

E. Fontille, Adam Mickiewicz. Rys biograficzny, złożony ze wspomnień i wrażeń, s. 125.
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„Wiele razy zdarzyło mi się słyszeć opowiadanie poety […]”166, „Mickiewicz, który mi
często opowiadał […]”167.
Fontille posłużył się szczególną strategią w tworzeniu biograficznej opowieści o
autorze Dziadów. Zależało mu na zbudowaniu silnego przekonania czytelnika o głębokiej
religijności Mickiewicza. Toteż eksponował przede wszystkim te fakty z życia poety i jego
pisarstwa, które tę religijność potwierdzały. Strategia ta wymagała określonej poetyki –
zniwelowania dystansu i zbudowania wrażenia autentyczności w przedstawianiu osobistego
punktu widzenia poety. Dlatego Fontille w opowieści tak znaczącą rolę przypisał listom168
Mickiewicza, które niejako wprost odkrywały sposób myślenia oraz emocje poety. Autor
narracji rzadziej relacjonował zasłyszane wypowiedzi autora Grażyny, jak czynił to choćby
Baworowski, częściej cytował – przywoływał mowę poety, by pokazać, już bez żadnych
pośredników, punkt widzenia Adama, a przez to zbliżyć się do prawdy o nim. Zamysłem
Fontille’a było przedstawić Mickiewicza jako głęboko wierzącego człowieka. Wydaje się, że
zadanie, jakie sobie postawił, wynikało z ogólnej atmosfery, która powstała jeszcze za życia
poety w związku z jego relacjami z Towiańskim, a także z rolą, jaką odegrał legion włoski w
Rzymie w 1848 roku. Powstawały prace, w których krytycznie odnoszono się do postawy
Mickiewicza i jego wyborów. W taki sposób przedstawiał jego wizerunek Stefan Witwicki w
Towiańszczyźnie wystawionej i anneksami objaśnionej (1844). Z kolei Władysław
Gołembiowski w książce Mickiewicz odsłoniony i towiańszczyzna (1844) podważył zarówno
patriotyczny wizerunek poety, jak i deprecjonował towianizm Mickiewicza w prelekcjach
paryskich, także krytyczny wobec poety był Jan Koźmian w artykule Dwa ideały polskie
(1851). Podobnie Edward Łubieński w pracy zatytułowanej Mickiewicz w Rzymie (1850)
uznał Mickiewicza za żądnego władzy „apostoła błędu” – kacerza. Wydaje się, że w latach
pięćdziesiątych, a i znacznie później, problem katolicyzmu Mickiewicza okazywał się
najważniejszą kwestią w myśleniu i pisaniu o poecie. Ostrej krytyce poddano postawę
Mickiewicza-towiańczyka – właśnie ze względu na społeczne oczekiwania wobec „poety
narodowego” – owej potrzeby zgodności postawy patriotycznej z katolicką. Tymczasem
Mickiewicz przedstawiany jako odstępca, heretyk i kacerz nie mieścił się w stereotypowym
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Tamże, s. 14.
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Tamże, s. 65.
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Stanisław Nicieja zwrócił uwagę, że „najważniejszym źródłem w pracach biograficznych są listy

prywatne”, podkreślając ich spontaniczność i autentyczność (zob.: S.S. Nicieja, Biograf – fotograf,
detektyw, kreator, dz. cyt., s. 38).
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wizerunku Polaka-katolika, a co dopiero narodowego wieszcza. Fontille’owi szło więc o to,
by możliwie najpełniej udokumentować, że Mickiewicz nigdy heretykiem nie był. Być może
bezpośrednią przyczyną potrzeby stworzenia na przekór ferowanym opiniom właśnie
religijnego wizerunku Mickiewicza była wypowiedź Estreichera, który w przywoływanym
tekście Mickiewicz. Rys Biograficzny pisał:
Poematu Dziady wskazałem wartość – podając streszczenie co do ich osnowy miłośnej.
Wieleby można powiedzieć o ich wartości pod względem upoetyzowania wiary ludu – pod względem
podniesienia wartości pieśni ludowej. Religijność oparta na zabobonie i gusłach, pierwszy raz
wystąpiła osłonięta urokiem czarodziejstwa, które uniknęło szarlatanerii i śmieszności. Poeta mniej
zdolny, popadłby w śmieszność chcąc odtworzyć podobne obrazy, jak jest uroczystość dziadów,
wieszcz jakim był Mickiewicz, nawet w chwili, gdy rzuca słowo lub zdanie naiwne, łączy je z taką
religijną wiarą i powagą – że niemal wiarę tę wlewa w wyobrażenia czytelnika.
Biograf Mickiewicza w „Przeglądzie Poznańskim” 1855 szczególnie zwraca uwagę na to, że
poeta w balladach i poemacie Dziady, lubo odszedł od wyobrażeń katolickich, zachowuje nie tylko
uszanowanie, ale jakby wiarę w całą cudowność krzewiącą się na granicach nauki kościelnej i
zabobonu. Uwaga ta ma przemawiać na stronę religijności poety, lecz nie jest właściwą, poeta nie był
nigdy religijnym tak, jak to „Przegląd” chciałby rozumieć, dopiero pobyt w Rzymie wpłynął na
usposobienie religijne poety, ale i wtedy, poeta nie uległ wpływom – czego w Dziadach cz. III łatwo
dopatrzeć169.

Wydaje się, że także ta wypowiedź170 mogła być inspiracją dla potrzeby
skomponowania wizerunku Mickiewicza religijnego. Fontille posługiwał się w tym celu
najróżniejszymi argumentami: przywoływał inwokację z Pana Tadeusza, przypominał o
głęboko wierzącej matce i tradycji, w jakiej się Mickiewicz wychował; wskazywał rolę, jaką
w twórczości przypisał poeta postaciom księży. Najważniejszym argumentem w obronie
Mickiewicza – wierzącego katolika była podjęta przez Fontilla próba przedstawienia
towianizmu – tak przez wszystkich atakowanego – jako realizacji Ewangelii. Autor tekstu
idee Towiańskiego wpisał w chrześcijański światopogląd. Warto pamiętać, że w zarysach
biograficznych, pochodzących z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, sprawa Towiańskiego
była podejmowana niezwykle powierzchownie. Pisano o obłędzie i nieszczęściu,
169
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K. Estreicher, Adam Mickiewicz. Rys biograficzny, s. 49–50.
Cytowana wypowiedź Estreichera stała się bezpośrednią inspiracją dla Siemieńskiego i jego

tematycznej biografii pod tytułem Religijność i mistyka w życiu i poezjach Adama Mickiewicza.
Studium (Kraków 1871).
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wyśmiewano i groteskowo przedstawiano wizerunek Towiańskiego-proroka, nie odsłaniając
istoty. Powtarzano przekonanie o złym wpływie Towiańskiego na Mickiewicza. Fontille
podejmując się próby zarysowania wizerunku Mickiewicza, pierwszy próbował pokazać
współczesnym, na czym – jego zdaniem – polegał towianizm. Pisał więc o tym, że był
potrzebą głębszej, wykraczającej poza stereotyp wiary chrześcijanina, któremu nie wystarczył
konwencjonalny rytuał religijny, ale pragnął czegoś więcej. Jej fundamentem była potrzeba
pracy wewnętrznej. Ów wysiłek miał przynieść poczucie bliskości z Bogiem i ludźmi.
Fontille pokazywał towianizm jako drogę, której kierunek wskazywała Ewangelia, a w
podjętej wędrówce wielką rolę odgrywać miała praca nad sobą. Fontille odwołując się do
Biesiady, pokazywał towianizm od strony praktycznego doświadczenia, czyli budowania
relacji rodzinnych między mężem, żoną i dziećmi. Wskazywał na miłość jako fundament
bycia w świecie z innymi. Swą argumentację zbudował na przeświadczeniu, że towianizm nie
jest sprzeczny z katolicyzmem i nie podważa dogmatów wiary. Przeciwnie, nazywał
Towiańskiego „Kopernikiem chrześcijaństwa”171. Zaś w poecie odkrywał reformatora
religijnego, który głęboko wierzy w Boga, a poprzez pracę wewnętrzną próbuje nawiązać z
nim nić porozumienia. Stanowisko Fontille’a można porównać z myśleniem współczesnego
historyka literatury Michała Masłowskiego, który w wywiadzie zatytułowanym Święte
błądzenie brata Adama uznał go właśnie za „religijnego reformatora”172. Fontille otwarcie
pisał też o niepowodzeniach – o rozstaniu Mickiewicza z Towiańskim, zarysowywał powody
odejścia, nie ukrywał również, że Mickiewicz po rozstaniu nie odrzucił idei Towiańskiego,
choć widział potrzebę wypracowania głębszej szczerości i otwartości między braćmi
towiańczykami.
Ostatecznie strategię obrony poety oparł na stereotypie polskiego myślenia. Łączył
patriotyzm, polskość z katolicyzmem. Przedstawiał Mickiewicza jako patriotę. W tym też
celu opowiadał o działalności młodzieńczej w towarzystwie filaretów, której celem było
„pracować nad utrzymaniem języka i narodowości polskiej”. Przypominał też, że poeta miał
171
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M. Masłowski, Święte błądzenie brata Adama, w: tegoż, Problemy tożsamości. Szkice
mickiewiczowskie i (post)romantyczne, Lublin 2006, s. 466).
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zamierzeniem było wspieranie wspólnoty narodowej. (M. Masłowski, Synteza religijna Mickiewicza
w: tegoż, Problemy tożsamości. Szkice mickiewiczowskie i (post)romantyczne, dz. cyt., s. 178).
56

za sobą doświadczenie carskiego więzienia173: „[…] w listopadzie r. 1823 podczas mroźnej
nocy, porwano go gwałtem z łóżka, i ledwo dawszy co włożyć na siebie, wsadzono na kibitkę,
która go wiozła do Wilna, gdzie już czekały nań łańcuchy więzienne”174. Fontille zabrał
również głos w sprawie drażliwej, przez biografów rzadko podejmowanej 175. Próbował
wyjaśnić absencję poety w powstaniu listopadowym. Wspomniał – tak, jak jego poprzednicy
– o trudności przedostania się Mickiewicza do Królestwa, ale za główny powód jego
nieuczestnictwa w walce uznał brak wiary w powodzenie – w zwycięstwo powstańców.
Podejmując trudny temat i odkrywając motywacje Mickiewicza, budował pewien klimat
szczerości bez posmaku sensacji w opowieści o poecie. Ten bolesny dla Mickiewicza, a
wstydliwy lub też nie do przyjęcia przez niektórych biografów fakt, nie umniejszał w optyce
Fontille’a postaci Mickiewicza. Przeciwnie, nie krył swego podziwu dla autora Dziadów176 i
fascynacji nim. Nazywał go „człowiekiem idei”177 „wielkim […] samym z siebie”178.
Opowiadał o jego „duchowej potędze”179, o przeżywaniu uczucia niezwykłości w kontakcie z
nim; nazywał je „błogością moralną”180, „oświecaniem sumienia”181. Pisał o nim: „dziwnie
dobry”182 i „dziwnie sprawiedliwy”183.
173
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red. J.M. Rymkiewicz i in., dz. cyt., s. 286.
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Sprawa nieuczestnictwa poety w powstaniu miała wpływ zarówno na negatywną ocenę postawy
poety, jak i jego twórczości.
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Ostatecznie przekonywał, że najbardziej kontrowersyjne wybory Mickiewicza, a więc
przystąpienie do Towiańskiego, organizowanie legionu polskiego we Włoszech zostały
podjęte z myślą o Polsce i dążeniu do wolności184. Także w sferze twórczości, choć się nią nie
zajmował, jak choćby Estreicher, twierdził, że wszystkie dzieła Mickiewicza były pisane z
„myślą o ojczyźnie”185. Eksponował zwłaszcza Pana Tadeusza. Powoływał się na zdanie
poety, że najtrudniejszym obowiązkiem do spełnienia na tym świecie „jest obowiązek
względem ojczyzny; bo wszystkie inne w sobie łączy”186, czyli „Służyć Bogu i służyć
ojczyźnie było zdaniem jego jedno i to samo”187. W przekonaniu Fontille’a Mickiewicz
zasługiwał na miano narodowego poety188. Pisał o nim, że „żył i oddychał tylko dla
ojczyzny”189. Toteż nazywał go „bohatyrem ojczystym”190.
Wprowadzał też do opowieści mało popularny w biografistyce temat – działalność
polityczną Mickiewicza, którą podporządkowywał sprawie polskiej („zaprawdę, całe życie
poświęcił Mickiewicz na usługę Polski”191). Taką rolę przypisywał prelekcjom paryskim i
legionowi włoskiemu, a – co ważne – nie ukrywał niepowodzeń. Pisał o powodach
zawieszenia wykładów w Collège de France i klęsce idei legionu włoskiego. Wyrażał żal, że
nie wsparto inicjatywy poety: „głos jego jednak nie był usłuchany”192. Nie przedstawiał
Mickiewicza jako człowieka sukcesu. Za to widział głęboki sens jego wysiłków zawsze
podporządkowanych polskiej sprawie.
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Zaprezentowany przez niego wieloaspektowy wizerunek poety wyróżnia się pośród
XIX-wiecznych tekstów o Mickiewiczu. Przede wszystkim dlatego, że Fontille nie pomijał
trudnych spraw, ale starał się je na ile to możliwe przedstawić. Wprost pisał o
niepowodzeniach Mickiewicza, doceniał jednak niezgodę poety na zastany świat i nieustająco
przez niego podejmowany wysiłek, by go zmienić. Wydaje się, że Fontille zakorzeniony w
kulturze francuskiej mniej był schematyczny w pojmowaniu religijności niż Witwicki,
Gołembiowski czy Łubieński. I choć nie tłumaczył w sposób satysfakcjonujący ani fascynacji
Mickiewicza Napoleonem, ani przekonania o wiodącej roli Francji w wypracowywaniu nowej
wizji Europy, to jednak potrafił docenić „głębię” ducha poety, a zafascynowany nim
przekonywał, że zarówno Mickiewiczowski napoleonizm, jak i towianizm zrodziły się z
potrzeby poszukiwania dróg, prowadzących do wolnej Polski. Innymi słowy wszystko, czego
się Mickiewicz podejmował – w głębokim przekonaniu Fontille’a – wynikało z poświęcenia
się polskiej sprawie. Nadto, próbował odsłonić swą fascynację, ale nie poezją Mickiewicza,
lecz jego osobą:
On oświecił moje sumienie, ożywiał wiarę. Zdmuchnął mgłę przesądów, obalił błędy. Jemu
winienem, że wstąpiła we mnie bezwzględna ufność w czynną dobroć żyjącego Boga. Mało spotkałem
ludzi mających taką duchowa potęgę jak ją miał Mickiewicz. Mówiąc jasno i po prostu, wlewał
przekonanie w prawdę, w którą wierzył. A jeżeli nie zdołał przekonać, to wzruszał. Potęga wpływu
jego na osoby, na które działał słowem, wypływała z wielkiej bezinteresowności: nie szukał on, ani
chciał czego innego tylko ich dobra193.

W tym pierwszym etapie kształtowania się modelu życiorysowego gromadzono
materiał do opowieści. Wydawano listy, wspomnienia i dawne rozmowy z Mickiewiczem.
Warto zwrócić uwagę, że szczególną wagę przywiązywano do gromadzenia wspomnień.
Przyjaciele autora Dziadów oraz ci, którzy mieli z nim kontakt, dzielili się nimi, by ocalić je
od zapomnienia. Po śmierci Mickiewicza zjawisko narastało194. Na przykład Eustachy
Januszkiewicz – autor Notatek wspomnień z życia Adama Mickiewicza (1859) tak pisał:
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Po dwakroć już w piśmie waszym czytałem ciekawe szczegóły z życia Adama, podane od
przyjaciół jego i kolegów szkolnych, za przyjemność której doznałem wywiązać się powinienem i to
spodziewam się uczynić spisując dzisiaj wspomnienia z odbytej podróży do Szwajcarii z Adamem w
r. 1846195.

Współcześni Mickiewiczowi pisali nie tylko po to, by uczcić pamięć zmarłego. Nie
chodziło tylko o informacje – raczej o utrwalanie wizerunku. Ważne było to, by zapisując
wspomnienia, zachować w pamięci konkretny portret Mickiewicza i w ten sposób kształtować
pamięć o nim, w konsekwencji zbudować jego legendę dla przyszłych pokoleń. Jan
Prusinowski w Kilku wspomnieniach z młodości Adama Mickiewicza (1798 – 1855) w 1860
roku pisał:
Zbieramy zaledwo oderwane wspomnienia, rozrzucone po szerokich krańcach północy i
zachodu […]. Z tych oderwanych wspomnień, z tych podań, stworzyć się ma kiedyś jedna całość, z
której ku nauce i sławie naszego imienia, uroczyście zaświeci – czysta, natchniona postać Adama196.

Sugerował, że pisanie o nim ma właśnie zmierzać do powstania wzorcowej biografii –
legendy.
Natomiast w wydawanych zarysach biograficznych z lat pięćdziesiątych i
sześćdziesiątych porządkowano podstawowe informacje. W przywołanych próbach zwraca
uwagę brak rozległej wiedzy o poecie. Niektóre fakty z życia Mickiewicza niechętnie były
przywoływane zapewne także z braku wiedzy. Inne były pomijane świadomie, jak choćby
problem nieuczestnictwa poety w powstaniu listopadowym. Nie zajmowano się aktywnością
publicystyczną („Pielgrzym Polski”, „Trybuna Ludów”), ale i działalnością polityczną
zwłaszcza związaną z „Trybuną Ludów”. Także sprawa procesu filomatów i filaretów słabo
była rozpoznana. Trudno powiedzieć, na ile XIX-wieczni biografowie pragnąc przedstawić
życie poety w „idealnej” odsłonie, cenzurowali to, co mogło naruszyć „wzorowy” wizerunek,
na ile zaś decydował o tym brak wiedzy i trudność jej zdobycia. Niewątpliwie owe „zarysy”
wymagały dalszych dopełnień i nowych opowieści.
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Wydaje się, że narracje z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zdominował problem
katolicyzmu poety, który pozostawał w konflikcie ze stereotypowymi wyobrażeniami o
zachowaniach religijnych. Można by powiedzieć, że temat ten podjął Lucjan Siemieński w
książce pod tytułem Religijność i mistyka w życiu i poezjach Adama Mickiewicza. Studium
(1871), będącej rodzajem tematycznej biografii, której celem było przeciwstawienie się
narracji ferującej wizerunek Mickiewicza odszczepieńca i kacerza. Siemieński, podobnie jak
Fontille, przeciwstawiał się poglądowi Estreichera zapisanemu w szkicu Mickiewicz. Rys
biograficzny. Więcej, wypowiedź Estreichera niejako ukształtowała porządek narracji tekstu
Religijność i mistyka w życiu i poezjach Adama Mickiewicza. Dlatego może warto jeszcze raz
ją we fragmencie przytoczyć:
Biograf Mickiewicza w „Przeglądzie Poznańskim” 1855 szczególnie zwraca uwagę na to, że
poeta w balladach i poemacie Dziady, lubo odszedł od wyobrażeń katolickich, zachowuje nie tylko
uszanowanie, ale jakby wiarę w całą cudowność krzewiącą się na granicach nauki kościelnej i
zabobonu. Uwaga ta ma przemawiać na stronę religijności poety, lecz nie jest właściwą, poeta nie był
nigdy religijnym tak, jak to „Przegląd” chciałby rozumieć, dopiero pobyt w Rzymie wpłynął na
usposobienie religijne poety, ale i wtedy, poeta nie uległ wpływom – czego w Dziadach cz. III łatwo
dopatrzeć197.

Ta wypowiedź nie jest całkiem jasna, dlatego pozostawia otwarte pole do interpretacji.
Fontille oraz Siemieński potraktowali ją jako atak na poetę. Dlatego obydwaj przywoływali
rozmaite argumenty, by udowodnić, że Mickiewicz nie odrzucał wiary, przeciwnie nawet, był
głęboko religijnym, ale i wiernym synem Kościoła (Siemieński). Wydaje się jednak, że
Estreicher raczej zwracał uwagę na pewną niekonwencjonalność religijności Mickiewicza i
jej otwartość, która nie pozwalała w oczywisty sposób sytuować go w schemacie katolickich
wyobrażeń. Nie chodziło mu o to, że nie był religijny, ale że wyrażał ową religijność często w
niekonwencjonalny sposób. Siemieński zdawał chyba sobie z tego sprawę, pisał przecież, że
Mickiewicz „chadzał po nie deptanych ścieżkach”198. Wydaje się jednak, że tekst Religijność
i mistyka w życiu i poezjach Adama Mickiewicza odpowiadał nie tylko Estreicherowi, ale i
stał się obroną katolicyzmu Mickiewicza-towiańczyka. Siemieński posłużył się bowiem nieco
inną strategią niż Fontille. Nie dotykał kwestii towianizmu. Natomiast przywoływał
197
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argumenty, potwierdzające religijność Mickiewicza. Pisał o tym, że był wychowany w
tradycji katolickiej i szacunku dla świętości. Wskazywał na relację ze Stanisławem
Chołoniewskim, która miała potwierdzać ścisłe przymierze z Kościołem. Przypominał o
Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, nazywając je Ewangelią dla
emigrantów. Argumentem za religijnością było również założenie stowarzyszenia Braci
Zjednoczonych z Cezarym Platerem, Stefanem Witwickim, Józefem Bohdanem Zalewskim.
Siemieński przytaczał też listy, odsłaniające jego zdaniem „usposobienie religijne” 199 poety.
Przywołane dowody miały świadczyć o katolicyzmie poety i jednocześnie potwierdzać, że
poeta nigdy religijnym być nie przestał. Zwłaszcza, że Siemieński pisał również o
„mistycznym usposobieniu”200 Mickiewicza. Jako pierwszy zwracał uwagę na mistyczną
wrażliwość poety już podczas pobytu w Rosji i jego przyjaźni z Oleszkiewiczem. Ale
przywoływał także lata trzydzieste i opowiadał o religijnych poszukiwaniach poety
zwieńczonych Zdaniami i uwagami. Zwracał uwagę, że zrodziły się z obcowania z dziełami
mistyków Jakoba Boehmego, Angelusa Silesiusa, Saint-Martina i były dowodem duchowej
pracy poety nad sobą. Podejmował temat, który nie stał się dotąd przedmiotem szczególnej
uwagi w zarysach biograficznych. Siemieński pierwszy próbował sportretować Mickiewicza
jako osobowość mistyczną201. Ów wizerunek w jakiejś mierze posłużył mu do obrony
Mickiewicza-towiańczyka. Tym samym można sądzić, że opowieść Siemieńskiego o poecie
służyć miała nie tylko poznaniu, ale i walce o bardziej wiarygodny, czy sprawiedliwy portret
autora Dziadów.
Cechą przedstawionych tekstów biograficznych jest ich swoista dialogiczność.
Próbuje się wobec kontrowersyjnych wizerunków (Gołembiowski, Łubieński) budować bez
bezpośrednich i ostentacyjnych odwołań portrety przeciwstawne, modelujące pozytywny
wizerunek Mickiewicza o różnych obliczach. Warto też wyróżnić te teksty, które modelowały
pewien sposób pisania o Mickiewiczu. Można tu wymienić formułę Estraicherowską, która
proponowała narrację o Mickiewiczu poecie i twórcy. Z kolei Klaczko konstruował opowieść,
odsłaniającą dramat życia Mickiewicza, a jednocześnie formował styl lektury listów poety.
Siemieński uświadamiał, jaką rolę odegrał poeta w tworzeniu duchowości młodego pokolenia
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i ukształtowaniu buntowniczej postawy wobec życia. Warto też zwrócić uwagę na teksty,
które miały pewne znaczenie w modelowaniu formy wspomnień o Mickiewiczu. Mam na
myśli Listy z podróży Edwarda Odyńca, wydawane już od 1867 roku. Ich autor zaproponował
nowy wizerunek poety zanurzony w codzienności. Opisując „każdy szczegół” 202, który dla
niego nie był zwykłym „drobiazgiem”203 wykreował prywatny portret Mickiewicza i jako
pierwszy204 przełamał wzniosły styl opowiadania o poecie. Można powiedzieć, że Odyniec
wprowadzał swoistą równowagę do narracji o Mickiewiczu. „Mikrohistorie” przywoływane
jako wspomnienia w Listach z podróży zbudowały w latach siedemdziesiątych model narracji
wspomnieniowej. Posłużyła się nim Maria Gorecka, Edward Chłopicki, Teofil Lenartowicz i
inni. Ów sposób opowiadania stał się niezwykle popularny. Toteż wielu korzystało z poetyki
„obrazka” aż odkryto, że listy są rodzajem literackiej mistyfikacji. I choć wielokrotnie
zarzucano autorowi Listów z podróży kłamstwa, sprzeniewierzanie się prawdzie – jego sposób
pisania formował kształt wspomnień o Mickiewiczu przez wiele lat.

Narracje biograficzne lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych następuje dalszy rozwój pisarstwa
podejmującego temat biografii poety, który ostatecznie zostanie spuentowany książką Piotra
Chmielowskiego Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki (1886). W przywołanym
czasie wskazać trzeba konwencjonalny nurt uwzględniający życie i dzieło, będący
kontynuacją i uzupełnieniem wcześniejszych, przywoływanych przeze mnie prac. Tego
rodzaju propozycjami są na przykład książki Alberta Gąsiorowskiego Adam Mickiewicz i
pisma jego do 1829 roku (Kraków 1872) oraz Adam Mickiewicz od wyjazdu z Petersburga i
„Pan Tadeusz” (Wadowice 1874). Przywołane teksty można uznać za dalszy ciąg
historycznoliterackiej narracji o Mickiewiczu rozpoczętej na dobre w latach pięćdziesiątych,
której zadaniem było dopełnienie (uszczegółowienie) słabo dotąd rozpoznanych przestrzeni
związanych nie tylko z samą biografią, ale i twórczością poety. Propozycją niejako
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kontrapunktową formującą podstawy dla rozwoju nowego nurtu, tym razem powieściowego
pisarstwa biograficznego była praca Józefa Tretiaka Mickiewicz w Wilnie i Kownie. Życie i
poezja (t. 1– 3, Lwów 1884). Trzeci nurt, mający również charakter kontynuacji, wiąże się z
literaturą biograficzno-wspomnieniową, która w przywołanym czasie osiągnęła niebywały
rozkwit.
Propozycje Gąsiorowskiego a zwłaszcza pierwsza z nich Adam Mickiewicz i pisma
jego do 1829 roku (1872) były wyraźnym nawiązaniem do tekstów Wójcickiego,
Siemieńskiego, Estreichera, Gołembiowskiego, Klaczki. Autor posługiwał się nawet tymi
samymi cytatami z korespondencji oraz wspomnieniowymi opowieściami o Mickiewiczu
przywoływanymi w wielu zarysach biograficznych, ale podejmował też krytykę niektórych
ustaleń oraz rozbudowywał obszary, słabo dotąd rozpoznane. Powracał do wielokrotnie już
przywoływanego w szkicach biograficznych procesu filomatów i filaretów w Wilnie,
powołując się na tekst, który określił jako źródłowy (Joachim Lelewel i współautor Ignacy
Żegota Onacewicz, Nowosilcow w Wilnie w roku szkolnym 1823/24, Warszawa 1831).
Wzbogacił opowieść o historii uniwersytetu i związanych z nim osobistościach naukowych.
W niektórych wypadkach dookreślił kontekst kulturowy, opowiadał na przykład historię
związaną z narodzinami romantycznej ballady w środowisku wileńskim; omawiał krytyczne
wypowiedzi klasyków (Kajetana Koźmiana, Franciszka Morawskiego, Franciszka Salezego
Dmochowskiego) odnoszące się do twórczości Mickiewicza. Wprowadzał również
komentarze literaturoznawcze: charakteryzował gatunki (sonet, odę, powieść poetycką)205.
Wydaje się, że jego głównym zadaniem było zapoznać czytelnika z utworami powstałymi
głównie do 1829 roku. Zawężał jednak pole zainteresowania do perspektywy biograficznej.
Jak większość piszących w XIX wieku utożsamiał Mickiewicza z postaciami jego utworów,
zwracając uwagę na ścisły związek literatury z życiem. Z tego też powodu bez cienia
dystansu przeżycia bohatera traktował jako egzemplifikację doświadczenia samego
Mickiewicza: „Konrad, którym jest sam Mickiewicz”206 – pisał. W jego narracji utwory poety
stawały się głównym źródłem wiedzy o biografii: „Poemat liryczny, udramatyzowany
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naszego poety Dziady nie jest niczym innym, jak tylko historią jego doświadczeń, przygód i
stąd wypływających jego uczuć”207; „wypadki przedstawione w poemacie są takie same, jakie
były w rzeczywistości”208. Oczywiście ów sposób traktowania literatury ma swe korzenie w
przeświadczeniu, że dzieło romantyczne rodzi się z ekspresji „ja”. Taka zaś koncepcja sztuki
zakładała, że literatura powstaje jako opowieść zrodzona z doświadczenia autora.
Konsekwencją zaś preferowanego modelu sztuki był określony sposób pisania o literaturze, w
którym zakładano oczywistą tożsamość bohatera z autorem, a więc autobiograficzność dzieła
literackiego.
Gąsiorowski próbował, jak wielu ówczesnych autorów, portretować Mickiewicza
przez rodzaj konfrontacji z innymi twórcami. Przywołał postać Tomasza Zana, który jego
zdaniem odegrał niezwykłą rolę w życiu poety; uważał go za inspiratora twórczości Adama i
wzór moralny. Przedstawiał jako wyjątkowo szlachetnego i religijnego człowieka. Ujęcie to
pozwalało Gąsiorowskiemu związek Mickiewicza z Zanem traktować jako potwierdzenie
prawości poety. Autor biograficznej narracji porównywał też Goethego i Mickiewicza;
zestawiał Fausta z I częścią Dziadów. W jego optyce Mickiewicz przewyższał Goethego w
aspekcie moralnym. Nie poddawał bowiem swego bohatera złu, jak Goethe Fausta, a jeśli
nawet, to w imię narodowych celów: „a przecież ten Faust pod względem moralnym o wiele
niższym jest od Gustawa, a z Konradem ani go porównać nie można. Goethe uważał siebie za
podobnego do Fausta, a rozważywszy rzecz powiedzieć trzeba, że był nim w całym tego
słowa znaczeniu”209. Wydaje się, że Gąsiorowski uważał za konieczne wzmocnienie portretu
poety przez poetykę konfrontacji. Nie ulega też wątpliwości, że modelował wizerunek
zgodnie z oczekiwaniami czytelniczymi poddanymi presji polskiej kultury, zorientowanej na
gloryfikację walki zbrojnej, postaw heroicznych i patriotycznych. Z tego zapewne powodu i
on stosował głównie moralne kryterium oceny twórczości autora Dziadów.
Warto

zauważyć,

że

Gąsiorowski

nie

był

konsekwentny

w

utrzymaniu

chronologicznego ładu narracji, choć już w tytule zaznaczył ramy czasowe dla podjętej
opowieści, jej granicą – przypomnę – miał być rok 1829. Przełamał jednak ów porządek,
wprowadził III część Dziadów i potraktował ją jako utekstowione doświadczenie
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Mickiewicza z lat dwudziestych XIX wieku – czasu procesu w Wilnie210. Dlatego w kolejnej
książce Adam Mickiewicz od wyjazdu z Petersburga i Pan Tadeusz (Wadowice 1874) nie
powrócił już do III części Dziadów. Wybrał inną materię: zestawił ze sobą kilka tekstów o
charakterze biograficznym. Rozpoczął od swoistej antologii fragmentów korespondencji
Zinaidy Wołkońskiej, Anastazji Chlustin i Mickiewicza z czasu jego podróży po Europie, by
zarysować portret poety od strony właściwie dotąd nie podejmowanej. Zwrócił bowiem
uwagę na jego relacje z kobietami, puentując rzecz opowieścią o historii związku
Mickiewicza z Henriettą Ankwiczówną211. Zainteresowanie to – jak się wydaje – wpłynęło na
lekturę Pana Tadeusza i konstatację o słabej reprezentacji postaci kobiet w dziele. Kolejne
rozdziały we wspomnianej książce mają charakter opowieści. Gołębiowski w tekście
zatytułowanym Jakie wpływy uczyniły religijnym poetę? Religijność i mistyka w jego życiu i
pismach odwoływał się do lat trzydziestych i zastanawiał nad charakterem religijności
Mickiewicza (drugi pobyt w Rzymie, Drezno, Paryż i powstanie Braci Zjednoczonych
Cezarego Platera). Gąsiorowski podążył też mało jeszcze znanym w latach siedemdziesiątych
tropem, w szkicu zatytułowanym Listopadowe powstanie. Pobyt poety w Ks. Poznańskim.
Stan jego moralny w tym czasie212. Przywołał w nim znaną już historię o tym, w jakich
okolicznościach poeta dowiedział się o wybuchu powstania, a także opowiadał, czym
zajmował się do czasu podróży w Poznańskie. Przedstawił też nową, nieznaną dotąd
informację, że Mickiewicz zamierzał popłynąć z oddziałem zbrojnym w zapasy broni i
amunicji do Szwecji, a stamtąd do Połągi, by dostać się na Litwę i tam wziąć udział w
powstaniu213. Wyprawa ta – jak wiadomo – ostatecznie nie doszła do skutku. Gąsiorowski nie
dociekał, dlaczego Mickiewicz nie wziął udziału w powstaniu (jak choćby Fontille) natomiast
210
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siedemdziesiątych XIX wieku, w której rozpoznaje się III część Dziadów jedynie jako egzemplifikację
doświadczenia Mickiewicza z lat dwudziestych, natomiast całkowicie pomija perspektywę
polistopadową.
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próbował opowiedzieć o pobycie poety w Wielkopolsce. W narracji tej posłużył się jednak
poetyką przemilczeń. Niejasno przedstawił ówczesną sytuację poety, enigmatycznie
opowiadał o kłopotach, problemach i konfliktach. Trudno ocenić, czy nie chciał o nich pisać
wprost, czy też mało na ten temat wiedział. Natomiast do formowanego przez siebie portretu
poety dodał wyjątkowo nieprzyjemną jego charakterystykę, której autorem miał być
Wincenty Pol:
Mickiewicz należał do ludzi bardzo hardych i nie tłumaczących się nigdy i nikomu z swoich
postępków. Żyjąc przez ostatnich lat parę w pierwszych salonach arystokracji rosyjskiej nosił bardzo
wysoko głowę i serce i nawykł był pomiatać ludźmi wszelkiego stanu i pozycji […]. Każdy pragnął
poznać Mickiewicza, ale rozczarowany usuwał się od niego, bo był niełatwym w pożyciu, cierpkim, a
często nawet grymaśnym. Miał on własny sposób zapatrywania się na rzeczy i wypadki, zawsze
wprawdzie oryginalny, genialny częstokroć, ale nie zawsze praktyczny, to jest mało kiedy
przypadający do przekonania tych, których chciał przekonać, lub którym raczej chciał narzucić zdanie
swoje. Podać tu jeszcze trzeba, że zdanie to narzucał tak absolutnie i z taką gwałtownością, iż o
dyskusji i transakcji nie mogło być mowy214.

W dużej mierze przywołana charakterystyka przypomina opinię Gołembiowskiego.
Gąsiorowski ostatecznie wypowiedź tę stonował przywołaniem sądu dokładnie przeciwnego,
tłumacząc, że w różnym czasie w inny sposób mógł poeta zachowywać się, stąd brały się tak
odmienne punkty widzenia. Niemniej już samo ich przywołanie uformowało nieoczywisty
wizerunek Mickiewicza, co być może przekłada się także na nieoczywisty stosunek
Gąsiorowskiego do poety. Tym bardziej, że nie wziął on pod uwagę dość oczywistego faktu,
że odmienny sposób widzenia autora Dziadów mógł także (a może przede wszystkim?)
wynikać z poglądów i postawy oceniającego.
W drugiej książce Gąsiorowski wiele uwagi poświęcił Panu Tadeuszowi. Dokładniej
niż Estreicher przedstawił kalendarium powstawania dzieła, odwołując się do zapisów
Mickiewicza pochodzących z korespondencji do Ignacego Domeyki, Edwarda Odyńca,
Stefana Garczyńskiego i brata Franciszka. Nadto poddał tekst lekturze, skupiającej uwagę na
postaciach, przeświadczony, że głównym żywiołem ich formowania stała się satyra:

214

Tamże, s. 93. W tej opinii zwraca uwagę odwołanie do doświadczeń rosyjskich Mickiewicza

interpretowanych w podobny sposób już wcześniej przez W. Gołembiowskiego (tenże, Mickiewicz
odsłoniony i towiańszczyzna, Paryż 1844).
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Lecz najczęściej się zdaje, że poeta okiem pogardy patrzy na stworzone przez siebie postacie,
szydersko ściąga jego usta do gorzkiego uśmiechu, a obrazuje wady i słabości narodu, aby je gryzącą
chłostać satyrą215.

Trudno się zgodzić z tym punktem widzenia, tym bardziej, że charakterystyka postaci
prowadzi do topornych konkluzji. Na przykład:
Istota pokuty Jackowej zupełnie jest fałszywa, bo on się stosownie do potrzeby nie skruszył
wewnętrznie, nie zwyciężył swego egoizmu, nie zniżył się do pokuty i nie podniósł do wielkiej
miłości bliźniego216.

Wypowiedź ta ma swą wagę w rozważaniach Gąsiorowskiego, zapisał on bowiem, że
„między Jackiem i poetą jest znaczna analogia”217, choć w tekście nie ma jasno zaznaczonego
stanowiska, by przywołaną tu ocenę postaci autor tekstu odnosił wprost do Mickiewicza…
Natomiast warto zwrócić uwagę, że Gąsiorowski spośród dzieł poety szczególnie
cenił Pana Tadeusza. Nazywał go arcydziełem – „najcenniejszym poematem naszego
największego wieszcza”218. Być może także dlatego, że najpełniej odpowiadał jego koncepcji
literatury. Odnajdywał w niej dydaktyzm i zwrot ku przeszłości – „Poemat nas karmi i poi
ojczyzną”219 pisał.
Jaki wyłania się z tych dwóch propozycji biograficzno-historycznoliterackich
wizerunek poety? Modelują go wybrane teksty – głównie I i III część Dziadów oraz Pan
Tadeusz. Niektóre natomiast stają się mocno kłopotliwe, słabo przydatne w konstruowanym
przez Gąsiorowskiego portrecie „naszego poety”. Należą do nich zwłaszcza Sonety odeskie i
Konrad Wallenrod. Ocena sonetów odkrywa, jaką literaturę i model poety autor tekstu
preferował:
[…] trzeba powiedzieć prawdę, że naszemu kiedy indziej zamyślonemu, głęboko wzruszonemu,
poważnemu poecie, jakoś nie do twarzy z attycką swobodą i lekkością220.
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Na usprawiedliwienie jego przyznać można, że we wszystkich tych sonetach jest jakiś ton fałszywy
[…] i pamiątce pierwszej miłości był poeta tylko chwilowo niewierny221.
Ducha poety charakteryzuje ta okoliczność, że w erotykach, w których opiewa nowe miłostki,
źródło jego natchnienia jest jakby zmęczone, przeciwnie w tych, w których składa dawne
reminiscencje jest czyste222.
Poeta czuł, że odeskimi erotykami zgrzeszył przeciw duchowi poetyckiemu, posługując się nim dla
względów osobistych223.

Wynikałoby z zapisu, że poeta nie powinien wypowiadać się osobiście. Z tego też
powodu portret Mickiewicza – w ujęciu Gąsiorowskiego – mogą kształtować jedynie teksty,
w których odnaleźć było można: „miłość piękniejszą, wyższą, szlachetniejszą o wiele: miłość
ojczyzny”224. Gąsiorowski przekonywał, że to właśnie ona była „źródłem najwyższego
natchnienia poety225; „w tym upadku swoim [Konrad-Mickiewicz – K. Ch.] jest wielkim,
porywa serce za sobą, bo to upadek z miłości narodu, skarga straszna przeciw Bogu, że nie
zsyła żadnego ratunku”226. Według autora szkicu wartość poezji tworzy miłość poety do
narodu, zaś jej wielkość formować może tylko taka wypowiedź, która jest „narodu echem” 227.
Gąsiorowski współtworzył i wspierał model kultury polskiej, w której poeta musi być
zaangażowany. Oddzielał literaturę romantyczną od narodowej. Toteż utwory, jak choćby
Sonety odeskie, wykraczające poza naznaczony temat, wydawały się mu bez znaczenia i
wartości. Nie na tym jednak koniec perypetii z modelowaniem wizerunku „naszego”, czyli
polskiego poety. Problem stwarzał również Konrad Wallenrod. Gąsiorowski bowiem,
podobnie jak wcześniej Gołembiowski, pojmował go jako opowieść o zdradzie, a temat ów
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nie mieścił się w horyzoncie wyobrażeń o narodowym poecie. Nie powinien był Mickiewicz
„szlachetnemu” narodowi polskiemu „doradzać” zdrady – pisał Gąsiorowski: „Charakter
naszego narodu za wiele ma otwartości i prawości, aby podobał sobie w czynach noszących
na sobie piętno zdrady[…]”228. Jego zdaniem poeta, proponujący bohatera-zdrajcę, może być
oskarżony o niemoralność. Autor szkiców deprecjonował Konrada Wallenroda także z
innych powodów. Przekonywał, że nie odnajduje w nim ani prawdy historycznej ani
psychologicznej oraz… happy endu. Pisał: „Widzimy jasno, że mógł się zemścić i mógł
kochać Aldonę. Mógł zakon zniszczyć, zabrać Aldonę i powrócić do pomszczonej ukochanej
Litwy”229. A przecież Gąsiorowski był świadomy związków Wallenroda z duchem czasu, a
więc z doświadczeniem pokolenia Mickiewicza. W kolejnej książce pisał o popularności
Konrada Wallenroda w powstańczej Warszawie. Zapewne znał, choć się nie chwalił, słynną
wypowiedź „Słowo stało się ciałem a Konrad Wallenrod Belwederem”. Natomiast
zdecydowanie nie potrafił rozpoznać doświadczenia bohatera w kategoriach tragicznych. Dla
Gąsiorowskiego Konrad Wallenrod ważny wydał się tylko z jednego powodu – poświadczał
miłość poety do ojczyzny. Współcześnie razi naiwność lektury autora występującego w roli
literaturoznawcy, ale też uświadamia jak słabo Mickiewicz był w swoim czasie rozumiany,
jak dalece wyrastał jego tekst ponad stereotypowe wyobrażenia o sposobach ujęcia w
literaturze doświadczenia historycznego. Opinia historyka literatury zapewne wynikała także
z konserwatywnego, nie przystającego do literatury romantycznej schematu rozumienia
funkcji, jaką odegrać miała sztuka w życiu narodowym. Gąsiorowski już w formule
początkowej szkicu pisał, że rolą literatury (poezji) jest „umoralnianie”, „uzacnianie” –
można by rzec dostarczanie przykładów. Takim wzorem nie mógł stać się Wallenrod gdyż –
w optyce autora szkicu – był przede wszystkim zdrajcą. Gąsiorowski konstatował:
„Jakkolwiek poemat pozyskał wielką wziętość dla żywego wpływu na wyobraźnię i dla mocy,
z jaką wstrząsa uczucie, bohater jego nie doznał i nie doznaje sympatii narodu”230. Autor
tekstu nie brał pod uwagę faktu, że literatura romantyczna wykraczała poza schematy sztuki
dydaktycznej, nie chciała już dostarczać tylko wzorów, ale rozpoznawać doświadczenie
człowieka, zwłaszcza w historii231. Gąsiorowski obok „umoralniania” i „uzacniania”
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wskazywał jeszcze jedno zadanie sztuki; pisał, że poeci „przeszłość odczuli i odtwarzają […]
dla wiecznej pamiątki, może dla nauki pokoleń”232. Nic więc dziwnego, że to Pieśń wajdeloty
wydała mu się „perłą” poematu, nie dramatyczne zmagania bohatera z historią. Z tego punktu
widzenia dziełem najgłębiej spełniającym oczekiwania Gąsiorowskiego był właśnie Pan
Tadeusz. W jego optyce nie tylko „odtwarzał przeszłość” ale i pouczał. Zapewne stąd
wywodzi się aż nazbyt jednoznaczne rozpoznanie epopei jako satyry na dawną Polskę, nie
uwzględniające złożonej i subtelnej materii poematu.
Gąsiorowski, podobnie jak Klaczko, próbując modelować portret „naszego poety” w
duchu „szczerości” nie pomijał trudnych problemów, na przykład dotyczących zbyt
poufałych, zdaniem niektórych, stosunków Mickiewicza z Rosjanami. W przeciwieństwie do
Gołembiowskiego bronił poety. Tłumaczył zachowania Mickiewicza pragmatyzmem,
potrzebą pomocy innym. Ów temat jednak powrócił w kolejnej książce Adam Mickiewicz od
wyjazdu z Petersburga i Pan Tadeusz zwłaszcza w ocenach postawy Mickiewicza „dumnego i
pomiatającego wszystkimi”233, którą autor próbował tłumaczyć właśnie doświadczeniem
rosyjskim Mickiewicza. Nie całkiem jasno wyrażał swoją postawę wobec poety i – jak się
wydaje – nie do końca panował nad materią biograficzną. Wypowiadał bowiem sądy, które
nie znajdowały potwierdzenia nie tylko w dziełach poety, ale też w jego refleksji krytycznej.
Pisał na przykład, że Mickiewicz wychowany w tradycji szlacheckiej „widział tylko idealną
szlachecką przeszłość, przyszłości na nowych zbudowanej warunkach nie umiał sobie
pomyśleć”234. Trudno się z zgodzić z opinią Gąsiorowskiego i nie tylko dlatego, że przeczy
sam sobie, pokazując Pana Tadeusza jako totalną satyrę na szlachtę. Ale także ze względu na
jego podtytuł i zakończenie, również z powodu Składu zasad, wykładów w Collège de France
oraz wypowiedzi na łamach „Trybuny Ludów”. Wszystkie one potwierdzają potrzebę
przemiany i zarysowują nową wizję przyszłości. Trudno też zaakceptować przekonanie
(zapożyczone od Estreichera), że tylko pisanie nadawało wagę życiu poety i formowało jego
wielkość: „Czynem poety jest poetyckie tworzenie a on od ustalenia swego religijnego

dopiero Maria Konopnicka w końcu wieku zasugerowała nowy kierunek interpretacji dzieła
Mickiewicza, wskazując na tragizm bohatera. W książce Mickiewicz, jego życie i duch zapisała:
„Konrad Wallenrod, to nie apoteoza zdrady to jej tragizm”. (Taż, Mickiewicz, jego życie i duch,
Warszawa 1899, s. 58–59. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania).
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kierunku zerwał z poetycką przeszłością i właśnie ta potęga, która jedynie jego wielkość
stanowi została złamana”235.

W historii kształtowania się modelu biografii Mickiewicza szczególną rolę odegrała
propozycja Józefa Tretiaka zatytułowana Mickiewicz w Wilnie i Kownie. Życie i poezja.
Wprowadzała ona nową formułę biografii, którą ze współczesnej perspektywy można by
nazwać literacką236. Autor opowiedział aż w trzech tomach o młodości poety237, porządkując
opowieść wedle lat 1815 – 1818, 1818 – 1821 oraz 1821 – 1823. Znacząco, w porównaniu z
innymi tekstami biograficznymi, zawęził jej czas; odrzucił też popularną formułę początku,
opowiadającą o narodzinach i niekonwencjonalnie ją rozpoczął. Mickiewicz w Wilnie i
Kownie zaczyna się jak powieść:
Przy końcu lata 1815 roku, po drodze z Nowogródka do Wilna toczyła się duża bryka
żydowska, w której na przedzie siedziało dwóch żydków na swoich tłumokach, w głębi zaś w budzie
siedział kupiec z Mira Jankiel, stary, poważny żyd z długą białą brodą, a obok niego siedemnastoletni
młodzieńczyk o drobnej ale pięknej twarzy, pokrytej rumieńcem, otoczonej bujnym, czarnym jak
heban włosem i ozdobionej koralowymi ustami i dwojgiem czarnych marzących oczu. Tym
młodzieńcem był Adam Mickiewicz […].
Kto tylko odbywał podróż w podobnym celu i w podobnym wieku, i kto jak Mickiewicz nie
widział przedtem nigdy większego miasta, ten łatwo odgadnie uczucia i rojenia, jakie grały w sercu i
głowie jadącego młodzieńca. Nowy świat miał się otworzyć przed nim i z daleka wabił ku sobie swoją
nowością, rozmaitością i swobodą życia uniwersyteckiego, które tak rozkosznie uśmiecha się uczniom
gimnazjów, marzącym o niej. Były jednak obok jasnych rojeń i ciemne trwogi. Siedemnastoletni
chłopak po raz pierwszy puszczał się w tak daleką podróż i puszczał się w towarzystwie, które w
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głowie młodzieńca, obdarzonej bujną i płochliwą wyobraźnią i nabitej bajkami o zbójcach, budziło
silne podejrzenie238.

Bez żadnego wprowadzenia Tretiak w biografii przedstawia podróż Mickiewicza do Wilna239.
Opowieść o niej zbudował z materii wspomnień. Mamy dostęp do co najmniej trzech relacji
ją przywołujących: Eustachego Januszkiewicza, Edwarda Odyńca oraz Marii Goreckiej.
Wstęp do biografii mocno więc sygnalizował, że wspomnienia będą odgrywać w narracji
znaczącą rolę: „Bez Odyńca biografia Mickiewicza byłaby tylko szkieletem” 240 – pisał
Tretiak, który szczególnie często odwoływał do autora Listów z podróży241. Ale, co warto
podkreślić, będzie także korzystać z innych zapisów: Ignacego Domeyki, Karola
Kaczkowskiego, Michała Balińskiego, Tomasza Zana, Joachima Lelewela, których relacje
pozwoliły zagospodarować białe „plamy” biografii oraz wzbogacić samą narrację.
Korzystano z takiej poetyki już wcześniej, niemniej Trietiak znacznie śmielej używa jej do
fabularyzacji opowiadania o poecie. Można by powiedzieć, że pierwszy w tak znaczącym
stopniu literaturyzuje biografię, dbając o jej atrakcyjność. Proponując nową jej formułę, nadał
sobie funkcję narratora242; uczynił się gospodarzem tekstu, pełniącym rolę drugiego wiązadła
kompozycyjnego obok bohatera opowieści. Przypisał mu dużą aktywność, co nadaje
opowiadaniu dynamikę: zadaje pytania, występuje w roli detektywa, konfrontuje ze sobą
wspomnienia, by wskazać właściwy, jego zdaniem, trop. Więcej, rozszerza kompetencje
narratora, który wdaje się w hipotetyczne opowieści, na przykład zastanawia się, jak
potoczyłyby się losy Mickiewicza, gdyby – zamiast z filomatami – związał swój los z „bogatą
młodzieżą wileńską”243:
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Niezwykle podobny opis podróży Mickiewicza do Wilna zamieścił Teofil Ziemba w pracy pt.

Młodość Mickiewicza. Obraz pierwszych wpływów na rozwój umysłu i charakteru, Kraków 1887, s.
53. Prawdopodobnie dlatego, ze korzystał z tych samych wspomnień.
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Piotr Chmielowski zarzucił Tretiakowi, że zanadto ufał podaniom Odyńca. Uważał, że biograf

powinien poddać jego wspomnienia „krytycznej rewizji”. (P. Chmielowski, Najświeższa praca o
Mickiewiczu, dz. cyt., s. 365).
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Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki
biograficznej, dz. cyt., s. 116–124).
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co by się stało z Mickiewiczem, gdyby go los umieścił był w gronie tej majętnej, wesołej i próżniaczej
młodzieży? Nie będę się bawił w długie przypuszczenia, godzi się jednak wątpić, czy serce, czy natura
zachowałyby tę czystość, która namiętnym rzutom jego uczucia tak idealny nadała kierunek,
szczególnie w utworach pierwszej doby młodzieńczej. Geniusz poety, innymi karmiony sokami, inną
by bez wątpienia zakreślił drogę swojego rozwoju. Może by ona była równie świetną, wyobraźnia pod
wpływem użycia prędzej by ochłonęła z marzycielstwa, nabrałaby więcej trzeźwości, ale czy geniusz
nie zniżyłby swego lotu? czy zdolny byłby potem tak płomiennie ukochać swój naród? i z tak
idealnych wyżyn objąć go kochającym okiem? Jak silnym jest oddziaływanie sfery na młodą,
rozwijającą się naturę poety, dowodzić tego nie potrzeba; ale warto tu zaznaczyć, że Mickiewicz nie
stanowił w tym względzie wyjątku, na co nam wskazuje szczególnie późniejszy jego pobyt w Odessie,
gdzie zmiana sfery wpłynęła wyraźnie na chwilową zmianę nastroju jego poezji244.

Narracja Tretiaka przypominać może biograficzne narracje Jarosława Marka Rymkiewicza,
których podstawę niejednokrotnie stanowią hipotetyczne rozmyślania o życiu Mickiewicza.
Autor Mickiewicza w Wilnie i Kownie podobnymi refleksjami wzbogacił swoją opowieść.
Projektując hipotetyczny scenariusz Mickiewiczowskiego życia, niejako demitologizował
portret poety. Pokazał bowiem, że jego postępowanie – podobnie jak każdego człowieka –
jest społecznie zdeterminowane245. Warto zwrócić uwagę, że wprowadzając do narracji
hipotetyczne projekcje, próbował wobec nich się dystansować: „Wiem dobrze, jak droga
przypuszczeń jest pełną zmierzchu”246.
Obok unowocześniajacych rozwiązań narracyjnych korzystał także z tradycyjnego
opowiadania. Odwoływał się do ustaleń historyków literatury, opowiadał zarówno o
doświadczeniu egzystencjalnym Mickiewicza, jak i jego twórczości. Jak inni wprowadził
informacje historyczne, przedstawił środowisko, w którym obracał się Mickiewicz, opisywał
miejsca z nim związane, bywał wrażliwy na konkret życia, a przede wszystkim dbał o
kształtowanie wyobrażeń czytelnika o minionym świecie i postaciach, które mu przedstawiał.
Nieporównanie też, w stosunku do poprzedników, dokładniej czytał dzieła Mickiewicza. Nie
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streszczał – jak Gąsiorowski – ale osadzał je w kulturowym kontekście, analizował i
interpretował.
Choć nazywał Mickiewicza „kapłanem” 247 i „wybrańcem muz” 248, nie mitologizował
jego portretu. Pisał o jego fascynacjach, na przykład Piotrem Kochanowskim i jego
tłumaczeniami Tassa, opowiadał o roli, jaką odegrał Stanisław Trembecki w kształtowaniu
charakteru jego poezji, zwłaszcza języka i obrazowania. Odsłaniał ewolucję jego gustów
estetycznych oraz przywoływał pierwsze próby literackie, przedstawiając stopniową ewolucję
umiejętności pisarskich autora Ballad i romansów.
Tretiak starał się opowiadać niestereotypowo nie tylko o Mickiewiczu-poecie. Ale
sięgał po materię, która mogła być dla współczesnego czytelnika ciekawa, bo też mało znana.
Jemu właśnie zawdzięczamy pierwszą obszerną opowieść o historii miłości do Maryli
Wereszczakówny. Przedstawił jej dzieje skrupulatnie, rozpoczynając od pierwszej wizyty
Mickiewicza w Tuhanowiczach w 1818 roku. Opowiedział, jaką drogą mogli jechać Zan i
Mickiewicz do Tuhanowicz. Opisał miejsce, sportretował całą rodzinę Wereszczaków,
przedstawiał charakterystykę Maryli. Swoje opowiadanie utkał ze wspomnień, zwłaszcza
Zana i Odyńca. Wspierał się również na I i IV części Dziadów. Ale był krytyczny, zwracał na
przykład uwagę, że literackie świadectwa mówią co innego niż wspomnienia. Uważał, że z IV
części Dziadów można wnosić, iż Mickiewicz poznał Marylę jeszcze w Nowogródku. Tak
zresztą pisało wielu autorów, którzy w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych tworzyli
zarysy biograficzne i odwoływali się do literatury, nie konfrontując jej z rzeczywistymi
faktami. Tretiak, w porównaniu na przykład z Gąsiorowskim, prezentował już znaczny –
wobec genetycznej metody czytania tekstu literackiego – dystans. Nie odrzucał jej, ale też nie
ukrywał wątpliwości, bywał sceptyczny, a czasem pisał: „Tu granica domysłów i biograf
zatrzymuje się przed tą mgła poetycką, w której nie można odróżnić zmyślenia od
rzeczywistości”249. Oczywiście i on w swej biograficznej opowieści korzystał z literatury.
Portretując Marylę wspierał się na I i IV części Dziadów. Tworzył, korzystając ze
wspomnień, portrety Maryli i Adama. Odkrywał ich marzycielstwo inspirowane literaturą.
Zwracał uwagę, że zamążpójście Wereszczakówny sytuowało ją i Mickiewicza w rolach z
Cierpień młodego Wertera Goethego. Z drugiej strony biograf burzył konwencjonalne
wyobrażenia o romantycznej miłości, pisał bowiem zdecydowanie, że nie była to miłość „od
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pierwszego wejrzenia”250, i że Wereszczakówna nie kochała Mickiewicza na tyle, by za niego
wyjść za mąż251. Taka interpretacja miłosnej historii wykraczała poza biograficzne opowieści
o Mickiewiczu w drugiej połowie XIX wieku. Tretiak dbał o atrakcyjność swojej opowieści,
dlatego szczególnie eksponował to, co mogło zainteresować ówczesnego odbiorcę. Innymi
słowy formował nowy typ biografii, w której angażując wyobraźnię czytelnika252, wpływał na
kształtowanie się jego wyobrażeń o życiu Mickiewicza.
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„biografię

upowieściowioną”, o której M. Jasińska tak pisała: „Biografia upowieściowiona zakłada możliwe
ścisłe podporządkowanie źródłom i możliwe sugestywne >>przybliżenie<< do czytelnika biografii.
Inaczej – ma operować taką obrazową, konkretną wizją świata przedstawionego, jaka cechuje
powieść”. (Taż, Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej
beletrystyki biograficznej, dz. cyt., s. 145).
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Narracje biograficzno-wspomnieniowe do lat osiemdziesiątych
XIX wieku

Drugi nurt pisarstwa, dotyczącego Mickiewicza, można by nazwać biograficznowspomnieniowym. W latach siedemdziesiątych zdominował on narrację o poecie. Jego
głównym inspiratorem był Antoni Edward Odyniec, autor Listów z podróży, których
fragmenty – przypomnę – wydawane były na łamach „Kroniki Rodzinnej” już w 1867 roku.
Wydaje się, że jemu właśnie zawdzięczamy powstanie całej fali tekstów wspomnieniowych, a
ich źródłem były reminiscencje ze spotkań i rozmów z Mickiewiczem. Oczywiście nie znaczy
to wcale, że nie pisano ich już wcześniej. Tego typu pisarstwo rozwijać się zaczęło po śmierci
poety i osiągnęło punkt kulminacyjny właśnie w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Warto
przypomnieć, że autorzy pierwszych prób biograficznych zachęcali do zapisywania „każdego
szczegółu” mającego związek z poetą i bardzo chętnie do nich się odwoływali. Można
wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje wspomnień. Zrodzone z zapisów o okazjonalnych
spotkaniach i rozmowach z Mickiewiczem (Wiktor Baworowski, Edward Chłopicki, Karol
Brzozowski) oraz tworzone z materii rozleglejszych, z odwołań do relacji rodzinnych i
przyjacielskich. Spośród nich z kolei można wyróżnić takie, w których skupiano się na
postaci Mickiewicza, przywiązując jednak znaczenie do przedstawienia realiów czasu i
miejsca oraz takie, w których opowieść podporządkowywano portretowi poety. Niemniej
wszystkie one współtworzyły rozległą panoramę jego życia i na rozmaity sposób, jak w
kalejdoskopie, formowały liczne odsłony wizerunku. Można by je też porządkować
przestrzennie. Na przykład te związane z Moskwą, Petersburgiem i Odessą były
przywoływane między innymi przez Józefa Emmanuela Przecławskiego i Franciszka
Kowalskiego; o Rzymie opowiadała Ewa Ankwiczówna i Antoni Edward Odyniec; Weimar
oraz podróże po Szwajcarii i Włoszech przywoływał również Odyniec; Paryż i przyjaźń
zawiązaną między towiańczykami odkrywali Edmund Fontille i Alojzy Ligęza Niewiarowicz.
Z kolei Bohdan Zaleski we wspomnieniach odwoływał się do bardzo konkretnego czasu –
powstawania Pana Tadeusza. Tworzono także wspomnieniowe kompozycje cykliczne. Na
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przykład Teofil Lenartowicz w Listach o Adamie Mickiewiczu (Paryż 1875) przypominał
kilka co najmniej spotkań z Mickiewiczem, z których wyłonić się miała kolejna odsłona jego
portretu. Bardzo często styl owych wspomnień, zwłaszcza związanych z okazjonalnymi
spotkaniami z autorem Dziadów, nawiązywał do poetyki obrazka, odsłaniając epizod z życia
poety, który był wykorzystywany do zarysowania jakiegoś aspektu jego osobowości,
ujawniającego się w przypominanej sytuacji. W tego typu zapisach elementem nieodzownym
było zarysowanie portretu zewnętrznego, a zwłaszcza ujęcia twarzy. Wpisywano też
Mickiewicza w jakieś wnętrza i pejzaże. Pod tym względem bardzo ciekawe są wspomnienia
Ankwiczówny, Odyńca, ale również Klemensa Kanteckiego, który posłużył się rodzajem
wspomnieniowego reportażu ze Śmiełowa i okolic, by przedstawić opowieść o pobycie
Mickiewicza w Wielkopolsce253. Innymi słowy tego rodzaju narracje pozwalały schwytać
inny aspekt „Mickiewiczowskiej rzeczywistości”: opowiedzieć o jego fizjonomii, przestrzeni,
w której się poruszał, rzeczach, których używał.
Popularność tego rodzaju narracji wynikała z przekonania, że trzeba utrwalić każdy
szczegół z życia Mickiewicza, by stworzyć podstawę dla pełnej jego biografii. Autorzy
opowieści zwykle formowali ją z cyklu miniatur. Stanowiły one ważny element, można by
powiedzieć rodzaj inkrustacji w zarysach biograficznych, które wzbogacano pochodzącymi ze
wspomnień rozlicznymi epizodami z życia poety.
Opowieść biograficzna wsparta na wspomnieniu zwykle wpisywana była w jakiś
konkretny czas, jednak bez ambicji przedstawiania życiorysu w konwencjonalnych ramach –
narodzin i śmierci. Jej porządek rzadko wyznaczała chronologia, częściej asocjacja
wspomnień. Ich przywoływanie wyzwalało w piszącym empatię, jej zaś konsekwencją był
niejednokrotnie sentymentalny ton, nie zawsze pozwalający na wnikliwość rozpoznań. Ów
nurt pisania o Mickiewiczu uformowany przez jego rodzinę i przyjaciół można nazwać za
Aleksandrem Świętochowskim nurtem „szczerości”254.
W odróżnieniu od zarysów biograficznych (można się powołać na tekst Estreichera)
wspomnienia rzadko obejmowały całość życia. Raczej traktowano je jako rodzaj
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uzupełnienia, czy dopełnienia prób biograficznych, odsłaniających sferę potocznego życia.
Wielość niewielkich szkiców wspomnieniowych – począwszy od tych wczesnych z lat
pięćdziesiątych, jak choćby Baworowskiego, po pochodzące z ostatnich lat życia poety, na
przykład Chłopickiego, Brzozowskiego – obejmowała zwykle dość krótkie odcinki czasu.
Skupiano w nich uwagę na drobiazgach, anegdotach, historyjkach, pokazujących mniej
oficjalną stronę życia poety, czyli prywatną odsłonę Mickiewiczowskiego wizerunku. Ale też
zapisywano wspomnienia, których autorzy mieli ambicję rozleglejszego przedstawienia jego
losów i uformowania bardziej całościowego portretu. Do nich należały niewątpliwie
wspomnienia Fontilla, także Odyńca, Marii Goreckiej Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu
opowiedziane

najmłodszemu

bratu

(1875).

Śladem

Fontille’a

podążył

w

latach

siedemdziesiątych Niewiarowicz. Warto dodać, że poetyka szczegółu znamienna dla
wspomnień z lat siedemdziesiątych była zapewne przejawem tendencji rozwijającego się
realizmu255. Biografiści coraz głębiej interesowali się „życiem” osób znanych, uznając je za
równie ważne, jak „dzieła”. Nie wystarczały już same fakty i daty. Ludzkie doświadczenie
rozpoznawać próbowali także przez penetrację codzienności, upodobanie w biograficznym
szczególe. Tendencja ta miała swoje rozliczne konsekwencje. Coraz częściej dla wzmocnienia
atrakcyjności opowiadania poszukiwano wątków sensacyjnych, rezygnowano z rzetelności
zapisu na rzecz atrakcyjności. O tego rodzaju cechach biografistyki dziewiętnastowiecznej
pisał już Julian Klaczko256 na początku lat sześćdziesiątych. Autor studium ujawniał w
biografistyce zagrożenie natury etycznej związane z odsłanianiem prywatności bohatera
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opowieści. Próbowano także tego typu narracji w opowieściach o Mickiewiczu. Na przykład
Klemens Kantecki w swoistym reportażu biograficznym zwracał uwagę na sensacyjny wątek,
w którym opowiadano, że Mickiewicz nie przeprawił się do powstania na czas, ponieważ
romansował z piękną Konstancją Łubieńską. Kantecki zaprzeczał: „Nieprawdą jest, że nasz
Odyseusz nie pospieszył na wojnę wstrzymany przez czarowną nimfę”. Na podstawie
zebranych informacji o poecie w Śmiełowie, Konarzewie, Objezierzu twierdził, że
Mickiewicz poznał ją po upadku powstania. Zaś jego związek z zamężną Łubieńską
przedstawiał w sposób wyjątkowo stonowany: „nie ulega wątpliwości, że król naszych
poetów nie był nigdy Don Juanem, że miłość była dlań potrzebą gorącego serca, a nie
lekkomyślną zabawką pustego umysłu”257. Nurt sensacyjny w polskiej biografistyce słabo się
rozwijał z kilku powodów. Po pierwsze powierzchownej wiedzy, braku śmiałości wobec
Mickiewicza-geniusza,

a

przede

wszystkim

charakteru

polskiej

kultury,

znacznie

ograniczającej zainteresowania tą sfera życia prywatnego, która ewentualnie mogłaby
przysporzyć sensacyjnej materii. W centrum uwagi była bowiem walka o wolność i ojczyzna.
Toteż uwagę skupiano głównie na postawie patriotycznej w nierozerwalnym związku z
religijną, które były penetrowane przez biografów Mickiewicza nierzadko właśnie w
sensacyjnym stylu (Gołembiowski, Łubieński).
Zastanawiając się nad charakterem wypowiedzi wspomnieniowych warto zwrócić
także uwagę na odmienność narracji kobiet. Wydaje się, że nie ma w nich ambicji
prezentowania rozbudowanego portretu poety. Wspomnienia te zdominowała raczej poetyka
szczegółu lub – znacznie rzadziej – fabularyzowana opowieść. O tego właśnie rodzaju zapisie
można mówić w przypadku Henrietty Ewy Ankwiczówny. Jej wspomnienia zostały
przetworzone w rodzaj opowieści, którą przedstawiła czytelnikom w 1871 roku w „Bibliotece
Warszawskiej” Seweryna Duchińska. Autorka wspomnień stała się w niej bohaterką o nieco
zatartej tożsamości, podobnie jak jej ojciec i matka. Ze wstępu dowiadujemy się, że redakcja
skorzystała z „drobnych notatek” Ewuni, dotyczących dwuletniego pobytu Mickiewicza w
Rzymie. Nie zostało jednak określone, jaka rysuje się relacja między owymi „drobnymi
notatkami”, jak się je nazywa, a tym co zostało przedstawione w wydrukowanym zapisie. Nie
posłużono się w nim nazwiskiem Ankwiczów, natomiast przywołano Mickiewicza.
Pozwolono sobie na innego rodzaju identyfikację. Ewunię utożsamiono z postacią Ewy z III
części Dziadów. Wydaje się, że opowieść wprost – w wydaniu kobiety – nie wchodziła
257

K. Kantecki, Mickiewicz w Śmiełowie, dz. cyt., nr 48, s. 762.
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wówczas w grę. Przy czym warto też pamiętać, że relacje Mickiewicza z kobietami nie
stanowiły

ani

w

refleksji

literaturoznawczej,

tym

bardziej

we

wspomnieniach,

eksponowanego tematu właściwie do lat dziewięćdziesiątych XIX wieku258. Wyjątkiem był
właśnie stosunkowo wczesny zapis w „Bibliotece Warszawskiej”, w dużej mierze powtórzony
przez Gąsiorowskiego w 1872 roku, wykorzystany także przez Odyńca. Toteż przykład
opowieści wspartej na wspomnieniu Henrietty Ankwiczówny wydaje się ciekawy zwłaszcza,
że nadano mu charakter literacki – melodramatyczny.
Niemal obowiązkowo – jak już pisałam – w „przypominaniu” Mickiewicza
przywoływano jego zewnętrzny wizerunek. Ankwiczówna259 konfrontowała ze sobą
wyimaginowany przez siebie portret poety z rzeczywistym:
258

Np. dla Adama Bełcikowskiego niemożliwe było, by kobiety miały jakikolwiek wpływ

przekonania, wyobrażenia czy zmiany usposobienia Mickiewicza. Gdyby tak było – w jego
przekonaniu – nie świadczyłoby to o „głębokości ducha” poety. (A. Bełcikowski, Adam Mickiewicz.
Psychologistyczny wizerunek poety, Kraków 1898, s. 54. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania).
259

Henrietta Ewa Ankwiczówna (1810 – 1879) – córka Stanisława i Zofii z Łempickich, jedynaczka,

rodzina posiadała tytuł hrabiowski. Mickiewicza poznała w 1829 roku w Rzymie. Jak twierdzi
Jarosław Rymkiewicz – „poeta zaczął żywić jakieś zamysły matrymonialne, może nawet próbował się
oświadczyć” (J.M. Rymkiewicz, Ankwiczówna Henryka Ewa, w: Mickiewicz – encyklopedia, pod red.
J.M. Rymkiewicz i in., dz. cyt., s. 23). Władysław Kopaliński zaś napisał bez wątpliwości, że
Mickiewicz „się w niej zakochał, chcieli się pobrać, ale jej ojciec […] nie wyraził zgody”. (W.
Kopaliński, Encyklopedia „drugiej płci”, Warszawa 1995, s.15). Natomiast Maria Konopnicka
twierdziła zupełnie odwrotnie, pisząc: „nie była to zapewne miłość: ze strony Mickiewicza
przynajmniej – nie była” (M. Konopnicka, Mickiewicz, jego życie i duch, s. 80). Wiadomo, że rodzice
Ewy liczyli na bogatego i utytułowanego konkurenta, np. na Zygmunta Krasińskiego. Rozstanie
Mickiewicza i Ankwiczówny nastąpiło w 1831 roku. Henryka wyszła dwukrotnie za mąż (w 1836
roku za Stanisława Sołtyka, a po jego śmierci za Kazimierza Kuczkowskiego – w 1844 roku). Pod
koniec swojego życia m. in. za namową Odyńca zaczęła spisywać wspomnienia (Zwierzenia Ewy),
których nie ukończyła. Zmarła w wielkiej biedzie i zapomnieniu. Opowieść biograficzną o Ewie
Ankwiczównie napisał Jan Siemieński (Ewunia, Lwów 1888). Współcześnie o historii miłości
Mickiewicza i Ewy Ankwiczówny opowiedział Waldemar Smaszcz w książce Adam i Ewa. Rzymska
miłość Mickiewicza, Tarnów 1998. Warto tu zauważyć, że autor opowiedział o relacji Adama i Ewy
głównie na podstawie wspomnień Antoniego E. Odyńca. Nie uwzględnił natomiast wspomnień
Ankwiczówny. Pisał: „Musimy pogodzić się z faktem, że również początki znajomości Mickiewicza z
panną Ankwiczówną możemy poznać jedynie z relacji osób trzecich […]”. (Tamże, s. 19). Wiedzę o
Henrietcie Ankwiczównie zebrał Marian Morawczyński w szkicu pt. Jak znamy Henrykę Ankwicz
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W myśli jej Adam był olbrzymiego wzrostu, nosił długi surdut popielaty, z kieszeni
wyglądały mu zawsze książki i wielkie zwoje papierów. Przemawiał jak starożytny augur z trójnoga,
każde słowo miało być tak palące jak monologi Gustawa z Dziadów. […]
Wyobraźmy sobie zdziwienie młodej panienki, gdy zamiast olbrzyma w popielatym szarym
surducie, zobaczyła poetę w rzeczywistej postaci, ubranego jak wszyscy. Nie było to jednak
rozczarowanie; rzeczywistość była w jej oczach wyższą od ideału. Uderzyło ją od razu to piękne
oblicze, jakby wykłute z marmuru dłutem mistrza, nacechowane pogodą i spokojem; te oczy głęboko
osadzone, ocienione długą rzęsą, pełne ognia i siły; ta cera blada, oliwkowa, ta brew zarysowana
czarnym łukiem, te długie ciemne włosy, odrzucone w bezładzie na tył głowy; uderzyło ją
szczególniej czoło kształtne, wysokie, białe przy ogorzałej twarzy, to czoło z którego wytryskała niby
promienista aureola260.

Ów sposób przedstawienia261 nosi na sobie ślady emocji, wyzwalającej zachwyt skoro
głowa Mickiewicza opatrzona została „promienistą aureolą”

262

. W podobnym duchu

opisywały go inne kobiety. Na przykład Helena Szymanowska opowiadała, że podczas
improwizacji „twarz jego nagle się wyjaśnia, oczy błyszczą światłem jeniuszu, postawa jak
primo voto Sołtykową, secundo voto Kuczkowską? („Przegląd Humanistyczny” 2004, nr. 4, s. 117–
125).
260

[S. Duchińska], Kronika zagraniczna, literacka, naukowa i artystyczna, „Biblioteka Warszawska”

1871, t. 1, s. 452–453.
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Andrzej Banach opisując portret ideału mężczyzny w epoce romantyzmu, zauważył, że jego ubiór

„dawał wyraz [jego] wyobrażeniom o estetyce” (tenże, Portret wzorowego mężczyzny, Kraków 1965,
s. 217). Według owego przekonania Ewa Ankwiczówna będąc pod wrażeniem oryginalnej poezji
Mickiewicza, mogła spodziewać się ekscentrycznego stroju poety.
262

Ową idealizację potwierdza nadto inny opis wyglądu Mickiewicza w dniu jego pierwszej wizyty w

domu Ankwiczów. Z punktu widzenia Wojciecha Stattlera Mickiewicz wyglądał inaczej: „Wszedł
mężczyzna 29 (31) lat mający; czarnego zarostu, z zapadłymi policzkami, opalony włoskim słońcem,
pewny siebie, śmiały” (W. Stattler, Przypomnienie starych znajomości, „Kłosy” 1873, cz. 2, s. 213,
cyt. za: J. Siemieński, Ewunia, Lwów 1888, s. 24). Ciekawe, że Władysław Mickiewicz wspominał,
jak Anastazja Chlustin opowiadała o stosunku Ankwiczówny do autora Dziadów: „panna Henrietta
ceniła nie człowieka, ale poetę, kochała się w jego sławie nie w jego osobie”. (W. Mickiewicz, Żywot
Adama Mickiewicza podług zebranych przez siebie materyałów oraz z własnych wspomnień, Poznań
1892, t. II, s. 68). Ciekawe, że syn „wielkiego ojca”, zaznaczając, że Anastazja Chlustin potrafiła
patrzeć na autora Dziadów w sposób neutralny, zapisał jej opinię, wedle której „Mickiewicz byłby
aniołem”, gdyby oceniać go przez pryzmat charakteru jego bohaterów (tamże, s. 106).
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najspokojniejsza łatwo poznać daje, że go to najmniejszego usiłowania nie kosztuje”263.
Klementyna z Tańskich Hoffmanowa zaś wspomniała, że widziała „w oczach [Mickiewicza –
K. Ch.] iskrę geniuszu”264.
Opowieść z owych „drobnych notatek” została podporządkowana miłosnej historii
zakończonej rozstaniem. Temat ów stanowi niewątpliwie plan pierwszy narracji. Bohaterem
głównym stał się Mickiewicz, toteż charakteryzuje się go („dziki i odludny”) i zarysowuje
portret. Wykorzystano znamienną dla wspomnień poetykę opowieści-miniatur, pozwalających
przedstawić poetę w bardzo różnych sytuacjach. Na przykład jadącego w powozie i grającego
z matką Ewuni w szubieniczkę, a za każdą przegraną improwizującego wiersze; w salonie
odpowiadającego z dużym poczuciem humoru, ale i ironią na pytanie „A czy one długie te
wiersze?”: „Są na wszystkie miary, i takie króciutkie, i takie, i takie, nawet takie! Mówiąc to
dla lepszego określenia rzeczy lewą ręką znaczył miarę na prawej, od palców do końca piędzi,
do łokcia aż po ramię”265. Tych drobiazgów w owych „notatkach” jest wiele. Jednak główny
plan zajmuje opowieść o wspólnych wycieczkach po okolicach i samym Rzymie oraz
rodzącej się między Ewunią a Mickiewiczem bliskości. Dzięki temu zapisowi wiemy, gdzie
Mickiewicz był, co oglądał, czym się zachwycał i jak odnosił się do Ewuni, także co mówił.
Ta najbardziej burzliwa sfera emocji i relacji nie została przedstawiona wprost, odesłano
czytelnika do literatury, do Pana Tadeusza, sugerując, zgodnie z genetyczną modą, wyraźny
związek postaci rzeczywistych z kreacjami Soplicy, Horeszki i jego córki Ewy. Nie
omieszkano wskazać odmiennej puenty – rozstania bez przelania krwi, ale z wyraźną
sugestią, że ojciec Ewuni nie godził się na związek z biednym poetą. Z tej opowieści wyłania
się portret zakochanego Mickiewicza. Wizerunek ów uformowany został znów z rozlicznych
drobiazgów, które zostały wplecione w fabułę. Mamy Mickiewicza przenoszącego na rękach
Ewunię przez błoto, wijącego dla niej wieniec z anemonów, piszącego dla niej wiersze,
improwizującego, zwierzającego się: „Co mi tam kaskady, ja wolę patrzeć w błękitne oczy
pani”266, chroniącego przed niebezpieczeństwem. Na to nakłada się opowieść o podróżach i
wycieczkach po Włoszech, których pejzaż staje się nieodzownym elementem tej

263

H. Szymanowska-Malewska, Dziennik (1827–1857), oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1999, s. 45.

Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania.
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K. Hoffmanowa z Tańskich, Pamiętniki, Berlin 1849, t. II, s. 4
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[S. Duchińska], Kronika zagraniczna, literacka, naukowa i artystyczna, dz. cyt., s. 454.
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Tamże, s. 462.
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melodramatycznej historii. Można dodać tylko, że dziewiętnastowieczne wspomnienia
sprzyjają fabularyzacji biografii Mickiewicza.
Oczywiście trudno przywołać tu wszystkie wspomnienia powstałe po śmierci poety.
Pokażę ich specyfikę, odwołując się do kilku takich przykładów, które pozwolą uchwycić ich
istotę.
Wśród tekstów wspomnieniowych najpopularniejsze można by rzec wiążą się z
konkretnym okresem życia poety i skupione są zwykle na próbie zarysowania charakteru
miejsca, wizerunku Mickiewicza, przedstawienia postaci, z którymi się kontaktował,
charakterystyce relacji ze wspominającym, uwagach o twórczości wówczas powstającej oraz
rozmaitych drobiazgach, ubarwiających opowieść. Do takich właśnie tekstów zaliczyć można
Wspomnienie o pobycie Mickiewicza w Petersburgu (1872) Józefa Przecławskiego267. Autor
zwracał uwagę na bliskość z poetą. Podkreślał, że w przypominanym przez niego roku 1824 i
1828 widywał się z poetą codziennie. Dlatego pisał, że jego szkic to „żywe o nim [o
Mickiewiczu – K. Ch.] wspomnienia”268. Ograniczył opowieść tylko do okresu, w którym
pozostawał z poetą w bliskich relacjach: „Moje z nim stosunki od czasu wyjazdu jego do
Paryża zupełnie się przerwały i odtąd tyle tylko o nim wiedziałem, co i wszyscy” 269. Swoją
opowieść nie porządkował według chronologii. Nie miał też ambicji skrupulatnego
opowiadania o spotkaniach z Mickiewiczem. Wydaje się, że wybrał kilka historii, które
odkrywały charakter i upodobania poety. Przecławski przywoływał nazwiska osób, z którymi
Mickiewicz się spotykał. Wymieniał miejsca, które wraz z nim odwiedzał. Wspominał na
przykład jego imieniny i improwizację, która zachwyciła także warszawskich gości Leona
267

Autor Wspomnienia o pobycie Mickiewicza w Petersburgu (z >>Ruskiego Archiwa<<), „Tygodnik

Ilustrowany” 1872, t.2, nr 260, s. 319–320 i nr 261, s. 330–332 podpisał się „Cyprynus”. Słownik
pseudonimów pisarzy polskich podaje nazwisko Józefa Emanuela Przecławskiego (Słownik
pseudonimów pisarzy polskich XV w. – 1970 r., pod red. E. Jankowski, Wrocław 1994, t. I, s. 356).
Józef Emanuel Przecławski (1799 – 1879) – studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim w tym
samym czasie, co Adam Mickiewicz. Od 1822 r. przebywał w Petersburgu, gdzie spotykał się z
autorem Dziadów. W 1830 r. wspólnie z Franciszkiem Malewskim założył „Tygodnik Petersburski”,
który wydawał przez wiele lat. (Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski.
Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, koordynacja całości R. Loth, Warszawa 2002, t. III, s. 305–
306).
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J.E. Przecławski, Wspomnienia o pobycie Mickiewicza w Petersburgu…, dz. cyt., nr 260, s. 319.
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Tamże, nr 261, s. 332.
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Sapiechę i Adama Łęskiego. Przywoływał przeszłość w „obrazkach”, na przykład gdy czekał,
aż Mickiewicz skończy pisać Farysa, by mógł mu go przeczytać; przedstawiał salon
Sobańskiej, w którym poeta poznał Puszkina, także wizytę Puszkina w mieszkaniu poety i
radach, jakie na jego prośbę otrzymał od Mickiewicza. Opowiadał też o reakcji autora
Grażyny na fałszowanie historii przez Józefa Sękowskiego. Przywoływał więc zdarzenia,
które odsłaniały upodobania Mickiewicza, charakteryzowały jego postawę, odkrywały
tajemnicę jego tworzenia. Warto podkreślić, że Przecławski nie skrywał prozy życia.
Opowiadał o rzeczach prawie w ogóle nie spotykanych w narracjach wspomnieniowych o
Mickiewiczu. Na przykład o tym, że stołował się u Francuski pomimo, że miał kuchnię. Nie
chodził do restauracji, gdyż podawano w nich okropne jedzenie. Nie omieszkał również
wtrącić, kto zajmował się gospodarstwem: „Zarządzał Malewski, gdyż Mickiewicz żadnego
nie miał pojęcia o życiu praktycznym”270. Gdy chodziło o relacje z kobietami, był dyskretny.
Dał poznać jedynie inicjały ukochanej poety, odkrywał, że Mickiewicz myślał, by się z nią
ożenić, ale nie wiedział, czy zostanie przyjęty. Pisał: „byłem powiernikiem Adama w
stosunkach jego z panną B.”271, ale jednocześnie zastrzegał: „nie odkrywał mi [Mickiewicz –
K. Ch.] […] tak dalece tajemnic swego serca”272.
Zwracał również uwagę na autentyczność273 jego zachowania, na przykład w
relacjach z Puszkinem, gdy na jego prośbę, radził mu w sprawach samokształcenia.
Portretował

Mickiewicza

jako

wykształconego

(„był

człowiekiem

rzadkich

encyklopedycznych wiadomości”274), ale także pragmatycznego człowieka. Opowiadał, że
lubił wesołe towarzystwo i ciekawe opowieści.
Przecławski przedstawiał też autora Dziadów jako świetnego znawcę literatury oraz
wybitnego poetę275, który miał ogromną łatwość spontanicznego tworzenia (wspominał m.
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Tamże, nr 260, s. 319.

271

Tamże, nr 261, s. 330.
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Tamże.
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Pisał: „Mickiewicz, jak zwykle, był naturalnym”. (Tamże, nr 261, s. 331).
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Tamże.
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Portret Mickiewicza-poety często był dowartościowywany przez sytuowanie go wśród najbardziej

cenionych w Europie twórców. Autorzy XIX-wiecznych tekstów o autorze Dziadów chętnie
porównywali go do Homera (T. Lenartowicz, Listy o Adamie Mickiewiczu, s. 47), Dantego (tenże,
Pamięci Adama, dz. cyt., s. 13), czy Puszkina (Bonawentura z Kochowa, Wspomnienie o Kownie, dz.
cyt., s. 66). Helena Szymanowska nazywała go „Petrarkiem polskim” (H. Szymanowska-Malewska,
Dziennik (1827–1857), Warszawa 1999, s. 28), George Sand twierdziła, że Mickiewicz jest „kuzynem
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in., jak przyjaciel w dziesięć minut dokończył w jego obecności Farysa). Nie miał
wątpliwości, że Mickiewicz jest pierwszym poetą polskim i przywódcą romantycznego
pokolenia. Przypominał o jego sporze z klasykami 276, nawiązując pośrednio do Kilku
wspomnień z młodości Adama Mickiewicza277 Jana Prusinowskiego. Pisał wprost, że
Mickiewicz stał się sławnym poetą278 w kraju dopiero wówczas, gdy jego twórczość została
doceniona za granicą279:

Goethego i bratem Byrona” (G. Sand, O literaturze słowiańskiej Adama Mickiewicza, w: Adam
Mickiewicz w oczach Francuzów, wybór, oprac. i wstęp Z. Mitosek, przeł. R. Forycki, Warszawa
1999, s. 238). Podobnie Maria Konopnicka, zaliczając do „silnych poetyckich indywidualności”
Mickiewicza, Słowackiego i Byrona, pisała, że wobec autora Pana Tadeusza dwaj pozostali „są to po
prostu wielcy mizantropi” (M. Konopnicka, Mickiewicz, jego życie i duch, s. 40). Zaś Klaudyna
Potocka schlebiała Mickiewiczowi, zapewniając: „jeden dziś europejski geniusz, i to nie Słowacki”
(T.K. Potocka, List do A. Mickiewicza z 15 [lutego 1834], w: Listy do Adama Mickiewicza, pod red.
E. Jaworskiej i M. Prussak, oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, W. Kordaczuk, J. Krauze-Karpińska,
Warszawa 2014, t. IV, s. 225. Wszystkie fragmenty listów do Mickiewicza pochodzą z tego wydania).
276

Według opinii jednego z nich – Kajetana Koźmiana „bezbożna nauka, wszczepiona w młodzież

przez Mickiewicza >>Odą<< jego >>do młodości<<, chwyciła się niedojrzałych żaków serca i
umysłu”. (K. Koźmian, Pamiętniki, dz. cyt., t. II, s. 284). Koźmian uważał Mickiewicza za
naśladowcę Byrona, pełnego pychy „zwodziciela” o wybujałej fantazji. (Tamże, t. III, s. 88).
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Prusinowski pisał: „Wiele też znakomitych w Moskwie domów ubiegało się o jego [Mickiewicza –

K. Ch.] znajomość, a z niektórymi rosyjskimi ówczesnymi literatami, mianowicie z Mikołajem
Polewym i Wenewitynowym, ścisła go łączyła zażyłość. Niepodobna też przemilczeć, że podczas,
kiedy krytycy warszawscy mierzyli naszego wieszcza na drobną skalę swoich wyobrażeń, ujętych w
ciasne foremki źle pojętej klasyczności, Polewoj w wydawanym przez siebie tygodniku pod tytułem
„Moskowskij Telegraf”, nie wahał się przyznać mu pierwszeństwa, w rzędzie ówczesnych,
nowożytnych poetów”. (J. Prusinowski, Kilka wspomnień z młodości Adama Mickiewicza…, dz. cyt.,
s. 2–3). Nadto cytując krytyka Uwarowa, Prusinowski pokazał, że Rosjanie nie tylko uznali twórczość
Mickiewicza za znakomitą, ale nawet włączyli go do grona narodowych poetów, nazywając „swoim”:
„Niech błogosławi Opatrzność polot młodego orła, wznoszącego się ku niebiosom, będziemy krążyć
za nim, ciesząc się, że jest naszym ten dumny syn niebios”. (Tamże, s. 1).
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O tym, kiedy Mickiewicz stał się sławnym poetą, często pisano we wspomnieniach. Niektórzy ich

autorzy szczególnie mocno akcentowali fakt, że bardzo szybko zauważyli jego poetycki talent. Na
przykład prefekt szkoły, który wspominał improwizacje Mickiewicza w czasie, gdy ten był
nauczycielem w Kownie. Zapewniał, że już wtedy uznał go za „pierwszego polskiego wieszcza”.
(Bonawentura z Kochowa, Wspomnienie o Kownie, Poznań 1854, s. 53). Karol Kaczkowski, który
86

Klasycy wszechwładnie jeszcze panowali i z uporem swych zasad bronili, a przewrót wówczas
dopiero nastąpił, gdy poezje Mickiewicza poznane już zostały w obcych krajach, a gazety zagraniczne
z zapałem o nich przemawiały; gdy Goethe, do którego zajeżdżał Mickiewicz podczas swojej podróży
w 1829 roku, darował mu pióro, którym napisał Fausta i ogłosił go pierwszym poetą wieku. Wówczas
już przerzucono się do drugiej ostateczności i pochwalne hymny na cześć Adama końca nie miały280.

Inne w charakterze wydają się wspomnienia Teofila Lenartowicza zapisane w Listach
o Adamie Mickiewiczu (Paryż 1875). Autor w kilkunastu listach do Władysława Mickiewicza
przedstawił swą opowieść o jego związku z poetą. Nadał jej fragmentaryczną kompozycję,
której spójność tworzyła postać Mickiewicza. W każdym z listów opowiada o nim, a
pretekstem do tego staje się zwykle kolejne spotkanie z poetą. Jednocześnie deklaruje, że
wspomnienia ujęte w formę listów są rodzajem świadectwa-dokumentu przeznaczonego nie

wspólnie z Mickiewiczem uczęszczał na kurs matematyczno-fizyczny na uniwersytecie w Wilnie pisał
we Wspomnieniach, że nikt z kolegów nie przypuszczał wówczas, iż Adam będzie poetyckim
geniuszem (zob.: K. Kaczkowski, Wspomnienia z papierów pozostałych po ś. p. Karolu Kaczkowskim,
ułożył T. Oksza Orzechowski, Lwów 1876, s. 65). Zauważył, że Mickiewicz jako poeta zaczął
zwracać na siebie uwagę, gdy napisał Odę do młodości (tamże, s. 97; Mickiewicz napisał Odę do
młodości, pracując jako nauczyciel w Kownie, między 14/26 a 17/29 grudnia 1820 r. Zob.: D.
Siwicka, Oda do młodości, w: Mickiewicz – encyklopedia, pod red. J.M. Rymkiewicz i in., dz. cyt., s.
364–365). Z korespondencji filomatów wiemy zaś, że Oda początkowo nie wzbudzała zachwytu. Jan
Czeczot pisał nawet, że jej nie pojmuje. (J. Czeczot, List do A. Mickiewicza z 20. 12. 1820 r./1. 1.
1821r., w: Korespondencja filomatów (1817 – 1823), oprac. M. Zielińska, Warszawa 1989, s. 193).
Niemniej jednak dostrzegali jego talent, przyznając, że „żaden Polak tak nie pisał”. (J. Czeczot, List
do A. Mickiewicza z 20. 12. 1820r./1. 1. 1821r., w: Korespondencja filomatów (1817 – 1823), dz. cyt.,
s. 193).
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Słynne są słowa rosyjskiego poety Iwana Kozłowa, który przed wyjazdem Mickiewicza z Rosji

powiedział: „Daliście go nam silnym, my go wam oddajemy potężnym”. (J. Tretiak, Kto jest
Mickiewicz? (Synteza jego poezji); 1921, „Zeszyty Jagiellońskie” 2013, nr 90, s. 6–7).
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J.E. Przecławski, Wspomnienia o pobycie Mickiewicza w Petersburgu…, dz. cyt., nr 261, s. 331.

Warto dodać, że według Aliny Witkowskiej Mickiewicz „ostatecznie porzucił rolę romantycznego
bożyszcza literackiego i wcielił się we wzór poety narodowego”280 podczas pobytu w Wielkopolsce od
1831 do 1832 roku. (A. Witkowska, Mickiewicz: słowo i czyn, Warszawa 1983, s. 116).
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tylko dla tworzonego przez Władysława281 archiwum, lecz także polskiego odbiorcy. Autor
narrację podporządkowywał z góry założonym celom. Wspomnienia miały oczywiście
wzbogacić wiedzę biograficzną, ale jednocześnie były pisane w taki sposób, by dało się z nich
uformować wizerunek Mickiewicza – niezwykłego człowieka. Dopełniając ciągle rozwijany
w XIX wieku plan biograficzny opowieści o Mickiewiczu, Lenartowicz wprowadzał rozmaite
informacje, na przykład przywoływał przyjaciół poety i zarysowywał ich sylwetki, zwłaszcza
Henryka Służalskiego; opatrywał listy również wskazówkami przeznaczonymi dla
Władysława – u kogo może on zasięgnąć wiedzy o ojcu. Charakteryzował poezję
Mickiewicza, konfrontując ją z twórczością Słowackiego i Krasińskiego, by wyróżnić autora
Pana Tadeusza pisząc, że tylko on był „obdarzony kreacyjnym duchem greckim”282.
Zestawiał też poetę z Byronem, widząc w ich biografii znaczące podobieństwa i wielkość.
Próbował również przywołać pewne obrazy z przeszłości związane bezpośrednio z jego
spotkaniami z Mickiewiczem, by opowiedzieć kim – w jego przekonaniu – był. W
rekonstrukcji przeszłości dbał o szczegół. Skrupulatnie zarysowywał topografię i wskazywał
adresy paryskich domów Mickiewicza. Choć nie podawał czasu owych z nim spotkań,
budował pewien porządek. Formułą początkową opowieści było przedstawienie pierwszego
spotkania z poetą, końcową zaś – ostatnie z nim widzenie w Fontainbleau. Tę
fragmentaryczną kompozycję, składającą się z odrębnych listów, zbudował z opowiadań o
kilku „widzeniach” z poetą, obudowanych wieloma dygresjami, pośrednio odnoszącymi się
do Mickiewicza, także epizodami z nim związanymi, które były mu znane nie tylko z
osobistego doświadczenia, ale i z opowieści innych osób. Na przykład od Służalskiego
dowiedział się o wiewiórce, którą kupił Mickiewicz dla córki Marysi i trzymał w rękawie
podczas wykładu w Collège de France; od nieznanego z nazwiska informatora przekazywał
scenę z wizyty młodych Polaków, którzy przyjechali zobaczyć poetę, bo tak im matka
nakazała. Z narracji Lenartowicza daje się przywołać co najmniej kilka spotkań, które zostały
wpisane w bardzo konkretną przestrzeń: obiad w domu hrabiego Hermana Potockiego;
śniadanie wielkanocne u księdza Terleckiego; spotkanie z poetą i wycieczka z nim do
Montgeron; odwiedziny w szpitalu i rozmowa z umierającym Bohdanem Dziekońskim;
wizyta w domu Mickiewicza przy Arsenale, gdy umierała Celina i powtórnie po jej śmierci;
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Stąd Lenartowicz pisze w nich zwykle o Mickiewiczu jako ojcu, kierując listy do syna poety –

Władysława.
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pogrzeb i refleks portretu Mickiewicza; odwiedziny u Zaleskich w Fontainebleau przed
wyjazdem poety na Wschód.
Z czego konkretnie tkał Lenartowicz przeszły świat? Stałym motywem było
zarysowywanie wizerunku Mickiewicza. Portretował twarz i sylwetkę:
Rysy jego wyrażały nieustającą burzę wewnętrzną, w milczeniu jego było coś jak w ciszy wielkiej
chmury przed gromem; oczy małe, szare, zdawały się nie rzucać spojrzeń, ale promienie przeszywające,
ostre jak światło kamieni szlifowanych; w każdym zdaniu stanowczość, a w każdym ruchu swoboda;
wzdychał często i dolną część ust zaciskał; w całej jego postaci było coś odrębnego od innych, coś co nie
mogło się dostroić, zszeregować z drugimi283.
Najczęściej Adam siedział zasępiony i jakby na pół w marzeniu, puszczając kłęby dymu z fajki i
odymając usta, jak człowiek, któremu ciążą drobiazgi życia284.
W drugim pokoju, przy stoliku papierami zarzuconym, także w bliskości ognia stał ojciec w owym
swoim długim surducie z szarym futerkiem285.
Oczy zalał mu taki potok łez jak gdyby pod tą czaszką źrenice roztopiły się we dwa źródła286.

Lenartowicz snując swoje wspomnienia w kolejnych listach i podporządkowując
spotkaniom z poetą, układał wielowarstwową opowieść. Wykorzystywał przywoływane
zdarzenia i sytuacje do zarysowywania portretu Mickiewicza, wykraczającego poza
zewnętrzność, odkrywającego jego postawę, sądy, upodobania. Jednocześnie wprowadzał
tematy stale przywoływane w narracjach biograficznych. Podejmował drażliwe wątki: „
Adam pyszny”, „Adam niewierzący” i dodawał swoją refleksję: „ach Boże biedneż te sądy
nasze”287. Przeciwstawiał się niesprawiedliwym w jego mniemaniu sądom, opowiadając o
konkretnych zachowaniach Mickiewicza. Podjął też kwestie (podobnie jak później
Niewiarowicz) związane z konfliktami wywoływanymi brakiem zrozumienia poety z
emigracją.
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Lenartowiczowi zależało na przedstawieniu późnego Mickiewicza jako człowieka
niezwykłego, który nie tylko został wielkim poetą i wieszczem, ale i głębokim
chrześcijaninem. Potwierdzał to wiele razy, choćby w „obrazku”, który można by zatytułować
„Mickiewicz przy wielkanocnym stole”:
Adam był w swobodniejszym humorze, więcej zajęty rozmową niż śniadaniem, kiedy na raz
odezwał się głos krzykliwy z drugiego końca stołu: „Adamie! Czemu nie jesz, jedz!” Spojrzałem…
jakby piorun we mnie uderzył; jakiś chłystek, nie wiedzieć, co za figura potrącał ręką ku ojcu, raz
jeszcze powtarzając: „Adamie”. Wszystka krew uderzyła mi do oczów; byłem gotów podejść do
zuchwalca a zapytać: „Jakim prawem śmiesz w taki sposób odzywać się do największego męża w
narodzie?” Kiedy łagodny głos ojca uspokoił mnie, rozbroił i prawie do łez poruszył; „Bracie,
pamiętaj tam o sobie”, a słowa te wymówił tak, żem zrozumiał co to jest ton chrześcijański, o którym
w prelekcjach w Collège de France wykładał i pomyśliłem: wielki człowiek jest nim w każdej chwili
życia288.

Lenartowicz podziwiał Mickiewicza i odnosił się do niego z głębokim szacunkiem i miłością,
wyznawał nawet, że „kocha Adama jak nikt drugi”289, toteż w ocenie zachowania wobec
poety był – jak widać – wyjątkowo konserwatywny290.
Formując portret poety, wprowadzał ważkie tematy, które pozwalały mu odsłonić, kim
Mickiewicz był w latach pięćdziesiątych XIX wieku. W tym celu opowiadał o szczególnym
wówczas jego stosunku do sztuki:
Czyn, czyn wszystko u Adama w tym się zawierało słowie, sztukę jako robotę artystyczną
podziwiał, ale lekceważył. „Gdyby tę miłość którą artyści wkładają w swoje obrazy włożyli w
społeczeństwo, mówił raz do mnie, bah! Jakieżby to cuda historia zapisała”. Te same prawie słowa
powtórzy do malarza artysty Aleksandra Z. we Florencji na widok sławnych drzwi Baptisterium.
„Piękna rzecz, ale Kościuszko robił piękniejsze”291.
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Alina Witkowska pisała, że „stosunek do Mickiewicza miał Lenartowicz absolutnie wyznawczy:

adorował go i wielbił”. A. Witkowska, Lenartowicz Teofil, w: Mickiewicz – encyklopedia, pod red.
J.M. Rymkiewicz i in., dz. cyt., s. 269.
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Przemiana świata poprzez czyn w historii stawała się jego główną ideą. Lenartowicz
zwracał uwagę na poety system wartości. Wzbogacał wiedzę o nim odsłaniając preferowany
wzór zachowań:
Robić rzecz swoją to u niego znaczyło być szczerym i działać to, do czego człowiek odebrał
powołanie; a mówić w duchu, odpowiadało uznaniu przez ojca, który miał ucho i wzrok czujny na
wszelką rzecz wewnętrzną, że prawdę mówi i to w nader głębokim pojęciu tego słowa; było to jakby
świadectwo, że ten człowiek nie ma zdrady w sobie. Orlim wzrokiem Adam przenikał do głębi i
widział to z osobnego daru jasnowidztwa, co zwyczajny człowiek tylko słyszy, duszę mówiącego 292.

Autor wspomnień uważał poetę za mędrca i świętego. Przywołując jego słowa, czynił
siebie przekazicielem przesłania Mickiewicza: „Bądź sobą, rób swoje w całej wolności ducha,
małą rzecz, czy wielką, byle szczerze, byle z miłości. Bądź jakiej chcesz wiary politycznej,
zgoda, bylebyś był szczerym i nie udawał”293.
Lenartowicz przedstawiał więc Mickiewicza jako nauczyciela, na wskazówkach
którego można oprzeć życie człowieka, jak i narodu. Konkludował:
Idea narodowości u niego jest sprawą Bożą, a środki zdobywania utraconej wolności leżą w
dopełnieniu narodowego i ludzkości ideału, który cały przyniósł Chrystus w jednym sobie; walka za
ojczyznę podług niego musi być wygraną, naprzód w duchu, w zgodzie na ideał, reszta już tylko
dodatkiem294.

Wydaje się, że postawa poety przedstawiona w cytacie wiąże się z czasem związku
Mickiewicza z Towiańskim, który większą wagę przywiązywał do pracy duchowej niż
czynnego działania w historii. Z tego też powodu – jak wiadomo – rozpadło się Koło Sprawy
Bożej, ponieważ Mickiewicz opowiadał się za czynem. Dlatego pojechał do Włoch, by
marzenie swe urzeczywistnić, organizując legion. Wydaje się jednak, że Lenartowicz pisząc
swe wspomnienia w latach siedemdziesiątych, dostrajał Mickiewicza i jego ducha do klimatu
czasów i pozytywistycznej myśli, odsuwającej na plan dalszy walkę o niepodległość. Sytuacja
polityczna nie dawała żadnej nadziei na zmianę status quo w Europie. Powrót do
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Mickiewicza z lat czterdziestych, kiedy pracę wewnętrzną cenił najwyżej, był autorowi
Lirenki niezwykle przydatny w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Poeta pozostawał dla
niego duchowym przewodnikiem. I takim go przedstawiał czytelnikom listów.
Lenartowicz, podobnie jak wielu wspominających Mickiewicza, nie zajmował się
szczegółowo jego twórczością. Przywołał jednak opowieść poety o wierszu Do matki Polki,
który wywołał wiele kontrowersji. Rozpisywano się o nim zwłaszcza w tekstach, atakujących
Mickiewicza za brak nadziei w utworze. We wspomnieniowej narracji Lenartowicza jest to
jeden z najciekawszych fragmentów, dotyczących twórczości, rekonstruujących opowieść
samego Mickiewicza:
Ze wszystkich poezji ojca wiersz Do Matki Polki najgłębsze na mnie w dzieciństwie mojem
zrobił wrażenie; toteż i nie dziw, że byłem ciekawy wiedzieć jak i kiedy powstał i oto co mi ojciec
mówił w Fontainebleau: „Ha tak… powiadasz, że wiersze moje dostarczały rekruta na Kaukaz i
wywoływały męczenników; gdybym przewidywał, że tak się stanie…(tu westchnął i włosy odrzucił
do góry), ha! Pan Bóg wie czemu nam zasłania następstwa naszych czasów… Ja to pisałem w
Genewie… mówiono o niespokojnościach w Paryżu, to było w roku 1830, gazety nie przychodziły od
dwóch dni, byliśmy wszyscy w oczekiwaniu wielkich wypadków, ja myślałem o ojczyźnie, nadzieje
budowaliśmy zawsze, jak wiesz, na pomocy Francuzów, Napoleon zostawił nam tę spuściznę, stąd
wzrok zawsze obracaliśmy na Paryż, ciekawi, jaką tam chorągiew wywieszą… Jeden dzień, dwa,
nareszcie przychodzi wiadomość, z którą żeby się oswoić, wyszedłem na miasto, w kierunku ku
granicy francuskiej i tak idąc, na drodze spotkałem siedzącego cvetina, potwór garbaty,
powykrzywiany, z opuchłym gardłem, wyciągnął rękę i zaśmiał się do mnie… a ha… takaż to
wolność rzekłem do siebie, zasmuciłem się głęboko i w powrocie napisałem wiersz Do Matki Polki,
wiersz bez nadziei, ale z ufnością w potęgę męczeństwa295.

Wśród wspomnień z lat siedemdziesiątych na uwagę zasługują opowieści Alojzego
Niewiarowicza296. Choćby z tego powodu, że jego zapis miał charakter edukacyjny,
skierowany do młodego odbiorcy. Autor przyjął formę wykładu z elementami pewnej
295
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Alojzy Ligęza Niewiarowicz (1808 – 1886) – malarz, emigrant, uczestnik powstania

listopadowego. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie poznał Adama Mickiewicza. W 1844
roku przystąpił do towiańczyków; po rozłamie Koła pozostał w kręgu Mickiewicza. (Zob.: J. KrauzeKarpińska, Alojzy Ligęza Niewiarowicz [nota biograficzna], w: Listy do Adama Mickiewicza, dz. cyt.,
t. IV, s. 25–26).
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sceniczności: rekonstruował bowiem rozmowy z Mickiewiczem oraz niektóre jego
wypowiedzi. Intencje Niewiarowicza były złożone. Z jednej bowiem strony próbował
wiarygodnie przedstawić wizerunek poety, z drugiej charakter opowiadania determinowała
świadomość edukacyjnej funkcji wykładu. Wzmocnił ją, dbając o atrakcyjność opowieści.
Przywoływał ciekawe epizody z życia poety, które znacząco ubarwiały narrację i nadawały jej
rys autentyczności. Jasno też określił swój cel: „wywołanie ducha Adama i postawienie go
przed wami, a zatem przed całą Polską takim, jakim on był”297. Zastrzegał jednocześnie, że
będzie opowiadał tylko o tych wydarzeniach, których sam był świadkiem. Tym samym
sytuował się wśród tych, którzy już przed nim próbowali dzięki wspomnieniom tworzyć
wizerunek poety oraz panoramę jego życia. Jak Fontille, Baworowski, Prusinowski,
Przecławski, Lenartowicz oraz inni, uznawał dokumentowanie wspomnień o poecie za
obowiązek: „Długie lata przeżyłem w ścisłej znajomości i przyjaźni z Mickiewiczem. Wielu
zdarzeń tyczących się jego życia byłem świadkiem i nieraz brałem w nich udział; zdawało mi
się słusznie czy niesłusznie, że ciąży na mnie obowiązek wyjawienia tego, co o nim wiem,
przed publicznością polską”298.
Autor, jak Fontille, poświadczał swą zażyłość z poetą, deklarując, że „o Mickiewiczu
to tylko będę mówił, co sam widziałem, albo o czym wiem z ust jego własnych, i dlatego o
tym, o czym inni już napisali, albo czego sam naocznie nie widziałem zamilczę”299.
Wskazywał też na szczególny układ wypowiedzi: „Porządek opowiadania mojego zgadzać się
będzie z porządkiem, w jakiem miewałem rozmowy z Adamem”300. Rozpoczął jednak od
zarysowania portretu Mickiewicza, który wykraczał poza dotąd modelowane. Zwracał uwagę
na wzrost: „był wzrostu średniego. Mierzył jeden metr i 64 centymetry” 301. Zarysowywał
sylwetkę: „Był kształtnie zbudowanym. Ręce miał małe i nogi miał małe. Wzmiankując o
rękach muszę dodać, że malutki palec u lewej ręki miał skurczony, nie od urodzenia, ale stało
się to w Paryżu bez bólu i nagłym sposobem”302. Zatrzymywał uwagę na elementach twarzy:
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„Czoło miał piękne, ale nie wysokie”303. „Oczy miał ciemno-błękitne, nie duże, ale żywe,
brwi ciemne. Usta większe niż mierne, z wyrazem zwyczajnie bardzo poważnym. Uśmiech
rzadki, ale szczery, jak to mówią serdeczny […] Nos miał ściągnięty, równy dość kończasty.
Z czasem zapuścił faworyty i nosił je do śmierci”304. Niewiarowicz opisywał też włosy:
nadzwyczaj gęste, grube, miał zwyczaj ręką jakby grzebieniem odrzucać na prawą stronę, a biust ciała
w tył uginać. W 1824 roku kiedy po raz pierwszy widziałem Mickiewicza, włosy jego były bardzo
czarne, płeć blada, wejrzenie śmiałe, a nawet zuchwałe z jakim zawsze wyobrażałem go sobie, kiedym
czytał improwizacje z Dziadów. Cera blada swego czasu, z wiekiem zarumieniła się […] Włosy
czarne rychło posiwiały, w r. 1850 były już zupełnie białe. Głos jego nie był silny, ale donośny,
zwyczajnie spokojny, ale w uniesieniu szybki, gwałtowny […] Chód miał poważny w pokoju, bo miał
zwyczaj chodząc rozmawiać z tymi, co go odwiedzali, ale na ulicy i spacerze był prędki […]. Przed
rokiem 1841 stroił się zwyczajnie. Nieraz widziałem go we fraku, z cylindrem na głowie; na całe życie
swoje wprawdzie nie przykrywał inaczej swojej głowy. Po 1841 roku, kiedy się poznał i wszedł w
zażyłość z Towiańskim, krój odzienia Mickiewicza uległ zmianie. Z frakiem nastał zupełny rozbrat i
nosił odtąd surdut kapotowy staroświecki z kołnierzem stojącym, zawsze zapięty na wszystkie guziki,
bo tak się nosił Towiański i wszyscy uczestnicy nauki jego305.

Niewiarowicz stworzył niekonwencjonalny portret. Chwytał nie tylko, tak popularny we
wspomnieniach wizerunek twarzy, ale zarysowywał sylwetkę, charakteryzował ruch, gest,
opisywał ubiór. Opowiadał też o zwyczajach i nałogach: „W domu nie wypuszczał prawie z
gęby długiego cybucha”306, „z domu wychodził zawsze z kijem, który się nie odznaczał
elegancją, a której w ogólności próżną by było szukać w całej toalecie Adama”307. Autor
wspomnień zwracał uwagę, że Mickiewicz nie przywiązywał żadnej wagi do mody, choć był
głęboko wrażliwy na piękno sztuki.
Niewiarowicz w ten sposób uzupełniał dotychczasowe opowieści o poecie. W
porządku zaś chronologicznym wprowadzał nowe opowiadanie o 1812 roku, przywołując
pewien obrazek: Mickiewicza na wieży kościelnej w Nowogródku, wpatrzonego w dal, by
dostrzec zbliżające się do miasta wojska napoleońskie; opowiadał też o jego młodzieńczych
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zainteresowaniach historią i polityką. Ponawiał – za Gąsiorowskim – opowieść o ruinie
uniwersytetu wileńskiego. Wprowadził wiele ciekawych epizodów, ożywiających narrację: o
poprawianiu portretu Maryli, by była bardziej namiętna; o tym, jak kataryniarz złagodził
Mickiewicza cierpienie, jak Adam porównywał Celinę do Wenus. Ale obok tego nie stronił
od trudnych tematów przywoływanych, a często odmiennie przedstawianych, w narracjach o
poecie. Nawiązywał do jego doświadczenia rosyjskiego. Przywoływał opowieści, jasno
określające stosunek Mickiewicza do Rosjan; przedstawiał poetę zarówno jako ich
przyjaciela, ale też i oskarżyciela, na przykład głęboko poruszonego skłonnością Rosjan do
upokarzania podległych sobie. Te opowieści odsłaniały inną stronę relacji Mickiewicza z
Rosjanami i znacznie je komplikowały, uzmysławiając ich nieoczywistość. Niewiarowicz
podjął też temat związany z Mickiewicza nieuczestnictwem w powstaniu. Podawał realną
przyczynę – brak paszportu308 oraz, powołując się na Klemensa Kanteckiego i jego tekst
Mickiewicz w Śmiełowie309, niemożność przekroczenia granicy. Zapewne nie bez znaczenia
dla przywoływanego tematu, wspierającego pozytywny wizerunek poety, była opowieść, że
„Adam miał szczególny pociąg do stanu wojskowego. Żołnierz odważny był dla niego typem
poświęcenia się dla ludzkości. Mówił też nieraz, że żałował, iż się nie oddał temu
zawodowi”310. Niewiarowicz jednak przekonywał, że Mickiewicz nie nadawał się na
żołnierza zarówno ze względu na „stan duchowy” jak i „stan fizyczny”311.
Autor wspomnień dla młodzieży nawiązywał też do toczącej się od tekstu
Gołembiowskiego dyskusji o Konradzie Wallenrodzie. Co ciekawe, znacznie głębiej i
nowocześniej niż na przykład Gąsiorowski, (który niestety czytał powieść poetycką w duchu
Gołembiowskiego), rozpoznał dzieło Mickiewicza i tragiczne uwikłanie bohatera. Puentował
to konkluzją: „stopień miłości ojczyzny w Mickiewiczu żadnym rozumnym termometrem się
nie obliczy”312, „Kochał on Polskę z zapałem zawsze młodzieńczym, a poważam się nawet
powiedzieć, z uniesieniem szalonym”313. Stanowczo zaprzeczał propagowaniu przez
Mickiewicza

niemoralnych

wzorów

postępowania

(przeciwstawiał

się

opiniom

Gołembiowskiego i Gąsiorowskiego), pisząc: „Tłumaczenie też, iż Adam dla jakichkolwiek
choćby najszlachetniejszych zamiarów uczył wybiegów, maskowania, oszukiwania, aby
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łatwiej dojść do celu są zupełnie nieprawdziwe i bezzasadne. Nigdy nie uchybił temu – to jest
prawdzie i moralności”314. Niewiarowicz jako towiańczyk opowiedział również o związku
Mickiewicza z Kołem Sprawy Bożej. Bronił postawy Mickiewicza i jego religijności,
posługując się podobnymi, jak Fontille, argumentami. Nie wyjawiał jednak dramatu
związanego z dociskaniem braci w dążeniu do duchowego doskonalenia w Kole Sprawy
Bożej, o którym sam Mickiewicz pisał wprost w liście do Skrzyneckiego. Idealizował.
Przedstawiał rzecz bezkonfliktowo: „W pięknej harmonii i jedności dotrwało Koło
Towiańskiego aż do roku 1846”315. Tłumaczył jedynie, dlaczego doszło do rozłamu.
Nawiązywał też do innych ważnych wydarzeń z życia autora Dziadów, na przykład do jego
ożenku; w jego wersji to poeta w liście do Celiny Szymanowskiej zaproponował jej
małżeństwo (istnieje wiele odmian tej historii).
Uzupełniał też wiedzę związaną z twórczością. Opowiadał o nieznanym poemacie o
Czechach (tekst podobno zaginął we Florencji). Pisał o dwóch paryskich improwizacjach
poety i opowiadał, z jakich powodów pierwsza z nich nie została zapisana; przypominał także
o tym, że Cezary Plater zobowiązał Mickiewicza do napisania historii Polski.
Portretując Mickiewicza, zwracał uwagę na jego niezwykłą pamięć, na „wymowę
dobitnie litewską”316. A zwłaszcza na jego głęboką niezależność, która stawała się przyczyną
niezrozumienia i konfliktów. „Jako człowiek polityczny, Mickiewicz nie przyjmował żadnej
bramy stronniczej, jedno tylko stronnictwo rozumiał, polskie i jedną godność Polaka”317. Pisał
też, że jego wolność uwidaczniała się w stylu i sposobie bycia: „W swoim obejściu się i
zwyczajach Adam nie kładł na siebie pęt i owych kajdan, które ludzie na siebie nakładają,
ażeby się wydać lepszymi niż są”318. Nie ukrywał też dramatu bohatera swej opowieści.
Opowiadał o rozczarowaniach poety, o jego wątpliwościach, co do wagi swojej roli w życiu
narodu; przywoływał pytanie, które Mickiewicz sam sobie zadawał: „Cóż Polska zyskała na
moich poezjach?”319. Opowiadał o zebraniu Towarzystwa Literackiego w dniu 3 maja 1842
roku, kiedy to:
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z wielkim uniesieniem, uderzywszy pięścią w stół przy słowach „rzucam pióro i odtąd piersi moje
nadstawiać będę”, obejrzawszy się po tych słowach po sali, dodał: „Polski tu nie ma” i wyszedł z
posiedzenia z wielkim zdziwieniem ks. Adama Czartoryskiego i obecnych, którzy tego wystąpienia
jego nie rozumieli i wytłumaczyć nie umieli320.

Niewiarowicz, jak Lenartowicz, nie tylko kreował autora Dziadów na wzór człowieka,
ale także kierował do młodych przesłanie, przypominając o przekonaniu poety, że w
uczciwości, w moralności, w prawdzie leży „źródło naszego wybawienia z niewoli i
wszystkich jej ucisków”321. Sugerował więc jasny, lecz niezwykle trudny program
wypracowywania wolności, adekwatny do czasów, w których swą opowieść o poecie
przedstawiał.
Autor wspomnień puentował je charakterystyką poety. Pisał, o tym, że „Mickiewicz
czuł swoją wartość, ale ją pokrywała rzadka skromność”322; opowiadał, że „czystość ducha i
prostota, które tak dobitnymi były cechami jego charakteru, miały w sobie coś z
niepokalaności dziecięcej, przynajmniej w późnym wieku”323. Znacząco też tę próbę
zarysowania wizerunku poety podsumowywał: „Jeżeli więc Adam potrafił zachować w
swoim charakterze czystość ducha i prostotę a więcej niż inni pokus odparł i mniej od innych
naraził ją dowód to najważniejszy jego wielkości”324. Przywołana konkluzja wydaje się
istotną cechą nie tylko wspomnień Niewiarowicza o poecie. Tę wielkość, także według
Fontille’a, Mickiewicz osiągnął budując siebie, swoje człowieczeństwo:
Ileż to razy widziałem go w trudnych chwilach życia, a zawsze, jakiejkolwiek natury były te
trudności, zawsze znajdował z nich wyjście przez poprzednie skupienie w sobie ducha, które mu
dawało potem natchnienie, a w nim znajdował zawsze sposoby rozwiązania tych trudności325.

Niewiarowicz

nie

polemizował

wprost

z

opiniami
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sądami,

jakie

były

rozpowszechniane o Mickiewiczu, ale tworząc jego wizerunek, wyraźnie pamiętał, czemu
musi stawić opór. Odpowiadał na spreparowaną przez Gąsiorowskiego charakterystykę poety:
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[…] wszyscy obcy, którzy zbliżali się do Adama i przebywali w jego towarzystwie, musieli być
ostrożnymi, ażeby w rozmowie nie poruszać lekceważąco rzeczy, które on cenił. Ci, którzy w obejściu
się swoim nie mieli naturalnej prostoty i swobody, eleganci sztywni i nadskakujący zachowujący się
etykietalnie, nie mieli nigdy jego łaski, nie rad z nimi przystawał i nie rad rozmawiał. Wobec takich
ludzi przesadnych, nienaturalnych, kłamstw noszących w sobie, zachowywał pogardliwe milczenie.
Natrętników, którzy przybywali tylko po to do niego, ażeby się potem mogli chwalić, iż byli u
Mickiewicza i rozmawiali z nim, nie dopuszczał do siebie326.

Wspomnienia Niewiarowicza zawierają wiele nieznanych w latach siedemdziesiątych
XIX wieku szczegółów z biografii Mickiewicza. Mają strukturę wyraźnie dialogiczną.
Odnoszą się do wielu sądów o Mickiewiczu, których autor wspomnień nie akceptował.
Dlatego powracał do wielu wątków wcześniej podejmowanych, by przedstawić je ze swojej
perspektywy (relacje z Rosjanami, sprawa powstania listopadowego, kwestia Konrada
Wallenroda).
Niewiarowicz oczywiście korzystał ze strategii przemilczeń, zresztą sam zastrzegał, że
będzie pisał tylko o tym, czego był świadkiem, lub o czym mu opowiedział sam poeta. Warto
zwrócić uwagę, że powracającym wątkiem w jego wspomnieniach było przypominanie
trudnych relacji Mickiewicza z emigracją, niemożności porozumienia zarówno po upadku
powstania listopadowego, także po zawiązaniu się Koła Sprawy Bożej, ale również i po jego
rozłamie. Autor wspomnień, idealizując Mickiewicza, odsłaniał rzeczywisty dramat jego
życia – poczucie niezrozumienia i samotności.
O charakterze przywoływanych wspomnień w dużej mierze zadecydował jego
odbiorca. Autor założył we wstępie, że będzie mówił „o wielkim człowieku i ulubionym
narodowym poecie”327, nie posługując się wzniosłym stylem. W duchu Mickiewiczowskim z
prostotą opowiadał o człowieku – jak mówił – niepospolitym. Nie taił ani jego doświadczenia
biedy, ani trudnych relacji z emigracją. Nie pominął tematów tabu, ale i nie wdawał się w
szczegóły, by nie zagłuszyć tego, co – jego zdaniem – było konieczne w modelowaniu
portretu przeznaczonego dla młodego odbiorcy. Dlatego skupił uwagę na Mickiewiczu –
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człowieku, który do końca walczył o sens swego życia i narodowym wieszczu, którego
dramatem życia była niemożność porozumienia się z emigracją.

Zestawiając ze sobą zarysy biograficzne z lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i
siedemdziesiątych z relacjami wspomnieniowymi, pochodzącymi z tych samych lat, można
wskazać dość istotną między nimi różnicę. Widać to szczególne wyraźnie w narracjach
wspomnieniowych, w których autorzy próbują opowiedzieć o życiu Mickiewicza w
rozleglejszej perspektywie czasowej, z dążeniem do podsumowania. Do tego typu zapisów
zaliczyć można na przykład tekst Adam Mickiewicz. Rys biograficzny, złożony ze wspomnień i
wrażeń Fontille’a, Listy (1875) Lenartowicza, także Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu
(1878) Niewiarowicza. Porównując je z tekstami literaturoznawczymi, na przykład
Estreichera i Gąsiorowskiego, warto zauważyć, że pierwsi ceniąc twórczość i geniusz, sądzili,
że wielkość Mickiewicza najpełniej ujawnia się w tym, jakim stał się człowiekiem, drudzy z
kolei uważali, że wielkość Adama tworzą jego literackie dzieła, a poetyckie milczenie
świadczy o życiowej klęsce.
Zapisy wspomnieniowe były w rozmaity sposób wykorzystywane zwłaszcza w latach
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku. Posługiwano się nimi głównie w celu
popularyzacji biografii Mickiewicza. Taką właśnie funkcję pełnić miała propozycja
Władysława Bełzy Kronika potoczna i anegdotyczna z życia Adama Mickiewicza (1884) –
rodzaj antologii, składającej się z fragmentów, pochodzących z rozmaitych tekstów
wspomnieniowych, które odsłaniały anegdotyczną

wersję życiorysu

poety.

Autor

zrezygnował z własnej narracji i zaproponował zbiór fragmentów rozmaitych tekstów o
autorze Grażyny, głównie wspomnień. Uporządkował je tematycznie i podzielił na sześć
części. Cztery dotyczyły życia poety: dzieciństwa i młodości; podróży po Europie; emigracji
oraz wyjazdu na Wschód. Dwie kolejne zatytułował: Charakterystyka poety. Aforyzmy, myśli
i zdania jego. Dopełnienia oraz Listy o Adamie Mickiewiczu do Władysława Bełzy. Można
dodać, że kompozycja ta była dość charakterystyczna dla narracji wspomnieniowych, do
których obok materii stricte wspomnieniowej wprowadzano charakterystykę. Tak właśnie
ułożył swą opowieść na przykład Alojzy Niewiarowicz. Inspiracją dla tego typu tekstów,
także dla Kroniki Bełzy, było pogłębiające się w latach siedemdziesiątych zainteresowanie
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życiem „potocznym” poety. Autor zebrał „przeszło 300 faktów i szczegółów”328. Zestawiając
ze sobą rozmaite epizody z życia Mickiewicza opowiadane przez Odyńca, Gorecką,
Lenartowicza, Siemieńskiego, Niewiarowicza, tworzył swoistą panoramę biograficznych
miniatur, mających zmniejszyć dystans wobec poety przedstawianego w najróżniejszych,
także codziennych sytuacjach. Propozycja Bełzy uzmysławiała bogactwo materii i
możliwości ujęcia portretu poety. Nadto kierowała uwagę na szczególnie dla czytelnika
ciekawe aspekty biografii, odsłaniając ich anegdotyczny charakter. Bełza w ten sposób
„popularyzował

żywot”

Mickiewicza.

Zwracał

uwagę

nie

tylko

na

konieczność

przywoływania jego istnienia we wspomnieniu, ale i potrzebę szukania formy, by ów sposób
uobecniania Mickiewicza w słowie był dla czytelnika atrakcyjny. W latach osiemdziesiątych
pojawiały

się

propozycje,

które

wykorzystywały

teksty

wspomnieniowe

dla

sfabularyzowanych opowieści o Mickiewiczu. W taki sposób wykorzystał materię
wspomnieniową Tretiak, pisząc Mickiewicza w Wilnie i Kownie. Podobną poetyką posłużył
się także Jan Siemieński, który kompilując ze sobą wspomnienia Ankwiczówny i Odyńca,
uformował opowieść o miłości i podróżach Ewy i Adama (Ewunia. (Henrietta Ewa z hr.
Ankwiczów 1-voto Sołtykowa, 2-voto Kuczkowska) 1810 – 1879 . Szkic na podstawie
dzienników, albumów i innych papierów pośmiertnych. Z portretem Ewuni, Lwów 1888.
Wspomnienia najczęściej pisane były ze świadomością, że tworzą rodzaj fundamentu
dla mającej dopiero powstać pełnej biografii Mickiewicza, to znaczy według obowiązującej
wówczas formuły, uwzględniającej kolejne etapy jego życia od narodzin do śmierci; także
takiej, która wykraczałaby poza już istniejące kronikarskie zarysy wczesnych tekstów
biograficznych, obszerniej rozpoznawałaby kontekst kulturowy, wreszcie zarysowałaby
osobowość poety zgodnie z preferowaną w XIX wieku modą na tworzenie portretu. Pierwszą
taką próbą usystematyzowania i uporządkowania zgromadzonej wiedzy o Mickiewiczu była
książka Piotra Chmielowskiego Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki wydana w
1886 roku. Wydaje się, że ona właśnie zamyka pierwszy etap formowania się biografii poety
w XIX wieku.
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W. Bełza, Wstępne słowo, w: tegoż, Kronika potoczna i anegdotyczna z życia Adama Mickiewicza,

dz. cyt., s. 7.
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Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki Piotra
Chmielowskiego. O próbie formowania pełnej biografii

Pracę329 Chmielowskiego pod tytułem Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki
(1886) można potraktować jako rodzaj podsumowania pierwszego etapu formowania się
biografii Adama Mickiewicza w XIX wieku. Już wcześniej podejmowane były próby
schwytania jej w całość (Estreicher, Siemieński)330, ale Chmielowski korzystał ze znacznie
329

Józef Kallenbach w recenzji biografii Chmielowskiego podkreślał: „Ogólnie odczuwano od dawna

brak monografii, która by przedstawiła w całokształcie postać największego naszego poety” (J.
Kallenbach, Ze stołu redakcyjnego, „Kurier Warszawski” 1886, nr 47, s. 1).
330

J. Kallenbach, Przedmowa, w: tegoż, Adam Mickiewicz, t. I, Kraków 1897, s. IX. Oczywiście

wcześniej został wydany Rys biograficzny (1863) Karola Estreichera, który w szczególny sposób
został wyróżniony przez Kallenbacha jako „pierwsza próba syntezy biograficznej” (tamże, s. VIII),
jednak aż do roku 1886 nie pojawiła się żadna monografia, ujmująca życie i dzieło poety w „całość”.
Trzeba też za Kallenbachem powtórzyć, że szkice wydane do czasu omawianej biografii
Chmielowskiego dotyczyły w głównej mierze życia Mickiewicza. Podkreślając ową „przewagę
materiału biograficznego” (tamże, s. VII), Kallenbach zwrócił uwagę na fakt, „że nikt wówczas nie
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rozleglejszego materiału, zapisanego nie tylko w kolejno wydawanych zarysach
biograficznych oraz propozycji Józefa Tretiaka331, sięgał również do korespondencji, a przede
wszystkim do dokumentów dotąd niewykorzystanych. Pozwoliło mu to rozbudować kontekst
kulturowy, obszerniej opowiedzieć w porównaniu na przykład z Gąsiorowskim332 i
Tretiakiem o roli Uniwersytetu Wileńskiego w rozwoju polskiej kultury. Przywoływał także
fakty dotąd nieobecne w narracjach biograficznych, na przykład szczegółowo opowiedział o
końcowym, uniwersyteckim egzaminie Mickiewicza z literatury, także o jego staraniach o
naukowy wyjazd za granicę czy pracę w liceum krzemienieckim. Znacznie też staranniej,
również dzięki zgromadzonym przez swoich poprzedników materiałom, porządkował w
układzie chronologicznym utwory Mickiewicza, które analizował, nierzadko interpretował, w
każdym razie wykraczał poza popularne w większości prac streszczenia. Spróbuję
skonfrontować Chmielowskiego sposób ujęcia wizerunku Mickiewicza oraz jego twórczości z
odsłonami prezentowanymi w szkicach wydanych wcześniej. Przedstawię, jaki punkt
widzenia

prezentował,

by

w

konsekwencji

zarysować

kierunek

rozwoju

dziewiętnastowiecznego żywotopisarstwa.
Chmielowski informował czytelnika o celach pracy:
Zadaniem zarysu niniejszego nie jest rozwiązanie zagadki gieniuszu, ale tylko wskazanie tych
faz kolejnych, w jakich gieniusz Mickiewicza na zewnątrz się objawiał, oraz warunków, wśród
których one następowały po sobie.
Z czcią i obawą przystępuję do pracy, z czcią, bo mam mówić o tym, który był jakoby sercem
narodu; z obawą, bo nie wiem, czy spełnić potrafię godnie nie tylko zamiar, ale i obowiązek333.

miał odwagi ani ochoty naruszyć ostrzem krytycznym wspaniałą szatę królewskiej spuścizny” (tamże,
s. VIII). Wśród prac krytycznych historyk literatury wymienił Korespondencję Mickiewicza (studium)
Juliana Klaczki, Dziady Mickiewicza: krytyczny rozbiór zasadniczych idei poematu (Poznań 1863)
Wojciecha Cybulskiego oraz Religijność i mistykę w życiu i poezjach Adama Mickiewicza Lucjana
Siemieńskiego; wyróżnił monografię Józefa Tretiaka pt. Mickiewicz w Wilnie i Kownie. Życie i poezja
– jako przykład „rozbioru estetycznego” (tamże, s. VIII), w którym fakty biograficzne połączono
„psychologiczną nicią rozwoju duchowego poety” (tamże, s. IX).
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J. Tretiak, Mickiewicz w Wilnie i Kownie. Życie i poezja, t. 1–3, Lwów 1884.
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A. Gąsiorowski, Adam Mickiewicz i pisma jego do 1829 roku, Kraków 1872.
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P. Chmielowski, Wstęp, w: tegoż, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. I, Kraków–

Warszawa 1886, s. 11. (Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania z wyjątkiem Przedmowy, którą
Chmielowski dopisał do wydania drugiego). Warto zwrócić uwagę, że pisanie o autorze Pana
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Warto zwrócić uwagę na postawę autora, który nazwał tajemnice ludzkiego życia zagadką.
Wydaje się, że w ten sposób sugerował możliwość jej rozwiązania, choć on sam się tego
zadania nie podjął. Chmielowski-pozytywista ową chwilową niemożność poznania wiązał z
brakiem naukowych narzędzi, które – w jego przekonaniu – w przyszłości będą dostępne:
„[…] przy dzisiejszym stanie nauki gienialność trzeba przyjąć po prostu za fakt, którego
wyjaśnić naprawdę jeszcze nie potrafimy”334.
W tej wstępnej wypowiedzi ważna wydaje się przede wszystkim deklaracja pokazania
kolejnych etapów rozwoju „geniuszu” Mickiewicza, czyli uchwycenia przemian twórczości
poety. Chmielowski w tym względzie nawiązywał do Estreichera335, który już w latach
sześćdziesiątych XIX wieku proponował model dynamicznej biografii. Chmielowski,
podobnie jak Tretiak, wykorzystywał metodologię nauk przyrodniczych. Jego praca może być
dowodem na to, że pod koniec XIX stulecia polska biografia pozostawała pod silnym
wpływem teorii ewolucjonizmu336. Chcąc jak najdokładniej przedstawić drogę rozwoju poety,
przywoływał i charakteryzował czynniki, mające wpływ na proces przemian. Zanim zaczął
Tadeusza Chmielowski pojmował w kategorii obowiązku podobnie, jak inni piszący o poecie. Słowo
wstępne badacza przypomina w szczególności fragment książki Alojzego Ligęzy Niewiarowicza,
który tak rozpoczynał Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu: „[…] zdawało mi się słusznie czy
niesłusznie, że ciąży na mnie obowiązek wyjawienia tego, co o nim [o Mickiewiczu] wiem, […]. Mam
więc mówić o wielkim człowieku i o ulubionym narodowym poecie, którego pamięć zdaje się coraz
głębiej przenikać serca polskie. I w jakimże tonie mam się wywiązać z tego zadania? Czy z powagą
uczonego i w charakterze biegłego krytyka? Czy z blaskiem i znajomością sztuki krasomówczej?
Żadnej z tych zalet nie posiadam, i to tak dalece, że gdy dostrzegłem, jakich rozmiarów może
dosięgnąć moje opowiadanie, z obawy zaledwie żem się nie cofnął i dlatego na wstępie zaraz proszę o
pobłażliwość” (A.L. Niewiarowicz, Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu, s. 1–2). Oprócz
„obowiązku” oraz „obawy” pojawia się u Chmielowskiego także podobny sposób przedstawiania
Mickiewicza, zdobywającego ludzkie serca: „gieniusz, który serca nie tylko Litwy, ale całej Polski
wszechwładnie podbił” (P. Chmielowski, Wstęp, dz. cyt., s. 10).
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P. Chmielowski, Wstęp, dz. cyt., s. 10.
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K. Estreicher, Adam Mickiewicz. Rys biograficzny, Wiedeń 1863.
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Pisała o tym np. Anita Całek: „Na sposób przedstawienia biografii Mickiewicza mocno wpłynęły

idee popularne w metodologii pozytywistycznej, przede wszystkim przekonanie o wszechobecności
praw ewolucji w życiu osobniczym i społecznym (na wzór ewolucji organizmów żywych)” (A. Całek,
Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki. Biografia naukowa, dz. cyt., s. 77).
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pisać o życiu i dziełach poety, zarysował we Wstępie tło historyczno-kulturowe dla swej
opowieści. Opowiedział o Litwie – ziemi, na której urodził się i wychował Mickiewicz337.
Zajmował go jej rozwój cywilizacyjny, w tym przede wszystkim sfera kulturowa.
Opowiedział o roli wileńskiego uniwersytetu zwłaszcza w latach 1815–1822338, a więc w
czasie studiów Mickiewicza. Ów wątek był już podejmowany, na przykład przez Estreichera,
Gąsiorowskiego, także Tretiaka, którego propozycję Chmielowski znacznie rozbudował,
odwołując się zwłaszcza do uniwersyteckich dokumentów. Zarysowany plan rozwoju kultury
(czasopism, teatru, towarzystw) odsłaniać miał warunki sprzyjające formowaniu się
umysłowości i talentu poetyckiego Mickiewicza:

gienialnej jego [Mickiewicza – K. Ch.] indywidualności nie tłomaczą nam oczywiście przytoczone tu
dane z dziejów stopniowego rozwoju umysłowych i twórczych uzdolnień na Litwie, […] ale możność
ukazania się takiej gienialnej indywidualności na Litwie dopiero w obecnym, a nie w poprzednich
stuleciach okazuje się z tych danych wyraźnie. Gieniusz Adama Mickiewicza pojawił się wówczas,
gdy stopień oświaty wzniósł się na Litwie, chwilowo przynajmniej, wyżej niż w którejkolwiek z
innych prowincji Rzeczypospolitej, pojawił się nagle, lecz po wiekowych przygotowaniach i próbach,
których rezultaty częścią bezwiednie, częścią świadomie odziedziczył; pojawił się w chwili, gdy
wielostronnie, lubo z miernym po większej części talentem, występowały całe szeregi wierszopisów i
poetów w jego stronach rodzinnych, wśród tych samych okoliczności zewnętrznych i pod
jednakowym wpływem atmosfery duchowej. Mickiewicz pozostawił daleko poza sobą nie tylko tych
współrodaków swoich, którzy na tej samej co on występowali widowni, nie tylko spółczesnych [!]
sobie w innych dzielnicach kraju, ale w ogóle wszystkich, jacy byli przed nim i po nim; – nie od razu
jednakże339.
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Ów wstęp znalazł uznanie współczesnych Chmielowskiemu krytyków. Jeden nich tak pisał:

„Trafnie, jasno, z głęboką świadomością czasów i ludzi opisuje pan Chmielowski wśród jakich
umysłowych i społecznych znajdowała się Litwa warunków między 1815 a 22 rokiem; czym było
Wilno w owej epoce i w jak wysokim stopniu uniwersytet wileński przyczyniał się do rozkrzewiania
oświaty na cały kraj” (A.M.L., Z przeszłorocznej literatury mickiewiczowskiej, „Przegląd
Powszechny” 1886, t. 9, s. 370).
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Wydaje się, że Chmielowski nawiązał tu do L. Siemieńskiego, który szczególnie podkreślał fakt, iż

romantyzm rozwinął się najpierw w Wilnie, omijając Warszawę (zob.: L. Siemieński, Portrety
literackie, dz. cyt., s. 156).
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P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. I, s. 10–11.
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Chmielowski, podobnie jak Tretiak, interesował się warunkami, w jakich formowała
się osobowość Mickiewicza, ale brał również pod uwagę jego naturalne predyspozycje, które
ostatecznie uczyniły go wyjątkowym poetą. Przekonany, że „największe nawet geniusze
prawom organizmów ulegać muszą”340, opowiadał o jego życiu, odsłaniając mechanizmy,
które miały wpływ na rozwój twórczości. Za wyjątkowo ważny w procesie kształtowania się
osobowości uznał okres dzieciństwa, dlatego poświęcił mu wiele uwagi 341. Powtarzał za
innymi biografami, że ojciec poety pisywał wiersze; przywołał ludowe opowieści, które miały
rozbudzić wyobraźnię małego Adama; podkreślał też – to nowy wątek w zarysie
biograficznym – rolę, jaką w kształtowaniu charakteru miało dorastanie poety na prowincji, w
bliskości z przyrodą. Wykorzystując ów punkt widzenia, porównywał „równoważną” naturę
Mickiewicza z „brakiem harmonii w wielkich przymiotach ich [Słowackiego i Krasińskiego –
K. Ch.] ducha”342. Biograf nie uzależniał bynajmniej talentu poetyckiego autora Ballad i
romansów jedynie od czynników zewnętrznych. Wiązał go także z predyspozycjami
wrodzonymi:

Nie znaczy to naturalnie, jakoby stosunki prowincjonalne miały własność wytwarzania umysłów
harmonijnie rozwiniętych. Rzecz oczywista, iż gdyby Adam Mickiewicz nie miał wrodzonych
zdolności, byłby się wykształcił na człowieka podobnego do braci swoich, którzy rośli wśród takichże
jak i on warunków; ale posiadając je, mógł je wśród tych warunków rozwijać powoli wprawdzie, ale
równomiernie, gdyż nie były one sztucznie drażnione, jednostronnie pobudzane343.

340

Tamże, t. I, s. 11.

341

Chmielowski uważał, że „okres, w którym najcenniejszą część wiedzy naszej zdobywamy”, to czas

do lat dziewięciu (t. I, s. 29). W Przedmowie do wydania drugiego swej monografii dodawał: „Mógłby
ktoś zrobić uwagę, zasadzie równomierności przeczy obszerne stosunkowo rozpatrywanie okresu
młodzieńczych lat Mickiewicza, w porównaniu ze szkicowym nieco przedstawieniem lat jego
dojrzałych. Na to pozwolę sobie odpowiedzieć, że wyrabianie się umysłu w jego fazach początkowych
musi być przedstawione dokładniej, aniżeli ten okres życia, kiedy charakter i talent już się ustalił (P.
Chmielowski, Przedmowa, w: tegoż, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. I, Warszawa–
Kraków 1898, s. 2).
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P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. I, s. 30.
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Tamże, t. I, s. 30.
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Chmielowski nawiązywał do rozpoznań Estreichera, także Tretiaka, którzy ujmowali
twórczość Mickiewicza w rozwoju i wskazywali na stopniowe „przeobrażenie ducha
poetyckiego”344. Chmielowski, podobnie jak oni, krytycznie odnosił się do wczesnych
utworów poety:

Wszystkie te próbki, przechowane przez tradycję, dowodzą tylko powoli rozwijającej się
skłonności do poezji i zamiłowania do niej, ale nie świadczą bynajmniej o przedwcześnie wybujałym
talencie; dowodzą owszem, że Mickiewicz zarówno w czasach szkolnych, jak i później, podlegał
prawom normalnego rozwoju, zaczynał od rzeczy drobnych i małoznaczących, stopniowo podnosząc
się na coraz to wyższe szczeble udoskonalenia345.

Więcej, odsłaniał „zwyczajność” młodego Mickiewicza. Przypominał, że nie był wcale
prymusem346, a w literackim konkursie już jako dziewiętnastoletni student… nie został
nagrodzony. W ten sposób sugerował że jego umiejętności pisarskie dopiero się kształtowały,
dlatego w analizie dzieł zwracał uwagę na postępy, odkrywając stopniową przemianę
upodobań estetycznych poety. Rozpoczął od pierwszego drukowanego utworu Mickiewicza –
Zimy miejskiej347. Podjął też za Tretiakiem wątek związany z zainteresowaniem Mickiewicza
twórczością Stanisława Trembeckiego. Zajął się poety komentarzem do Zofiówki. Pisał, że
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K. Estreicher, Adam Mickiewicz. Rys biograficzny, s. 27. Estreicherowską myśl rozwinął Józef

Tretiak, który w 1884 roku przedstawił stopniowy proces wychodzenia Mickiewicza ze „stanu ryby”
(J. Tretiak, Mickiewicz w Wilnie i Kownie. Życie i poezja, t. 1, s. 15) lub też – jak się wyraził – ze
„stanu zwierzęcia” (tamże, s. 63). Później, już po wydaniu monografii Chmielowskiego, podobne
stanowisko zajął Teofil Ziemba w pracy Młodość Mickiewicza. Obraz pierwszych wpływów na rozwój
umysłu i charakteru (Kraków 1887). Zwracał on uwagę, że pierwsze próby poetyckie Mickiewicza nie
świadczyły o „wielkości” i zastanawiał się, kiedy w Mickiewiczu „obudził się” talent (T. Ziemba,
Młodość Mickiewicza. Obraz pierwszych wpływów na rozwój umysłu i charakteru, dz. cyt., s. 50). Do
ewolucjonizmu nawiązywał także Kallenbach. Autor Adama Mickiewicza (Kraków 1897) przedstawiał
kolejne fakty z życia poety, układając je w ciąg przyczynowo-skutkowy, by odsłonić w ten sposób
proces rozwoju jego duchowości.
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P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. I, s. 45.
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Tamże, t. I, s. 41.
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Analizując utwory Mickiewicza, Chmielowski prostował pomyłki poprzednich biografów, np.

błędną datę wydania Zimy miejskiej (31 sierpnia 1818), którą podawał Tretiak. Chmielowski pisał zaś
o 31 października. (Tamże, t. I, s. 125).
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Mickiewicz: „bezgranicznym uznaniem darzył Trembeckiego nawet w chwili, gdy pod
całkiem innymi wpływami miał wystąpić jako twórca nowego kierunku poezji polskiej”348.
Zainteresowanie wczesnymi tekstami łączył Chmielowski z próbą uchwycenia momentu
zwrotu ku romantyzmowi. Uważał, że Żeglarz zapowiadał nową fazę w rozwoju talentu
poety. Zwrócił też uwagę na pomijaną w dziewiętnastowiecznych zarysach biograficznych
balladę

Romantyczność.

Chmielowski

narzucił

jej

pozytywistyczny

światopogląd,

umożliwiający tajemnicę doświadczenia bohaterki wyjaśnić wiedzą naukową. Interpretował
widzenie Karusi na podstawie teorii Hipolita Taine’a, według której nadmiernie pobudzona
uczuciowość doprowadza umysł do obłędu, wskutek czego osoba chora doznaje halucynacji i
tak, jak bohaterka Romantyczności, może „zobaczyć” ducha ukochanego349. Autor monografii
przekonywał, że Mickiewicz w podobny sposób rozumiał przedstawiony w utworze problem:
„Jako wychowaniec uniwersytetu, którego profesorami byli przeważnie ludzie »wieku
oświeconego«, nie wierzył on oczywiście w te duchy, świtezianki i upiory, jakie w balladach
swoim czytelnikom przedstawiał”350. Biograf ignorował wyznanie narratora, który mówił
jedynie, że wierzy, iż Karusia może widzieć zmarłego ukochanego, podobnie jak deklarację
poety: „Czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko”. Ignorował również
fakt, że Mickiewicz nigdzie nie nazwał bohaterki obłąkaną, że próbował uchwycić tajemnicę
ludzkiego wnętrza, a doświadczenie miłości traktował jako rodzaj poznania, przekraczający
rozumowe

granice.

Chmielowski-pozytywista

posłużył

się

zdroworozsądkowymi

argumentami. W jego optyce absolwent uniwersytetu nie mógł wierzyć w gusła i zabobony.
Traktował rzecz realistycznie, nie dostrzegał metafory. Czytał romantyczną balladę przez
pryzmat swego pozytywistycznego nastawienia, oddalając się od „ducha” tekstu. Innymi
słowy proponował lekturę zgodną z oczekiwaniami swego pokolenia, odrzucającego
romantyczny światopogląd.
Stanowisko Chmielowskiego szczególnie wyraźnie manifestowało się w rozważaniach
dotyczących kreacji bohaterów, których utożsamiał, zgodnie z genetyczną modą, z autorem
dzieł. Jednak, podobnie jak Tretiak, zachowywał w tym względzie pewien dystans.
Zwracając uwagę na podobieństwo postaci z autorem, wskazywał, że Mickiewiczowi udało

348

Tamże, t. I, s. 216.

349

Tamże, t. I, s. 230.

350

Tamże, t. I, s. 234.
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się jednak zapanować nad uczuciami i wstrzymać stan zupełnego „obłędu”. Opowiadając o IV
części Dziadów, pisał:
[…] w głębi jego duszy wrzały namiętności silne i gwałtowne, które będąc powstrzymywane
rozsądkiem w swoich objawach zewnętrznych, wobec ludzi, tym dobitniej i dotkliwiej występowały w
samotnych rozmyślaniach, przechodząc wszystkie fazy swego natężenia od szalonego wylewu w
słowach, powierzanych niemym świadkom natury lub martwym ścianom pokoju, aż do milczącej
rozpaczy i chwilowego obłąkania351.

Dostrzeganie różnic w kreacji postaci z ich pierwowzorem-autorem miało swe głębsze
przyczyny. Chmielowski podporządkowywał narrację biograficzną pewnemu zamysłowi.
Przedstawiając ewolucję twórczości poety, sugerował, że zmierzać miała ku realizmowi.
Przemianę wiązał z rozwojem Mickiewiczowskiego geniuszu. W tej optyce II i IV część
Dziadów traktował jako wyraz przejściowej fazy doskonalenia umiejętności pisarskich poety:
„Ponieważ Mickiewicz nie mógł jeszcze opanować ulotnych, nieujętych, nie dobrze się z sobą
wiążących pomysłów, które rojnie wprawdzie powstawały w głowie, ale wyraźnych, ściśle
określonych kształtów nie przybierały, postanowił skorzystać z owej luźnej i swobodnej
formy dramatu fantastycznego […]”352.
Przytoczona wypowiedź odsłania pewną trudność, jaką sprawiał Mickiewicz
komentatorom jego twórczości. Z fragmentaryczną formą IV i III części Dziadów nie radziła
sobie większość autorów tworzących zarysy biograficzne, do tego stopnia, że nie
akceptowano Mickiewiczowskiej numeracji i na przykład nazywano III część Dziadów
czwartą, zgodnie z porządkiem numerycznym, nie zaś ustanowionym przez autora353. Wydaje
się, że także Chmielowski nie umiał dostrzec nowatorstwa Mickiewiczowskiego dramatu, tak
zresztą jak wielu jego poprzedników, ponieważ nie akceptował „rozwichrzonej” formy
romantycznej. Stanowczo opowiadał się za harmonijną kompozycją, którą nazywał
doskonałą.
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Tamże, t. I, s. 269–270.

352

Tamże, t. I, s. 256.
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Taką numeracją posługiwał się W.K. Wójcicki, Wspomnienia o życiu Adama Mickiewicza,

Warszawa 1859; także E. Fontille, Adam Mickiewicz. Rys biograficzny, złożony ze wspomnień i
wrażeń, Kraków 1863.
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Za „utwór doskonały pod każdym względem, […] arcydzieło gieniuszu”354, podobnie
jak Gąsiorowski, uznał Chmielowski Pana Tadeusza. W jego przekonaniu dzieło było
dowodem „harmonijnego zespolenia wszystkich wielkich potęg duchowych”355 poety. W
owej formie utworu widział dojrzałość Mickiewiczowskiego charakteru. Zastanawiał się nad
tym, w jaki sposób poecie udało się napisać „wielkie” dzieło w okresie niesprzyjającym
tworzeniu. Próbował wzbogacić jego portret, wykorzystując perspektywę psychologiczną.
Opowiadał, podobnie jak wcześniej Julian Klaczko356, o doświadczeniach Mickiewicza
związanych z chorobą i śmiercią przyjaciela-Garczyńskiego oraz trudami życia na
emigracji357:

354

P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. II, s. 198–199.

355

Tamże, t. II, s. 199.

356

J. Klaczko, Korespondencja Mickiewicza (studium), Paryż 1861.

357

Nurt pisania o życiu duchowym Mickiewicza inspirowany psychologizmem rozwinął się później w

latach 90. XIX wieku. Trzeba wymienić przede wszystkim biografię J. Kallenbacha Adam Mickiewicz
(Kraków 1897). Autor kolejnej „wielkiej” monografii poety, nawiązując do swojego poprzednika,
postanowił opowiedzieć o rozwoju duchowości Mickiewicza. Twierdził bowiem, że co prawda
Chmielowski poruszył „problem psychologicznej analizy poezji na tle życia” autora Dziadów, ale
„biografia tam jeszcze przeważa nad rozbiorem literackim”, a „wizerunek duchowy z konieczności
stał się nieco mglisty” (J. Kallenbach, Przedmowa, dz. cyt., s. IX). Chcąc pozbawić portretu
Mickiewicza owej „mglistości”, Kallenbach wyznaczył sobie literaturoznawczy cel, który
szczegółowo określił w Przedmowie: „Wizerunek duchowy Poety skreśliłem na tle życiorysu, jak
najbardziej zwięzłego. […] Sądziłem zawsze, że biografia jest niezbędna w organizmie książki, jak w
ciele człowieka kościec, ale też tak jak on powinna być – niewidoczna. Głównym natomiast zadaniem
mej książki jest przedstawienie powolnej, lecz stałej ewolucji duchowej Adama Mickiewicza w ciągu
jego żywota” (tamże, s. XI). Warto dodać, że Kallenbach zauważył pewną niekonsekwencję pracy
Chmielowskiego, pisząc o przewadze części biograficznej nad literaturoznawczą. Tymczasem
Chmielowski zamierzał „równomiernie obrobić obie strony życia i działalności Mickiewicza: na tle
biograficznym przedstawić stopniowy rozwój ducha poety i widomych śladów tego rozwoju w jego
utworach natchnionych” (P. Chmielowski, Przedmowa, w: tegoż, Adam Mickiewicz. Zarys
biograficzno-literacki, dz. cyt., t. I, s. 2). Ciekawe, że Chmielowski ocenił biografię Kallenbacha
odwrotnie – zauważając, że ów opowiedział o Mickiewiczu tak, jak założył w Przedmowie, czyli w
głównej mierze o jego twórczości, o życiu zaś tylko wtedy, gdy analizował dzieła (tamże, s. 1). Innym
przykładem pracy poświęconej duchowości poety może być książka Adama Bełcikowskiego Adam
Mickiewicz. Psychologistyczny wizerunek poety (1898).
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Chcąc zrozumieć choć w części to zastanawiające zjawisko psychiczne, potrzeba przede
wszystkim pamiętać, że tylko na całkiem bierne istoty stanowczo i bezwarunkowo oddziaływują
wypadki zewnętrzne, że przeciwnie duchy potężne i dzielne, do jakich należał nasz poeta, lubo ulegają
naturalnie wpływowi otoczenia, potrafią przecież utrzymać swą samodzielność w tej mierze i tym
zakresie, jaki im stopień ich talentu, lub gieniuszu i charakteru naznacza358.

Uczuciowości, chaosowi i bujnej wyobraźni poety wieku młodzieńczego autor monografii
przeciwstawiał równowagę, spokój i rozsądek dojrzałego Mickiewicza. Ubolewał, że ów stan
„harmonii”

trwał

krótko,

zburzony

bowiem

został

ponownym

„rozbudzeniem

emocjonalności” – zwrotem ku Towiańskiemu359. Chmielowski, ujmując biografię
ewolucyjnie, przeświadczony był, że Mickiewicza droga twórcza prowadziła ku dziełu
doskonałemu. Był nim w jego przekonaniu właśnie Pan Tadeusz. Z tego powodu poświęcił
mu wyjątkowo dużo miejsca, traktując utwór jak wyraz najwyższego duchowego rozwoju
poety, który poświadczać miała doskonała forma dzieła. Pisał, że świat Pana Tadeusza jest
wspaniałym odwzorowaniem rzeczywistości, co czyni go „żywym”, a przez to
„nieśmiertelnym”360 i że geniusz Mickiewicza sięgnął zenitu. Niebagatelną rolę w ocenie
Pana Tadeusza odegrało przekonanie Chmielowskiego, że dzieło Mickiewicza jest
zapowiedzią realizmu361 w polskiej literaturze:
A. Całek psychologii w biografiach Adama Mickiewicza poświęciła rozdział swej pracy (zob.:
taż, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki. Psychobiografia naukowa, dz. cyt., s. 75–116).
358

P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. II, s. 200.

359

O Panu Tadeuszu jako najdoskonalszym dziele Mickiewicza pisał później Stanisław Tarnowski:

„dusza Mickiewicza stała na zenicie” (S. Tarnowski, Adam Mickiewicz. Życie i dzieła. Zarys
biograficzny, Petersburg 1898, s. 70). Wydaje się, że odwoływał się do Chmielowskiego także wtedy,
gdy wspominał o krótkim czasie trwania poety „na zenicie”: „Po Tadeuszu jego myśl znowu schodziła
czasem na drogi błędne” (tamże).
360

P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. II, s. 202.

361

Już Estreicher zwracał uwagę na to, że Mickiewicz, jak żaden z wielkich poetów romantycznych

umiał trzymać w ryzach swoją wyobraźnię: „Poeta wsparty ogromem wiedzy naukowej umiał
pogodzić wybuchy natchnienia ze skończonością formy […]. Ten talent trzymania fantazji na wodzy,
ta umiejętność ugrupowania bogactw fantazji, jest najlepszą wskazówką jeniuszu poety”. Estreicher
jednak, w przeciwieństwie do Chmielowskiego, uwagi te odnosił także do dramatu romantycznego.
Nie dzielił utworów na te o rozwichrzonej formie i te o doskonałej, zdążające ku realizmowi, w: Adam
Mickiewicz. Rys biograficzny, s. 4. Także Lenartowicz w swej refleksji o formie dzieł Mickiewicza
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W Mickiewiczu możność do przemiany z romantyka w realistę istniała od samego zarania
twórczości. Rozpoczął on nie od podmiotowych wylewów uczucia indywidualnego, ale od obrazka
zdjętego z życia w sposób przedmiotowy (Zima miejska) oraz od pieśni lirycznych, wypowiadających
uczucia ogólniejsze, przez pewną grupę ludzi podzielane (utwory filomackie i filareckie). Następnie,
w czasach najnamiętniejszego rozbujania uczuć i fantazji, kiedy go Schiller i Byron „rozpoili” tak, iż
szukał „najmocniejszych trunków”, zawsze obok fantastycznych lub podmiotowych obrazów i
wybuchów umiał zachować spokój, rozsądek i szeroki pogląd na rozmaitość objawów ducha
ludzkiego i interesów świata historycznego lub spółczesnego. Obok ballad pisze „wiersz do Lelewela”
i Warcaby; obok Dziadów umieszcza Grażynę. W Sonetach krymskich niepokój serca koi widokiem
wspaniałych lub groźnych zjawisk przyrody. W Konradzie Wallenrodzie przy ogólnym jaskrawouczuciowym kolorycie umiał utworzyć „powieść Wajdeloty”, tchnącą względnym spokojem. W III
części Dziadów wreszcie obok improwizacji, widzeń, chóru duchów znajdują się sceny wzięte wprost
z życia rzeczywistego i nakreślone sposobem realistycznym362.

Chmielowski podporządkowywał swą narrację przekonaniu, że twórczość Adama
Mickiewicza zmierzała ku realizmowi i że właśnie Pan Tadeusz był owym „zenitem”. W tym
ujęciu autor epopei stawał się geniuszem poetyckim – realistą363. Literaturoznawca
pisał, że poeta obdarzony był „kreacyjnym duchem greckim, realnym. […] Jak u Homera bogi czy
ludzie rysowane prostymi liniami od konturu aż do pukla włosów nad czołem, tak u Adama”. (T.
Lenartowicz, List do Władysława Mickiewicza z 18 czerwca 1874 roku, w: tegoż, Listy o Adamie
Mickiewiczu, s. 47). Lenartowicz zwracał więc uwagę na wyrazisty, plastyczny typ obrazowania, który
nazywał „realnym, greckim”. Uwagi te wiązał z całą twórczością poety – ze sposobem obrazowania.
O realizmie pisał również Tretiak odwołując się do ballady Lilie: „Tchnie, jak widzimy, z tej pieśni
silny realizm. Cudowność ani trochę nie miesza tu zwyczajnego biegu spraw ludzkich, zbrodnia i kara
powiązane są z sobą bez wszelkiego pośrednictwa sił wyższych” (J. Tretiak, Mickiewicz w Wilnie i
Kownie. Życie i poezja, t. II, s. 101).
362

P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. II, s. 198. Podobnie utwory

Mickiewicza oceniał Adam Bełckiowski w pracy Adam Mickiewicz. Psychologistyczny wizerunek
poety. Krytykował m.in. Dziady oraz Ballady i romanse, zaś za przejaw bardziej zrównoważonego
usposobienia poety uznał Konrada Wallenroda i Sonety krymskie.
363

Tomasz Sobieraj, opisując ukształtowany przez Chmielowskiego wizerunek Mickiewicza-realisty,

zauważył, że biograf szczególnie podkreślał „wielki rozum” poety, „pojmując go jako dyspozycję
zdroworozsądkową” (T. Sobieraj, Bo „największy wieszcz nasz był realistą”. Mickiewicz
Chmielowskiego, w: Siła komentarza. Romantyzmy literaturoznawców, pod red. J. Borowczyka, W.
Hamerskiego i P. Śniedziewskiego, Poznań 2011, s. 34).
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modelował jego wizerunek zgodnie z charakterem epoki, którą reprezentował. W ujęciu
autora biografii z romantycznej, nadmiernie rozbuchanej osobowości Mickiewicz przeobraził
się, osiągając stan równowagi i opanowania. Dzięki temu mógł napisać harmonijne dzieło –
Pana Tadeusza. Podporządkowanie biograficznej narracji temu założeniu zadecydowało o
strategii pisarskiej Chmielowskiego. Twórczość, którą uznał za wyraz „rozbuchanej
uczuciowości”,

traktował

z

dystansem.

Przedstawiał

uczucie

poety

do

Maryli

Wereszczakówny bez romantycznego rysu dramatyzmu, zacierając ważność owego
doświadczenia w biografii poety364. Opowiedział historię poznania się; pisał o sympatii, o
konwenansowej, utrzymanej w tonie sentymentalnym relacji. Warto zwrócić przy tym uwagę,
że Chmielowski dość często wypowiadał się w sprawach, do których nie miał wglądu. Pisał
na przykład „do żadnych czulszych wyznań nawet nie przyszło” 365. Toteż stan depresyjny
poety w 1820 roku kojarzył ze zdarzeniem związanym z naganą, jaką Mickiewicz otrzymał w
związku z niestawieniem się w terminie do pracy w Kownie366, a przede wszystkim ze
śmiercią matki, nie zaś rozpaczą z powodu ślubu Maryli z Puttkamerem. Opowiadał też o
rozstaniu we właściwym sobie stylu: „Przy rozstaniu, mając odjechać daleko i na długo, prosił
zapewne rozmarzony młodzieniec o jaką drobnostkę, którą mężczyźni wówczas dostawali od
panien bez większych trudności. Otrzymał wtedy »z bladych włosów zawiązkę« i listek
cyprysu […]. Nie był to symbol miłosny, ale pamiątka przyjacielska” 367. To właśnie
charakterystyczny dla Chmielowskiego sposób puentowania spraw, gdzie raczej niemożliwa
była

jednoznaczna

konkluzja.

Autor

miał

tego

świadomość,

dlatego

wyjaśniał:

„Przypuszczenie to opieram na osnowie i szczegółach zawartych w Dudarzu, w którym poeta
odtworzył niewątpliwie własne uczucia”368. W opowieści o Mickiewiczu i Maryli był bardzo
ostrożny.

364

Pod koniec XIX wieku wciąż nie mówiono wprost o romansie Mickiewicza z Marylą

Wereszczakówną. Np. Teofil Ziemba pisał bez ogródek, że jego praca ma charakter „pedagogiczny”,
co nie pozwala mu opowiadać o „wydarzeniach, które zachmurzyć miały drugą połowę młodości
naszego poety” (T. Ziemba, Młodość Mickiewicza. Obraz pierwszych wpływów na rozwój umysłu i
charakteru, dz. cyt., s. 135).
365

P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. I, s. 168.
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Mickiewicz został upomniany przez władze uczelni, ponieważ nie stawił się na czas do pracy w

Kownie, prawdopodobnie z powodu choroby.
367

P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. I, s. 168.

368

Tamże, t. I, s. 168.
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Być może związane to było z Chmielowskiego369 przekonaniem o tym, że poeta był
ofiarą kobiecych intryg. Z niejasnych powodów relacje te hierarchizował; pomniejszał siłę
uczucia do Maryli, przyznawał natomiast wagę miłości do Ewy Ankwiczówny. Może dlatego,
że ta historia była jasna; Chmielowski mógł pisać o platonicznej miłości do hrabianki
zwłaszcza, że już istniała o tej historii gotowa opowieść wydana w „Bibliotece Warszawskiej”
(1871). Chmielowski w sferze uczuć portret Mickiewicza konstruowany był zgodnie z
modelem wypracowanym we wcześniejszych biografiach, czyli ostrożnie i zdawkowo. Nie
podejmował też innych kwestii drażliwych, nie opowiadał, podobnie jak inni autorzy zarysów
biograficznych, o Ksawerze Deybel, raczej tuszował fakty, które mogłyby naruszyć portret
„ustatkowanego” geniusza-realisty. Enigmatycznie też wypowiadał się na temat trudnych
kwestii. Można się tu powołać na fragment, w którym opowiada o stosunku Mickiewicza do
powstania listopadowego:
Jakie myśli, jakie poglądy w tej sprawie miał Mickiewicz, na razie tego nie wiemy;
prawdopodobnie w przeciwstawieniu do gorącego zapału, jakim młody Garczyński przyjął wiadomość
o ruchu, musiał poeta wystąpić z chłodniejszą rozwagą; ale wielce hazardowym byłoby mniemanie, iż
z góry przewidując klęskę rodaków z powodu nierówności sił, które do walki wystąpić miały,
wyznawał te myśli, jakie w chwili pesymistycznego nastroju w niektórych ustępach wiersza Do Matki
Polki wypowiedział370.

Wydaje się, że polemicznie odnosił się do wypowiedzi Fontille’a, który we wspomnieniach
problem nieuczestnictwa Mickiewicza w powstaniu tłumaczył właśnie niewiarą w
zwycięstwo371.
Wydaje się, że wizerunek poety wykreowany przez Chmielowskiego miał odpowiadać
oczekiwaniom opinii publicznej. Autor monografii odnosił się do autora Pana Tadeusza tak,

369

Chmielowski zaznaczył, że o relacjach Mickiewicza z kobietami pisał tylko po to, by zrozumieć ich

wpływ na jego utwory. Historyk literatury wydał wcześniej pracę Kobiety Mickiewicza, Słowackiego i
Krasińskiego. Studium literackie (Warszawa 1873), która dotyczy kreacji postaci kobiecych w
dziełach wymienionych poetów.
370
371

P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. II, s. 96–97.
Edmund Fontille opowiadał: „Kiedy powstanie wybuchło w Warszawie, wahał się, czy brać w nim

udział – przewidywał bowiem, że walka ta skończy się klęskami” (tenże, Adam Mickiewicz. Rys
biograficzny złożony ze wspomnień i wrażeń, s. 26).
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jak zapowiadał we Wstępie: „z czcią i obawą”372. Podejmował co prawda tematy trudne, jak
choćby sprawa nieuczestnictwa poety w powstaniu listopadowym, ale nie wypracował
żadnego własnego podejścia. Nawiązywał do krytycznych wypowiedzi związanych z
działalnością polityczną Mickiewicza, czyli do organizacji legionu polskiego we Włoszech.
Przyznawał też, że publicystyka Mickiewicza była jednym z czynników, które „zmąciły tę
harmonię głosów uznania, jaka się od ogłoszenia III części Dziadów i Pana Tadeusza ustalać
zaczęła dla ich twórcy”373. Można więc powiedzieć, że Chmielowski za Estreicherem i
innymi autorami powielał znane już stanowisko w kwestiach działalności politycznej
Mickiewicza. Nie przełamywał niechęci.
Natomiast, mimo że uznawał „apostolstwo społeczno-polityczne” autora Dziadów za
374

słabość

, próbował jako jeden z nielicznych tonować sprawę związku Mickiewicza z

Towiańskim. Nie odwoływał się do anegdot jak większość piszących, ale zarysowywał punkt
widzenia

poety375.

Wiadomo,

że

towianistyczny

zwrot

wyjątkowo

interesował

współczesnych376. Przede wszystkim dlatego, że burzył stereotypowe wyobrażenia o
narodowym poecie, który polskość winien łączyć z katolicyzmem377. Tymczasem działalność

372
373

P. Chmielowski, Wstęp, dz. cyt., s. 11.
P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. II, s. 453. Stefan Kawyn o

znaczącej zmianie sposobu postrzegania autora Dziadów w okresie towianizmu pisał: „Przystąpienie
Mickiewicza do sprawy Andrzeja Towiańskiego zaważyło niezmiennie na losach kultu poety. Biorąc
pod uwagę rachunek następstw decydującego w życiu Mickiewicza kroku, można bez obawy przesady
twierdzić, że kult ten doznał chwilowego, co prawda, ale też znacznego osłabienia zarówno wśród
emigracji, jak i w kraju” (S. Kawyn, Mickiewicz w grupie towiańczyków, w: tegoż, Mickiewicz w
oczach swoich współczesnych. Studia i szkice, dz. cyt., s. 201).
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P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. II, s. 464.
Podobną opinię o postawie Chmielowskiego miał autor artykułu, nazywając go „przejętym

badaczem” (A.M.L., Z przeszłorocznej literatury mickiewiczowskiej, dz. cyt., s. 369). Recenzent pisał
też, że czytając książkę Chmielowskiego, niejako „widzi się” rzeczywistość współczesną
Mickiewiczowi (tamże), że jego życie biograf opisywał w „żywych […] barwach” (tamże, s. 374).
376

Także z powodu hermetyczności grupy wyznawców Towiańskiego oraz kontrowersyjności ich

przekonań i stylu bycia, które stały się powodem powstawania legend (Alina Witkowska pisała o
dwóch legendach towianizmu: „czarnej” i „złotej”. Zob.: A. Witkowska, Towiańczycy, Warszawa
1989, s. 236–245).
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Postawę krytyczną wobec Mickiewicza-towiańczyka ujawniano i w XX wieku. Na przykład J.

Czarnecki pisał, oceniając postawę religijną poety, uznał, że „[…] sądy te muszą być surowe. Ku
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Koła Sprawy Bożej, które współtworzył Mickiewicz378, podważała schematy tradycyjnej
religijności, tym samym kwestionując wiarę poety. Chmielowskiego próba rozpoznania
problemu nie wyróżnia się spośród prac dotyczących tego tematu. Posłużył się znaną już z
wielu tekstów argumentacją. Według ustalonej wersji motywował przystąpienie Mickiewicza
do Towiańskiego uzdrowieniem przez niego żony oraz potrzebą „proroka”, poszukującego dla
swej idei charyzmatycznego człowieka, który poświadczyłby wagę przedsięwzięcia.
Towiański wykorzystał więc zarówno trudną sytuację Mickiewicza, jak i jego skłonność do
metafizyki. Konkluzja była oczywista – manipulował poetą. Chmielowski przedstawiał go
więc jako ofiarę. Wykorzystując ów punkt widzenia, łatwiej było mu stanąć po stronie
poecie zwracają się bowiem oczy całego społeczeństwa, szukającego w nim wzorów i ideałów” (J.
Czarnecki, Religijność Mickiewicza, „Przegląd Katolicki” 1929, nr 21, s. 327).
378

W 1877 roku Czesław Pieniążek pisał, że towianizm nie należy jeszcze do przeszłości, dlatego nie

można go rozpoznać „całościowo” (Cz. Pieniążek, Messjanizm i Towiańszczyzna w ogólnym zarysie,
Lwów 1877, s. 1–2). Jednak także współcześni znawcy historii literatury przyznają, że nie warto „się
unosić pychą antropologiczną, że dostępne nam może być poznanie pełne” (A. Witkowska,
Towiańczycy, dz. cyt., s. 172) i podkreślają, że „towianizm jest zjawiskiem rozległym i
skomplikowanym” (A. Witkowska, towianizm, w: Mickiewicz – encyklopedia, pod red. J.M.
Rymkiewicza i in., dz. cyt., s. 541).
Trudność zrozumienia poglądów Towiańskiego wynikała z jednej strony z niechęci do nowego
religijnego projektu „zagrażającego” katolicyzmowi, a z drugiej – z braku wiedzy. Oba powody były
konsekwencją rozpatrywania towianizmu jako choroby psychicznej. W. Gołembiowski pisał wprost:
„choroba umysłowa, zwana powszechnie Towiańszczyną” (W. Gołembiowski, Mickiewicz odsłoniony
i towiańszczyzna, s. 1). Podobnie wyrażał się J. Kallenbach, pisząc o „objawach psychicznych”
Mickiewicza (J. Kallenbach, Adam Mickiewicz, dz. cyt., t. II, s. 326). Warto przypomnieć, że jeszcze
na początku XX wieku uznawano towianizm za chorobę, np. Adam Krechowiecki, który w szkicu
opracowanym na podstawie listów Bohdana Zaleskiego przyznał we wstępie, że listy Zaleskiego są
źródłem dziejów „obłędu Towianizmu, który dotknął i ogarnął najwyższe umysły” (A. Krechowiecki,
Bohdan Zaleski o sobie i współczesnych, „Gazeta Lwowska” 1901, nr 59, s. 4). Jednocześnie w XX
wieku coraz częściej pojawiały się koncepcje, według których towianizm był czymś innym niż
„obłędem”. Na przykład Wacław Makowski pisał: „Dziś, zapewne, niewielu już jest takich, co by
powtarzali niedawne jeszcze stosunkowo sądy o Towianizmie, równoważące go z obłędem” (W.
Makowski, Mickiewicz, Słowacki i Towiański, w: tegoż, Godzina pogardy (wrażenia), Wilno 1906, s.
106). O pojmowaniu towianizmu jako „obłędu” pisali też współcześni literaturoznawcy, m.in. Alina
Witkowska w Wielkim stuleciu Polaków (zob.: A. Witkowska, Największy skandal emigracji, w: tejże,
Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987, s. 109).
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Mickiewicza. Zapewne dbałość o „obiektywny” charakter tekstu sprawiła, że tonował emocje.
Trzeba przyznać, że w odróżnieniu od innych biografów, posłużył się spokojną narracją379.
Skrył swoją osobę i oddał „głos” bohaterowi biografii. Przywołał wypowiedzi poety,
pochodzące głównie z korespondencji. Posłużyły mu one do odsłonięcia zarysów
wewnętrznego doświadczenia Mickiewicza i wzbudzenia w czytelnikach empatycznej,
„poszukującej” postawy:
Kto nigdy sam nie odbywał ćwiczeń duchowych, z zupełnym zapomnieniem o świecie
zewnętrznym i o sobie; kto nigdy nie doznawał rozkoszy i męczarni zarazem tego mistycznego
zatopienia się w Bogu, tego zrzeczenia się swojej indywidualności na rzecz ducha niewidzialnego,
wszędzie obecnego, na wszystkie najdrobniejsze nawet kroki nasze patrzącego; albo też kto nie
studiował przynajmniej życia wewnętrznego wielkich mistyków (jak np. ś. Teresy): ten powyżej
przytoczone sny, przeczucia, natchnienia i widzenia traktować będzie z uśmiechem politowania i nie
zrozumie nigdy, jakim sposobem potężna inteligencja mogła się zniżyć do wiary prostaczej,
zabobonnej, cudackiej. Ale kto się znajdował choćby pod niedługotrwałą władzą ekstazy, a później
trzeźwym na nią mógł spojrzeć okiem; ten oceni wysoką tragiczność, jaka się w owych naiwnych
mieści opowiadaniach380.

Autor monografii, próbując zrozumieć motywacje postępowania autora Farysa, pisał o
nieprzekazywalności doświadczenia. Słusznie Józef Kallenbach nazwał go „współczującym
biografem”381, który „powstrzymuje zbyt porywczy sąd potępiających w czambuł poetę i jego
i jego mistyczne zaciekania się”382. Wydaje się, że Chmielowski pojął wewnętrzny problem
poety – konieczność wyboru między swoją dawną religijnością a nową propozycją
duchowości Towiańskiego. Chmielowski chciał ją widzieć w kategoriach wielkiego dramatu:
379

Np. S. Witwicki rozmyślał, „jacy to ludzie zostali uczniami Towiańskiego? jak mogli tak się mu

dać opanować? tak w niego uwierzyć?” (S. Witwicki, Towiańszczyzna wystawiona i annexami
objaśniona, Paryż 1844, s. 24); podobnie zastanawiał się J. Komierowski: „Słusznie nie jednego
zdziwi, że Towiański potrafi sobie tyle prozelitów zjednać, genialne indywidualności podbić, jakimi
są: Mickiewicz, Słowacki, Goszczyński […]” (J. Komierowski, Moje stosunki z Towiańskim i
towiańczykami, Paryż 1856, s. 42). Wyjątkowo mocno oskarżał Mickiewicza o to, że dał się
zmanipulować heretykowi, recenzent biografii Chmielowskiego. Uważał, że Mickiewicz „w szał
towianizmu popadł” (A.M.L., Z przeszłorocznej literatury mickiewiczowskiej, dz. cyt., s. 372).
380

P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. II, s. 369.

381

J. Kallenbach, Ze stołu redakcyjnego, dz. cyt., s. 1.

382

Tamże.
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„w duszy poety wrzała walka straszna”383, dlatego ignorował zwierzenia Mickiewicza, który
w listach pisał, że był duchowo przygotowany na przyjęcie Towiańskiego. Dokonał wyboru
bez tragicznego rysu, ponieważ był wówczas przekonany o słuszności swojej drogi.
Odnalezienie jej było raczej powodem do radości i wielkiej duchowej ekscytacji. Fontille
pisał: „Mickiewicz znajdował się wówczas w nieopisanym stanie zachwytu i pełen
natchnienia”384. Chmielowski, idąc utartą ścieżką myślenia o zmanipulowanym poecie,
widział rzecz inaczej. Owszem Mickiewicz przeżywał dramat, ale z innego powodu – braku
akceptacji dla swego wyboru wśród emigracji oraz braku zrozumienia dla odmiennych,
niekonwencjonalnych form wyrażania swej religijności. Niemniej warto pamiętać, że
Chmielowski widział Mickiewicza raczej jako ofiarę Towiańskiego, a ujmując jego życie jako
„straszną walkę”, wzbudzać chciał współczucie. Przypominał też, że poeta, będąc
towiańczykiem, nie uważał się za heretyka, a idee Mistrza sytuował w ramach religii
chrześcijańskiej (tak też twierdził Fontille385, a potem Niewiarowicz386). Tym samym
zapewniał, że towiańczycy byli wiernymi katolikami, przekonanymi, jak Mickiewicz, o
słuszności sprawy Towiańskiego.
Wydaje się, że biograf, tworząc warunki dla empatycznej postawy wobec
Mickiewicza, łatwiej mógł podporządkować portret autora Pana Tadeusza stereotypowemu
wizerunkowi narodowego poety, któremu – można rzec – Mickiewicz ciągle się wymykał.
Dlatego tonował rzecz, zwracając uwagę na to, że Mickiewicz-towiańczyk nie przestał być
katolikiem. Chmielowski, choć nie bagatelizował, tak jak Estreicher, działalności religijnej
oraz politycznej Mickiewicza, to jednak – również dla niego – najważniejsza była przestrzeń
literatury. Tu Mickiewicz – zdaniem historyka literatury – osiągnął doskonałość. Ostatecznie
w zakończeniu monografii pisał o wielkości człowieka i poety387, nade wszystko doceniając
siłę jego duchowości388. W przekonaniu biografa Mickiewicz właśnie miał ogromny wpływ

383

P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. II, s. 369.

384

E. Fontille, Adam Mickiewicz. Rys biograficzny ze wspomnień i wrażeń, s. 67.

385

Tamże, s. 68–72.

386

A.L. Niewiarowicz, Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu, s. 107.

387

P. Chmielowski, Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki, t. II, s. 455.

388

O Mickiewiczu „wielkim duchowo” pisał później Franciszek Rawita-Gawroński w książce Adam

Mickiewicz na Wschodzie (1855), Lwów 1899, s. 4. W swojej opowieści o wyprawie Mickiewicza
akcentował jego poświęcenie dla polskiej sprawy, autentyczność, otwartość i empatię wobec innych,
wielokrotnie powtarzając, że poeta miał „wielką i piękną duszę” (tamże, s. 36).
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na świadomość rodaków389 i ich duchowy rozwój, o czym wcześniej pisał na przykład Lucjan
Siemieński w szkicu Adam Mickiewicz. Wspomnienie pozgonne390. Chmielowski przywołał w
monografii fragment wypowiedzi Fontille’a wspominającego, że autor Dziadów zachwycił go
autentycznością i dobrocią zanim jeszcze zetknął się z jego poezją. Chmielowski,
ostentacyjnie włączając ów tekst do biografii, nie tylko uwiarygodniał swą opowieść, ale
równocześnie zwracał uwagę na wagę wspomnień w konstruowaniu dziewiętnastowiecznych
tekstów biograficznych, którym wiele zawdzięczała jego monografia.

389

Literaturoznawcy od dawna poddają rozwadze wpływ Mickiewicza na kształtowanie polskiej

świadomości. Opowiadał o tym m.in. Jarosław M. Rymkiewicz w rozmowie z Adamem Poprawą.
Stwierdził nawet, że wszyscy „myślimy Mickiewiczem” (J.M. Rymkiewicz, Mickiewicz, czyli
wszystko, Warszawa 1994, s. 151). Temat podjął też M. Masłowski w szkicu o modelu kulturowej
tożsamości (tzw. tożsamość kołowa), którą w polskiej kulturze wcielił Adam Mickiewicz. Zob.: M.
Masłowski, Mickiewicz: tożsamość indywidualna a naród, w: tegoż, Problemy tożsamości. Szkice
mickiewiczowskie i (post)romantyczne, dz. cyt., s. 31–48.
390

L. Siemieński, Adam Mickiewicz. Wspomnienie pozgonne, Kraków 1856.
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Wizerunek Adama Mickiewicza we wspomnieniach Antoniego
Edwarda Odyńca oraz korespondencji Stefana Garczyńskiego

Życie Mickiewicza, choć tyle o nim wiemy i może właśnie dlatego, że
tyle o nim wiemy, zawsze więc pozostanie dla nas czymś
tajemniczym i nierozpoznanym, czymś, czego będziemy się tylko
domyślać. A im więcej pytań postawimy temu życiu, im głębiej za
pomocą naszych domysłów i przypuszczeń wnikniemy w jego
nierozpoznawalną treść, tym bardziej możemy być pewni tego, że ci,
którzy w przyszłości będą się zajmować wydarzeniami tego życia,
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dodadzą do tych naszych domysłów, przypuszczeń, jakieś nowe
domysły, nowe przypuszczenia391.

Jarosław Marek Rymkiewicz, mając świadomość niemożliwości poznania przeszłości,
a zwłaszcza cudzego doświadczenia, wielokrotnie podejmował próby zbliżenia się do
„prawdy” o życiu Mickiewicza. Napisał niezwykle interesujące „opowieści” o poecie,
udowadniając, że warto wciąż na nowo interpretować materiał biograficzny, nawet jeśli ma
się przeświadczenie, że jest już aż nadto znany.
Chciałabym pójść tropem Rymkiewicza i ponownie spojrzeć na fragment życia
Adama Mickiewicza, by przedstawić i skonfrontować ze sobą dwie odsłony jego portretu:
przedstawione we wspomnieniach Antoniego Edwarda Odyńca, zapisanych w Listach z
podróży (1867) i Wspomnieniach z przeszłości opowiadanych Deotymie (1884), oraz w
korespondencji Stefana Garczyńskiego, pochodzącej z lat 1831–1833392. Interesuje mnie
szczególna strona tego portretu, odsłaniana poprzez uchwycenie specyfiki relacji z poetą.
Warto bowiem zwrócić uwagę, że mają one wyraźnie różny charakter, choć nie ulega
wątpliwości, że były bliskie – oparte na przyjaźni. Interesuje mnie, w jaki sposób zostały
utekstowione oraz co decydowało o ich odmienności. Ostatecznym moim celem jest
odsłonięcie wizerunku Adama Mickiewicza, jaki wyłania się z tych „listowych” narracji.
Trudno bowiem jasno wytłumaczyć, dlaczego na przykład Odyniec, niestrudzony towarzysz
podróży Mickiewicza, był dla niego jedynie kompanem, natomiast krótka znajomość z
Garczyńskim, w przekonaniu Marii Dernałowicz, była „najgłębszą może przyjaźnią w życiu
Adama”393.
391
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J.M. Rymkiewicz, Żmut, dz. cyt., s. 17.
O wizerunku Mickiewicza, wyłaniającym się z zapisków A.E. Odyńca oraz S. Garczyńskiego

pisałam w szkicu Portret Adama Mickiewicza wykreowany przez mężczyzn, wydanym w tomie
pokonferencyjnym Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze (pod red. L. Mariak i
J. Rychter, Szczecin 2016, s. 65–80), a także: Wizerunek Adama Mickiewicza we wspomnieniach
Antoniego Edwarda Odyńca oraz korespondencji Stefana Garczyńskiego („Studia Filologiczne
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” 2015, t. 28, cz. 2, s. 25–41). Artykuły zostały uzupełnione i
przeredagowane.
393

M. Dernałowicz, Wstęp, w: A.E. Odyniec, Listy z podróży, t. I, s. 6. O „głębokiej przyjaźni”

Mickiewicza i Garczyńskiego wspomniał też Jean-Charles Gille-Maisani, (J.Ch. Gille-Maisani, Adam
Mickiewicz człowiek: studium psychologiczne, przekł. A. Kuryś, K. Rytel, Warszawa 1987, s. 124).
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Poeci poznali się „przypadkowo” w Berlinie w 1829 roku394, a zaprzyjaźnili rok
później w Rzymie. Mickiewicz od razu musiał polubić Garczyńskiego, skoro zgodził się, by
ten został współtowarzyszem jego wędrówki. Warto przypomnieć, że poeta nieraz ganił
Odyńca za zawieranie przypadkowych znajomości395. Tym razem nie oponował. Znajomość z
autorem Wacława dziejów przerodziła się w głęboką więź. Mickiewicz podjął się wydania
Poezji Garczyńskiego w 1833 roku. Zajął się także tym, czego nie znosił: korektą,
poprawkami. Pomagał również w sfinansowaniu wydania. Gdy otrzymał wiadomość o
pogorszeniu się stanu zdrowia przyjaciela, pojechał do Szwajcarii, by się nim zaopiekować.
Towarzyszył mu też w ostatniej podróży do Włoch w nadziei, że klimat poprawi jego stan
zdrowia. Był z Garczyńskim w Awinionie aż do jego śmierci (20 września 1833 roku)396.
Z Odyńcem Mickiewicz poznał się wcześniej, bo już w okresie wileńskim – na
majówce Promienistych w 1821 roku397. Mieli podobne doświadczenia, obaj byli
krzewicielami filomackich ideałów, a także współwięźniami w procesie filomatów, a po
zesłaniu Mickiewicza do Rosji korespondowali ze sobą. Odyniec z czasem zaczął zajmować
się sprawami wydawniczymi poety jako jeden z jego pełnomocników. Wreszcie odbyli razem
podróż przez Niemcy, Szwajcarię i Włochy (od lipca 1829 do października 1830 roku).
Spędzili ze sobą wiele miesięcy, a jednak nie zbudowali tak głębokiej relacji, jaka łączyła
Mickiewicza z Garczyńskim. Ich znajomość została właściwie zamknięta, gdy Odyniec
wrócił na Litwę w 1837 roku.
Jean-Charles Gille-Maisani – lekarz i psycholog, który w latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku napisał książkę pod tytułem Adam Mickiewicz człowiek: studium
psychologiczne (Warszawa 1987)398, zwrócił uwagę, że w życiu uczuciowym poety ogromne
znaczenie miało kilku mężczyzn, których badacz rozpoznawał w roli „ojca”399. Wśród
„postaci ojcowskich” wymienił przede wszystkim księdza Józefa Mickiewicza, Leona
394

Z. Szeląg, Stefan Garczyński: zarys biografii, Kielce 1983, s. 65.

395

Odyniec pisał: „Adam żegnał się z podziwienia, że i tutaj mam już przyjaciół; i siedział sam jak

mruk na stronie, pijąc kawę i paląc cygaro” (A.E. Odyniec, Listy z podróży, t. II, s. 106).
396

Z. Szeląg, Stefan Garczyński: zarys biografii, dz. cyt., s. 157.

397

D. Siwicka, Odyniec Antoni Edward, w: Mickiewicz – encyklopedia, pod red. J.M. Rymkiewicz i

in., dz. cyt., s. 368.
398

Książka ta ukazała się w 1987 roku pod tytułem Adam Mickiewicz, poète national de la Pologne.

Etude psychanalytique et caractérologique w Montrealu (wyd. Bellarmin) oraz w Paryżu (wyd. Belles
Lettres).
399

J.Ch. Gille-Maisani, Adam Mickiewicz człowiek: studium psychologiczne, dz. cyt., s. 54–57.
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Borowskiego, także Joachima Lelewela. Gille-Maisani swą tezę opierał na przekonaniu, że
Mickiewicz za wcześnie stracił ojca400 i dlatego poszukiwał wsparcia wśród cenionych przez
siebie osób. Co ciekawe, poeta sam występował w stosunku do niektórych kolegów w
podobnej roli, kreując się na ich nauczyciela. Przykładem wydaje się być właśnie jego relacja
z Odyńcem. Wyraźnie to widać w korespondencji z Rosji, kiedy Mickiewicz występował w
roli starszego, bardziej doświadczonego, który może wspierać i inspirować twórczość
poetycką młodszego kolegi. Wydawało się, że ta więź oparta na wspólnej pasji tworzenia
będzie fundamentem ich relacji. Tak się jednak nie stało. Pobyt w Rosji oraz doświadczenia z
nim związane, także nowe teksty poetyckie Mickiewicza, wskazywały na głęboką zmianę, za
którą Odyniec nie nadążał ani egzystencjalnie, ani poetycko. Ta odmienność tempa rozwoju i
jego skala zadecydowały o zarysowującej i pogłębiającej się przepaści między nimi, którą
Mickiewicz odkrył w czasie wspólnej podróży. Odyniec, rejestrując zachowania Mickiewicza
wobec siebie, chyba nie przeczuwał, że są także spowodowane owym rozczarowaniem wobec
niego. Pisał o autorze Konrada Wallenroda, który spoglądał „z surową miną”, jaka zwykle
wiązała się z „reprymandą”401, „gromił […] surowo”402 „tonem pedagoga”403, groził
palcem404, a nawet ciągnął za ucho! Odyniec przyjmował ten sposób zachowania Adama w
stosunku do niego z naturalnością i poczuciem humoru, nie doszukując się głębszych
przyczyn, myśląc o roli Mickiewicza jako nauczyciela, w której występował wobec niego
przecież już wcześniej, pisał: „Niewdzięcznik, chciał mię za to pokręcić za ucho, ale
szczęściem nie miał rąk wolnych […]”405. Mickiewiczowską zaś skłonność do tego rodzaju
karcenia (zwłaszcza gdy ktoś wypominał poecie jego słabość do kobiet) jasno tłumaczył:
„jego samego Amor najczęściej za ucho pociąga”406. Ów styl zachowania poety, schwycony
w tonacji humorystycznej, wiele mówi o charakterze tej relacji. Odyniec traktowany był przez
Mickiewicza jak niesubordynowany uczniak, nad którym trzeba czuwać, w razie potrzeby po
nauczycielsku, może ojcowsku – skarcić. Nie była to więc relacja partnerska. Mickiewicz

400

J. Łukasiewicz w tabelach chronologicznych umieszczonych w biografii Mickiewicza podaje

dokładną datę śmierci ojca poety: 28 maja 1812 rok (Mickiewicz, Wrocław 1996, s. 214).
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A.E. Odyniec, Listy z podróży, t. I, s. 45.
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Tenże, Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie, Warszawa 1884, s. 293.
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Tamże, s. 294.
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A.E. Odyniec, Listy z podróży, t. I, s. 45–46.
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Tamże, t. I, s. 381.

406

Tamże, t. II, s. 139.
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wyraźnie w niej dominował, Odyniec zaś nie ukrywał tego i godził się na podporządkowanie.
Można też sądzić, że dla autora Listów z podróży nie była to łatwa relacja, bo Mickiewicz
nierzadko gniewał się i złościł. Czasem dotyczyło to drobiazgów, na przykład gdy wspólnie
nie mogli znaleźć na mapie Frankfurtu, krzyczał: „Idź precz, nieuku!” 407, a gdy pewnego razu
spóźnili się na dyliżans, ponieważ Odyńcowi zbyt długo nie chciano wydać paszportów, poeta
„[jemu] całą winę przypisał”408. Narrator odkrywał też inne bardziej nieprzyjemne sytuacje.
Bywało, że „po swojemu” krzyczał: „Nie nudź mię! dajże mi spokój!”409 lub „ofuknął”410 czy
„zburczał po mentorsku”411. Odyniec utekstawiał te zachowania z dużym poczuciem humoru.
W ten sposób je rozbrajał, łagodząc zaś – umniejszał. Wpisywał zachowania Mickiewicza w
pewien stereotyp wyobrażeń o wielkim poecie. Tłumaczył też swą cierpliwość. Deklarował,
że kochał go bez zastrzeżeń. Wyznawał mu tę miłość i nie taił zachwytu, jaki Adam w nim
wzbudzał („Mój Boże! jak ja go kocham”412). Nie miał wątpliwości, że obcuje z geniuszem
(„Geniusz poezji nowożytnej”413, „pierwszy polski poeta”414). Więcej, uważał, że jego
powinnością jest odkrywanie „odblasku natchnień geniusza” i rozgłaszanie, „kto on jest”415.
Zapewne ta fascynacja pozwoliła Odyńcowi cierpliwie znosić Mickiewiczowskie
„zasępienie”416, „mentorskie bury”417, „przekorę”418, także stany, w których poeta był „nadęty
jak nastrzępiony sokół”419. Wtedy to Odyniec „słuchał gderania […], a potem musiał […]
łagodzić kapryski”420. Być może owe stany zniecierpliwienia czy rozdrażnienia, przed
którymi Odyniec skutecznie bronił się poczuciem humoru, wynikały z niemożności
pełniejszego porozumienia. Mickiewicz nie ukrywał w listach do Franciszka Malewskiego
407

Tamże, t. I, s. 103.

408

Tamże, t. I, s. 355.
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Tamże, t. I, s. 347.

410

Tamże, t. I, s. 495.
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Tamże, t. II, s. 280.
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Tamże, t. I, s. 94.
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Tamże, t. I, s. 151.
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Tamże, t. I, s. 236.
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Tamże, t. I, s. 393.

416

Tamże, t. I, s. 221.
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Tamże, t. I, s. 309.

418

Tamże, t. I, s. 370.
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Tamże, t. I, s. 348.

420

Tamże, t. II, s. 145.
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głębokiej samotności, „bo mój towarzysz zbyt różni się i wiekiem, i myślami, i całym
życiem”421. Zwierzał się z niej również Józefowi Jeżowskiemu: „Jestem moralnie samotny
zupełnie, bo towarzysz mój dobry już całym niebem różni się ode mnie i sposobem myślenia i
czucia, i nie mając między sobą języka, zamknęliśmy się w skorupach; wyjąwszy to, że razem
mieszkamy, zdaje się, żeśmy daleko od siebie”422. Ale z listów Odyńca można wnosić, że
Mickiewicz pracował nad relacją z nim i przełamywał się, walczył z rozczarowaniem,
łagodził nieprzyjemne sytuacje czułością.
Oczywiście Odyniec nie omieszkał także opowiedzieć, że nie całkiem poddawał się
owemu terrorowi geniusza. Tak ratował swoją godność. Pisał, że bezgranicznie oddany
poecie, dbał jednak o pewną równowagę w relacji, nie godził się na niesprawiedliwe
traktowanie:
Adam był w najgorszym humorze i mnie całą winę przypisał. Zły byłem szczerze za tę
niesprawiedliwość, ale zaciąłem zęby i milczałem. Dopiero gdyśmy się rozlokowali w bardzo
wygodnym pokoju na poczcie i gdy po dwóch szklankach herbaty jemu zły humor, a mnie złość
odeszła, wystąpiłem z perorą, wykazując moję niewinność, a jego niewyrozumiałość. Milczał
uśmiechając się i za całą odpowiedź zaczął mnie tylko gładzić po swojemu i pocałował serdecznie.
Nieźle to się czasem pokłócić, żeby potem kochać tym żywiej. Bez tego nie byłbym pewnie, jak się
czuję w tej chwili, szczęśliwym, po najmilszej najprzód rozmowie, a potem długiej przechadzce…423

Towarzysz podróży Mickiewicza nie tylko tolerował „humory”424 wieszcza, ale
aprobował także jego rolę przewodnika. To autor Dziadów wyznaczał trasy wspólnej podróży.
Gdy nie miał chęci gdzieś jechać, czegoś zwiedzać, omijali to miejsce425. Mickiewicz zrzucił
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A. Mickiewicz, List do Franciszka Malewskiego z dnia 02. 02. 1830 r., w: Listy. Część I od roku

1817 do roku 1831, oprac. Stanisław Pigoń, Warszawa 1955, s. 514.
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A. Mickiewicz, List do Józefa Jeżowskiego z [końca lutego] 1830 r., w: Listy, s. 520.
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Listy z podróży, t. I, s. 355.
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Tamże, t. II, s. 230.
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Np. Mickiewicz „nie miał ochoty jechać do Amalfi, […] wsiedliśmy przeto na osły i puściliśmy się

przez góry do Castellammare” (A.E. Odyniec, Listy z podróży, t. II, s. 401–402); czy w innym
miejscu: „Po drodze ładne miasteczko Rapallo, słynne połowem korali i robotą koronek, a więcej
jeszcze odznaczające się jakoby pięknością i delikatnością rączek robotnic. Miałem niezmyśloną
ochotę choćby z nich jednę zobaczyć, a gdyby można, to i uścisnąć, ale że Adam tej ochoty nie dzielił,
przeszliśmy tylko przez miasteczko piechotą […]” (tamże, t. II, s. 450).
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też wszystkie przyziemne sprawy w podróży na Odyńca, który szukał noclegów, zamawiał
miejsca w dyliżansie, był odpowiedzialny za finanse, pakował bagaże, nakładał fajkę, a gdy
było zimno, biegł po płaszcz. Był więc nie tylko towarzyszem podróży, ale pełnił też funkcję
wówczas przypisywaną służącemu. Odyniec nie ukrywał tego w Listach, przeciwnie, z dużym
poczuciem dystansu opowiadał o swoich zatrudnieniach. Na przykład o pakowaniu rzeczy,
którego Mickiewicz nie znosił:
Adam milcząc zapalił fajkę, a ja też milcząc wziąłem się do roboty, to jest do pakowania
tłumoka. Dotąd rzecz była nietrudna, ale tutaj przybyło kilka sztuk odzienia i kiedy przyszło do
zamknięcia, pokazało się niestety, że wieko żadną żywą miarą nie daje się przecisnąć, aby klamka
doszła do zamku. Trzeba więc było najpierw zaciągnąć rzemienie, ale co zaciągnąłem jeden, to druga
strona wieka tak się przez to podniosła, że aby z nią dojść do ładu, musiałem go znowu odpuszczać.
Trwało to może z kwadrans. Widziałem wprawdzie sposób, który mógł wszystkiemu zaradzić: było to
jednoczesne zaciągnienie obu razem rzemieni, ale przez punkt honoru nie chciałem wzywać pomocy
Adama, który leżąc i paląc najspokojniej fajkę, sam się tego nie zdawał domyślać. Złość mię nawet
brała, wyznaję, ale tym bardziej zaciąłem się w uporze i męczyłbym może nie wiedzieć jak długo,
gdyby go w końcu nie ruszyło sumienie. Zerwał się nagle z łóżka i odstawiwszy fajkę, zawołał niezbyt
ujmującym tonem: „Poczekaj! Ja ci pomogę”. Jakoż zaczął rzeczywiście pomagać, ale że i do
zaciągnienia obu razem rzemieni nie dość było siły w stojących, musieliśmy usiąść oba na ziemi i
wpierając się jedna nogą w tłumok tak dopiero, i to z trudnością, dokazaliśmy przecież swojego.
Operacja ta tak mię bawiła, że gdybym się nie lękał poruszyć jego spleenu i żeby jej w połowie nie
rzucił, parsknąłbym niezawodnie od śmiechu, mając zwłaszcza w pamięci tę chwilę, kiedy on, w
przewidywaniu podobnych do obecnego kłopotów, cały tłumok chciał wyrzucić do morza. Dopiero
gdy obie już sprzączki dosięgły wreszcie do ostatnich dziurek, a on z wyraźnym gniewem, porwawszy
się z ziemi, zaczął znowu rozpalać fajkę, która szczęściem jeszcze była nie zgasła, puściłem wodze
wesołości mojej, a że przy tym, nacisnąwszy kolanem wieko, zamknąłem szczęśliwie i zamek – przez
co kłopot był już całkiem skończony – więc i on też udobruchał się na koniec i śmiejąc się
opowiedział podobne nieco do dzisiejszego zdarzenie, jak podczas podróży po Krymie oba razem z
Henrykiem Rzewuskim przyszywali sami, szyć nie umiejąc, sprzączkę do mantelzaka, która się przy
pakowaniu urwała426.

426

Tamże, t. I, s. 181–182.
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Odyniec we Wspomnieniach z przeszłości opowiadanych Deotymie przyznał, że
poznanie poety było jego celem427. Nie taił przed czytelnikiem, że rzadko doświadczał
szczególnej jego bliskości: „nigdy on tak do dna nie otworzył serca, jak pewnego – jedynego
przecież – wieczora”428. Choć Mickiewicz stale okazywał mu swe przywiązanie i czułość:
„Zaczął, jak dawniej kiedyś rozgarniać mi włosy” („po swojemu gładzi i całuje” 429). Maria
Dernałowicz określiła stosunek Mickiewicza do Odyńca jako „sympatię z dozą
lekceważenia”430. Można to zobaczyć inaczej. W istocie między nimi był głęboki dystans.
Autor Listów z podróży nie śmiał nazywać Mickiewicza swoim „przyjacielem”431. Trzeba
jednak pamiętać, że poeta w sytuacjach trudnych nie zawodził. Zajmował się Odyńcem
podczas choroby, doradzał mu w sprawach poetyckich, a nawet dopisywał fragmenty w jego
tekstach. Z kolei Odyniec czuł się Mickiewiczowi nie tylko potrzebny, ale otrzymywał od
niego coś, co nadawało sens tej relacji, dlatego twierdził, że gdyby autor Konrada Wallenroda
był wodzem, poszedłby za nim walczyć, nawet gdyby się bał 432. Odyniec ujmował tę wcale
nieoczywistą więź z poetą na wiele sposobów. Wyznawał: „Czułem jakby radość Ikara, gdy
już nad ściany Labiryntu wylatał, tym bardziej, że i obraz Adama, który na mnie już czekał w
Dreźnie, jak ojciec Dedal, zda się, ulatywał przede mną”433. Współbycie z poetą dawało mu
coś ważnego, może właśnie pozwalało duchowo „wzlatywać”. Tylko raz, właśnie w
cytowanym fragmencie, Odyniec przypisał Mickiewiczowi wprost rolę ojca434. Na pewno
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A.E. Odyniec, Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie, s. 191. W innym miejscu pisał, że

mieszkanie razem z Mickiewiczem w Wilnie, stanowiło dla niego „kwartał najrozkoszniejszy w całym
tym roku szkolnym” (tamże, s. 196).
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Odyniec, podejmując próbę określenia swoich relacji z Mickiewiczem, przypisywał mu też rolę

matki: „No, i widzisz, że i ja jestem jak matka, co choć połaje, to i pożałuje” (A.E. Odyniec, Listy z
podróży, t. I, s. 310).
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bliskość z nim traktował jako wyjątkowe doświadczenie swego życia, czuł się wyróżniony.
Nic więc dziwnego, że nazwał rozstanie z poetą – „istotnym osieroceniem”435.
W dwóch tomach Listów z podróży i Wspomnieniach z przeszłości opowiadanych
Deotymie436 Odyniec powielał przekonania i sądy wielokrotnie już o Mickiewiczu
wypowiadane. Nazywał go „wieszczem nad wieszcze”437, „prorokiem”438, „geniuszem”439.
Wydaje się, że istnieje jednak pewna różnica między nim a tymi, którzy je wypowiadali.
Odyniec poświęcił poecie kilkanaście miesięcy swego życia, zgodził się na rolę Sancho Pansy
z miłości, uwielbienia, zachwytu. Doświadczał wyjątkowości Mickiewicza osobiście: „Słowa
Adama mają niekiedy dla mnie wpływ i własność wiosennego grzmotu”440. Można się
domyślać, że takie właśnie chwile budowały wyjątkowość relacji, ale i utwierdzały Odyńca w
przekonaniu, że obcuje z niezwykłą osobą. Poddając się całkowicie poecie, służąc mu
wytrwale i łagodząc poczuciem humoru napięcia, odsłaniał, jak dalece Mickiewicz był dla
niego ważną osobą. Wyznawał wprost:
Po światowemu i po chrześcijańsku rzecz biorąc, geniuszem, rozumem i rzeczywistą pokorą
jest on równie wyższy od wszystkich. Nie śmiałbym powiedzieć mu tego, myślę tylko i korzę się sam
w sobie, czując z doświadczenia własnego, że:
Nie ma większej rozkoszy na ziemi i w niebie
435

Tamże, t. II, s. 591. Ale i Mickiewicz wyrażał żal z powodu rozstania: „Jutro rozstajemy się z

Edwardem; ja znowu, samotny jak kij na świecie […]” (List do A. Chodźki z dnia 09. 09. 1830 r., w:
Listy…, dz. cyt., s. 564).
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Mickiewiczu: „duch wieszczy” (tamże, t. I, s. 41).
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„czarownik” (tamże, t. I, s. 133), pisał o „magnetycznej sile”, którą Mickiewicz posiadał „z natury”
(tamże, t. I, s. 138), o „tajemniczej potędze” jego ducha (tamże, t. II, s. 65).
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To określenie pojawia się szczególnie często. Odyniec wspierał przedstawianą opinię relacjami

innych osób, zapewne po to, by uwiarygodnić swoją. Na przykład przywołał wypowiedzi Goethego,
który miał powiedzieć, że Mickiewicz to „człowiek wyższy, genialny” (tamże, t. I, s. 276).
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Tamże, t. I, s. 102. Odyńcową fascynację Mickiewiczem świetnie uchwyciła Maria Janion:

„Mickiewicz mógł doprowadzać swych wielbicieli i naśladowców do paroksyzmów zachwytu i
rozpaczy” (M. Janion, Opętani przez Mickiewicza, w: taż, Purpurowy płaszcz Mickiewicza. Studium z
historii poezji i mentalności, Gdańsk 2001, s. 113).
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Jak znać, czuć i kochać wyższego nad siebie441.

O wiarygodności tego wyznania świadczy wiele sytuacji i zdarzeń opowiedzianych w
Listach.
Odyniec swej opowieści narzucił pewien styl. Z jednej strony portretował
Mickiewicza jako kogoś wyjątkowego i niezwykłego, wywyższał nad Goethego, z drugiej zaś
kontrastowo pokazywał go w sytuacjach codziennych, często zabawnych. To zderzenie
pozwalało popatrzeć na Mickiewicza od innej, mniej wzniosłej, a zaskakująco ujmującej
strony. Można Mickiewicza-wieszcza przyłapać na braku znajomości geografii, a także gdy
mierzy swój wzrost z Odyńcem, zawzięcie rysuje widoki przyrody mimo braku talentu
(„zabazgrał cały swój pugilares”442), gdy sam „ze szczególną troskliwością suszy swoje
pończochy”443 przed kominkiem i gdy z radości czerwieni się nad talerzem szołtonosów
(pierogów z serem)... Piotrowi Chmielowskiemu – recenzentowi Listów z podróży – ów
sposób portretowania Mickiewicza nie bardzo się podobał:
Ludzie […] zazwyczaj przykrego doznają wrażenia, gdy się im wielkiego człowieka
przedstawi ze strony powszedniej, która wielkich ludzi łączy ze zwykłymi śmiertelnikami i na ich
poziom niejako sprowadza. Nie spodziewajmy się więc odnaleźć w Listach z podróży Mickiewicza w
jego wielkim geniuszu; zobaczymy przede wszystkim i głównie człowieka w szlafroku, w codziennej
pozie życiowej; a wielkość jego tylko przez szczeliny…444.

Odyniec jako pierwszy znacząco przełamał wzniosły styl opowieści o Adamie
Mickiewiczu, przedstawiając go w życiu codziennym445. Pokazał poetę śmiejącego się i
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Tygodniowego”. Style lektury, w: Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i
współczesnych, pod red. I. Jokiel, M. Burzki-Janik, Opole 2012, s. 179–190; M. Łoboz, „Każdy z nas
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złoszczącego, upartego i milczącego, a także w sytuacjach, gdy „wyrastał jakby w olbrzyma i
sypał iskrami jak wulkan”446. Co więcej, można sądzić, że ów sposób portretowania poety był
świadomie przez Odyńca wybrany: „każdy szczegół o wielkich ludziach przestaje być
drobiazgiem sam przez się, a staje się atomem w skład ich wielkości wchodzącym”447.
Odyniec zdecydowanie inaczej niż Chmielowski, ale także mocno go krytykujący
Życzyński, myślał o formule biograficznej. Można by powiedzieć – nowocześniej. Dla autora
recenzji istotna była tylko twórczość, ona bowiem potwierdzała wielkość poety448. Opowieść
o codzienności trywializowała – w jego przekonaniu – wizerunek Mickiewicza i czyniła go
podobnym do zwykłych śmiertelników. Tymczasem Listy nie tylko przełamywały
pompatyczny styl tworzonego w drugiej połowie XIX wieku portretu poety. Przedstawiały go
od innej strony. Odyniec po prostu opowiadał, w jaki sposób układały się między nimi
wzajemne relacje w podróży. Odsłaniał tym samym sferę, którą dotąd słabo się interesowano.
Na przykład pokazywał skromność poety, który nie znosił komplementów i hołdów: „[…]
miałem dziś list od Adama, abym przybywał co prędzej uwolnić go od udręczeń sławy, która
mu wody w Karlsbadzie emetykiem zaprawia”449. „Zastawiał się więc mną jak puklerzem”450
– zwierzał się w Listach Odyniec.
Można przyjąć, że przez wiele miesięcy wspólnej podróży rozgrywały się między
Odyńcem a Mickiewiczem różne sytuacje: autor Ballad i romansów musiał być
zniecierpliwiony, gdy na przykład oganiał się od swego towarzysza jak od uprzykrzonej
muchy. Mickiewicz nie był, tak jak Odyniec, towarzyski. Lubił „palić fajkę i dumać”451 albo
– zgodnie z opisem Odyńca – „siedzieć sam jak mruk na stronie, pijąc kawę i paląc
cygaro”452. Narrator Listów nie ukrywał odmienności temperamentów i upodobań. Miał
świadomość przepaści, jaka dzieliła jego – „zwykłego” poetę – od Mickiewicza – poetyckiego
musi go kochać, każdy z nas wielbić go musi”. Mickiewiczowskie lektury pozytywistów, w: Literatura i
wyobraźnia. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Żabickiemu w 70. rocznicę urodzin, pod red.
J. Kolbuszewski, Wrocław 2006, s. 153–165.
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geniusza: „moja dola i rola w każdym kółku stosunków Adama stać z kimś jak w drugiej
parze albo składać chór niższy”453. Można założyć, że charakter relacji został przez Odyńca
utekstowiony według reguł szczerości. Mickiewicz jest w niej pokazany jako ktoś, kto
traktuje Odyńca po ojcowsku, zwraca się do niego: „chłopcze”, karci, strofuje, ale
wynagradza swe niemiłe zachowanie czułością: „gładził po swojemu i pocałował
serdecznie”454, „zaczął po swojemu żartować ze mnie”455. Mickiewicz w optyce Odyńca
występuje w roli mentora, który pociąga swego ucznia za ucho także z zadowolenia. Odyniec
mówił wprost o tym, że autor Dziadów stał się jego przewodnikiem i inspiratorem. Wydaje
się, że więź między nimi wzmacniana była przez wspólnotę młodzieńczego doświadczenia, a
także porozumienie, które wynikało z przynależności do tej samej tradycji kulturowej, a
przede wszystkim miejsca. Wspomnienia przeszłości oraz więzy emocjonalne z litewską
przestrzenią były szczególnie ważnym spoiwem relacji między nimi. Piotr Chmielowski tego
aspektu w ogóle nie brał pod uwagę. Pisał: „Dla takich umysłów nie mogła się otworzyć w
całej pełni potężna dusza Mickiewicza”456, a dalej: „Nie rozumiejąc atoli, można było
pokochać”457 – tak Chmielowski pisał o miłości Odyńca do Mickiewicza. To wszystko wcale
nie wydaje się tak oczywiste. Odyniec był wobec siebie krytyczny, miał też duże poczucie
humoru, które pozwalało zbudować dystans; jego postawa pozwoliła utekstowić relacje z
Mickiewiczem w sposób nieraniący nikogo. Trzeba też podkreślić, że Odyniec potrafił realnie
ocenić swoją pozycję wobec Mickiewicza. Chmielowski, krytycznie oceniając Listy, nie
zainteresował się ich tematem podstawowym: opowieścią o wspólnej podróży i relacjach
między Mickiewiczem a Odyńcem. Można sądzić, że autor Listów swoją narracją wyprzedzał
wyobrażenia historyka literatury o tym, jaki kształt może przybrać opowieść o Adamie
Mickiewiczu. W przeciwieństwie do niego Odyniec zainteresowany był każdym drobiazgiem,
który dotyczył poety, choćby tym, że Adamowi we Włoszech smakowały figi.
Literaturoznawcy nie mają zaufania do autora Listów z podróży458. Chmielowski w
recenzji pisał, że Odyniec „koloryzuje”. Henryk Życzyński, wyjątkowo surowy krytyk
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Odyńca, pisał: „Należy jednak pamiętać, że Listy z podróży, jako źródło naukowe do biografii
Mickiewicza, muszą dziś być traktowane z wielką rezerwą […]”459. Maria Dernałowicz
uważała, że „Odyńcowi wierzyć nie można”460. Jednak przyznawała: „najbardziej autentyczne
wydają się one [listy] wtedy, gdy Odyniec pisze o Mickiewiczu na co dzień”461. Także próba
przedstawienia Mickiewicza jako ojca czy nauczyciela w relacji z Odyńcem wydaje się

wielkopolskie w 150. rocznicę śmierci poety, red. Z. Przychodniak i M. Piotrowska, Poznań 2005, s.
107). Warto pamiętać, że Listy Odyńca opowiadają o mało znanym okresie życia Mickiewicza, toteż
wzbudzały zainteresowanie podróżą poety po Europie, a nawet stały się inspiracją dla nowych
opowieści, takich chociażby jak Leona Schillera Podróż teatralna Mickiewicza z Odyńcem: fantazja
(1973).
459
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Literaturoznawca w artykule Mickiewicz w oświetleniu Odyńca („Pamiętnik Lubelski” 1934, t. II, s. 1–
23) zarzucał autorowi Listów z podróży nieetyczność – naśladowanie J.P. Eckermanna Gespräche mit
Goethe (1836), polskie wydanie: Rozmowy z Goethem, przekł. K Radziwiłł, J. Zeltzer, Warszawa
1960. Świadome wypaczanie myśli Mickiewicza. Pisał: „[…] wiarygodność listów jest bez wartości,
dlatego nie można posługiwać się nimi jako dokumentem rozświetlającym mroki duchowego rozwoju
poety. Komponował je Odyniec dla celów czysto osobistych, dla własnej popularności, rehabilitacji,
interesu” (s. 17). Odyniec za serwilistyczną postawę, a zwłaszcza wiersz ku czci cara Aleksandra II
oraz współautorstwo hołdowniczego Albumu wileńskiego (1858), był mocno krytykowany. Listy z
podróży odwróciły tę sytuację – przyniosły mu uznanie. Ostatecznie odkryto nie tylko skłonność
Odyńca do koloryzowania wspomnień w Listach z podróży, ale że one same są falsyfikatem. Odyniec
układał je na nowo przed publikacją (druk w „Kronice Rodzinnej” w latach 1867–1878, wydanie
osobne 1875–1878, Warszawa), wspierając się nie tylko na prawdziwych listach, lecz także dodając
do nich inne źródła. Korzystał na przykład z dziennika Henrietty Ankwiczówny, sięgał do
korespondencji Mickiewicza, listów Krasińskiego, według Życzyńskiego, także do prelekcji
paryskich. W tej sytuacji trudno ocenić zwłaszcza fragmenty odnoszące się do przedstawianych w
Listach opinii Mickiewicza. Wydaje się, że celem Odyńca nie było przedstawienie „duchowych głębi”
Mickiewicza, lecz fabularyzowana opowieść o wędrówce wieszcza po Europie. Dlatego Listy z
podróży należy raczej traktować jako swobodne wspomnienie o przeszłości konstruowane dzięki
pamięci, mocno jednak wspierane przez literaturę. Natomiast to, co uwiodło zarówno czytelników
dziewiętnastego, jak i dwudziestego wieku – owe drobiazgi życia związane z osobą Mickiewicza, o
których opowiadał autor Listów z podróży, dają jakieś wyobrażenie o tym, jak mogło być naprawdę.
Zob. także: D. Siwicka, Odyniec Antoni Edward, dz. cyt., s. 368–371.
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wiarygodna, bo potwierdzona przez bardzo wiele różnych sytuacji opowiedzianych na tysiącu
stron. Wiadomo, że współcześnie z dużo większym sceptycyzmem odnosimy się do
wszelkich rekonstrukcji przeszłości. Nie pytamy już, jak było naprawdę, ale jak ktoś tę
przeszłość utekstowił. Odyniec, pisząc Listy z podróży, nawiązywał – w moim przekonaniu –
nie tyle do Rozmów z Goethem Johana Petera Eckermanna, co sugerują literaturoznawcy462,
ile do Sternowskiej poetyki, w tonacji zahaczał może o Wędrówki Childe Harolda George’a
Byrona oraz wyraźnie odwoływał się do gatunku podróży463.
Charakter tekstu, co oczywiste, wpłynął na sposób portretowania autora Dziadów.
Odyniec zaproponował dynamiczną opowieść, w której jak w kalejdoskopie przedstawia
Mickiewicza w różnych sytuacjach. Ich liczba i odmienność pozwoliła mu wykreować wiele
wersji portretu poety, a przy okazji odkryć najrozmaitsze odcienie obustronnej relacji. Warto
też zwrócić uwagę, że autor opowieści ujawnia często świadomość nieumiejętności
przywołania tego, co od Adama usłyszał. Sam więc buduje pewien sceptycyzm wobec
relacjonowanych przez siebie wypowiedzi poety, choć na pewno nie wobec pouczenia: „radzi
mnie i każdemu, aby nic nigdy nie pisał, czego wprzód szczerze i mocno nie poczuje, bo pisać
wiersze z teorii dla sławy jest to chcieć – jak ów rabin w Lejbie i Siorze Ursyna – syna sobie
wysmażyć w tygielku”464. Refleksje o niemożności oddania w słowie różnych doświadczeń
stały się znaczącym motywem w Listach z podróży. Odnaleźć je można na przykład w
wypowiedziach pół żartem, pół serio, gdy Odyniec odwoływał się do sonetu Widok gór ze
stepów Kozłowa i słynnego zachwytu wyrażonego przez Adama w owym „Aa!!”; także w
narracji zabarwionej elegijnie: „O gdybym Ci mógł powtórzyć te kilka wielkich obrazów
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O zależnościach Listów Odyńca od Rozmów z Goethem Eckermanna pisał Henryk Życzyński. (H.
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lub nawet z dzieł innych autorów – np. ze Schlegla. I nie wiadomo – czy Mickiewicz w owym okresie
rzeczywiście tak myślał i takie sądy wygłaszał, czy też nie. Czysta rozpacz” (taż, Wstęp, dz. cyt., s. 9).
463

Zob.: S. Burkot, Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa 1988, s. 5–40. Co ciekawe,

Maria Makaruk zwraca uwagę, że podróż Odyńca „tylko na pierwszy rzut oka zgodna [jest] z
kanonami romantycznej sztuki podróżowania” (M. Makaruk, Antoni Edward Odyniec: romantyk w
zwierciadle biedermeieru, Warszawa 2012, s. 82).
464

A.E. Odyniec, Listy z podróży, t. I, s. 275.
133

przeszłości”465 opowiedzianych przez Mickiewicza; również w krytycznej ocenie własnych
możliwości wyrażania: „to masz tylko dowód, niestety, że mi tak brakuje talentu, ażeby to
lepiej opisać”466. Manifestowana świadomość niemożności oddania tego, co zobaczył w
pejzażu, łączyła się w Listach z podróży z podobnym problemem niewyrażalności tego, co
zachodziło między nim a Mickiewiczem w sytuacjach, o których mówił, że poeta w nim
„oddech i krew zatrzymuje”467. Nie wiemy, co ów oddech i krew wstrzymywało…
Stefan Garczyński niejako „rozszerzył” portret Mickiewicza. Nazwał go „ojcem
poetów”468, dzięki czemu autor Dziadów przestał być tylko „ojcem” Odyńca. Garczyński był
zafascynowany poezją Mickiewicza, wiemy, że „umiał na pamięć całego Adama”469. Zabiegał
o jego zdanie: „Zresztą niech się tylko tobie podobają wierszydła moje, spokojnym będę”470.
Twierdził, że w sprawie swoich dzieł potrzeba mu „aprobacji”471 przyjaciela, jego
„stempla”472. Prosił, by Adam sam osądził, doradził i z niecierpliwością oczekiwał oceny473.
Przy tym miał do Mickiewicza bezgraniczne zaufanie, pozwalał mu bowiem na daleko
posuniętą ingerencję zarówno w treść, jak i formę swoich utworów. Zgodził się na przykład
na usunięcie sonetów, których przyjaciel proponował nie umieszczać w wydawanym tomie,
pisząc: „rób, jak ci się wydawać będzie”474. Relacja między Garczyńskim a Mickiewiczem
miała więc inny charakter niż z Odyńcem. Jej fundamentem była poezja, wzajemna
fascynacja twórczością. Dzięki niej zawiązała się między nimi szczególna bliskość.
Była też inna przyczyna. Garczyński był świadkiem romansu Adama z Konstancją
Łubieńską; stał się powiernikiem kłopotów sercowych poety, a w końcu jego doradcą; nie
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wahał się też go upominać475.W jego przekonaniu miłosne kłopoty Mickiewicza naruszały
wizerunek narodowego wieszcza. Stąd właśnie w listach Garczyńskiego pojawiał się ton
pouczenia: Adam musi „szanować się”, bo „Polska jednego tylko posiada”476 poetę, którego
„nikt by zastąpić narodowi nie mógł”477.
Garczyński był więc nie tylko zaufanym powiernikiem. Widział rozmijanie się poezjiwzoru i życia, które – w jego przekonaniu – powinno się jednak we wzór układać. Przyjaźń
Mickiewicza z Garczyńskim budowała się zatem na innych podstawach niż z Odyńcem.
Autor Sonetów wojennych podziwiał, ale i pouczał. Ta śmiałość była potwierdzeniem więzi,
jaka ich ze sobą łączyła. Garczyński nie bał się wypominać poecie niestosowności
zachowania. Pisał: „Za prowadzenie mozolne korekty każesz sobie dziękować”478. Na co
przyjaciel odpowiadał: „To, co pisałem o mojej pracowitości w korekcji, i moje przechwałki
były żartem; jak ty to mogłeś brać na serio? Korekta, wierz mi, że często robiła mi wiele
przyjemności, bo zdawało mi się, że z twoją duszą gadałem […]”479. Wiadomo, że
Mickiewicz nie znosił korekty, nadto był niestaranny, roztargniony i niedbały. To głównie
filomaccy przyjaciele zajmowali się wydawaniem jego utworów i narzekali na zbyt późno
nadsyłane poprawki oraz nieczytelne pismo. Mickiewicz podjął się pracy nad Poezjami
Garczyńskiego ze szczerego oddania. Ten ostatecznie to zrozumiał: „na poprawkach zbywa
tylko, w czym jednak przyjaciele moi (ciebie, drogi Adamie, wyłączając, bo nie czesać i myć
475
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dzieci tobie) wyręczyć mnie raczą”480. Warto zwrócić uwagę na zacytowany wyżej fragment
wypowiedzi Mickiewicza, który – jak się wydaje – odsłania istotny aspekt jego związku z
autorem Wacława. Poezja w tej relacji stawała się źródłem głębszego porozumienia, skoro
Mickiewicz pisał, że obcowanie z nią umożliwiało szczególne zbliżenie z Garczyńskim:
„zdawało mi się, że z twoją duszą gadałem”481.
Garczyński był przyjacielem wymagającym. Wypominał Mickiewiczowi, że go nie
odwiedza: „Strasburg niedaleko Paryża – myśliłem sobie – może Adam przyjedzie,
zobaczymy się, ożyję. Rozchwiałeś mi wszystko. Ja bym z chęcią do ciebie pospieszył choć
na kilka dni, gdyby nie zdrowie moje”482. Wytykał mu lenistwo w pisaniu listów. Zapewniał,
że „gdyby [Mickiewicz] żądał, krwią by spod serca wytoczoną pisywał do [niego], a [on]
atramentu żałuje”483. Z żalem pisał: „Gdybyś wiedział, kochany mój Adamie, ile mnie list
twój każdy sił dodaje i ku zdrowiu popycha, nie byłbyś leniwym w pisaniu” 484 i zwykle
prosił: „pisuj częściej”485. Nie taił też tęsknoty za Mickiewiczem: „Jak mi to przykro, bo i z
tobą nie tak prędko się zobaczę”486, „ciebie jak najprędzej ułowić”487. Pocieszał się, że gdy
już dojdzie do spotkania, „nie rozdzielą się tak prędko”488, a gdy lekarz radził podróż na
południe, zastanawiał się: „nie wiem, co zrobię – do ciebie naprzód wpadnę”489, „pojadę tam,
gdzie będziesz”490.
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S. Garczyński, list do A. Mickiewicza z dnia 07.12.1832 r., dz. cyt., s. 331.
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A. Mickiewicz, list do S. Garczyńskiego z dnia 23.05.1833 r., dz. cyt., s. 209.
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S. Garczyński, list do A. Mickiewicza z dnia 14.05.1833 r., dz. cyt., s. 346.
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Tenże, list do A. Mickiewicza z dnia 25.02.1833 r., dz. cyt., s. 337.
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Tenże, list do A. Mickiewicza z dnia 17.04.1833 r., dz. cyt., s. 342. Do lenistwa przyznawał się sam

Mickiewicz, ale i Garczyńskiemu je zarzucał, pisząc o ich „wspólnym lenistwie” (A. Mickiewicz, list
do S. Garczyńskiego z dnia ok. 29–31.12.1831 r., s. 125).
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S. Garczyński, list do A. Mickiewicza z dnia 17.03.1833 r., dz. cyt., s. 341.
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Tenże, list do A. Mickiewicza z dnia 26.11.1832 r., dz. cyt., s. 329.
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Tenże, list do A. Mickiewicza z dnia 25.08.1832 r., dz. cyt., s. 324. Także i Mickiewicz wyrażał w

listach do Garczyńskiego chęć spotkania, gdy np. martwił się: „jakże więc będziemy mogli widzieć
[się] z sobą?” (A. Mickiewicz, list do S. Garczyńskiego z dnia ok. 29–31.12.1831 r., dz. cyt., s. 125).
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S. Garczyński, list do A. Mickiewicza z dnia 16.10.1832 r., dz. cyt., s. 327.
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Tamże.
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Tenże, list do A. Mickiewicza z dnia 07.12.1832 r., dz. cyt., s. 332.
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Garczyński nazywał siebie „dozgonnym przyjacielem”491 Mickiewicza, w listach
podpisywał się często: „Twój Stefan”492. Nie było więc między poetami dystansu, jaki
wyraźnie rysował się pomiędzy Odyńcem a Mickiewiczem. Zatem to nie tylko sam wiek
Odyńca stał się przyczyną odmiennych relacji, gdyż Garczyński był – jak wiadomo – o rok
młodszy od autora Listów z podróży. Jean-Charles Gille-Maisani we wspomnianym studium
psychologicznym wyraził przekonanie, że „w rzeczywistości […] Adama łączyła głęboka
przyjaźń nie z Odyńcem, a z Garczyńskim”493. Nie byłabym aż tak kategoryczna. Wydaje się,
że z obydwoma łączyła go głęboka więź, tyle że miała odmienny charakter. Odyniec był
przyjacielem z młodości, wspierającym pamięć o Litwie, w jakimś sensie łagodzącym
narastającą w poecie tęsknotę za rodzinną ziemią, tonującym poczucie samotności.
Porozumienie zaś Mickiewicza z Garczyńskim ożywiał poetycki duch 494. Wieszcz doceniał
jego talent. Pisał: „Czytałem cały wieczór Wacława. Wrażenie na mnie zrobił większe nad
wszystkie moje nadzieje o nim. […] Nie byłem nigdy zdolny czuć zazdrość poetycką, ale
mnie się zdaje, że gdyby Wacław był nie twoim utworem, to bym może zazdrościł
autorowi”495. Wzajemne głębokie zainteresowanie twórczością budowało między nimi silną
więź. Tym bardziej że Mickiewicz – doceniając talent przyjaciela – zabiegał także o staranne
wydanie jego poezji. Troszczył się również o stan zdrowia Garczyńskiego. Zresztą ze
wzajemnością: „Podobno zdrowie twoje nie najlepsze. Ochraniaj się, na Boga”496 – pisał
Garczyński; „Zmiłuj się, już nic nie pisz i nie myśl, pókiś chory” 497 – prosił Mickiewicz.
491

Tenże, list do A. Mickiewicza z dnia 25.08.1832 r., dz. cyt., s. 324.
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Np.: tenże, list do A. Mickiewicza z dnia 07.12.1832 r., s. 332; tenże, list do A. Mickiewicza z dnia

17.04.1833 r., dz. cyt., s. 344.
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J.Ch. Gille-Maisani, Adam Mickiewicz człowiek: studium psychologiczne, dz. cyt., s. 124.
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Prócz tego również „wzorowa biografia romantyczna” Garczyńskiego (jak napisał Rymkiewicz),

który w przeciwieństwie do Mickiewicza wziął udział w powstaniu! (A. Witkowska, Garczyński
Stefan, w: Mickiewicz – encyklopedia, pod red. J.M. Rymkiewicz i in., dz. cyt., s. 160), co
spowodowało, że Stefan – jak pisał Zdzisław Szeląg – wyzwalał w autorze Konrada Wallenroda
„wyrzuty sumienia” (Z. Szeląg, Stefan Garczyński: zarys biografii, dz. cyt., s. 119).
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A. Mickiewicz, list do S. Garczyńskiego z dnia 12.01.1833 r., dz. cyt., s. 186–187 (zob.: M.

Strzyżewski, Dyskurs krytycznoliteracki literatury słowiańskiej (Mickiewiczowska interpretacja
„Wacława dziejów” Stefana Garczyńskiego), w: tenże, Mickiewicz wśród krytyków. Studia o
przemianach i formach romantycznej krytyki w Polsce, Toruń 2001, s. 182–207).
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S. Garczyński, list do A. Mickiewicza z dnia 25.02.1833 r., dz. cyt., s. 337.
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A. Mickiewicz, list do S. Garczyńskiego z dnia 08.04.1833 r., dz. cyt., s. 199.
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Poruszająca jest troska tego ostatniego, który – nie chcąc martwić chorego przyjaciela –
zapewniał: „masz przesadne wyobrażenie o moich tu nieprzyjemnościach; […] ja z tego
wszystkiego […] śmieję się, […] jestem spokojny”498. Wzruszający jest też sposób, w jaki
Mickiewicz zwracał się w listach do Garczyńskiego: „Kochany Garczysiu” 499, „Kochany
Stefuniu”500 czy też „Drogi Stefku”501. Czułość wyrażana także przez Garczyńskiego, który
zwykle pisał: „kochany mój Adamie!”, także „Kochaj i nie zapominaj o mnie”502, odsłania
charakter romantycznej przyjaźni. Wyznania tego typu były naturalnym wówczas sposobem
jej wyrażania. Pisałam już o tym, że czułość okazywał Mickiewicz także Odyńcowi. Gest
gładzenia po włosach oraz pocałunki były zachowaniami wpisanymi w ojcowską rolę
Mickiewicza wobec Odyńca. Inną postawę przyjął wobec Garczyńskiego, którego traktował
jako powiernika serca, przyjaciela-poetę. Obydwie relacje pokazują podejmowany przez
Mickiewicza trud budowania bliskości z drugim. Odsłaniają, że każda z tych relacji
wymagała innej postawy. Wydaje się, że więź z Odyńcem była trudna przez doznawaną
obcość ducha, co jednak ujmujące w zachowaniu poety, to właśnie to, że pomimo
niemożności zbudowania głębokiej relacji, potrafił się na swój sposób starać o Odyńca,
zapewne także po to, by przełamać własne poczucie samotności. W przypadku Garczyńskiego
było łatwiej w tym sensie, że odnajdywał w nim duchową bliskość, trudniej, bo gdy odnalazł,
może po raz drugi w życiu, możliwość tak głębokiego porozumienia, musiał się – jak w
przeszłości – godzić z jego utratą. Pozostało mu wspieranie i towarzyszenie Garczyńskiemu w
chorobie do końca. Jego śmierć skazywała Mickiewicza ponownie na głęboką samotność.
Alina Witkowska503 zwróciła uwagę na to, czym było dla poety doświadczenie śmierci
przyjaciela. Przywołała fragment jego listu skierowany do Ignacego Domeyki, gdzie
porównał siebie do Francuza wracającego z Moskwy w 1812 roku: „Jestem […]
zdemoralizowany, słaby, obdartus zupełny, bez butów prawie. O niczym myśleć dotąd nie
mogę…”504. Warto dodać, że Mickiewicz pozostał wierny tej przyjaźni i pamięci o niej. W
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Tamże, s. 200.
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Tenże, list do S. Garczyńskiego z dnia 02.03.1831 r., dz. cyt., s. 93.
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Tenże, list do S. Garczyńskiego z dnia ok. 29–31.12.1831 r., dz. cyt., s. 125.
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Tenże, list do S. Garczyńskiego z dnia 12.01.1833 r., dz. cyt., s. 186.
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S. Garczyński, list do A. Mickiewicza z dnia 17.03.1833 r., dz. cyt., s. 341.
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A. Witkowska, Garczyński Stefan, dz. cyt., s. 161.

504

A Mickiewicz, list do Ignacego Domejki z dnia 22 września [1833] r., w: Adam Mickiewicz. Listy.

Część II, dz. cyt., s. 100.
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prelekcjach paryskich powrócił do autora Wacława dziejów, przedstawiając go jako jednego z
największych poetów narodowych505.

505

M. Strzyżewski, Dyskurs krytycznoliteracki literatury słowiańskiej. (Mickiewiczowska interpretacja

„Wacława dziejów” Stefana Garczyńskiego), dz. cyt., s. 182–207.
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Portret rodzinny. Wersja Marii Goreckiej

Wspomnienia Marii Goreckiej oraz dzieło Władysława Mickiewicza o ojcu były w
jakiejś mierze odpowiedzią na wcześniejsze – zwłaszcza te dotyczące czasu związków poety
z Towiańskim – próby formowania wizerunku Mickiewicza. Józef Bohdan Zaleski
przekonywał, że trzeba stworzyć jakiś wzór opowieści o Mickiewiczu. Widział potrzebę
uformowania „jakiegoś ogniska, w którym by się święciła czysta prawda o nim [o
Mickiewiczu] i przechowywały się wierzytelne podania z pokolenia w pokolenie”506.
Zestawione ze sobą Wspomnienia Goreckiej i rozległy zarys dziejów życia i twórczości
napisany przez Władysława niewątpliwie taką funkcję miały spełniać. Córka opowiadała o
czułym i empatycznym ojcu, Władysław o poecie i niezwykłym człowieku. Jak jednak
wiadomo, portret rodzinny zawsze miał swoją specyfikę. Zwracał na to uwagę Maurice
Halbwachs: „w każdej rodzinie istnieją własne zwyczaje i sposoby myślenia, które narzucają
się również, i to bardzo wyraźnie, opiniom i uczuciom członków rodziny. […] każda rodzina
ma swojego własnego ducha, swoje wspomnienia, które tylko ona sobie przypomina, i swoje
sekrety odkrywane tylko jej członkom”507. Wiadomo, że tak Gorecka, jak i Władysław
Mickiewicz selekcjonowali wspomnienia, milczeli o pewnych faktach508, projektując portret
ojca według własnych wyobrażeń. Można by powiedzieć, że byli kreatorami pożądanej
„legendy” Adama Mickiewicza. Podjęli zadanie uformowania niekontrowersyjnego modelu
jego wizerunku i biografii.
Córka i syn Adama Mickiewicza zbudowali jego wizerunek z różnych materii, której
dobór był skutkiem realizacji różnych celów pisarskich. Maria Gorecka już na pierwszej
stronie Wspomnień o Adamie Mickiewiczu opowiedzianych najmłodszemu bratu (1875) jasno
określiła zadania swej opowieści. Była ona skierowana do najmłodszego brata – Józia – po to,
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J.B. Zaleski, Adam Mickiewicz podczas pisania i drukowania „Pana Tadeusza”. List do syna

Adama, „Czas” 1874, nr 289, s. 1.
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M. Halbwachs, Zbiorowa pamięć rodziny, w: tegoż, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 1969, s.

224.
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O manipulowaniu pamięcią, „funkcji selekcyjnej, każącej przemilczeć pewne fakty” pisała m.in.
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Okupnik (M.

Okupnik,

Fenomen

pamięci. O

trudnościach

badań

narracji

autobiograficznych o utracie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia sociologica” 2012, nr 41, s. 108).
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by „odżywić dla [niego] drogie postacie rodziców”509, odsłonić „domową stronę życia
ojca”510, której nie mógł w pełni poznać, ponieważ w roku śmierci Mickiewicza miał
zaledwie pięć lat511. Korzystając ze swej – jak przekonywała – znakomitej pamięci („pamięć,
którą zawsze miałam dobrą, wcześnie poczęła rozwijać się”512), Gorecka-siostra postanowiła
opowiedzieć bratu o rodzinnym „gnieździe”, „które choć nieraz troskami nawiedzane” 513,
dawało dzieciom poczucie szczęścia. Innymi słowy chciała opowiedzieć o szczęśliwych
chwilach swego dzieciństwa. Tytuł, adresat i jasno sprecyzowany cel książki zadecydowały o
poetyce tekstu Goreckiej. Nazywając swoje zapiski „wspomnieniami”, autorka odrzuciła
porządek wyznaczony przez chronologię514. Ład tej opowieści tworzyć miała pamięć
Goreckiej otwarta przede wszystkim na urokliwe chwile przeszłości515. Wybór formy
wspomnieniowej dawał autorce pełną swobodę korzystania z materii przeszłości. Warto się
zastanowić, w jaki sposób córka Mickiewicza z niej korzystała oraz czy biograficznowspomnieniowe teksty powstałe przed 1875 rokiem wpisały się w tę jej opowieść. Autorka,
zwracając się do brata, pisała, że chce „ożywić dla [niego] drogie postacie rodziców” 516.
Można by powiedzieć, że wykorzystała, podobną jak Mickiewicz w Panu Tadeuszu, strategię.
Unikała tego, co bolesne i dramatyczne. Wybrała ton nostalgiczny, przywołując najbardziej
509

M. Gorecka, Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu opowiedziane najmłodszemu bratu, Kraków

1875, s. 1. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania.
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Informacja za: J. Łukasiewicz, Mickiewicz, Wrocław 1996, s. 222 (szóste dziecko Mickiewicza –

Józef Teofil Rafał – urodziło się 20 XII 1850 roku).
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M. Gorecka, Wspomnienia…, s. 2.
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Tamże, s. 1.
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W tekście Goreckiej daty pojawiają się tylko trzykrotnie: 1848, 1849 i 1850 rok. O motywacji

odrzucenia chronologii pisała Irena Furnal: „Wszędzie tam natomiast w prozie autobiograficznej,
gdzie w akcie pamięci na minione życie pada podmiotowo nacechowane spojrzenie narratora (bądź
bohatera), zasada linearnego rozwoju zdarzeń traci przynajmniej część swojej mocy. Chronologia
bowiem stwarza sugestię czasu obiektywnego, toczącego się poza świadomością człowieka […]” (I.
Furnal, Wspomnieniowość, dz. cyt., s. 68).
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Warto wspomnieć, że według badaczy pamięci znacznie lepiej przypominamy sobie zdarzenia

emocjonalnie pozytywne. Pisała o tym m.in. Marigold Linton. Zob.: M. Linton, Ways of searching
and the contents of memory, w: D.C. Rubin, Autobiographical memory, Cambridge 1986, s. 159–188.
Za: A. Fijałkowska, W. Gruszczyński, Organizacja wspomnień emocjonalnych w pamięci
autobiograficznej, „Psychiatria Polska” 2009, t. XLIII, nr 3, s. 342.
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M. Gorecka, Wspomnienia…, s. 1.
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urokliwe, wzruszające i radosne chwile dzieciństwa. W „ożywianiu […] postaci rodziców” –
w ich portretowaniu nie zachowała równowagi. Wyeksponowała ojca. Widać to wyraźnie
zwłaszcza w początkowej fazie wspomnień, gdzie matka właściwie jest nieobecna.
Celina Mickiewiczowa pojawia się we Wspomnieniach znacznie później, a opowieści
o niej towarzyszy pewien klimat tajemnicy. Maria Gorecka przedstawiła matkę jako piękną i
niezwykle subtelną kobietę. Przywołała jej grę na fortepianie, która miała zachwycać
Mickiewicza („w wilią wieczorem przechadzał się po salonie, a mama grywała mu Mozarta
godzinami całymi”517). Matka grająca na fortepianie to jeden z powracających we
Wspomnieniach obrazów. Ciekawe bardzo jest to, że Gorecka prawie w ogóle nie
przedstawiała matki zajętej domowymi czynnościami. Choć enigmatycznie sugerowała, że
radziła sobie ona z trudną sytuacją finansową rodziny. Gorecka rozbudowała za to portret
matki w związku z jej chorobą518, opowiadając o jej wyjątkowej dzielności. O tym, że znosiła
bez skargi cierpienie, by zaś nie martwić rodziny, ukrywała swój stan: „Mama czasem
słabowała, ale energiczna i wytrwała zaraz podnosiła się, nie dając nam czasu niepokoić
się”519. Córka opowiadała z głębokim podziwem o jej umieraniu: „Nawet w tej chwili tak
okropnej dla serca matki nie opuściła jej błoga spokojność, i widząc nasze łzy i trwogę,
uspokajała nas i pocieszała, powtarzając (choć dobrze wiedziała całą prawdę), żebyśmy nie
płakali, żebyśmy się nie bali, że ona może jeszcze powrócić do zdrowia” 520. Autorka
Wspomnień poddała uwzniośleniu portret matki. Zbudowała go z opowieści o jej pięknie,
stale przywoływanym, oraz dzielności w chorobie i umieraniu. Kontrastowo zaś
sprozaizowała portret ojca, którego przedstawiła w zaskakujących, zwłaszcza dla ówczesnego
czytelnika, codziennych sytuacjach. Poeta-wieszcz i profeta wysypujący co chwila piach z
bucika małej córeczki to była – w wykonaniu Goreckiej – portretowa rewolucja. Warto dodać,
że sposobu opowiadania uczyła się od Edwarda Odyńca. To on pierwszy wprowadził do
opowieści o Mickiewiczu owe prywatne „mikrohistorie”, które wyłamywały się –
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Alina Witkowska pisała, że o chorobie Celiny Mickiewiczowej wiadomo tylko tyle, ile opowiadały

o niej dzieci Mickiewiczów, czyli Maria Gorecka i Władysław Mickiewicz (A. Witkowska, Celina i
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przedstawiając go w całkiem prozaicznych sytuacjach – z preferowanych w drugiej połowie
XIX wieku modelów narracji o poecie-wieszczu. Można by nawet powiedzieć, że Gorecka
Wspomnieniami nie tylko wsparła, lecz także rozwijała ów sposób opowieści o ojcu –
człowieku prywatnym.
Córka Mickiewicza korzystała we Wspomnieniach, tak jak inni, ze strategii
przemilczeń i niedopowiedzeń. Skrywała głównie to, co mogłoby zaburzyć w jej opowieści
obraz harmonii rodzinnego życia. Łatwo to mogła uzasadnić – w końcu opowiadała o nim
młodszemu bratu. Warto jednak zwrócić uwagę, że starała się zachować wiarygodność.
Wybrała zatem poetykę niedopowiedzeń. Pisała więc o „bolesnej epoce”521, „przykrym
wrażeniu”522, ciężkich czasach523. Wprost mówiła zaś o doznawanym bólu, gdyż
przywoływanie „przeszłości odnawia w sercu moim niezagojone rany, i nieraz wyciska łzy
tak gorzkie, jak wówczas, kiedy po raz pierwszy uklękliśmy sierotami w około świeżej
mogiły matki”524. Nadto opisywała atmosferę domu rodzinnego po swoim powrocie do
Paryża, gdy nastały „mniej już jasne i szczęśliwe czasy” 525 i „po raz pierwszy dom
rodzicielski uczynił na [niej] przykre wrażenie”526 („do domu wkradł się bezład, chłód
jakiś”527). Gorecka, przypominając ten trudny czas, posłużyła się szczególną poetyką.
Rodzinne dramaty wpisała w pejzaż natury: „w gnieździe, które choć nieraz troskami
nawiedzane, burzą wstrząsane, wykołysało szczęśliwe nasze dzieciństwo”528. W innym
miejscu pisała o „poczuciu chmury, która nad domem tym zawisła i cień swój długo nań
rzucać miała”529. Wykorzystała także ciemną paletę barw, by oddać atmosferę panującą w
domu: „cień czarny”530, „czarny zewsząd horyzont”531. Maria Gorecka do tak układanej
opowieść wprowadzała przemilczenia. Kiedy wspominała o listach, jakie pisała do matki, nie
informowała czytelnika, gdzie je wysyłała, ani też nie mówiła, dlaczego Celina
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Mickiewiczowa nie przebywała wówczas w domu z rodziną. Gorecka, tłumacząc
niedopowiedzenia, starała się być szczera. Wyznawała: „Na opisanie tej bolesnej epoki czuję,
że nie staje mi odwagi”532. Można więc powiedzieć, że autorka nie wyparła bolesnych
wspomnień ze swojej świadomości, raczej nie chciała o nich opowiadać533, bo przypominanie
sprawiało ból. Wydaje się to nie tylko zrozumiałe, ale i konieczne – jak bowiem opowiedzieć
wprost małemu Józiowi o chorobie psychicznej matki i miłosnym dramacie ojca…
Gorecka wybrała bardzo szczególną strategię opowieści o dramacie rodzinnym. Nie
tylko posłużyła się przemilczeniami i niedopowiedzeniami. Skupiła uwagę czytelnika na
opowieści o relacjach rodziców właśnie w czasie choroby matki, gdy ta potrzebowała
szczególnej opieki. Pokazała ojca w roli troskliwego i kochającego męża. Lecz nie tylko.
Choroba – w ujęciu Goreckiej – pogodziła ich ze sobą. Była w jej przekonaniu ciężką próbą,
ale dla nich obojga duchowo zwycięską. Pisała: „Jedynym balsamem na jej [matki] męki była
obecność ojca, który pocieszając ją i uspokajając, zdawał się bóle jej uśmierzać, i którego też
imię najczęściej wśród parkosyzmów cierpienia z ust jej się wyrywało” 534. Gorecka
opowiadała, że w czasie choroby matki ojciec był niezwykle cierpliwy, otaczał ją szczególną
troską „i po śmierci jej nie odstępował”535. Warto dodać, że ową postawę poety wobec
cierpiącej żony potwierdzała także Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, która pisała: „Nigdy
sobiem nie wystawiała, żeby on tak mocno był do niej przywiązany, w żadnym romansie
takich dowodów miłości małżeńskiej nie opisano, jak on jej dawał i daje. Godny uwielbienia
człowiek – dusza jego równa się rozumowi i talentom”536.
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Marek Zaleski pisał, że „niezdolność do tworzenia wspomnień może być zamierzona: czym innym

jest odmowa bądź niechęć pamiętania niemiłych faktów z naszej biografii, chęć wyparcia ich ze
świadomości?” (M. Zaleski, Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze
współczesnej, Warszawa 1996, s. 78).
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Cyt. za: S. Koper, Kobiety w życiu Mickiewicza, Warszawa 2010, s. 204. Warto dodać, że

Hoffmanowa potrafiła też pisać o negatywnych emocjach w małżeństwie Mickiewiczów. Pisała np.,
że Celina odzywała się do Adama „jak do lokaja”, a ten kazał jej przynosić drewno do kominka przy
gościach (zob.: tamże, s. 192).
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Strategia przemilczeń dotyczących Ksawery Deybel 537 czy poetyka niedopowiedzeń
związana z matką i jej chorobą dawały możliwość uładzenia wizerunku rodziców. Pozwalały
wyeksponować najbardziej urokliwe wspomnienia z dzieciństwa. Ciekawe, że podobny
sposób opowiadania o przeszłości wybrał Mickiewicz w Panu Tadeuszu538. Odsuwał
wszystko to, co mogło być bolesne, dramatyczne, trudne. Na rzecz nostalgicznej opowieści, w
której tonuje się, zaciera zdarzenia i sytuacje mogące wywołać ból. Tak poeta stworzył
„szczęśliwy kraj dzieciństwa”539. W podobny sposób Gorecka próbowała powrócić do
swojego dzieciństwa. Pomagało jej w utrzymaniu równowagi świata wykorzystanie kategorii
„dziecięcej doxa, czyli dziecięcej ignorancji”540 – niewinnej, jak podkreślał Marek Zaleski za
Giambattistą Vikiem i Haroldem Bloomem. Przedstawiła siebie w roli narratorki-małej
dziewczynki, co pozwoliło na zachowanie idyllicznego charakteru świata przedstawionego.
537

Ewa Kossak uznawała, że upublicznienie romansu ojca było trudniejsze do zaakceptowania przez

Marię Gorecką niż przez Władysława Mickiewicza (E. Kossak, Franciszek Mickiewicz, obywatel
nowogródzki, w: tejże, Rodzina M, Warszawa 1991, s. 174), dlatego też córka Mickiewicza
cenzurowała Żywot autorstwa brata, a zwłaszcza domagała się pominięcia w biografii ojca osoby
Ksawery Deybel (tamże, s. 208). Alina Witkowska z kolei zapisała, że Ksawera Deybel była według
Goreckiej „nierządnicą”, którą należało zamknąć w więzieniu dla prostytutek (A. Witkowska, Celina i
Adam Mickiewiczowie, dz. cyt., s. 127). Jako kochanka Adama Mickiewicza stanowiła oczywistą
skazę na jego wizerunku narodowego „wieszcza”, dlatego zarówno Gorecka, jak i Władysław
Mickiewicz „dołożyli wszelkich starań, aby zatrzeć ślady Deyblówny w życiu ich ojca” (tamże, s.
129). Tadeusz Boy-Żeleński wspominał, iż Władysław Mickiewicz w obawie, że „przyszli
biografowie wielkiego ojca zaczną szperać w tajemnicach jego życia”, postanowił „odsłonić pewne
kwestie” – m.in. osobę Ksawery Deybel – w swej książce z 1926 r. pt. Moja matka (T. Boy-Żeleński,
Brązownicy i inne szkice o Mickiewiczu, w: tegoż, Pisma, t. IV, Warszawa 1956, s. 121).
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Warto też zauważyć, że Pan Tadeusz to jedyne dzieło Adama Mickiewicza, o którym wspomniała

Maria Gorecka. Jest z niego dumna, pisała o swoim zachwycie nad poematem. Zwracała na nie
również uwagę czytelnika, podkreślając, że „ojciec też ze wszystkich swoich utworów ten najwięcej
lubił, powiedziałabym prawie ten jeden podług moich wspomnień dzieciństwa” (M. Gorecka,
Wspomnienia…, s. 27–28).
539

E. Graczyk, Szczęście „Pana Tadeusza”, w: Balsam i trucizna: 13 tekstów o Mickiewiczu, pod red.

E. Graczyk, Z. Majchrowskiego, Gdańsk 1993, s. 59. Udało mu się przedstawić szczęśliwy świat m.in.
dzięki pominięciu osoby matki. Ewa Graczyk pisała: „prawdopodobnie także ze względu na ból nie
mogła się pojawić w »Panu Tadeuszu« krucha, śmiertelna matka” (E. Graczyk, Szczęście „Pana
Tadeusza”, dz. cyt., s. 72).
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Dlatego Gorecka często stylizowała narrację na opowieść dziecka. Na przykład, gdy
opisywała jedną ze wspólnych wypraw z ojcem:
Tak wędrując powoli, w poranek wiosenny dość zimny, bo choć słońce już dogrzewało, w cieniu było
chłodno i lód nie wszędzie stopniał, postrzegłam bryłkę lodu doskonale kształt gruszki naśladującą.
Przymarzła do niej zielona gałązka dopełniała podobieństwa. Naparłam się, aby ją wziąć i mamie
zanieść, lecz żeśmy jeszcze mieli iść dalej, ojciec polecił ją zostawić na trawie w cieniu, gdzie mniej
prędko stopnieć by mogła. Jednak kiedyśmy powrócili w ten sam zakątek cienisty, już słońce było
podeszło wysoko i na miejscu zlodowaciałej gruszki nic nie zostawiło prócz zielonej gałązki zwilżonej
wodą. Na ten widok osłupiała z początku pojąć nie mogłam, co się było stało, potem dopiero płakać i
żałować zaczęłam tak pięknej, tak rzadkiej gruszki z lodu. Trzebaż było, aby tak prędko stopniała!
Wówczas ojciec coś wyrzekł o znikomości rzeczy tego świata. Słów nie zrozumiałam, ale głęboko
smutny wyraz, który na chwilę twarz jego przybrała, mocno mnie zastanowił541.

Opowieść o lodowej gruszce jest doskonałym przykładem przedstawiania przyszłości z
punktu widzenia dziecka. Jego niewiedza i zdumienie oddają klimat minionego czasu. Warto
też dodać, że zastosowana optyka pozwoliła narratorce pomniejszyć odpowiedzialność za
przemilczenia obecne w opowiadaniu, a pozwalające utrzymać sielskość wspomnień.
Jednym ze sposobów podtrzymywania wrażenia idylliczności są przypomnienia
odnoszące się do znanych osób, które odwiedzały Mickiewiczowski dom. Autorka przywołała
na przykład postać Juliana Ursyna Niemcewicza i opowiadała z humorem o prezentach, które
jej przynosił, a zwłaszcza o pończoszkach wiecznie w tym samym rozmiarze; opowiadała o
Stefanie Witwickim, obdarowującym ją lalkami; przypomniała Melegariego i Scovazziego
zbierających dla niej kwiatki. Pisała też o bajkach opowiadanych przez Feliksa
Wrotnowskiego i przedstawiła, jak Henryk Służalski lepił baranki z masła.
Gorecka narzuciła idylliczny obraz dzieciństwu, z którego wyłaniał się harmonijny
wizerunek rodziny Mickiewiczów, w tym postaci we wspomnieniach najważniejszej – ojca.
Uformowała jego portret, stosując rozmaite strategie pisarskie. Przede wszystkim starannie
wybierała zdarzenia i sytuacje, które pozwalały jej pokazać poetę w rozmaitych rolach,
odsłonić niektóre z jego cech charakteru, wreszcie przedstawić relacje z innymi. Z tych
projekcji – obrazów z przeszłości – utworzyć się miał portret ojca. Córka zbudowała ów
wizerunek z małych obrazków – jak sama je nazywała –„bagateli”542. Warto zauważyć, że
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Gorecka, patrząc na Mickiewicza z kobiecego punktu widzenia, konstruowała jego portret
oparty przede wszystkim na czułości. Z ciągu obrazków wyłania się ojciec o „nieskończonej
dobroci i cierpliwości”543. Narratorka w „bagatelach”, odsłaniających poetę w rodzinnych
sytuacjach, zwróciła uwagę nie tylko na jego postawę i sposób zachowania, lecz także na
gest: słynne gładzenie po głowie i odgarnianie włosów (wspominał o tym także Edward
Odyniec). Pisała o charakterystycznej dla Mickiewicza potrzebie okazywania czułości: „[…]
przypominam, jak gładząc mnie ręką po głowie, i ulubionym swoim gestem odrzucając mi w
tył włosy z czoła, z uśmiechem słuchał jak paplałam o Cezarach” 544. W optyce córki dobroć
Adama Mickiewicza ujawniała się nie tylko w czułości, ale i w szczególnego rodzaju
„niezmordowanej cierpliwości”545 wobec niej:
Pamiętam jak dzisiaj, żem raz miała jakieś trzewiczki, do których ciągle piasek wpadał; ledwie kilka
kroków uszłam, utyskiwać zaczynałam, że kole. Wówczas ojciec z niezmordowaną cierpliwością
przyklękał na ziemi, zdejmował trzewiczki, piasek wysypywał i wkładał mi jej znowu, aby za chwilę
znów mieć tę samą przyjemność546.

Portret cierpliwego ojca wzmacniany był przez inne opowieści: „Z abecadłem uciekałam
najczęściej od mamy do papy, bo daleko był pobłażliwszy, łatwiej wierzył nadzwyczajnemu
memu zmęczeniu przy tak ciężkim i mozolnym zajęciu, i nieraz namówić się dawał, aby
lekcję zamienić na spacer”547. Cytat ten nie tylko odsłania uległość ojca względem ukochanej
córki, lecz także poruszającą próbę zrozumienia dziecka. Gorecka nie ukrywała, że ojciec był
wobec niej łagodny, dawał się wodzić za nos („z poufałością zepsutego dziecka odrywałam
go od pracy”548); ale też był pomysłowy w radzeniu sobie z dziecięcymi kaprysami. Był
niezwykle pobłażliwy dla swojej Misi, która tak o tym wspominała:
Do trzech lat przeszło nie chciałam inaczej zasnąć niż na ręku ojca, który długimi godzinami nosił
mnie po pokoju, ani pozwolić, żeby gdzie wyszedł wieczorem. To też ojciec musiał używać
wybiegów, aby się oswobodzić od swego tyrana, jak mnie sam często nazywał. Zatem kiedy miał
wyjść wieczorem, a moje podejrzliwe oczy zamknąć się nie chciały, zapowiadał, że mnie bierze z sobą
543
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do znajomych. Ubierano mię w kapelusik i płaszczyk, i ojciec, wynosząc mnie do drugiego ciemnego
pokoju, perswadował, że idziemy po schodach, że przechodzimy przez ulicę, póki ukołysana nie
zasnęłam na jego ręku549.

Gorecka

dzięki

tego

typu

obrazkom

odkrywała

nieznany

portret

Mickiewicza.

Podporządkowującego się, łagodnego, czułego, cierpliwego, czasem nieporadnego, czyli
takiego, który w żadnym razie nie mieścił się w tym wówczas powszechnie już znanym
portrecie narodowego wieszcza. Sama przyznawała: „ojciec bardzo mnie psuł”550.
Warto zwrócić uwagę, że jej narracja ma bardzo osobisty charakter. Autorka zdradziła
swoje uczucia do ojca. Dzięki temu pozwoliła uchwycić wzruszający charakter więzi
istniejącej między nimi:
[…] drżałam, żeby nie odezwał się dzwonek w przedpokoju, bo za przybyciem kogo ze znajomych
musiałam jak niepyszna wynosić się albo w kącie pozostać, i ze szczerą nienawiścią patrzałam na
każdego, co przychodził o tej porze, choć skądinąd gościom, których dużo u nas bywać zaczęło, rada
bardzo byłam, byle nie zjawiali się o mojej godzinie551.

Gorecka przypomniała w owym fragmencie poobiedni zwyczaj, gdy mogła słuchać opowieści
ojca i chwalić się przed nim wiedzą. I czasem tym nie chciała się z nikim dzielić. Opowiadała,
że specjalnie dla niej „ułożył wiersze opisujące nieporównane wdzięki i przymioty córki, ale
potem zastanowiwszy się, że kiedyś mogłaby, wszystko to wziąwszy za prawdę, wzbić się w
miłość własną, podarł je i spalił, pozbawiając [ją] tak drogiej pamiątki”552. Mickiewicz
występował więc także w roli nauczyciela. Nie lekceważył też i słuchał uważnie tego, co
córka miała do powiedzenia. Maria Gorecka we wspomnieniach opowiadała o tym, jak
budowały się między nią i ojcem głębokie więzi. Przypominała na przykład, jak ojciec czytał
jej prywatne listy od Ignacego Domejki; opisywała, jak pochylał się wraz z dziećmi nad
„żyjątkami i trawami morskimi […] wykazując subtelne te przejścia między skałą a
skorupiakiem, trawą morską a rakiem, które zdają się tak jasno oznaczonymi ogniwami
nieprzerwanego łańcucha, wiodącego od najniższego, najbardziej uśpionego, aż do
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najdoskonalszego i najpełniejszym życiem żyjącego tworu”553. Przywoływała jego ogromną
empatię, a także czułość dla świata.
Warto podkreślić, że Maria Gorecka do portretowania ojca wybrała szczególnie
urokliwe sytuacje, które wzbudzać miały u czytelnika właśnie odruch czułości i wzruszenia.
Opowiadała na przykład o nauce raczkowania: „kiedy mnie zaczęto w pieluchach sadzać na
ziemi, ojciec kładł się obok mnie, abym patrząc na niego, nauczyła się pełzać” 554; o otulaniu
jej ojcowskim płaszczem – każdej nocy podczas podróży dyliżansem do Szwajcarii.
Wspominała też, jak ojciec wniósł ją na sam szczyt wieży strasburskiej katedry, „wciąż
słysząc za nagrodę [jej] żale, że tak śliczny kościół nieumyty” 555. Równie urokliwy jest obraz
Mickiewicza odrysowującego na papierze model dłoni córki, by zaspokoić jej pragnienie
posiadania „paliowych rękawiczek”556, i podpisującego rysunek: „rączka Maryni”. Dbała też
o efekt zaskoczenia. Opowiadała jak Mickiewicz, „chcąc gościom zaprezentować swoją
córkę, znienacka otworzył drzwi salonu i wyjął [ją] z tej szuflady [komody], zaledwie
owinąwszy w szal jakiś”557. We Wspomnieniach Goreckiej Adam Mickiewicz jawi się nie
tylko jako kochający i troskliwy ojciec. Autorka nie ukrywała jego nieporadności, choć
próbowała ją złagodzić humorem. Podkreślała bardziej Mickiewiczowską troskliwość niż
niezaradność.
Wspierając „czuły” wizerunek Mickiewicza, opowiadała o jego wzruszeniach:
Czasem, gdyśmy byli sami, ojciec brał Iliadę przekładu Dmochowskiego, którą wówczas czytać mi
kazał, i zwracał moją uwagę na nieśmiertelną piękność, prawdę i prostotę utworu greckiego wieszcza,
a kiedy bardziej się ożywił, z pamięci całe ustępy powtarzał. Raz pożegnanie Hektora z Andromachą
tak go poruszyło, że głos jego zadrżał i zatrzymać się musiał, głęboko rozrzewniony558.
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Przytoczony fragment doskonale wpisuje się w tworzony przez córkę portret wrażliwego
mężczyzny zdolnego do wzruszeń nad poezją559.
Autorka wspomnień posługiwała się jednak różnymi tonacjami. Stworzyła
dynamiczny wizerunek dzięki wykorzystaniu różnych stylów:
Raz jednak ledwo z łaski mojej mądrej osóbki jedna jego prelekcja dziwnym epizodem urozmaiconą
nie została. Zobaczyłam gdzieś wiewiórkę i koniecznie napierać się zaczęłam, żeby taką dostać, a
ojciec naturalnie zaraz obiecał postarać się o to dla Misi, która nie omieszkała co dzień przypominać
mu obietnicy. Szedł jednego poranku do Collège de France, kiedy na moście zobaczył siedzącego
Sabaudczyka z wiewiórką. Ucieszony, że przecież dogodzi gorącym moim życzeniom, zapomniał, że
na prelekcję idzie, kupił ładne zwierzątko, a że zimno było, wsunął ją w zanadrze i zapiąwszy dobrze
surdut, aby nie uciekła, poszedł dalej. Ledwie uszedł kilkanaście kroków, prelekcja przyszła mu na
myśl, a za to wiewiórka zupełnie wyszła z pamięci. Wchodzi zatem ojciec na katedrę, i mówić
zaczyna. Przez czas jakiś wszystko szło dobrze, aż wiewiórka znudzona długim spokojem, albo może
zbytnie już czując gorąco w sali dobrze ogrzanej i pod ciepłym surdutem, kręcić się żywo zaczęła,
szukając wyjścia z ciemnej kryjówki. Rzecz ciągnąc dalej o literaturze słowiańskiej, czuł profesor na
piersiach wszystkie skoki i poruszenia wiewiórki. Ale nagle pogorszyło się i tak już nieprzyjemne
położenie: wiewiórka trafiła w otwór od rękawa i żywo zsuwać się przezeń poczęła; ojciec drugą ręką
co prędzej rękaw u dołu uchwycił, skręcił i trzymał mocno, lękając się co chwila, aby znienacka
mieszkanka lasów, wylatując z rękawa profesora jak niesłychane zjawisko, wśród zadziwionej
publiczności jednym skokiem się nie znalazła. Przy takim pasowaniu się z niewygodnym gościem,
dalej prelekcję prowadzić i kończyć musiał, dziwnym tym kłopotem okupując moją fantazję560.

Historia o wiewiórce561 odsłania nie tylko portret sytuacyjny – można sobie wyobrazić
Mickiewicza walczącego z wiewiórką podczas wykładu w Collège de France w tonacji
559

Znana jest nadto anegdota o Mickiewiczu, który zemdlał podczas czytania Pożegnania Childe

Harolda Byrona. Zob.: W. Bełza, Kronika potoczna i anegdotyczna z życia Adama Mickiewicza, dz.
cyt., s. 37.
560
561

M. Gorecka, Wspomnienia…, s. 17–19.
Mickiewiczowska przygoda z wiewiórką była wielokrotnie przypominana. Wspomniał ją m.in.

Teofil Lenartowicz. „Włożył” ją w usta Henryka (zapewne Służalskiego), ale używając mowy
pozornie zależnej, pokazał perspektywę samego Mickiewicza:
„[…] na katedrze po kwadransie, wiewiórka, której brakło powietrza, zaczyna się ruszać; przycisnął
do boku nieznacznie, aż ta pomyka się w górę i tu w same muskuły zaczyna go gryźć. Wiesz, co to
śmieszność we Francji, to śmierć; więc nic, spogląda na zegarek, jeszcze dwadzieścia minut, a tu już
krwi pełna ręka i przez palce leci; zebrał całą siłę ducha i uśmiechając się a przypominając biednych
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ironiczno-humorystycznej. Opowieść ta jest jedną z odsłon „autentycznego” portretu ojca.
Pokazuje, jak ważną osobą była dla Mickiewicza córka, jak starał się zaspokoić jej
pragnienia. Portret sytuacyjny z wiewiórką w tle odsłania przecież coś jeszcze –
Mickiewiczowskie roztargnienie jako jeden z rysów jego wizerunku, o czym opowiadał także
Edmund Fontill.
Przywołane we Wspomnieniach „bagatele”-drobiazgi (wysypywanie piasku z
bucików, usypianie godzinami na rękach małej Maryni, paliowe rękawiczki…) konstruują
wizerunek człowieka kochającego i empatycznego, który w czytelniku musi wzbudzać
pozytywne emocje. Czułość, którą w portrecie ojca eksponowała Gorecka, poruszyła na
przykład Felicję Boberską. Tak pisała o wspomnieniach córki Mickiewicza: „Nie podobna
czytać tego opowiadania bez wzruszenia, nie podobna nie pokochać więcej jeszcze tego
wielkiego człowieka, genialnego poety, który tak dobrym, tak kochającym umiał być w
drobnych życia okolicznościach”562. Portret czułego Mickiewicza wspierają również

popowieszanych dekabrystów dokończył lekcji; znajomi i nieznajomi Słowianie wyciągali do niego
ręce do uścisku, a ten wychodzi, zaciskając zęby z bólu od nowych ran i zapewne im się musiał
dumnym wydawać.
W domu wiewiórka dziecku narobiła śmiechu, ale matka się spłakała, a o sobie pan Adam
powiada, że mu to dało wyobrażenie moskiewskiego żołnierza, którego pułkownik krzywdzi, a on stać
musi wyprostowany przed tyranią, jak on stał przed dzieciństwem francuskim, któremu wygodniej się
pośmiać jak pomyśleć i dlatego taki łatwy do śmiechu” (T. Lenartowicz, Listy o Adamie Mickiewiczu,
s. 53–54).
Opowieść Marii Goreckiej zapisał także anonimowy autor szkicu pt. Mickiewicz wśród swojej
rodziny, („Biesiada Literacka” 1898, t. 45, nr 1, s. 5–8). Docenił on humorystyczny walor historii
opowiedzianej przez Gorecką, którą po własnym wstępie zacytował w całości. Nadto zwrócił uwagę
na szczególne zamiłowanie Mickiewicza do zwierząt, np. wspomniał o orle, którego poeta trzymał w
klatce. (O tym, że Adam Mickiewicz lubił zwierzęta, wspominał też Jerzy Gorecki; zob.: J. Gorecki,
Wspomnienia rodzinne, w: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, nr 9, 1988, s. 117–
138). O przygodzie Mickiewicza z wiewiórką opowiadała również Dorota Siwicka w jednym ze
swoich szkiców (D. Siwicka, Wiewiórka i inne zwierzęta, w: taż, Zapytaj Mickiewicza, Gdańsk 2007,
s. 60–70). Pisała o Mickiewicza „dążeniu do pewności własnego istnienia” (tamże, s. 70). Dawały mu
ją żywe stworzenia. Według badaczki poeta „dostrzegał w zwierzętach szczęście istnienia
bezwarunkowego” (tamże).
562

F. z Wasilewskich Boberska, Adam Mickiewicz, Lwów 1893, s. 15.
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opowieści Goreckiej, dotyczące natury563, które narratorka chętnie wydobyła z pamięci. Pisała
o domku z ogródkiem, biegających po nim kurach, „ślicznym białym króliku z czerwonymi
oczami”564 czy parze białych gołąbków. Wspominała ponadto o leśnych wędrówkach,
podczas których wspólnie zbierali grzyby, a mały Józio łowił motyle. Można by powiedzieć,
że wizerunek człowieka wrażliwego wspierany był przez jego potrzebę doświadczania
natury565:

563

Owe opowieści dotyczące przyrody można potraktować jako „mechanizm swoistego »spoufalenia«

się z naturą” – jak to nazwała Ewa Graczyk, opisując świat poematu Pana Tadeusza (E. Graczyk,
Szczęście „Pana Tadeusza”, dz. cyt., s. 70).
564

M. Gorecka, Wspomnienia…, s. 23.

565

XIX-wieczne wspomnienia, zwłaszcza kobiet, opowiadają o wyjątkowym stosunku Mickiewicza

do przyrody. Np. Karolina Olivier, wyobrażając sobie poetę siedzącego na wsi, pytała go: „Czy Pan
siedzi na drewnianej ławce opartej o wiejski dom, naprzeciw źródła, którego szmer odpowiada na
szczebiotanie dzieci i kurcząt, gdakanie wołającej je kury, szczekanie psa, który goni je dla zabawy, i
orzechowi, z którym rozmawia wiatr, kiedy szerokie jego liście odbijają się w wodzie?” (C. Olivier,
List do A. Mickiewicza z dnia 26 sierpnia 1841, w: Listy do Adama Mickiewicza, dz. cyt., t. IV, s. 85).
W sentymentalnym obrazku Karolina Olivier przedstawiła Mickiewicza potrzebę bliskości z naturą.
Wskazywała na nią także Zinaida Wołkońska. Zapraszając poetę do Włoch, obiecywała: „Ma Pan
swoją ławkę, swój widok, który czeka na Pana w mojej winnicy” (Z. Wołkońska, List do A.
Mickiewicza z dnia 24 listopada 1831, w: Listy do Adama Mickiewicza, dz. cyt., t. V, s. 377).
Wołkońska, podkreślając, iż to był „jego” widok, zwróciła uwagę na sentyment poety do włoskiego
krajobrazu. Podkreślała to również Anastazja Chlustin, która proponowała poecie wizytę na wsi:
„Zdaje mi się, że od dwóch dni tęskni Pan za Włochami. A więc dziś wieczór, o szóstej, przyjedziemy
Pana zabrać i zawieźć na wieś, gdzie znajduje się dom zbudowany, malowany, ozdobiony,
dekorowany etc., etc. przez pewnego Włocha; brakuje tylko trochę kurzu czy brzydkiego zapachu,
żeby był taki sam, jak jakiś pałac na Corso. Będzie więc Pan zadowolony” (A. de Circourt z
Chlustinów, List do A. Mickiewicza z sierpnia – 10 października 1830, w: Listy do Adama
Mickiewicza, dz. cyt., t. I, s. 347). Trzeba też zauważyć, że zarówno Wołkońska, jak Chlustin
zapraszały Mickiewicza na włoską wieś i twierdziły, że było to miejsce, w którym bardzo dobrze się
czuł. Owe wspomnienia warto skonfrontować z powszechnym przekonaniem, wedle którego poeta
hołubił polski pejzaż, a które upowszechniła choćby Gorecka w swych wspomnieniach. Trzeba
natomiast nieco szerzej spojrzeć na Mickiewiczowski sentyment do natury. Oprócz polskiej jarzębiny
warto zauważyć także jego ulubione drzewka pomarańczowe, które Wołkońska poleciła zasadzić w
swojej winnicy, w miejscu, które komponowała dla przyjaciela, by mógł odpocząć (zob.: Z.
Wołkońska, List do A. Mickiewicza z dnia 12 czerwca 1831, w: Listy do Adama Mickiewicza, dz. cyt.,
153

[…] schodziliśmy razem do ogrodu, przypatrywać się krzewom, kwiatom i owadom. Ojciec nieraz
długo stał ze mną nad mrowiskiem, pokazując mi i sam z zajęciem studiując (bo historię naturalną
bardzo lubił) obroty i rozum tych drobnych stworzeń, lub dopomagał moim usiłowaniom, aby muchy
wybawiać z sieci pajęczych566.

Także wspomnienia z wakacyjnych spacerów nad brzegiem morza przywoływały
obraz ojca interesującego się „żyjątkami i trawami morskimi”567. Córka odkrywała w swej
opowieści, że Mickiewicza nie tylko ciekawiła natura, ale miał też do niej głęboki szacunek:
„poszanowanie dla skrzydełek koników polnych mocno pochwalał”568. Można przypuszczać,
że tego szacunku do wszelkich istot żyjących poeta nauczył się w domu rodzinnym. Autorka
opowiadała o „menażerii” zwierzęcej w domu dziadka Mikołaja oraz o czarnym psie, który
przyszedł znikąd, mieszkał jakiś czas u Mickiewiczów i zniknął po zimie 1812 roku.
Gorecka, tworząc portret ojca, opowiadała także o jego upodobaniach, zwłaszcza
muzycznych569. Od niej wiemy, że ulubionymi kompozytorami poety byli Haydn, Beethoven,
a zwłaszcza Mozart, którego muzyka inspirowała poetę do myślenia o wykładach w Collège
de France. Autorka przy okazji odsłaniała, że ważną sferą życia Mickiewiczów była muzyka i
śpiew. Wśród instrumentów, które można było usłyszeć w ich salonie, Gorecka wymieniała
nie tylko fortepian570, lecz także basetlę, skrzypce, gitarę oraz drumlę, na której Henryk
Służalski grał cygańską muzykę, gdyż poeta lubił jej słuchać. Nadto Mickiewicz sam śpiewał,
na przykład często nucił Idzie żołnierz borem, lasem, a córkę uczył swej ulubionej piosenki
Pojedziemy na łów. Maria Gorecka nie ukrywała przed czytelnikiem, że ojciec nie miał
talentu muzycznego. Przyznawała, że „śpiewem nie było można nazwać tego, co sobie

t. V, s. 374). Przypominano też o heliotropie – roślinie, którą poeta z troską wiózł z paryskiego
przedmieścia i nad którą ubolewał, gdy uschła.
566

M. Gorecka, Wspomnienia…, s. 6.

567

Tamże, s. 30.

568

Tamże, s. 58.

569

O zainteresowaniach muzycznych, a nawet próbach kompozytorskich Mickiewicza pisał m.in. Igor

Bełza. Zob.: I. Bełza, Mickiewicz a muzyka, w: tegoż, Portrety romantyków, Warszawa 1974, s. 143–
164.
570

Na owym fortepianie Mickiewiczów grywała na prośbę ojca także Marynia, a do tego śpiewała, o

czym wspominał Alojzy Ligenza Niewiarowicz, przyznając, że córka poety miała „czarujący” głos
(A.L. Niewiarowicz, Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu, s. 166).
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czasem półgłosem nucił”571. Pisząc o szczególnym zamiłowaniu Mickiewicza do muzyki,
wspominała także, „że kiedy burze bywały na jeziorze, ojciec z upodobaniem im się
przypatrywał z ogromnych okien salonu, a czasem lubił, aby wówczas mu grano” 572. Można
sądzić, że Mickiewicz lubił wzmacniać uczucie wzniosłości, które przeżywał w zetknięciu z
żywiołem natury.
Ów portret człowieka wrażliwego był przez Gorecką wspierany patriotycznie.
Wydobywała ona z pamięci rozmaite dowody miłości ojca do wszystkiego co litewskie bądź
polskie573. Na przykład opowiadała, że ojciec sadził jarzębiny, sosny i niezapominajki w
ogródkach domów w Paryżu, by mógł doświadczać choćby namiastki ojczystego krajobrazu.
Rozbudowywała „czuły” portret ojca o rys szczególnie znaczący w modelowaniu wizerunku
patriotycznego – jego głęboką tęsknotę do ziemi rodzinnej.
Odkrywała upodobania kulinarne związane z przywiązaniem do tradycji litewskiej,
przypominała o ulubionych potrawach: kołdunach, smażonych rydzach czy wigilijnym
szczupaku po żydowsku. Przywoływała potrzebę kultywowania świątecznych tradycji: „u
sufitu wisiała gwiazdka z opłatka i kolebka, które ojciec sam przygotowywał”574, tworząc je
według własnych wyobrażeń. Na Wigilii u Mickiewiczów tańczono „poloneza, w którym
ojciec występował, zawsze powtarzając, że to jedyny taniec tak piękny, poważny, dla każdego
wieku stosowny”575. Równie ważnym rysem portretu Mickiewicza był wielokrotnie
podkreślany przez Gorecką szacunek do polskiej mowy. Uczył ją języka polskiego i żałował,
że dzieci mają „bezbarwny, cudzoziemski”576 akcent. Z rozrzewnieniem przysłuchiwał się
571

M. Gorecka, Wspomnienia…, s. 37.

572

Tamże, s. 12.

573

Na temat „litewskości” oraz „polskości” Mickiewicza wypowiadał się m.in. Jarosław Marek

Rymkiewicz. Np. w Kilku szczegółach rozważył pytanie, czy Mickiewicz był Polakiem, czy też
Litwinem (J.M. Rymkiewicz, Kilka szczegółów, Kraków 1994, s. 64), i stwierdził, że bycie Litwinem
w czasach Mickiewicza było równoważne z byciem Polakiem (tamże, s. 158). Rymkiewicz wspominał
też, że litewskość poety niektórym przeszkadzała (np. Adamowi Gurowskiemu, zob.: tamże, s. 67).
Nadto badacz często zastanawiał się nad wpływem Mickiewicza na polskość (np. w rozmowie z
Adamem Poprawą pt. Mickiewicz czyli wszystko, dz. cyt., s. 6 i 151, czy w Żmucie, dz. cyt., s. 17).
Ciekawe, że postawił również pytanie, czy Adam Mickiewicz był Litwinem, Białorusinem… (J.M.
Rymkiewicz, Kilka szczegółów, dz. cyt., s. 15), czy też Żydem (tamże, s. 25 i 36).
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„mowie śpiewnej, litewskiej”577 i dlatego lubił opowieści Służalskiego, które przypominały
„litewskie pogadanki”578. Gorecka zwracała uwagę, że konsekwencją kultywowania
rodzinnych tradycji i języka było jej i rodzeństwa poczucie obcości w kraju, w którym się
urodzili i żyli: „wychowani wśród tych zwyczajów krajowych, nie przyrośliśmy sercem i
duszą do miejsca urodzenia, a wyobraźnią i myślą żyliśmy w rodzinnych stronach ojca”579.
Autorka Wspomnień w formowaniu wizerunku ojca przedstawiała go również w roli
wychowawcy. Wzruszający wizerunek czułego, uległego i niezaradnego ojca wzmacniała
opowieściami, w których przedstawiała Mickiewicza jako nauczyciela odkrywającego co w
życiu ważne i wartościowe. W jednej z opowieści odsłaniała, że Mickiewicz nie
przywiązywał wagi do wyglądu zewnętrznego i ubioru. I próbował to przekonanie zaszczepić
córce:
O nasze toalety mniej był dbały, i pamiętam jak pewnego razu mama, ubrawszy mnie na wieczór,
kazała pójść ojcu się pokazać. Wsunęłam się zatem cicho do pokoju ojca, który zadumany fajkę palił.
W całym blasku nowej białej sukienki czekałam, aż mi coś o niej powie; ale ojciec, widząc że przed
nim stoję nieruchomie, zapytał tylko: czegóż chcesz? Zmieszana tym zapytaniem, odpowiedziałam, że
mama kazała mi przyjść się papie pokazać. „A prawda, rzekł ojciec, ubrałaś się, ale wierzaj mi, moje
dziecko, że wszystkie te wasze stroje nic nie znaczą i że mężczyźni wcale nie uważają, jak tam która
wygląda i jaką ma suknię. Ja sam dawniej bardzo upodobałem sobie osobę, którą wszyscy znajdowali
brzydką i gdyby nie okoliczności, może byłbym się z nią ożenił”580.

Druga z opowieści o brązowo-złotych bucikach Marii zwracać miała uwagę, że Mickiewiczojciec przywiązywał duże znaczenie do budowania opartych na zasadach wzajemnego
poszanowania relacji z innymi ludźmi:
[…] Ale bardziej jeszcze zasłużona i strasznie upokarzająca kara spotkała mnie za wybryk miłości
własnej obudzony po prostu parą trzewiczków z brązowo-złotawej skórki, które to sprawiono mi na
wieczór dziecinny u dobrych znajomych rodziców pp. Jundziłłów. Było tam dużo dziewczątek, ale
choć miały jak ja białe sukienki, trzewiczki wszystkie były czarne, z czego w tak niesłychaną wzbiłam
się dumę, że z nikim już mówić nie chciałam, królując w tak pięknym i rzadkim obuwiu. U moich
rywalek upokorzonych płacz się podniósł i skargi, co gdy doszło do ojca, przed wszystkimi ostre
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156

wymierzył mi napomnienie, trzewiczki solennie skonfiskował i drugiej dziewczynce darował, pomimo
mojej rozpaczy przy tak tragicznej scenie581.

Gorecka dorosła uznała tę karę za „zasłużoną”582.
Autorka Wspomnień w formowaniu portretu ojca nie ukrywała, że był życiowo
niezaradny. Jednak nie pisała wprost o trudnościach finansowych, na przykład gdy
Mickiewiczowi przestano wypłacać pensję wykładowcy Collège de France. Raczej tuszowała
rzecz, opowiadając o podejmowanych przez ojca zajęciach, by utrzymać rodzinę. Zwracała
uwagę na jego skromność – dbał jedynie o to, co najpotrzebniejsze. Przedstawiała go jako
człowieka o minimalnych potrzebach. Uchyliła jedynie rąbka tajemnicy, że lubił ciepło:
„ojciec miał na pierwszym piętrze dwa pokoje ogrzane kaloryferem, często aż do zbytku, bo
draźliwy był bardzo na zimno i nadzwyczaj ciepło lubił”583, a nawet miał swój „ulubiony
piec”584.
Ze Wspomnień wiemy też, że lubił palić fajkę, grać w wista bądź szachy (ponoć
bardzo dobrze). Wszystkie te opowieści-„bagatele” tworzyć miały mniej oficjalny, bliższy
życiu portret poety. Zapewne z tego też powodu Gorecka umieszczała postać ojca zawsze w
jakiejś przestrzeni i otoczeniu. Dbała o to, by czytelnik mógł sobie wyobrazić Mickiewicza w
różnych potocznych sytuacjach. Także w licznym gronie osób odwiedzających jego dom. W
tych obrazach dominuje portret poety z fajką otoczonego kłębami dymu: „Co wieczór
zbierało się kilka osób, ojciec zawsze fajkę palił na długim cybuchu, a kto tylko przyszedł,
cygaro lub papirosa zapalał i tworzyła się tak gęsta atmosfera dymu, że kiedy przychodziłam
nalewać herbatę, nieraz zaczekać przy drzwiach parę chwil musiałam, nim zdołałam
rozeznać, co się w tej mgle działo”585. Maria Gorecka często wspominała: „gości bywało dużo
i często wieczorem zbierano się na herbatę”586; „wieczorki te […] wesołe zawsze bywały i
ożywione. Z odległych stron miasta schodzili się znajomi do naszego dalekiego
zakątka”587.Córka poety pokazała Mickiewicza nie tylko jako gościnnego gospodarza. Rola
ojca, który stworzył ciepły dom, zostaje niejako rozszerzona. Przedstawiany jest on także jako
581
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„ojciec”-opiekun emigrantów. Autorka Wspomnień sugerowała, że w szczególnie trudnych
czasach dla polskiej emigracji poecie udało się zbudować wspólnotę. Z tego także powodu
emigranci uznali Mickiewicza za autorytet i najważniejszą dla nich osobę. Gorecka nie
objaśniała dokładnie, pisząc z punktu widzenia dziecka, jak to się stało, że ojciec zyskał tak
niezwykłą pozycję wśród polskich emigrantów. Przypomniała za to w obrazkach ich
spotkania owiane kłębami dymu.
Maria Gorecka, modelując portret ojca, opowiadała o innych jeszcze upodobaniach, na
przykład o jego powrotach pamięcią do czasów dzieciństwa. Przypominała różne z tych
wspomnień epizody: o „podróżach” na matczynej sukni, wojsku napoleońskim, czarnym psie
i innych zwierzętach z domu rodzinnego. Zbiór owych historii, będących „opowieściami w
opowieści”, a odwołujących się do pamięci ojca i innych członków rodziny, uzupełniać miał
komponowany przez Gorecką portret Mickiewicza.
Autorka Wspomnień wprowadziła do narracji, można by rzec za Odyńcem, sferę
codzienności. Nie pisała o Mickiewiczu jako o narodowym wieszczu, ale o ojcu, na dodatek
wykorzystując szczególny punkt widzenia – dziecka. Optyka ta zadecydowała o charakterze
tej opowieści. Warto zauważyć, że we Wspomnieniach o Adamie Mickiewiczu
opowiedzianych najmłodszemu bratu można znaleźć niewiele informacji formujących
wizerunek Adama Mickiewicza-poety588. Autorka nie podjęła się tego zadania. Do jego
twórczości odnosiła się sporadycznie. Pisała: „ze wszystkich swoich utworów ten [Pana
Tadeusza] najwięcej lubił, powiedziałabym prawie ten jeden podług moich wspomnień
dzieciństwa. […] O innych poematach nie tylko nigdy nie mówił, ale kiedym kilkakrotnie
prosiła o pozwolenie przeczytania Dziadów, machnąwszy ręką rzekł, jakby do siebie: E!
niektórych rzeczy człowiek byłby lepiej nie pisał!”589. Gorecka nie oceniała też roli
Mickiewicza-poety wśród emigrantów. Podobnie nie zajmowała się polityką – z działalności
politycznej ojca przypomniała jedynie o projekcie wyjazdu na Wschód, nadto zachowując
dziecięcą perspektywę oglądu: „Rozmowom często i ciekawie przysłuchując się, zapewne
ocenić nie mogłam całej doniosłości poruszanych kwestii”590. Owe wybory Goreckiej można
chyba tłumaczyć tym, że „dorośli wykazują brak zainteresowania tym wszystkim z
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Gorecka co prawda wspominała m.in. o wyjątkowym talencie ojca, który miał się ujawnić już we

wczesnych latach dzieciństwa: „Obaczycie, że z tego dziecka będzie człowiek, bo lubi starszych
słuchać”588 – mawiała przyjaciółka rodziny, gdy poeta był mały (tamże, s. 50).
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Tamże, s. 27–28.
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Tamże, s. 71.
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przeszłości, co nie łączy się z zajęciami aktualnymi, którymi są obecnie pochłonięci. Czy nie
dlatego zniekształcają swe wspomnienia z dzieciństwa, że usiłują je zmieścić w ramach
teraźniejszości?”591, jak sugerował Maurice Halbwachs.
Wiadomo, że model portretu i biografii Mickiewicza-ojca był zdeterminowany
wzorem kultury, w której Gorecka się wychowywała. Zastanawiając się nad charakterem jej
wspomnień, warto zwrócić uwagę, że postawa narratorki jest dynamiczna. Opowiada zarówno
z punktu widzenia małej dziewczynki, jak i dojrzałej kobiety592. Na charakter pisania o
przeszłości wpływała także kobieca kondycja autorki, wyraźnie manifestowana nie tylko w
zwrotach do adresata książki. Gorecka pisała we Wspomnieniach: „Dla ciebie to, kochany
mój Józiu, dla ciebie, który straciwszy tak wcześnie rodziców, nie możesz ani przypominać
ich sobie, ani wiedzieć jak słodko wzrastać w rodzicielskim domu, od dawna zamierzam
skreślić moje wspomnienia z tych lat ubiegłych bez powrotu”593. Po matczynemu próbowała
opowiedzieć bratu o rodzicach oraz domu rodzinnym. Traktowała te swoje wspomnienia jako
namiastkę „macierzyńskiego uczucia opieki”594, rodzaj rekompensaty za utratę harmonijnego
dzieciństwa: „jak ja ciebie żałuję, mój Józiu, żeś nigdy nie doznał podobnego szczęścia” 595 –
przyznawała. Zapewne z tego powodu Gorecka nadała swojej opowieści ciepły ton obecny
zarówno w urokliwych opowiadaniach z przeszłości, jak i w czułych zwrotach do brata
(„kochany Józiu”596, „mój Józiu”597, „o tobie maleńkim”)598. Wspomnienia prezentują kobiecy
punkt widzenia, zwracają uwagę na zwrot ku codzienności i potoczności życia. Gorecka
przywiązywała wagę do drobiazgów, odrzuciła rozległą perspektywę na rzecz opowieści o
mikroświecie umiejscowionym w mieszkaniu, pokoju, ogródku, czyli w przestrzeni domowej,
poza którą w swojej narracji właściwie nie wykroczyła. Z dbałością o szczegół opisała także
wygląd mieszkań, zajmowanych kolejno przez rodziców, również miejsc, w których rodzina
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M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, dz. cyt., s. 156.
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Autorka podkreślała, że od czasu sakramentu komunii była „dorastającą dziewczyną” (M. Gorecka,

Wspomnienia…, s. 39), a po powrocie z Włoch – „dużą dziewczyną” (tamże, s. 53). Czasem też
odsłaniała świadomość swojej dziecięcości, pisząc: „Tak, jak zwykle u dzieci bywa […]” (tamże, s.
4), bądź uznając siebie za „zepsute dziecko” (tamże, s. 6).
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spędzała wakacje; zawsze podawała dokładny adres. To dzięki niej wiemy, że Mickiewicz
sadził w ogródku niezapominajki. Także dzięki niej znamy wygląd niektórych wnętrz
Mickiewiczowskich mieszkań. Możemy też „widzieć” Mickiewicza w domowej przestrzeni:
Przyjazd do Lozanny otworzył mi nową erę swobody i zabawy. Mieszkaliśmy w willi BeauSejours, jednej z najpiękniejszych nad jeziorem, w której Napoleon stał w czasie swego przejazdu
przez Lozannę. Zajmowaliśmy całe dolne mieszkanie domu; na pierwszym piętrze była się ulokowała
jakaś księżna Wirtemberska, z którą później poznajomiliśmy się i która przyjemną nam była sąsiadką.
Jak dzisiaj pamiętam duży salon, którego okna i drzwi szklane wychodziły na ogród i na całą dolinę
schodzącą ku jezioru. Przeciwległa ściana, cała zwierciadlana, odbijała cudny ten krajobraz: błękitną
przestrzeń Lemanu i w oddaleniu śnieżne góry, na które z tym większym patrzałam upodobaniem,
żem wyobrażała sobie, iż cukrem posypane. Co rano, ledwie wstałam, wbiegałam do tego salonu i
zawsze zastawałam ojca siedzącego przy stole zarzuconym papierami, który stał przy oknie599.

Projekcja dziecięcej wyobraźni zderzona z realistycznym portretem ojca umieszczonego na
tle górskiego pejzażu widocznego przez okno buduje niepowtarzalny klimat przywołanego z
pamięci obrazu. Dziecięcy punkt widzenia wsparty na kobiecej dbałości o szczegół buduje
urokliwą opowieść o dzieciństwie, w której wizerunek Mickiewicza zyskał nowy wymiar. To
w tej przestrzeni udało się Goreckiej pokazać czułego, kochającego i nieporadnego,
pozbawionego patosu ojca i męża. Zanurzenie Mickiewicza w potoczności życia pozwoliło
autorce-córce uchwycić jakiś autentyczny rys jego portretu. Podobny skutek dają opowieści„bagatele” o poruszającej ojcowskiej troskliwości Mickiewicza oraz o jego szczególnym
stosunku do przyrody, a także bliska relacja córki z ojcem. Idealizująca perspektywa zaciera
się zwłaszcza przez codzienność, tym bardziej że Gorecka nie zataiła ciemnych stron życia
ojca, choć o nich wprost nie opowiadała, wierna swemu zamysłowi przedstawienia sielskiego
dzieciństwa. Podjęta przez nią opowieść o rodzicach była nie tylko przeznaczona dla brata
Józia. Autorka przypisała jej inną jeszcze ważną funkcję. Podjęła próbę zbudowania nowego
wzoru biograficznej opowieści o Adamie i Celinie. Nie opowiadając o Ksawerze Deybel,
próbowała pokazać, że dramat rodziny został przez rodziców przezwyciężony, że choroba i
śmierć Celiny była taką próbą, z której obydwoje wyszli zwycięsko. Gorecka więc nie poszła
tropem łatwej idealizacji. Przypomniała klimat urokliwego dzieciństwa, ale i nie ukrywała
dramatu, choć wprost o nim nie opowiadała. Autorka Wspomnień stworzyła model biografii
Mickiewicza oparty – powtórzmy – na codzienności i potoczności życia. Utrwaliła więc w
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Tamże, s. 5–6.
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literaturze wspomnieniowo-biograficznej styl uformowany przez Odyńca, który będzie
rozwijany przez innych biografów. Z ich opowieści wyłoni się urokliwy portret Mickiewicza,
który stanie się jedną z wielu odsłon jego wizerunku formowanego i utrwalanego w XIX
wieku.

Mickiewicz bez „piątej klepki”. Antoniego Ostrowskiego
wizerunek poety

Wśród opowieści o Mickiewiczu-towiańczyku szczególne miejsce zajmuje tekst
Antoniego Ostrowskiego600 wydany pod tytułem Ten biedny Mickiewicz. Zapiski z początków
600

Antoni Jan Ostrowski – autor pamiętnika – urodził się w 1782 roku (R. Kotewicz, Antoni Ostrowski

(1782 – 1845). Ziemianin – przemysłowiec. Założyciel Tomaszowa Mazowieckiego, Warszawa 1995, s.
11).Był najstarszym synem Tomasza Ostrowskiego – podskarbiego Stanisława Augusta (Informacje
podaję za Elżbietą Z. Wichrowską, która odczytała pamiętnik Antoniego Ostrowskiego z rękopisu i
opatrzyła go wstępem Wojewoda emigrant, w: A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz. Zapiski z
początków towiańszczyzny, Gdańsk 2006, s. 5–85. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania). Mając
dwadzieścia trzy lata, wkrótce po swoim ślubie, przejął majątek ojca w okolicach Ujazdu i
Tomaszowa Mazowieckiego. Rozbudował tam zakłady metalurgiczne i rozwijał przemysł
włókienniczy. Organizował też akcje „osadniczenia” (R. Kotewicz, Działalność przemysłowa
Ostrowskiego w latach 1822 – 1831. Osadnictwo fabryczne w dobrach ujezdzkich, w: tegoż, Antoni
Ostrowski…, s. 77–104). Był członkiem w Izbie Najwyższej Wojenno-Administracyjnej, radcą
rządowym i posłem na sejm. Od 1819 roku sprawował funkcję senatora-kasztelana, zaś od 1831 –
wojewody. Był napoleończykiem, brał udział w wojnie z Austrią, uczestniczył w potyczkach pod
Raszynem jako porucznik pułku piechoty; po bitwie pod Lipskiem dostał się do niewoli pruskiej.
Kilkanaście lat później, na wieść o wybuchu powstania listopadowego wrócił z podróży zagranicznej i
został dowódcą Gwardii Narodowej w Warszawie. Zagrożony represjami po upadku powstania
opuścił kraj w 1831 roku. Antoni Ostrowski zdecydował się na emigrację w marcu 1832 roku. Dzięki
161

towiańszczyzny (2006). Autor rozpoczął pisanie jesienią 1841 roku – zapis był więc jednym z
pierwszych prób rozpoznana towianizmu. Wiedzę o nim zdobywał Ostrowski przede
wszystkim od świadków wydarzeń, w tym także od Mickiewicza601. W czasie, gdy
rozpoczynał opowiadanie, dostępne były w ówczesnej prasie informacje o „nadnaturalnym
objawieniu”602 Towiańskiego. Podejmowano próby przedstawienia bulwersującej historii
pojawienia się w Paryżu „proroka” i jego zabiegów zjednywania znaczących postaci polskiej

fortunie rodzinnej (O znaczącym majątku Ostrowskiego pisała Elżbieta Wichrowska (zob. tejże,
Wojewoda emigrant (Emigracyjne wydatki), w: A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz. Zapiski z
początków towiańszczyzny, s. 38–42) oraz koligacjom towarzyskim jego emigrancki los znacząco
różnił się od kondycji większości Polaków, przebywających na wychodźstwie (Opowiadał o tym
Stefan Witwicki. Zob.: tegoż, Nasza emigracja, „Dziennik Narodowy” 1842, nr 40, s. 159–160; nr 41,
s. 163–164; nr 42, s. 167–168. Mieszkał między innymi w miasteczku Wersal, a jego dom stał się
jednym z ośrodków życia emigracyjnego. Według Elżbiety Wichrowskiej – autorki wstępu do
pamiętnika Antoniego Ostrowskiego – miał on ambicje stworzenia we Francji miejsca-ostoi w rodzaju
Mickiewiczowskiego Soplicowa. Na emigracji działał równie aktywnie, jak w kraju; nie związał się
jednak z żadnym stronnictwem politycznym. Próbował urzeczywistnić zamysł przywrócenia obrad
polskiego sejmu na emigracji. Miał też ambicje pisarskie. Oprócz pamiętnika był autorem rozprawek,
odezw i dzienników (Np.: Żywot Tomasza Ostrowskiego, 1836 – 1840; Pamiętnik z czasów powstania
listopadowego, 1961; Dziennik uczuć, czyli elegia serca. Życie najlepszej żony opisane przez czułego
jej małżonka dla kochanych dzieci; Dziennik fizjologiczny spostrzeżeń w słabości najukochańszego
ojca i inne zanotowania […] spisywane podczas trwającej prawie miesiąc choroby; Pomysły o
potrzebie reformy towarzyskiej w ogólności, a mianowicie co do Izraelitów w Polszcze, 1834).
601

Jak pisze Andrzej Szpotański, Towiański „dn. 15 grudnia [1840 roku] stanął w Paryżu” (S.

Szpotański, Andrzej Towiański: jego życie i nauka, Warszawa 1938, s. 147). Adam Sikora natomiast
podaje, że Towiański wyruszył do Paryża 13 stycznia 1841 roku, gdzie zaczął werbować zwolenników
Sprawy Bożej. Z Mickiewiczem spotkał się 20 lipca (zob.: A. Sikora, Towiański i rozterki
romantyzmu, Warszawa 1984, s. 17–18); Szpotański jako datę prawdopodobną odwiedzin
Towiańskiego w domu Mickiewicza podaje 30 lipca 1841 roku (S. Szpotański, Andrzej Towiański:
jego życie i nauka, dz. cyt., s. 150); Zofia Makowiecka w Kronice życia i twórczości Mickiewicza
również zapisuje datę 30 lipca 1841 roku (Z. Makowiecka, Kronika życia i twórczości Mickiewicza.
Mickiewicz w Collège de France. Październik 1840 – Maj 1844, Warszawa 1968, s. 132–133);
podobnie jak Alina Witkowska, która wsparła się na Kronice (A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i
czyn, Warszawa 1983, s. 211).
602

„Demokrata Polski” 1841/1842, t. IV, s. 70. Także m. in. w: „Narodowości”, „Trzecim Maju”,

„Dzienniku Narodowym”, „Demokracie Polski”.
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emigracji603. Autor opowiadał o trudzie starań w zdobywaniu jak najpełniejszych informacji:
„Ale rozbierajmy dalej jeszcze tę dziwną historię, zapisując, ile można, wszystkie jej
dotyczące fakta”604. Zbierał wszystko, co dotyczyło towiańczyków605: wpisywał do
„pamiętnika” relacje wielu osób606; przytaczał rozmowy z Antonim Goreckim, Janem
Ledóchowskim. Na przykład mszę w Notre-Dame607 z udziałem towiańczyków opisał na
podstawie rozmowy z Ksawerym Godebskim, ale też korzystał z listów Wincentego
Kraińskiego. Ostrowski gromadził wiedzę, by opowiedzieć o poecie i jego związku z
Towiańskim, zastrzegał jednak, że poetycka genialność Mickiewicza nie uchroni go przed
krytyczną oceną, gdyby sprzeniewierzył się polskiej sprawie:
Wiem nadto, że ks. Adam C[zartoryski], który, jak sam to uważałem, na kilka ustępów znacząco się
uśmiechał z wyrazem niekiedy jakby żałości i politowania, wczoraj jednemu z moich znajomych,
który mi to żywcem oddał, wynurzył:
– Jakież to nieszczęście, jeden mieliśmy jeszcze skarb i klejnot ojczysty w Mickiewiczu i ten dla
nas, niestety, straconym został.
Ja jeszcze tak daleko nie posuwam się, uczę się pilnie Mickiewicza, pilniej i nie bez przyczyny niż
kiedy, od czasu jak został politycznym człowiekiem, że nie powiem: człowiekiem stanu. Jako poeta i
człowiek niepospolitego jeniuszu pod tym względem w niczym mi nie imponuje, nie tyle
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Jak np. notka w „Demokracie Polski”, której anonimowy autor kpił z proroctw Towiańskiego i

pisał, że Mistrz „przyjął na siebie śmieszną rolę proroka” (tamże, s. 91).
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A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 152.
Rozbudowywał kontekst, opowiadając o francuskich prorokach, przepowiadających przyszłość.

Pisał o objawieniach Chéneau po to, by porównać je z proroctwami Andrzeja Towiańskiego i odsłonić
jego wtórność. O proroctwach Chèneau pisano na łamach „Journal des Debats” (1841), także w „La
Quotidienne” (1841). Zob.: A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 163–166; także przypis 123
(tamże, s. 323–324).
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Byli nimi m. in.: Władysław Plater, Michał Mycielski, Ksawery Godebski, Aleksander Jełowicki,

czy Eustachy Januszkiewicz, także synowie Ostrowskiego Antoni, Krystian (A. Ostrowski, Ten biedny
Mickiewicz…, s. 105.), np. syn Ludwik sporządził dla niego sprawozdanie z rozmowy z pułkownikiem
Antonim Goreckim.
607

Ostrowski, pisząc o nabożeństwie w Notre-Dame nie odwołuje się na przykład do opisu

zamieszczonego w „Demokracie Polski” (zob.: „Demokrata Polski” 1841 – 1842, t. IV, s. 91).
Wystarcza mu relacja Franciszka Ksawerego Godebskiego i Wincenty Kraińskiego.
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przynajmniej, abym dla tego był skłonnym do przebaczenia mu, jeżeliby nie okazał się człowiekiem
wyłączniej naszej prawo polskiej sprawie hołdującym608.

Trzeba zaznaczyć, że zapiski Ostrowskiego nie miały żadnego wpływu na ówczesne
wyobrażenia o towianizmie, ponieważ zostały wydane dopiero w 2006 roku. Niemniej są
ważnym świadectwem, odsłaniającym, w jaki sposób formowano wizerunek autora Dziadów
od początku jego fascynacji i związków z Towiańskim, a także jak radził sobie z tym sam
Ostrowski, który rozmawiał osobiście z Adamem Mickiewiczem.
Ten biedny Mickiewicz nawiązuje do silva rerum. To rodzaj „niegotowego” tekstu,
który składa się z notatek, listów, relacji z rozmów, komentarzy oraz innych dokumentów,
które udało się Ostrowskiemu zebrać w związku ze sprawą Towiańskiego. Autor zestawił ze
sobą najróżniejsze zapisy609: wiersz poety Słowiczku mój i jego ironiczną parafrazę610 Hipolita
Klimaszewskiego”611; list Franciszka Trzcińskiego612 z niedołężnym wierszem-paszkwilem,
gdzie Mickiewicz został przedstawiony jako „Mędrzec”-wariat, który „spadł na głowę” i
„głosi brednie” 613. Gromadził też listy od Kraińskiego, który w jednym z nich porównywał
608

Tamże, s. 282.
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Alina Witkowska zauważyła, że obraz towiańczyków ukształtowały głównie plotki – zwłaszcza w

pierwszych latach działalności Koła Sprawy Bożej (A. Witkowska, Towiańczycy, Warszawa 1989, s.
237).
610

Chodzi o parafrazę utworu Mickiewicza do Bohdana Zalewskiego – Słowiczku mój – o

nadchodzącym czasie wolności Polski, zamieszczonego na łamach „Dziennika Narodowego” 11
września 1841 roku, na który postanowił odpowiedzieć Hipolit Klimaszewski (przyjaciel poety
jeszcze z czasów wileńskich, filomata; wychowawca synów Antoniego Ostrowskiego na emigracji,
później także zarządca jego majątku pod Tours, zob.: E.Z. Wichrowska, Bohaterowie pamiętnika
wojewody, Biogramy, w: A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 354–355): „Słowiczku mój! ach!
gdzież głos twój, / Co dzwonił wpośród nas, / Co dotąd grzmi, czaruje, brzmi / Przez polski, litewski
las. / Słowiczku mój! Boga się bój, / I z piosnką ku nam wróć, / A ludziom złym wiarę odejm / I na ich
nutę nie nuć. / Bo człowiek zły jest na kształt mgły, / Co zwarzy wiosny kwiat, / Zaszkodzi nam i
zniknie sam / I we łzach pogrąży świat.” (tamże, s. 167–169).
611

Tamże, s. 167.

612

Franciszek Trzciński był posłem sejmowym, brał udział w powstaniu listopadowym, po upadku

którego wyjechał do Francji. Podobnie jak Antoni Ostrowski był za wznowieniem obrad sejmu na
wychodźstwie (informacja za: E.Z. Wichrowska, Bohaterowie pamiętnika wojewody…, dz. cyt., s.
365).
613

A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 252.
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Mickiewicza do „pierwszego poliszynela”614. Zdawał też relacje z przeprowadzonych
rozmów: „Mówił mi p. Marciejewski615, iż od dawna z nim i jeszcze z epoki filaretów
zaznajomiony, starał się tymi dniami wybić mu [Mickiewiczowi] z głowy te prorocze
banialuki […]”616. Ostrowski zebrany materiał komentował, by zrozumieć. Próbował
dociekać czym był towianizm oraz jak to się stało, że Adam Mickiewicz stał się jego
wyznawcą. Pisał, że chce „śledzić prawdę”617 i „rozbierać […] tę dziwną historię”618. Decyzję
o pisaniu hybrydy-pamiętnika Ostrowski podjął bezpośrednio po wizycie Mickiewicza w jego
domu.

Elżbieta

Wichrowska

edytorka

tekstu

nazwała

ów

zapis

„dziennikiem

towiańszczyzny”619. W jego ramach autor umieścił postać Mickiewicza-towiańczyka. Ale ta
fragmentaryczna, porwana o nim opowieść nie miała żadnego naznaczonego planu ani
porządku. Ostrowski opowiadał o nim bowiem w związku z pojawiającymi się relacjami,
listami, które na swój sposób interpretował. Można by powiedzieć, że postać Mickiewicza w
tej heterogenicznej strukturze tekstu była przywoływana i porzucana. Nie tworzyła jednak osi
kompozycyjnej bowiem bohaterem głównym opowieści był – Antoni Ostrowski. Choć
deklarowanym celem zapisków była oczywiście próba rozpoznania towianizmu i zrozumienia
poety: „pójdę trop w trop za Mickiewicza proroczą misją”620. Pisał też, że „rozbiera […]
historię”621, „śledzi prawdę”622, „uczy się pilnie Mickiewicza”623.
Autor zapisków szukał przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, dlaczego
Mickiewicz związał się z Towiańskim. Jedną z nich odnalazł Ostrowski w przeszłości.
Chodziło o spotkanie z poetą w sprawie organizacji obchodów rocznicy 29 listopada.
Wojewoda poprosił go o przemowę podczas uroczystości, a ten odmówił:
614
615

Tamże, s. 304.
Stanisław Marciejewski – filareta, uczestnik powstania listopadowego, emigrant, emisariusz;

pisywał utwory o charakterze satyrycznym (zob.: E.Z. Wichrowska, Bohaterowie pamiętnika
wojewody…, dz. cyt., s. 357).
616

A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 182.

617

Tamże, s. 162.

618

Tamże, s. 152.

619

E.Z. Wichrowska, Wojewoda emigrant, s. 33.

620

A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 284.

621

Tamże, s. 152.

622

Tamże, s. 162.

623

Tamże, s. 282.
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Ozięble tedy Mickiewicz przyjął propozycję, ledwo że raczył usiłować wytłumaczyć się. Z nader
bolesną odeszliśmy impresją. Powiedzieliśmy sobie: Mickiewicz hardy, zarozumiały, niepopularny,
sam sobie szkodzi, a w życiu publicznym nie sięgnie tak wysoko, jak stanął w literaturze narodowej, a
nawet pisać o niej, bawić się nią nie jest to samo jeszcze, co praktycznie być narodowcem!624.

Ostrowski nie miał wątpliwości, z jakich powodów poeta nie zgodził się na przedstawioną
przez niego propozycję, zwłaszcza, że znalazł wsparcie dla swej opinii:
Wiedzą już jednak (a com w roku zeszłym przewidział) ludzie pobożni, katolicy, a mianowicie
dwaj

znakomici

duchowni

wersalscy,

iż

Mickiewicz

z

całą

swą

towiańszczyzną

na

najniebezpieczniejszej z dróg zbaczających od prawowiernej religii stanął i wszedł wraz ze swymi
stronnikami na bezdroża herezji. Tym głębszym jest to ich przekonanie i ważniejszym, iż tychże przed
kilku miesiącami pomiędzy swymi prawie namiętnymi wielbicielami liczył. Dziś przyznają, że szatan
dumny obłąkał tak wzniosły geniusz. Twierdzą, że ta słaba strona Mickiewicza znana im już dawniej
była i że od najmłodszych lat, jak go znali lub o nim zasłyszeli, był to człowiek w sobie samym i swej
idei zakochany, drugich ludzi za poziom, za nic albo prawie za nic uważający i niemający
uszanowania ani dla wieku, ani dla tych innych względów, które ze względów nawet pospolitej
moralności uważane utracać by swego znaczenia nie powinny625.

W przekonaniu pamiętnikarza „skłonność do zarozumiałości”-pychy

626

była jednym z

powodów „herezji” Mickiewicza i jego „szatańskiego obłąkania” 627.
Zapewne wspomniane wydarzenie z przeszłości miało jakiś wpływ na stosunek Ostrowskiego
do poety i charakter wykreowanego przez niego portretu628, tym bardziej, że nie krył on

624

Tamże, s. 122.

625

Tamże, s. 298.

626

Tamże, s. 295.

627

Jarosław Ławski zauważył, że Mickiewiczowska rola proroka była postrzegana jako „objaw

pychy” nie tylko przez prawicę konserwatywno-katolicką, ale i lewicę. (J. Ławski, Symplifikat. Kartka
z dziejów Mickiewiczowskiego mesjanizmu, w: Romantyzm i nowoczesność, pod red. M. Kuźniaka,
Kraków 2009, s. 338).
628

Todd Nelson w pracy pt. Psychologia uprzedzeń wyróżnił za Theodorem Adorno typ osobowości

autorytarnej, która przyczynia się do powstawania uprzedzeń (T.D. Nelson, Psychologia uprzedzeń,
przekład A. Nowak, Gdańsk 2003, s. 128). Powstają one wówczas, gdy osoba „przyjmuje uprzedzone
166

swego żalu spowodowanego odmową629. Dla autora zapisków – podobnie jak dla wielu
emigrantów – motywacje Mickiewicza były jasne: „szatan dumy” obłąkał geniusza. Jednak
taki zarys portretu przedstawiony przez Ostrowskiego dowodził raczej głębokiego braku
zrozumienia.

Dorota

Siwicka

zwracała

uwagę,

że

Mickiewicz

odrzucał

„ideał

panatadeuszowski”630 i proponował Polakom duchową przemianę. Miała ona miedzy innymi
polegać na rezygnacji z wszelkiej sztuczności, m. in. chodziło o powierzchowne
kultywowanie świąt narodowych. Mickiewicz bowiem cenił autentyczność, nie znosił fałszu,
chciał żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami, niczego nie udając631. Ów sposób myślenia
konsekwentnie realizowany przez niego w praktyce nie mógł być zrozumiany w zbiorowości
kultywującej stereotypy zachowań patriotycznych. Doskonałym przykładem jest właśnie
Ostrowski, który małostkowo wypomniał Mickiewiczowi brak uczestnictwa w obchodach
rocznicy 29 listopada. Ten wydawałoby się nic nie znaczący epizod wpłynął jednak na sposób
portretowania poety. Pycha i rządza władzy była w optyce Ostrowskiego głównym rysem
Mickiewicza – dawnego i teraźniejszego. Opinia autora zapisków miała niewątpliwie
korzenie w patriarchalnej formie wyznaczonej przez schemat zachowań patriotycznych oraz
konwencjonalnie wyrażaną religijność. Można by powiedzieć, że między Mickiewiczem a
Ostrowskim i jemu podobnym powstała nie do przekroczenia bariera kulturowa. Narzucała
ona podporządkowanie, na które Mickiewicz odpowiadał buntem – i poza naznaczone granice

poglądy na temat innych i w ten sposób projektuje na nich własne lęki i brak wiary w siebie […]
dzięki czemu nie musi stawiać czoła własnym obawom i ułomnościom” (tamże, s. 129). Wśród cech
osobowości autorytarnej badacz wymienił m. in. moralizatorstwo i skłonność do dychotomizacji.
Portret Antoniego Ostrowskiego doskonale wpisuje się w ową charakterystykę. Wydaje się, że mając
ów typ osobowości, wojewoda z łatwością mógł zniechęcić się do Mickiewicza pod wpływem wrażeń
z jednego, wspomnianego spotkania z poetą.
629

Tym bardziej, że musiał się pogodzić także z inną – Mickiewicz nie odpowiedział na zaproszenie z

okazji świąt Wielkanocnych. W zaproszeniu Ostrowski pisał: „Szanowny Panie Adamie! Uprzejmość,
jakowąś mi okazał w dniu obywatelskiej narady u ciebie 27 zeszłego miesiąca, daje mi otuchę, że
wzajem odmówić mi nie zechcesz znakomitej przyjemności w przyjęciu w domu moim staropolskiego
święconego, […]. Chciej zatem szanowny Rodaku, znajdować się wśród nas” A.J. Ostrowski, List do
Adama Mickiewicza z dnia 9 – 14 kwietnia 1843, w: Listy do Adama Mickiewicza, dz. cyt., t. IV, s.
119–120.
630

D. Siwicka, Ton i bicz. Mickiewicz wśród towiańczyków, Wrocław 1990, s. 5.

631

Pisał o tym chociażby Władysław Mickiewicz w: Żywot Adama Mickiewicza podług zebranych

przez siebie materiałów oraz z własnych wspomnień (1890 – 1895).
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nieustannie wykraczał. Ta jego duchowa nieprzystawalność do zbiorowych oczekiwań
prowadziła do konfliktu na wszystkich polach. Krytyka nie aprobowała nowego kształtu jego
poezji (celował w krytycznych opiniach Kajetan Koźmian), burzę wywołał Konrad Wallenrod
i proponowana przez poetę – zdaniem krytyków – formuła patriotyzmu (Szczeropolski,
Gołembiowski), wreszcie nie godzono się na nową formę religijności (Ostrowski, Łubieński i
wielu innych). Ów problem, który poeta swoją postawą sprawiał rodakom w kraju, a potem
na emigracji prowadził za każdym razem do deprecjonowania jego wizerunku za pomocą
podobnej retoryki. Nadużywane było porównanie do… szatana. Wydaje się także, że ta
nieprzystawalność sposobów myślenia i postaw nie pozwalała na głębsze rozpoznanie
towianizmu w kategoriach wykraczających poza schemat myślenia katolickiego, stąd
wizerunek Mickiewicza-towiańczyka rysował się z punktu widzenia wielu osób,
podporządkowanych obowiązującemu wzorcowi kulturowemu, podobnie. Posługiwał się nim
Szczeropolski w 1830 roku, Ostrowski w 1841, Gołembiowski w 1844…
Ostrowski zapewniał, że chce zrozumieć nie tylko istotę towianizmu, ale i postawę poety.
Jednak udzielał konwencjonalnej wręcz trywialnej odpowiedzi na konwersję Mickiewicza.
Przypisywał mu chorobę psychiczną – „ze stanu normalnego wystąpił”632. Warto jednak
zaznaczyć, że rozpoznanie to niepokoiło go, zapewne z tego powodu wielokrotnie do tematu
powracał. Zastanawiał się, czy Mickiewicz „nie uległ […] wariacji”633. Chciał zdobyć
pewność, toteż prosił o opinię lekarza, ale też sam podczas spotkania z Mickiewiczem szukał
w jego twarzy śladów szaleństwa. Nie odkrywając go konkludował: „[…] ten, acz najmniej
pospolity człowiek pomiędzy nami, popadł przecież bez wyraźnej choroby pewnemu
gatunkowi obłąkania”634. Jakiemu gatunkowi – nie wyjaśniał. Wspierał się na sądach innych,
„ubolewających mocno nad obłędem Mickiewicza”635:
Lamennais […] ani wiary nie przywiązuje do rzeczonych mistyczności, ani jest spokojny o zdrowie i
umysł biednego M[ickiewicza]! A gdy zapewniał Karwowski, iż lekarze odsunęli kwestię obłąkania,
632

A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 110.

633

Tamże, s. 94.

634

Tamże, s. 149.

635

Tamże, s. 259. Towiański „obłęd klasyfikował jednoznacznie, wbrew stereotypowym ujęciom

romantycznym – jako chorobę” (D. Siwicka, Ton i bicz. Mickiewicz wśród towiańczyków, dz. cyt., s.
127). Siwicka pisała również, że Mistrz szczególnie interesował się obłędem jako zaburzeniem stanu
duchowego, chcąc stworzyć towianistyczny wzór człowieka idealnego.
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Beranger na to uczynił uwagę, iż być może obłąkanie, choć bez wyraźności tej choroby fizycznie i w
ścisłym znaczeniu oznaczyć się dającej, a to kiedy tylko podstawa (la base) i punkt pierwszy, z
którego się wychodzi, fałszywie się przedstawi i na zewnątrz objawi oraz na krzywe dalej wnioski i
następstwa (acz na pozór logiczne, póki same przez się i odrębnie są uważane) wprowadzi636.

Ostrowski wytrwale dokumentował zasłyszane opinie potwierdzające jego punkt widzenia:
Widziałem także deputowanego Wołowskiego, ten roztropny mąż ubolewa mocno nad obłędem
M[ickiewicza], przewiduje bowiem niedobre dla niego losy, a co do objawień twierdzi, iż my Polacy
cudów niewarci po dziś dzień, tak więc ta historia stoi637.

Na poparcie swego stanowiska przywoływał też sądy osób, które Mickiewicza znały i ceniły,
często też się z nim przyjaźniły638.
Wydaje się, że z punktu widzenia prawowiernego katolika 639, jakim był Ostrowski,
opinie o obłędzie i skłonności Mickiewicza do mistyki640 najlepiej tłumaczyły konwersję
poety, tym bardziej, że przed pojawieniem się Towiańskiego poeta uchodził za wzór
człowieka religijnego641. Ostrowski nie mógł przystać na tę – w jego przekonaniu –
636

A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 247.

637

Tamże, s. 259.

638

Warto przypomnieć szkic Konrada Górskiego pt. Na szlakach błędu i obłędu, w: tegoż, Mickiewicz

– Towiański, Warszawa 1986, s. 40–89, gdzie autor opowiada m. in. o licznych zerwanych wówczas
przez Mickiewicza przyjacielskich relacjach (np. z Aleksandrem Jełowickim, Stefanem Witwickim,
czy Adolphem Lebrem), jego gwałtownych reakcjach, oburzeniu i gniewie.
639

Jego postawę można chyba zaliczyć do prawicowego autorytaryzmu, o której Nelson pisze, że

posiadają ją „zarówno lękliwi, jak i przekonani o własnej prawości” (T.D. Nelson, Psychologia
uprzedzeń, dz. cyt., s.131).
640

Stanisław Tarnowski twierdził, że Mickiewicz od młodości podatny był na metafizykę. Dla

literaturoznawcy owa cecha była powodem religijności poety (S. Tarnowski, Adam Mickiewicz. Życie
i dzieła. Zarys biograficzny, dz. cyt., s. 18), ale także przyczyną wiary w doktrynę Towiańskiego
(tamże, s. 85). Badacz uznał towianizm za herezję, a przystąpienie Mickiewicza do Koła Sprawy
Bożej tłumaczył kiepską kondycją psychiczną poety i potrzebą zmiany. Pisał o nadziei na owo
przeobrażenie, którą dawał Towiański.
641

A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 134. Mickiewicz był postrzegany jako wzorowy katolik

także w wieku XX. Na przykład autor artykułu pt. Religijność Mickiewicza uznał, że „Mickiewicz był
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„szatańską” przemianę642. Z jego notatek można wyczytać przede wszystkim brak akceptacji
dla Towiańskiego jako bożego namiestnika, który obwieszcza prawdę o przyszłości. W
optyce

Ostrowskiego

był

prorokiem”643,

„fałszywym

mającym

„pretensję

do

nadprzyrodzonych łask w życiu doczesnym”644. Toteż pamiętnikarz, odrzucał przesłanie,
które poeta mu przekazał: „Przyszedł człowiek taki, który nam z woli Pana Boga objawił
zmiłowanie się nad Ojczyzną naszą. Będzie Polska i wielka, i niepodległa, i szczęśliwa,
będzie nam ona nareszcie, i to wkrótce, powrócona”645. Ostrowskiemu owo zapewnienie
oczywiście nie wystarczało646. W tej uzurpacji widział szaleństwo, nic bowiem w jego
przekonaniu nie poświadczało wiarygodności proroctwa, zwłaszcza tego, że pochodzi z
natchnienia bożego647. Z jego punktu widzenia Mickiewicz był jedynie naśladowcą
proroków648 jak choćby Pierre-Simon Ballanche. Ostrowski upewniał się w swoim
człowiekiem na wskroś religijnym”, zaś fascynację poety towianizmem uznał za okres rozterki
duchowej, nic zresztą nie znaczącej, skoro Mickiewicz powrócił do Kościoła (J. Czarnecki,
Religijność Mickiewicza, „Przegląd Katolicki” 1929, nr 21, s. 327–328). Nad duchowym portretem
Adama Mickiewicza zastanawiali się również współcześni historycy literatury, jak choćby Jarosław
Rymkiewicz., który jest przekonany m. in. o wierze poety w duchy (J. M. Rymkiewicz, Do Snowia i
dalej…, Warszawa 1996, s. 101–104).
642

Podobne opinie pojawiały się w czasopismach, m. in. w „Dzienniku Narodowym” pisano, że

Towiański z katolika i z Polaka zrobił z niego [Mickiewicza] heretyka i sławianina” („Dziennik
Narodowy” 1843, nr 110, s. 441).
643

A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 131.

644

Tamże.

645

Tamże, s. 128.

646

Wiktor Weintraub uważał, że „wielka herezja” Mickiewicza polegała na upolitycznianiu

chrześcijaństwa” (W. Weintraub, Odwrót d profetyzmu i jego nawrót, w: tegoż, Poeta i prorok. Rzecz
o profetyzmie Mickiewicza, dz. cyt., s. 329).
647

Ostrowski prezentował tu pogląd przedstawiany choćby w czasopismach emigracyjnych, m. in.

przez autora szkicu, który pisał o jedynej słusznej możliwości weryfikacji prawdziwości proroctw.
Stwierdził, że jeśli przepowiednie się nie spełnią, to jest to jednoznaczne z obłędem wizjonera. (Zob.:
„Demokrata Polski” 1841 – 1842, t. IV, s. 71).
648

A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 174. Trzeba przypomnieć, że Mickiewicz sam siebie

wykreował na proroka w III części Dziadów oraz Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa
polskiego. Wiktor Weintraub tak pisał o odczytywaniu „wątku Konrada autobiograficznie jako
spowiedzi o błądzeniu w drodze do powołania i jako świadectwo żywiołowej wiary w to powołanie”,
mając na myśli jego profetyczny dar: „Odczytać zaś ten wątek autobiograficznie mamy nie tylko
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przekonaniu przypominając, że poeta już wcześniej w Księgach narodu polskiego i
pielgrzymstwa

polskiego

zajmował

się

„proroczymi

banialukami”649.

Nadto

jako

konserwatysta nie wyobrażał sobie, by zwykły człowiek mógł reformować Kościół
natchniony przez Ducha Świętego. Z tego także powodu uzurpacje zarówno Towiańskiego,
jak i Mickiewicza, co do wprowadzania nowych form religijności kwalifikował jako rodzaj
szaleństwa. Tym samym przedstawiał się w roli prawowiernego katolika i moralizatora, a
opowieść o Mickiewiczu-towiańczyku traktował jako przestrogę. Prezentując negatywny
wizerunek poety-katolika wykorzystał jego „towianistyczną” historię dla dydaktycznego celu,
do którego z dumą się przyznawał: „Ach, moje dzieci, dla których to szczególniej zapisuję,
ostrożnie z tym ogniem […]”650; później rozszerzył krąg adresatów pamiętnika: „[…] dla was
to piszę; lecz może zarazem i do ogółu tej całej historii i ta się przyda zapiska”651. Wyraźnie
tu widać, że pisanie o Towiańskim i Mickiewiczu posłużyło autorowi do modelowania
swojego wizerunku.
Ostrowski – co ważne – nie postrzegał przystąpienia Mickiewicza do Towiańskiego
jako rezultatu duchowej przemiany. W jego przekonaniu poeta652 uległ manipulacji
prawo, ale i obowiązek. Bo takie odczytanie jest w Dziadach zaprogramowane. Idzie mianowicie o to,
że nie tylko my, współcześni czytelnicy Dziadów, zbrojni w znajomość biografii poety, wiemy, że
Konrad jest w jakiś sposób maską poety. Idzie o to, że część trzecia Dziadów od samego początku
była obliczona na czytelnika, który dramat o Konradzie miał percypować jako dramat o Mickiewiczu,
deklaracje Mickiewiczowskiego profetyzmu. O takie odczytanie dramatu zadbała prozaiczna
przedmowa. Jej nieostatnim celem jest nadanie lekturze poetyckiego tekstu odpowiedniego kierunku”
(W. Weintraub, Dziadów część trzecia: manifest profetyzmu, w: tegoż, Poeta i prorok, dz. cyt., s. 245).
Podobnie myślał Krzysztof Rutkowski, wspominając słowa Adama Gurowskiego, wedle których
Mickiewicz miał „przekonanie wewnętrzne”, że jest prorokiem (K. Rutkowski, Braterstwo i śmierć.
Zabijanie Mickiewicza w Kole Bożym, Kraków 1988, s. 24). Ów profetyczny rys wizerunku
Mickiewicza wzmocniły oczywiście Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Warto
wspomnieć, że zupełnie inaczej profetyzm Mickiewicza widziała Alina Witkowska. Pisała, że poeta
„[…] rozmieniał metafizykę na groszową monetę jasnowidzeń, wróżbiarstwa, prognostyków i
znaczących słów. Nigdy natomiast Mickiewicz nie uważał siebie za proroka” (A. Witkowska,
Mickiewicz: słowo i czyn, dz. cyt., s. 217).
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A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 181.
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„proroka”653 („nieudolność ludzkiej natury, nawet w [M]ickiewiczu”654), który wydawał mu
się wyjątkowo skuteczny w deprawacji nawet geniusza. W ten sposób racjonalizował sytuację
poety. Wydaje się, że tylko z takiego punktu widzenia wydawała mu się ona zrozumiała:
„Póki poetyzował z dobrego natchnienia, wierzył bez zabobonu, póty rozumiem… Lecz tego
tylko nie pojmiemy, że się dał wplątać kabalistyce i guślarstwu, a to na dobre! To już rozum,
a cóż dopiero jeniusz powinny mu były aniołostrożować”655. Warto dodać, że z kolei siebie
przedstawiał jako odkrywcę prawdy o wieszczu, niejako przy okazji odsłaniając, jak
towianizm „karki łamie”656. Sytuował się w roli wizjonera, przedstawiającego katastrofę:
„Mickiewicz […] z mistycyzmem na chwilę pochwyconym przez stronnictwa upadnie
niezadługo. Ja mu to przepowiadam”657. Nadto wyjaśniał, że „upadnięcie [Mickiewicza] z
takiej wyniosłości”658 będzie boską karą. Tu, jakby niechcący, przejmował rolę „proroka”.
653

Od początku zastanawiano się, jak to się stało, że Towiański mógł mieć tak wielki wpływ na

Mickiewicza. Odpowiedź znajdowano m. in. w jego sile umysłu, mówiono o zdolnościach
magnetycznych. Zygmunt Krasiński napisał: „pan Adam to olbrzym, pan Jędrzej to magnetyzer co
obudził olbrzyma” (Z. Krasiński do S. Małachowskiego, list z 15 kwietnia 1843, [w]: Listy do
Stanisława Małachowskiego, Kraków 1885, s. 27–28, cyt. za: A. Witkowska, Mickiewicz: słowo i
czyn, dz. cyt., s. 231). Stefan Witwicki tak widział Towiańskiego: „człowiek ognistej, śmiałej, a w
mistyczność zwróconej imaginacji, […] niepospolitych sił umysłu, poetyckiego zapału, łatwej i bujnej
wymowy” (S. Witwicki, Towiańszczyzna wystawiona i aneksami objaśniona, dz. cyt., s. 17). Konrad
Górski w szkicu pt. Osobowość Towiańskiego pisał o jego „darze wstrząsania dusz ludzkich”, „darze
oddziaływania tego człowieka na tych, którzy się z nim zetknęli” (K. Górski, Osobowość
Towiańskiego, w: tegoż, Mickiewicz – Towiański, Warszawa 1986, s. 11). Adam Sikora pisał, że
„tajemnicy kariery Towiańskiego doszukiwano się więc w niewolącym wpływie jego osobowości”
(Towiański i rozterki romantyzmu, dz. cyt., s. 28). O wyjątkowej aurze, którą roztaczał Towiański,
jego wpływie na ludzi pisał też Krzysztof Rutkowski (Braterstwo i śmierć. Zabijanie Mickiewicza w
Kole Bożym, dz. cyt., s. 14). Nad magnetyzmem Towiańskiego zastanawiała się Alina Witkowska
(tejże, Towiańczycy, dz. cyt., s. 134); ale pisała nadto o jego szczególnym, groźnym obliczu (tamże, s.
139) oraz psychologii strachu (tamże, s. 143), co mogło wspomagać siłę oddziaływania Towiańskiego
na ludzi.
654

A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 149.
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Tamże, s. 180.
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Tamże, s. 149.

657

Tamże, s. 148. Ostrowski zastanawiał się też nad kondycją psychiczną poety w przyszłości, gdy

odkryje prawdę o towianizmie – jakby już wiedział, że Towiański opuści Francję: „Otóż pomyślałem
sobie: wielka mi sztuka! Piwa nawarzy i drapnie!”657 (Tamże, s. 236). Podobnie o złym wpływie
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Wydaje się, że w dociekaniu owej „prawdy” o Mickiewiczu niebagatelną rolę odegrała
rozmowa Ostrowskiego z poetą. Autor zapisków podjął próbę relacji-opisu z wizyty
Mickiewicza w swoim domu 12 września 1841 roku659. Stała się ona jednak nie tyle próbą
rekonstrukcji rozmowy z Mickiewiczem, ile w dużej mierze prezentacją samego
Ostrowskiego – prawowiernego katolika, patrioty – innymi słowy wzoru Polaka. Jego
postawa „oświeceniowego racjonalisty”660 zaprezentowana w zapisie nie dawała żadnej
szansy zbliżenia. A światopogląd, podobnie jak stereotyp kulturowy, który go ukształtował,
uniemożliwiały porozumienie. Rozpoznanie towianizmu, które przedstawił w swych
notatkach dokładnie się w owym stereotypie mieści. Tym bardziej, że Ostrowski dość
enigmatycznie zdawał relację, trudno więc na jej podstawie mieć o rozmowie głębsze
wyobrażenie. Niby podjął próbę utekstowienia swego doświadczenia związanego z rozmową
z Mickiewiczem, ale zatrzymywał się na powierzchni rzeczy. Podczas wizyty poety w swoim
domu miał złożyć deklarację że „będzie […] usiłował podchwycić [go]”661 jako katolika, to
znaczy wskazać mu, w jaki sposób jego poglądy są sprzeczne z dogmatami religii katolickiej.
Ostrowski uważał, że nowa interpretacja Ewangelii przedstawiona przez Mickiewicza
zaprzecza nauce Kościoła. Tymczasem z punktu widzenia poety Ewangelia miała zamienić
się w prawo. Ostrowski nie mógł się też zgodzić na zaproponowaną przez poetę interpretację
wydarzeń historycznych. Szlachecki etos nakazywał walkę w obronie ojczyzny. Tymczasem
Mickiewicz przekonywał, że Polacy ponieśli klęskę, ponieważ „do zbawienia Ojczyzny
Towiańskiego pisano w polskich czasopismach emigracyjnych, jak np. w „Demokracie Polski”, na
łamach którego przestrzegano wręcz przed chorobą, jaką miała na swoich wyznawców sprowadzać
towiańszczyzna: „[…] krytyczniejszej jeszcze obawiamy się chwili, jaka niechybnie nastąpić może z
zawiedzionej oczekiwaniem wiary, która tępszym pojęciom, moralnym zagraża upadkiem” 657. Zob.:
„Demokrata Polski” 1841 – 1842, t. IV, s. 71). Bywa też, że pamiętnikarz wskazywał dowód swego
przenikliwego spojrzenia i się nim chwalił: „com w roku zeszłym przewidział”657. (A. Ostrowski, Ten
biedny Mickiewicz…, s. 298).
658

Tamże, s. 152.
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E. Wichrowska ustaliła, że pierwsza wizyta Mickiewicza u Ostrowskiego miała miejsce między 5 a

11 września, jednak wówczas poeta szybko opuścił dom wojewody bez rozmowy. Kolejny raz
przyszedł do wersalskiego domu 12 września i wtedy rozmawiał z wojewodą cztery godziny (E.Z.
Wichrowska, Wojewoda emigrant, dz. cyt., s. 60).
660

Wichrowska określiła stosunek wojewody do towianizmu jako „dystans oświeceniowego

racjonalisty” (tamże, s. 77).
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Tamże, s. 133.
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samowolnie zrywać się nie wolno” 662. W tej wersji historiozofii powstanie listopadowe nie
było częścią boskiego planu. Dlatego musiało upaść. Na taki sposób myślenia Ostrowski
kategorycznie odrzucał zarówno z punku widzenia Polaka-patrioty, jaki i Polaka-katolika
(„przestawać na samej wierze, i to na wierze, jak onę sobie kto wymarzy, nie
powinniśmy”663). Nie godził się również na to, by czekać na znak i wierzyć. Pisał, że „wiara,
choćby najlepsza, skoro bez uczynków, jest umarłą, jak święty Jakub naucza” 664. Dlatego
apelował, także do Mickiewicza „Nie spuszczajmy się więc lekkomyślnie na cuda i
proroki!… Róbmy po ludzku”665
W sytuacji, gdy Mickiewicz naruszał fundamenty myślenia patriotycznego i
katolickiego Ostrowski poważył się także na krytykę Mickiewicza-poety. Pisał co prawda o
nim: „jenialny tylko poeta”666, ale nie cenił jego poezji, szukał wzorów w literaturze
oświeceniowej, wyjawiał : „cenię wysoce poezję, ale męską, heroiczną”667. Temu właśnie
modelowi przeciwstawiał twórczość Mickiewicza. Zarzucił mu, że jego wiersze nie spełniały
funkcji dydaktycznej, a ich inspiracją nie były realne wydarzenia. Dlatego – jego zdaniem –
są „piękną tylko barwą i sukienką”668. Ostrowski krytykując poetę, przypominał o jego
nieuczestnictwie w powstaniu listopadowym. Przywoływał słowa generała Kazimierza
Małachowskiego: „Nie byłeś wtedy między nami, zacny poeto!”669. zapewne po to, by
zwrócić uwagę na nieprzystawalność Mickiewicza deklaracji poetyckich do rzeczywistych
wyborów. Autor zapisków sprzeciwiał się także idealizacji wizerunku poety w emigracyjnych
kręgach przez „niewolniczą wieszcza czeladkę”:
Otóż tu zdefiniowana różnica między zasługą bohatera a zasługą tego, co czyn bohaterski
wzniosłe skreślić umiał. Wszakże przez to wszystko, co się tu mówi, nie uwłacza się przymiotom
662

Tamże, s. 139.

663

Tamże, s. 138. Takie samo stanowisko prezentował autor szkicu opublikowanego w jednym z

emigracyjnych czasopism, który zauważył, że „wiara bez uczynków jest martwa” i widział w tym
sprzeczność idei Towiańskiego z nauką Kościoła katolickiego. („Demokrata Polski” 1841 – 1842, t.
IV, s. 71).
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M[ickiewicza], ma on je do znakomitego już posunięte stopnia, ale że mówią o nim nawet jego
przyjaciele, iż ma skłonność do zarozumiałości, którą z nim podzielają (les engoues) jego
przechwalcy, i gdy ciż sami samolubnie niejako siebie samych w nim poznawają, dobrze jest im
wszystkim łącznie prawdę powiedzieć i ostrzec mianowicie owych adeptów, że są niekiedy zbyt
niewolniczą wieszcza czeladką, że przesadą jego prawdziwemu talentowi i osobistym przymiotom
szkodzą, że doradztwem swym mistrza psują, na koniec, że są własnej imaginacji, uporów,
zarozumienia, a co najgorsza, istnej śmieszności igraszką!670.

Ostrowski nie idealizował, nie godził się ani na proponowaną historiozofię, ani nie
zachwycał poezją, i nie omieszkał wypomnieć poecie nieuczestnictwa w powstaniu,
wykorzystując do tego słowa Małachowskiego. A nadto uważał, że wspierając Towiańskiego,
zaprzepaścił możliwość działania na rzecz polskiej sprawy: „Gdybyć Mickiewicz, nie
przybierając formy religijnego reformatora (nieszczęśliwa to skłonność), chciał był objawić
się reformatorem socjalności polskiej i wszedł na drogę czystej, praktycznej demokracji. Ach!
wtedy z swą mianą popularnością, jeniuszem i talentami mógł był ogromne spowodować
poprawy”671. Pamiętnikarz nie wyjawił jednak w jakiej to sprawie Mickiewicz mógłby
pomóc. A sam poeta pytał: „i cóżeście przez lat 10 w emigracji [od upadku powstania
listopadowego] zdziałali?”672. Rozczarowany poświęceniem się Mickiewicza dla sprawy
Towiańskiego, przytoczył w pamiętniku rozmowę dwóch Francuzów, którą jeden
podsumował przestrogą: „Oto aby poetów nigdy do wykonywania spraw publicznych nie
powoływać”. Autor w krytyce Mickiewicza wykraczał także poza sprawę towianizmu
zajmując się wykładami w Collège de France; uważał, że poeta nie wykorzystał ich do
przedstawienia sprawy polskiej673: „Wcale tedy nie rozumiem, nie pojmuję, dlaczego
M[ickiewicz] tak w tym niewyraźny, tak zbytecznie droczy się, pilnuje i nie śmie otwarciej o
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Tamże, s. 295–296.
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Tamże, s. 148.
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Tamże, s. 136.
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Wiktor Weintraub pisał, że „Mickiewicz uważał swoje wykłady paryskie za swoistą odmianę

działalności apostolskiej, za twórczość natchnioną przez Boga” (W. Weintraub, Prelekcje paryskie
jako profecja, w: tegoż, Poeta i prorok…, dz. cyt., s. 344). Stwierdził też, że „Mickiewicz uciekał od
świata, aby wrócić doń w glorii władcy, rządcy dusz, że łaknął świętości także i dlatego, iż widział w
niej >>warunek władzy<<. Stąd wywodzi się jego urzeczenie władzą, absolutną władzą, w
Prelekcjach paryskich” (W. Weintraub, Odwrót od profetyzmu i jego nawrót, w: tegoż, Poeta i
prorok…, dz. cyt., s. 330).
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sprawie polskiej, jak onę pojmuje, mówić”674. Ostrowski nie zgadzał się na Mickiewiczowską
ideę wspólnoty Słowian675. Domagał się jednoznacznego stanowiska po czyjej poeta jest
stronie676. Twierdził, że „być powinien przede wszystkim Polakiem”677 i ostrzegał: „straszna
na Mickiewiczu odpowiedzialność ciążyć będzie”678.
Wydawać by się mogło, że stosunek Ostrowskiego do Mickiewicza był oczywisty –
krytyczny. Chyba jednak, nie do końca tak było. Autor notatek posługiwał się stylistyką
pokrętną: niby chwalił a ganił, krytykował, a potem jakby się z tego wycofywał. Często
prezentował stanowisko nie do końca jednoznaczne. Zapewne na autorze zapisów ciążyła
świadomość, że pisze mimo wszystko o kimś ważnym na emigracji 679. I choć deprecjonował
jego poezję, krytykował postawę, to jednak stawiał sobie pewne granice. Korespondencja
syna Ostrowskiego – Antoniego wyjaśnia z jakiego powodu tak rzecz układał. Chodzi o list
dotyczył owej „nowiny”680 Towiańskiego o wolnej Polsce681: „Gdy mi o tym powiedziano
674
675

A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 294.
Alina Witkowska zauważyła, że społeczność emigracyjna nie mogła zgodzić się na

Mickiewiczowski panslawizm. Dlatego „przystąpiła do obrony tradycyjnego polskiego punktu
widzenia” (A. Witkowska, Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987, s. 125). Nowoczesne
stanowisko Mickiewicza było niezrozumiałe, przez co wzbudzało lęk. Witkowska zapisała, że od 1844
roku mówiono o towianizmie z niechęcią i lękiem (zob. A. Witkowska, Towiańczycy, dz. cyt., s. 239).
Pamiętnik Ostrowskiego pokazuje, że te obawy istniały właściwie od początku działalności
Towiańskiego w Paryżu.
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Na przykład odniósł się do jego wypowiedzi o ziemiach polsko-ruskich, o które od wieków toczy

się wojna. Zauważył, że wykładowca „nie wytłumaczył tu jasno”, który naród ma prawo do owego
terytorium. (A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 281).
677
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Tamże, s. 280.
Tamże, s. 281. O odpowiedzialności, która ciąży na Mickiewiczu z powodu propagowania

towianizmu rozpisywały się także czasopisma emigracyjne. Na przykład w „Demokracie Polski”
wydrukowano szkic, którego autor zajmuje podobne stanowisko. (Artykuł bez tytułu, zob.:
„Demokrata Polski” 1841 – 1842, t. IV, s. 70–71).
679

Warto zwrócić uwagę, że Ostrowski zazwyczaj sytuował się wśród innych osób wyrażających

krytyczne opinie o Mickiewiczu. Dlatego często używał liczby mnogiej: „mówię w liczbie mnogiej
>>my<<, albowiem wielu już podobnie jak ja o nim [Mickiewiczu] sądzących napotkałem” (s. 282).
Wydaje się, że użycie liczby mnogiej nie tylko wspierało wiarygodność jego opinii, lecz także
ochraniało przed zarzutami, że sam, stronniczo, tworzy pejoratywny wizerunek narodowego poety.
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A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 90.
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przez kwadrans myślałem, że kpią sobie ze mnie, ale nawet jeśli nie jest to sprawa poważna,
mówi się tu o niej całkiem poważnie. Właśnie z powodu Mickiewicza”682. Młody Ostrowski
pisał o nadziei na powrót emigrantów do kraju683 i o braku dowodów na to, że tak się stanie, a
jednak wierzył, że będzie to możliwe. Wiarę tę wspierał autorytet Mickiewicza. Antoni
przyznawał: „jestem już prawie przekonany”684. Wystarczyło, że Mickiewicz „dał słowo
honoru”685, aby uwierzył w niemożliwe. Wiadomo, że właśnie ta sama moc autorytetu
Mickiewicza wspierała również Towiańskiego686.
Można więc sądzić, że pozycja Mickiewicza na emigracji nie pozwalała
Ostrowskiemu w sposób całkowicie jednoznaczny go potępić. Nie można też wykluczyć, że
był jeszcze inny powód owej nie do końca jasnej postawy autora zapisków. Wiemy, że był
ostrożny w ferowaniu jednoznacznych opinii. Na krytykę Mickiewicza odpowiadał: „nie
przesądzam jeszcze”

687

. Edytorka pamiętnika – Elżbieta Wichrowska we wstępie do

Zapisków z początków towiańszczyzny zwróciła uwagę, że Ostrowskiego „nie zadowalała […]
rola obserwatora i kronikarza ówczesnej rzeczywistości, starał się być również jej
komentatorem, na ile to możliwe, obiektywnym”688. Można pytać w jakim sensie
obiektywny? W tym, że oceniał Mickiewicza z punktu widzenia racjonalisty? Czy w tym, że
sprzeciwiał się reformowaniu religii, prezentując postawę prawowiernego katolika. Można
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Alina Witkowska zauważyła, że „pierwsze publiczne wystąpienie Towiańskiego – przemówienie w

kościele paryskim Notre-Dame 27 września 1841 roku – zostało nie tyle wyinterpretowane, co wręcz
wysłuchane jako polityczna zapowiedź końca emigracji i rychłej restytucji Polski” (A. Witkowska,
Mickiewicz. Słowo i czyn, dz. cyt., s. 218). O niesamowitości owych wydarzeń, „niemożliwości
sprawdzenia się proroctw Towiańskiego” pisał Konrad Górski (K. Górski, Mickiewicz – Towiański,
dz. cyt., s. 42).
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Pisała o tym m. in. Maria Dernałowicz: „Przystąpienie Mickiewicza do towianizmu nadało mu

natychmiast nowy wymiar i rangę. Towiański zdawał sobie z tego bardzo dobrze sprawę” (M.
Dernałowicz, Adam Mickiewicz, Warszawa 1985, s. 73). Jak wiadomo na emigracji również panowało
przekonanie, że Mickiewicz służy Mistrzowi jako narzędzie do zdobywania wyznawców. Taką opinię
wyraził m. in. autor artykułu pt. Towiański i jego sekta („Demokrata Polski” 1841 – 1842, t. IV, s.
281–284).
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pytać dalej… Czy podporządkowując się stereotypom myślenia patriotycznego i religijnego
miał szansę być obiektywny? Bo przecież ów stereotyp decydował o oglądzie tego, co działo
się między Mickiewiczem, Towiańskim i emigracją. On właśnie nie pozwalał nie tylko
Ostrowskiemu dostrzec, że nie sam wpływ Towiańskiego-manipulatora, czy fakt uzdrowienia
Celiny decydowały o wyborach Mickiewicza. Ostrowski zaledwie dotykał powierzchni
zjawiska, a gromadząc „wszystko” bez żadnej weryfikacji ważności, czy rzetelności tworzył
„archiwum” o pocztach towianizmu, w którym istotną część stanowiły plotki.
Warto zwrócić uwagę, że Ostrowski łagodził krytykę przez wybór odpowiedniej
stylistyki, która pozwalała mu także być mniej kategorycznym i jednoznacznym, stąd tonacja
pół żartem pół serio:
W kilka dni później dochodziły mię odgłosy, iż mię odwiedzić pragnie Izydor Sobański i sam
Mickiewicz. Jakoż tamten raczył dnia pewnego w domu moim ukazać się, niestety, byłem wyszedł do
Gabinetu Czytelni, zminęliśmy się więc. Tu przytaczam roztropne i zabawne służącego mego Jana
Kota powiedzenie, gdy mi za powrotem odraportował, iż:
- Był tu u pana jeden z proroków, oto bilet jego wizytowy. Ale co mi to za prorok taki, który
tego nawet odgadnąć nie umiał, że Pana w domu nie ma!?
Wielu zabawiło to przywiedzenie tak proste włościanina z Przesiadłowa i jaką to on wiarę
przywiązuje do całej tej sprawy. Jakkolwiek bądź ludzie uchodzący za mądrych, może nimi i będący,
jako też i ludzie imaginacji, ludzie i nerwów mocnych, i słabszych, i tak zwani demokraci, i
arystokraci, i Zjednoczeni, i do innych przeciwnych frakcji różnych opinii należący, acz w różny
sposób,

jedni

z

skłonnością

do

zawierzenia

mniej

więcej

lub

całkiem

zaprzeczania

prawdopodobieństwu rozsiewanych nowin, mocno się przecież nimi zajęli689.

Zestawienie kontrastujących ze sobą bohaterów anegdoty: Mickiewicza i „włościanina z
Przesiadłowa” oraz przywołana sytuacja wprowadza do opowieści humor, który jednak
wykorzystany niby niewinnie uderza w jakiejś mierze w Mickiewicza – zwiastuna „dobrej
nowiny”690. Gdy chodziło o inne postaci Ostrowski wyraźnie nie krył ironicznej postawy;

689
690

A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 109.
Ostrowski chciał wyeksponować śmieszność Mickiewicza w roli proroka. Owa strategia do

złudzenia przypomina metodę wykorzystaną w jednym ze szkiców opublikowanym w V tomie
„Demokraty Polskiego” w części pt. Wiadomości i doniesienia (z datą 25 lipca 1842 r.). Fragment,
dotyczący Andrzeja Towiańskiego brzmi: „Biedny nasz iluminarz, który tak dobrze zna przyszłość,
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pisał na przykład o Goreckim i Sobańskim jako o „vice prorokach”. Nie omieszkał też
napisać, że Mickiewicz po czterogodzinnej rozmowie w jego domu „nie od razu trafił do
drzwi wychodowych”691. Posługiwał się także deprecjonującym poetę językiem:
Otóż czyliż to nie wychodzi na to, co my Polacy nazywamy, iż komuś 5tej klepki brakuje!! 4y będą
wyborne, wyśmienite, bez jednego atoli bala nie ma pełnego pomostu, po którym by rzeki przepaście
przebywać można. W takim razie biedny podróżny, kiedy nieśmiały – stawa lub wstecz idzie, kiedy
zaś śmiały – przeskakuje, a skoro źle skoczy lub nie doskoczy, tonie lub karki łamie692.

Ostrowski pisał wprost o „umyśle biednego M[ickiewicza]”693. Owego określenia w
stosunku do poety używał zresztą wielokrotnie694, choć jednocześnie zapewniał o
empatycznym podejściu, pisząc, że będzie się starał „wyprowadzić, jeżeli się da, wielki
nie przewidział iż zmuszony będzie opuścić gościnną ziemię francuską”690. Notatka przypomina
opowieść służącego wojewody. Autor notatki bowiem ironizował sobie z Towiańskiego, który
mianując się wizjonerem, nie potrafi przewidzieć przyszłości. W taki sam sposób Ostrowski –
przytaczając anegdotę – podważał kondycję Mickiewicza jako proroka, który przychodząc do niego,
nie wiedział, że nie ma go w domu. (Zob.: „Demokrata Polski” 1842 – 1843, t. V, s. 32).
691
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Zapewne w nawiązaniu do tego Elżbieta Wichrowska zatytułowała jego pamiętnik Ten biedny

Mickiewicz. Zapiski z początków towiańszczyzny. Tytuł wydaje się niejednoznaczny tak, jak cele
autora pamiętnika. Może bowiem sugerować przeciwstawne stanowiska wobec zauroczonego
towianizmem poety: empatię albo ironię. Użycie określenia „biedny” może wzbudzać pewne domysły.
Warto bowiem przypomnieć gazetową notatkę, dotyczącą Towiańskiego (patrz: przypis 106), której
autor nazwał go „biednym […] iluminarzem]”. Podobieństwo sposobów przedstawiania Towiańskiego
i Mickiewicza jako marnych mistyków w „Demokracie Polski” i w dzienniku Ostrowskiego może
sugerować, że pamiętnikarz kształtował swoją opinię na podstawie informacji, które wyczytał we
współczesnych mu czasopismach, być może również późniejszych niż ostatnia zapisana w dzienniku
data. Wiadomo, że Antoni Ostrowski zaczął pisać swój pamiętnik jesienią 1841, zaś ostatnia data
zanotowana w zapiskach to 24 maja 1842 roku, co sugeruje, że najprawdopodobniej wtedy powstał
ostatni wpis. Również podpis pod fragmentem dziennika: „Pisano zeszłej zimy 1841go r[ok]u” (A.
Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 296) może świadczyć o tym, że Ostrowski nie pisał tylko na
bieżąco, ale i z perspektywy czasu. Także ujawnianie przez autora zapisków „przewidującej”
przyszłość wiedzy może rodzić pytanie, czy skończył prowadzenie zapisków w 1842 roku…
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jeniusz M[ickiewicza] z niebezpiecznych nań […] zastawionych sideł!”695. Ale posługiwał się
także sarkastycznym tonem: „Kto takim tedy bajom wierzy, wierzyć można, że lada
zręcznemu oszustowi, skoro ten mu trafi w sedno, zawierzy. Och, prawdziwie biedny
Mickiewicz…”696. Posługiwał się ironią, ponieważ dawała mu możliwość balansowania na
granicy – między tonem serio i nie serio, a w każdym razie wypowiadania się bez
konieczności jednoznacznej puenty. Nie mówił wprost, lecz sugerował jedynie, że „biedny”,
ponieważ dał się zmanipulować Towiańskiemu.
Ostrowski wykorzystywał także drobne sprawy, by mocniej zaznaczyć rysy na
portrecie poety. Zwracał na przykład uwagę na jego sposób mówienia, na używane przez
niego prowincjonalizmy697, kiepską dykcję, sugerował nawet wadę wymowy: „ilekroć
Mickiewicz wymawiał to słowo >>Ewanielia<< język mu się plątał i, jak wszyscy to
uważaliśmy, wyrażał się >>Ewenllia<<, raz czy dwa prawie że >>Eweneria<<!!” 698. Poddał
krytyce stylistyczną redakcję zaproszenia. Pisał „Polszczyzna nawet w swej konstrukcji zła
wcale, a przecież A[dam] M[ickiewicz] podpisany” 699. Był drobiazgowy. W jego narracji
można odnaleźć wiele podobnych „napięć”. Porównywał Mickiewicza do Napoleona, ale
opowiadał nie o jego wielkości, lecz klęsce. Zestawiał go także z Robespierrem, widział w
mowie Mickiewicza „rewolucyjny terroryzm” i przestrzegał przed fanatyzmem. Przytaczał
zasłyszaną od poety wypowiedź: „Kiedy ja stanę z hufcami polskimi na granicach kraju,
wtedy wszelki i od kogokolwiek bądź pochodzący upór… zniszczę! Wola Pana stać się
musi”700. Ów zapis zamykał konkluzją, że rola wodza zawsze prowadzi do jakiejś odmiany
osobowości, którą widział także w Mickiewiczu: „zszedł na nader śliską drogę”701.
Ostrowski z jednej strony konstruował negatywny wizerunek poety, używając
wszelkich sposobów, by osłabić jego autorytet, a z drugiej – nie potrafił jednoznacznie go
potępić. Można sądzić, że był ku temu powód nie tylko związany z lękiem przed
kompromitacją autorytetu. Wydaje się, że czterogodzinna rozmowa z Mickiewiczem wywarła
695
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litewskość poety przeszkadzała, wymieniał np. Adama Gurowskiego (J.M. Rymkiewicz, Kilka
szczegółów, dz. cyt., s. 67).
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na Ostrowskim duże wrażenie, którego nie potrafił zatrzeć, choć ironicznie pisał, „że wiara w
niego tempo wstępowała”. W jego narracji nie bez przyczyny pojawiają się w związku z
Towiańskim refleksje typu: „Dziwy to niemałe tej całej roboty, dziwy, że nie sami poeci
głowy potracili”702, „Istna fascynacja, licho wie, co to jest”703, „Zresztą uznaję, iż w tym
wszystkim jest coś niepojętego, nie do wytłumaczenia zatem, dotąd przynajmniej”704.
Wiemy, że Mickiewicz rozmawiając z Ostrowskim nie przekonał go, ani nie natchnął
wiarą. Natomiast nie wiemy dokładnie, co się tam w tej rozmowie wydarzyło, bo sam autor
relacji przyznawał, że „Na to trzeba by mieć pod ręką stenografa, aby każde uchwycić słowo,
gdy to niepodobna, usiłowałem przynajmniej dobrze pochwycić ducha opowiadanej sprawy”
705

. Ostrowski staje się w tej relacji ponownie głównym bohaterem. Opowiada o religii,

kościele, nie podejmuje wątków, które mogłyby być ciekawe. Na przykład jaką rolę
przypisuje Mickiewicz Ewangelii, w jaki sposób ma być wyrażana religijność. Nie znamy też
zakończenia rozmowy. Ostrowski jedynie napisał: „Ostatni kwadrans rozmowy był
nieporównany, jak bywał nieporównanymi, podług wyznania tych, co bywali przytomnymi,
jego

poetyczne

improwizacje,

a

mianowicie

ostatnia

w

zimie

u

Eustachego

Januszkiewicza”706. Tymczasem nie ma w relacji Ostrowskiego żadnego śladu pozwalającego
dać wyobrażenie o słowie i sensie, tego, co Mickiewicz wówczas wypowiedział.
Z relacji z rozmowy można wnosić, że Ostrowski przywiązywał dużą wagę do tego, co działo
się na twarzy mówiącego poety. Zachowany opis odsłania, jak mu się uważnie przyglądał i
jak ów obraz pielęgnował w pamięci skoro po czasie tak skrupulatnie go zapisał:
Opiszę najprzód, jakową mi się być wydała zewnętrzna Mickiewicza postać. Nieco przychudł,
cera jednak nie chorobliwa, wejrzenie bardziej niż kiedy melancholiczne, głębokie, przy tym jednak
spokojne, pogodne i wyrazem wielkiego złagodnienia odznaczające się. Uśmiech wesołości prawie
zniknął, na całej jego natomiast twarzy odmalowana była godność, powaga jakby wyższego jeszcze
nad ludzką poezją powołania! Słowem, zawsze wyraz jego całego jestestwa był niepospolitym,
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zdradzający, co w sercu i w duszy. Dziś mi się wydał być jeszcze estetyczniejszym, a przy tym
naturalnym, w niczym niewymuszonym707.

Ów opis poświadcza, że „mowa” twarzy była dla Ostrowskiego wyjątkowo ważna:
„Wpatrując się w niego, dochodziłem, przyznam się, ruchu każdej żyłki, każdego ruchu, który
by, najdalej sięgam, mógł oznaczać człowieka na utratę przytomności, na zbłąkanie zmysłów
chorującego”708. Ostrowski „czytając” z twarzy Mickiewicza, widział w niej przede
wszystkim naturalność, także jakiś rodzaj melancholii, spokój i godność.709. Interesowały go
„widoczne emocje”710. Badacze historii portretowania twarzy zauważyli, że na początku XIX
wieku wyostrzyła się „świadomość tego, co w ruchach organicznych wymyka się władzy
woli”711, a to w ich przekonaniu wymagało wypracowania nowych metod panowania nad
sobą. Ostrowski widział jednak w twarzy Mickiewicza: „wyraz […] zdradzający, co w sercu i
w duszy”. Z fizjonomii twarzy712 wyczytał jakiś rodzaj otwartości, spontaniczności i
szczerości. Także odmienność tonu użytego przez Mickiewicza pozwoliły mu rozszyfrować

707

Tamże, s. 126.

708

Rozpoznawanie usposobienia przez wyraz twarzy było dość powszechne w XIX wieku. Zob.: J.-J.

Courtine i C. Haroche, Historia twarzy: wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początku XIX wieku,
przełożył T. Swoboda, Gdańsk 2007, s. 126. Zob. także: A. Bełcikowski w książce Adam Mickiewicz.
Psychologiczny wizerunek poety podkreślał, „jak wiele z powierzchownych oznak o wnętrzu
człowieka sądzić można” i sugerował, że Mickiewiczowskie zaniedbanie ubioru (w czasie, gdy
przestał tworzyć) świadczyło o jego wewnętrznej przemianie – prostocie widocznej tak, że niektórym
nawet przypominał księdza (A. Bełcikowski, Adam Mickiewicz. Psychologiczny wizerunek poety, s.
93).
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ekspresji – wzrostu wrażliwości, coraz większej wagi, jaką począwszy od XVI wieku przywiązywano
do wyrazu twarzy jako znaku indywidualnej tożsamości” J.-J. Courtine i C. Haroche, Historia
twarzy…, dz. cyt., s. 11.
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Pelagia Bojko zastanawiała się nad terminami: „obraz” i „portret” w odniesieniu do opisu twarzy.

Uznała, że „obraz” jest pojęciem o większej pojemności semantycznej, może zawierać dynamiczną
całością, która łączy elementy, np. obejmuje twarz i całą postać; zaś „portret” odnosi się tylko do
twarzy; zob. P. Bojko, Wizualizacja twarzy w poezji romantyków polskich. Mickiewicz – Słowacki –
Krasiński – Norwid, Piotrków Trybunalski 2011, s. 42–47).
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rodzące się na twarzy emocje. Zwracał uwagę na „cedzenie słów”713, gdy poeta mówił o
nieomylności Kościoła, natomiast pisał, że „z zupełną łatwością i pewnością”714 opowiadał o
metafizyce. Ostrowski dostrzegał wzruszenie na twarzy Mickiewicza, które było w jego
interpretacji walką znużenia i mocy, wyrazem bólu:
[…] [Mickiewicz] głęboko westchnął – ludzkość wiele pierwej ucierpieć musi.
Tu oczywiste już widać było zmordowanie i wysilenie sił żywotnych nieporównanego
wieszcza. Ciężko oddychał, prawie żem dostrzegł nerwowe, acz jakby mgłą jeszcze osłonięte
poruszenie ciała. Widno było, że się zasmęcił i że cierpiał… Głos jego niekiedy wolniał od fatygi.
Duch znów brał górę i wzmacniał go […]715.

Autor relacji odkrywał w ruchu ciała, a nawet w oddechu Mickiewicza emocje, które
świadczyły o silnym przeżywaniu tego, co mówił. Były – jego zdaniem – dowodem
zaangażowania poety w sprawę Towiańskiego. Ostrowski nie zgadzał się z obraną przez
Mickiewicza drogą, ale wydawał się być poruszony, skoro pisał:
w nim całym, na rysach jego twarzy, w gestach maluje się niepodejrzana szczerość, miłość i
nieskłamana, nieudana wiara”716.

W ujęciu osoby, która nie była ani towiańczykiem, ani też wielbicielem Mickiewicza owo
świadectwo w jakimś sensie potwierdza niezwykłość tego, co Ostrowski zobaczył w twarzy
Mickiewicza i ostatecznie czego sam doświadczył w rozmowie z nim będąc jej uczestnikiem.
Czytelnik notat Ostrowskiego – sceptyka i krytyka towianizmu – paradoksalnie zyskuje
potwierdzenie głębokiej wiary poety w idee Towiańskiego.
Wydaje się, że ta właśnie szczerość i siła Mickiewiczowej twarzy poruszyła
Antoniego Ostrowskiego, choć ,niemal natychmiast, to doznane wrażenie odrzucał i
deprecjonował:
Przyznałem się do wzruszenia, jakby po uderzeniu od iskry elektrycznej, która zatrzęsie, ale żadnej
nowej nie podnieci wyraźnej myśli, tylko zostawi pewne zmysłów zdrażnienie, do którego, jak tu,
713
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przyłączyło się smutne wrażenie (raz to jeszcze powtarzam) jakby politowania nad nieudolnością
ludzkiej natury, nawet w M[ickiewiczu], iż ten, acz najmniej pospolity człowiek pomiędzy nami,
popadł przecież bez wyraźnej choroby pewnemu gatunkowi obłąkania717.

Wydaje się, że Ostrowski śledząc poruszenia twarzy Mickiewicza odkrył ponad wszelką
wątpliwość, że to, nie szaleństwo, ale głęboka nie do pojęcia dla racjonalisty wiara rządziła
postępowaniem Mickiewicza. Można by powiedzieć, że w tym starciu z poetą Ostrowski
wystąpił w roli starca z Romantyczności. Mówił o dubach smalonych, ale jednocześnie
kreując swój wizerunek przypisał sobie Ostrowski odrobinę empatii. Nie ukrywał bowiem
wzruszenia, ale i współczucia dla poety, który w jego przekonaniu poddał się Towiańskiemu.
Wierzył też w szlachetność Mickiewicza. Pisał, że „ ma serce prawe, wierzymy, lecz czyli
czasem wysłowienia i pomysły szczęśliwe, trafne?”718; „poczciwe, a kłopotliwe uczucie […]
zbłąkać mogło umysł i serce Mickiewicza”719. Natomiast Ostrowski nie wierzył, jak poeta, w
Towiańskiego „proroka”. Ale to, co odkrył w twarzy Mickiewicza nie dawało się uzgodnić z
tym, co sam myślał. Można by powiedzieć, że w jakiejś mierze ulegał mocy poety, a może
nawet w jakimś sensie zazdrościł mu tej wiary, której on, oświeceniowy racjonalista nie
chciał, ale i nie umiał z siebie wydobyć: „wiara tempo we mnie wstępowała”720.
Antoni Ostrowski formował wizerunek autora Dziadów dynamicznie. Krytykował,
deprecjonował i jednocześnie przypominał o jego genialności i pozycji na emigracji. Ową
kością niezgody była głęboka wiara Mickiewicza w nadejście czasu przełomu i roli w nim
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Powszechne było przekonanie wśród emigrantów, że Towiański wzbudził wiarę Mickiewicza przez

uzdrowienie jego żony. Zapewne z tego powodu autor pamiętnika wspominał Celinę Mickiewiczową
ze współczuciem: „biedna”, „nieboga!”, „miła kobieta”. Solidaryzował się z poetą, który po
umieszczeniu żony w szpitalu „upadł pod ciężarem smutku i zmartwienia, wtedy właśnie zjawił się
Towiański i miał rzec do Mickiewicza: uwierz, a uzdrowionać będzie żona!” (tamże, s. 158).
Ostrowski oczywiście nie wierzył, jakoby Towiański miał boską moc i sugerował, że kobieta
wyzdrowiała w „sposób wcale naturalny” (tamże, s. 192). Jednak przejawił też empatyczną postawę
wobec poety. Przywołując opinię księdza Lemaire’a zaznaczył, że Mickiewicz miał powód, by
uwierzyć Towiańskiemu: „Rozumny teolog znalazł, iż gdy M[ickiewicz] ma żywą i szczerą wiarę, że
mu cudownie Towi[ański] żonę uleczył, naturalnym być może dla niego, lecz dla niego tylko, i to
następstwo, iż wierzy i w resztę zapowiedzeń proroka […]” (tamże, s. 243).
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Towiańskiego. Nie da się też nie zauważyć, że Ostrowski występując w opozycji do postawy,
przekonań, a zwłaszcza wiary w rychłe odrodzenie Polski Mickiewicza mógł zaprezentować
swoje stanowisko. Dawało mu to możliwość przedstawienia siebie jako prawego katolika,
patrioty, który brał udział w powstaniu, jednocześnie trzeźwego racjonalistę („wierzę w
rzeczy znane, przyrodzone, w logikę doświadczenia”721, „módlmy się i zarazem po ludzku
pracujmy, a trafimy do celu”722), odrzucającego „bajdy”, „banialuki”, „duby”, w które wierzył
poeta. Tym samym sytuował siebie w opozycji do Mickiewicza, wywyższając się . Warto
jednak zauważyć, że poprzez ów sposób kreowania portretu poety niezamierzenie
przypominał Ostrowski jedność postawy Mickiewicza z lat czterdziestych z tym
młodzieńczym z Romantyczności, w której deklarował wierność czuciu i wierze. Wydaje się,
że ta wiara zdumiewała go, podważając jego racjonalizm, który łączył przecież z zaufaniem
do katolickich dogmatów. Tym samym autor zapisków sportretował poetę przełamującego,
jak dawniej z czasów Romantyczności, stereotypy zachowań w poszukiwaniu sensu
egzystencji. Ostrowski w Zapiskach z początków towiańszczyzny próbował dociec, jak to
możliwe, by w taki sposób zawierzyć. Szukał odpowiedzi w duchu czasu, próbował
wydarzenia emigracyjne zobaczyć w szerszym kontekście, przedstawiając charakter
duchowości ówczesnej Francji, oraz ruchu mistycznego. Dlatego przywoływał wróżbitów,
mistyków, historiozofów. Ostatecznie opowiadał się za racjonalizmem: „Wiara szczera i
gorąca ratuje dotąd prawdziwego wieszcza. wierzy on w cud dokonany, w znak mu dany,
naprzyrodzenie wierzy w przyszłość, naprzód z góry odgadnioną przez usta proroka
nienazwanego, ale jakiż to będzie stan jego duszy i umysłu, gdy się przepowiednie jedna po
drugich nie ziszczą”723. Być może ta pamięć twarzy Mickiewicza nie pozwalała na ton
mocnej krytyki. Ostrowski bowiem występował tu w roli zatroskanego ojca, który przewiduje
skutki owej „gorącej wiary” .
Pamietnikarz uchwycił jedynie początkową fazę konstytuowania się Koła Sprawy
Bożej, ponieważ jego zapiski dotyczą głównie 1841 roku i wiążą się przede wszystkim z
przybyciem Towiańskiego do Paryża, pozyskaniem dla sprawy Mickiewicza, inicjacją
działalności w katedrze Notre-Dame. Tymczasem Towiański rozwijał swoją ideę. Wydaje się,
że Ostrowski, tak jak większość komentujących wówczas wydarzenia związane z przybyciem
Towiańskiego do Paryża i jego proroctwem, interesuje się fazą początkową zjawiska. Stąd
721

Tamże, s. 219.

722

Tamże, s. 233.

723

Tamże, s. 153.
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mowa o prorokach i proroctwach, wieszczeniu przyszłości i zapowiedzi rychłego powrotu do
Polski. Ale można też sądzić, że autor zapisków bagatelizuje, pomija, tak jak i jego
informatorzy, Towiańskiego projekt nowego człowieka. Choć w relacjach z rozmów można
odnaleźć nikłe tego tropy, których jednak ani razu Ostrowski w swej narracji nie podjął. Na
przykład ksiądz Marian Kamocki miał pretensje do Towiańskiego „że mało wprost o Polszcze
mówi, tylko o ludzkości, o człowieczeństwie, przywrócenie zaś Ojczyzny jako następstwo
stąd konsensualnie wyciąga”724. Mogło chodzić o nakazaną towiańczykom pracę wewnętrzną,
która miała ukonstytuować nowego człowieka. Ale Ostrowski bardziej zajmował się
zgodnością towianizmu z dogmatami kościoła katolickiego, przytaczaniem sądów Aleksandra
Jełowickiego niż z projektem pracy nad sobą, który Towiański emigrantom zalecał. Nie
zastanawiał się też nad sensem wypowiedzi Eustachego Januszkiewicza, który miał
powiedzieć, że „Towiański z katolicyzmu odrzuca to wszystko, co jest tylko formą” 725. Nie
rozważał jaką to nową formę religijności mógł Towiański proponować, skoro starą odrzucał.
Podobnie jak nie zastanawiał się nad duchowym formatem Mickiewicza726, który zawsze
bronił swej niezależności i łatwo nie poddawał się wpływom. Ostrowski nie umiał tego
dostrzec, dlatego portret poety w jego wydaniu wpisany został w wąskie ramy patriotyzmu i
katolicyzmu („najbezpieczniejszej tarczy narodowości naszej”727), a ponieważ Mickiewicz
poza nie wykraczał, łatwo mu było przypisać brak „piątej klepki” i sugerować, nie po raz
pierwszy, że niszczy go „szatańska duma”. Symptomatyczne, dla sposobu myślenia
Ostrowskiego, że także poety prelekcje o słowiańszczyźnie pozwalały autorowi zapisków na
szczególną ocenę Mickiewicza. Niezgoda na Mickiewiczowską ideę słowiańszczyzny
724

Tamże, s. 241.

725

Tamże, s. 291.

726

Warto odwołać się do szkicu Jarosława Ławskiego, który wyjaśniał, czym był mesjanizm

Mickiewicza: „Mesjanizm jest niezmiernie złożoną myślą, postawą, historiozofią, formą wyobraźni,
kształtował się w obliczu takiej presji historii, jakiej jego krytycy i entuzjaści często nie rozumieli. Jest
tworem mającym dziesiątki subtelnych odcieni indywidualnych, na którym obserwować można w
poszczególnych przypadkach tak złożone zjawiska, jak agon, żywy spór imaginarium i idei rodem z
oświecenia z katolicyzmem pobarokowego pochodzenia itp. Mesjanizm to projekt antropologiczny i
wiele (a nie jeden) projektów języka (a nawet swoisty projekt zbawienia językowego i od języka). To
bardzo swoiste wyobrażenia o naturze i historii, własna >>mapa<< świata (topografia mesjanistyczna)
i kosmosu (kosmografia) z przynależną im aksjologią, symboliką etc.” (J. Ławski, Symplifikat. Kartka
z dziejów Mickiewiczowskiego mesjanizmu, w: Romantyzm i nowoczesność, dz. cyt., s. 335).
727

A. Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz…, s. 299.
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prezentowaną na wykładach w 1841 roku prowadziła do konkluzji odsłaniającej
ksenofobiczność Ostrowskiego sposobu myślenia, pisał bowiem że Mickiewicz „nie jest
wyłącznie i przede wszystkim Polakiem”728. Wydaje się, że portret poety przedstawiony w
notatach Ostrowskiego, a właściwie jego zarysy były zależne od kontekstu, czyli materiału,
który autor opatrywał komentarzami. Stąd jego rozwichrzenie, powtórzenia i coraz to nowe
zarysy często wsparte na fantastycznych hipotezach i plotkach 729. W tekście Ostrowskiego,
jak w kalejdoskopie pojawiał się Mickiewicz „na bezdrożach herezji”, Mickiewicz, którego
toczy „rak ambicji”730, Mickiewicz „rewolucyjny terrorysta”731, wreszcie „biedny
Mickiewicz”, któremu „piąta klepka w głowie nadwyrężoną została”732.

728

Tamże, s. 290.

729

Wojewoda wspomniał także o koncepcji moskiewskiej agentury Mickiewicza, o której pisano w

ówczesnych gazetach, m. in. w „Trzecim Maju” (prawdopodobnie chodziło o tekst anonimowego
autora pt. Lekcja pana Mickiewicza, „Trzeci Maj” z dnia 2 marca 1844 , s. 35–36; czy felieton List do
redaktora Trzeciego Maja Wacława Jabłonowskiego, „Trzeci Maj” z dnia 16 marca 1844, s. 40–46).
Ostatecznie hipotezę tę odrzucił.
730

Tamże, s. 192.

731

Tamże.

732

Tamże, s. 298.
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Poeta „czucia”
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„Wszystko tam stoi na uczuciu i przez uczucie, wielorako
pokrzywdzone – cierpi. Prawdy jego są proste, miłość nie wyjątkowa
jakaś, ale taka, która każdego ludzkiego serca nieszczęściem być
może”733.

W refleksji nad twórczością Mickiewicza w XIX wieku zwracano uwagę na utwory,
które szczególnie cenione były przez kobiety. Ich punkt widzenia, często odmienny od
męskiego, decydował o charakterze tworzonego wizerunku poety. Można powiedzieć, że jego
specyfika w jakieś mierze zdeterminowana była przez płeć734. W męskich narracjach

733

M. Konopnicka, Mickiewicz, jego życie i duch, s. 50.

734

Adam Kożuchowski, pisząc o dyskursie dotyczącym relacji między płciami oraz o roli i pozycji

kobiety w społeczeństwie, zauważył, że „rewolucja poglądów w tej kwestii ma swoje źródła właśnie w
literaturze, datującej się mniej więcej od czasów Henryka Ibsena” (A. Kożuchowski, Struktury
rozpadającego się świata. Role kobiet i mężczyzn w niemieckiej powieści mieszczańskiej końca XIX i
początku XX wieku, w: Płeć w literaturze i filmie XX wieku, Łódź 2005, s. 8). Jedna z polskich
badaczek krytyki feministycznej Ewa Kraskowska, pisząc o kobiecym sposobie odbioru literatury,
podsumowała: „[…] wierzę, że kobieta »jako kobieta« czyta inaczej niż mężczyzna. Co gorsze –
wierzę też, że mężczyzna może czytać »jako kobieta«” (E. Krasowska, Czytelnik jako kobieta, w:
Wiek kobiet w literaturze, pod red. J. Zacharskiej i M. Kochanowskiego, Białystok 20002, s. 15). We
współczesnym dyskursie literaturoznawczym nie dowodzi się już, że „narracja ma płeć”, lecz próbuje
się raczej rozpoznać „stopień świadomości genderowej osoby piszącej”, jak twierdzi choćby Anna
Pekaniec – badaczka zajmująca się kobiecą literaturą (A. Pekaniec, Kobieca literatura dokumentu
osobistego. (Jak perspektywa feministyczna zmieniła teorie i praktyki lekturowe?), „Woman Online
Writing”

2014,

s.

81;

http://www.womenonlinewriting.org/uploads/3/0/9/9/30990955/8._anna_pekaniec_article2.pdf

dostęp:
[22

listopada 2017r.]; zob. także: tejże, Literatura dokumentu osobistego kobiet: ewolucja teorii, zmiany
praktyk lekturowych, „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2014, nr 1(2), s. 13–28). Podobne
stanowisko reprezentuje Bożena Karwowska, która za Grażyną Borkowską powtórzyła, że „płeć nie
determinuje kształtu dzieła”. Pisała: „Coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że dla literatury w
zasadzie nie jest istotne, czy pisarz jest kobietą, ale czy i na ile umie swoją kobiecość wyrazić
językiem literatury” (B. Karwowska, Kobieca perspektywa w poezji Szymborskiej – próba
postfeministycznej refleksji, „Teksty Drugie” 2004, nr 3, s. 79). Trzeba tu nadmienić, że początki
studiów nad pisarstwem kobiet związane są oczywiście ze zjawiskiem feminizmu, później też z teorią
gender i queer (zob. Feminizm; Gender i queer, w: Teorie literatury XX wieku, A. Burzyńska, M. P.
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dominuje wizerunek poety narodowego lub „męża chrześcijańskiego”. Można go było w ten
sposób uformować, przywołując i popularyzując określony kanon lektur podporządkowany
Przywoływano

modelowi kultury narodowo-patriotycznej.

więc

Grażynę,

Konrada

Wallenroda, Dziadów część III, Pana Tadeusza, pomijano zaś, a nawet deprecjonowano
utwory, które zmieścić się w nim nie mogły. Kobiety ów narzucony kanon rozbijały735. Dla
nich równie ważnym tekstem „narodowego poety” były Ballady i romanse, jak i IV część
Dziadów.

Reprezentatywnym

dziewiętnastowiecznej

lekturze

świadectwem
kobiecej

są

wagi
zapisy

dramatu
w

Mickiewicza

Dzienniku

(1999)

w

Heleny

Szymanowskiej736:
Mickiewicz, Jean Paul Richter oto ludzie, co czuli, co czują, co rozżarzają i obudzają czucie. […]
Kiedy się Mickiewicz pyta księdza w Dziadach, czyś czytał Goethego w oryginale, pewnie nie myślał
o tym, czy ty umiesz po niemiecku, ale czyś doznał tego, co Goethe z takim ogniem, z taką opisuje
żywością i naturalnością. Gdy teraz czytam Mickiewicza, zdaje mi się, pewna nawet jestem, że w
teraźniejszym moim położeniu tak bym samo pisała. Czyż to nie najpiękniejsza pochwała, nie
największa nagroda dla poety, kiedy jego czytelnik, czując mocniejsze bicie serca, gwałtowny napływ
Markowski, Kraków 2007, s. 389–473), a także podkreślić niemożność zdefiniowania pisarstwa
kobiet, o czym pisała jedna z reprezentantek feminizmu – Helene Cixous: „Nie da się zdefiniować
sposobu kobiecego pisania, jest to niemożliwość wynikająca z samej jej istoty i w przyszłości też tak
pozostanie, bo nie da się steoretyzować tej działalności, zamknąć jej, poddać regułom, co nie oznacza,
że jej nie ma! Ale ona zawsze wykracza poza sposoby mówienia poddane władzy systemu
fallocentrycznego; ona zawsze jest i będzie tam, gdzie nie sięga dominacja filozoficzno-teoretyczna”
(H. Cixous, Śmiech Meduzy, tłum. A. Nasilowska, „Teksty Drugie” 1993, nr 4/5/6, s. 155).
735

W XIX wieku wzrastało czytelnictwo wśród kobiet. Zwróciła na to uwagę m.in. Maria Janion,

pisząc o lekturach powieści, których głównymi odbiorczyniami już w XVIII wieku były właśnie
kobiety (M. Janion, Szalona, w: tejże, Kobiety i duch inności, Warszawa 1996, s. 50–77). Z kolei
Katarzyna Czeczot pisała o zarzutach Kajetana Koźmiana wobec kobiet czytających Ballady i
romanse i obniżających standardy literatury (K. Czeczot, Płeć paradygmatu romantycznego, w:
Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2008, s. 121–129).
736

Helena Szymanowska-Malewska (1811–1861) – córka Józefa Szymanowskiego i Marii

Szymanowskiej – znanej pianistki, z którą wyjechała do Rosji tuż po zdobyciu przez nią tytułu
„pierwszej fortepianistki najjaśniejszych cesarzowych Wszechrosji” (Z. Sudolski, Osobliwy Dziennik,
w: H. Szymanowska-Malewska, Dziennik (1827–1857), s. 5). Adama Mickiewicza poznała jako
nastolatka. Był on częstym gościem w salonie jej matki w Petersburgu. W 1832 roku wyszła za mąż za
przyjaciela Mickiewicza – Franciszka Malewskiego.
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miłych wspomnień, powie sobie, jemum to winien. Dzięki ci przyjacielu mego Franciszka i za siebie, i
za tych wszystkich, którzy równie jak i ja najsłodszych doznają rozkoszy, wzbijając się z tobą w
krainę myśli, wkradając się z tobą w najtajemniejsze zakątki serca. Kiedym jeszcze sama nie kochała,
przeczytałam Mickiewicza i dowiedziałam się, że miłość nie próżne słowo, i powiedziałam sobie i na
mnie kolej przyjdzie. Czułam potrzebę kochania i znalazłam przedmiot i w nim znalazłam
wzajemność. Mój Franciszku, winszuję ci takiego przyjaciela. On godny ciebie737.

Autorka pisała, że dzięki poezji Mickiewicza mogła pełniej uchwycić swoje
doświadczenie egzystencjalne. Uzmysłowić wagę emocji, rozpoznać głębię doznań, wniknąć
w

tajemnicę

serca.

W

konsekwencji

poświadczała

autentyzm

twórczości

autora

Romantyczności, współgrającej ze jej sferą uczuć738. Z tego właśnie powodu IV cz. Dziadów
wywołała u Szymanowskiej wielki entuzjazm. Zakochana, odnalazła w dramacie język,
którym mogła wyrazić swoje emocje. Jak wiadomo, autorka Dziennika związała się z
Franciszkiem Malewskim – przyjacielem Adama Mickiewicza z czasów studenckich. Ze
swoich uczuć prawdopodobnie zwierzała się poecie: „Pisałam do Mickiewicza, uwiadamiając
go o moim szczęściu”739. Niestety ów list się nie zachował. Wiemy jednak, że poezja autora
Ballad i romansów wyzwalała odwagę mówienia o miłości wśród kobiet-czytelniczek takich
jak Szymanowska. One właśnie może najgłębiej odczuły w jego utworach niezwykłą zmianę,
jaka zaszła w języku literatury:
Ja

wczoraj

po

raz

pierwszy,

on

[Franciszek

Malewski]

dziś,

przewojażowaliśmy,

przemaszerowaliśmy, jako powiada Mickiewicz, szybkim krokiem po naszych sercach. Patrzyliśmy
szkłem przybliżającym na przyszłość, […] w takich chwilach najwięcej widzę nadzwyczajną różnicę
między poezją klasyczną i romantyczną, w pierwszej piękne frazy, w drugiej myśli, w pierwszej
nadętość, w drugiej panuje czucie740.

737

H. Szymanowska-Malewska, Dziennik (1827–1857), s. 206–207.

738

Piotr Chmielowski słusznie zauważył, że „wieszcz nasz był realistą, i to realistą prawdziwym w

przedstawieniu tych poruszeń, jakie sercem ludzkim miotają” (P. Chmielowski, Kobiety Mickiewicza,
Słowackiego i Krasińskiego. Zarys literacki, Kraków 1895, s. 16).
739

H. Szymanowska-Malewska, Dziennik (1827–1857), s. 200. Ów zapis Szymanowskiej Zbigniew

Sudolski tłumaczył następująco: „Tj. o projektowanym zamążpójściu za Franciszka Malewskiego.
Wspomniany tu list Heleny Szymanowskiej nie jest znany”. (Zob.: tamże, przypis 62).
740

Tamże, s. 206.
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Toteż Szymanowska rozpoznawała Mickiewicza właśnie jako „poetę czucia”. Tymczasem IV
część Dziadów, podobnie zresztą jak sonety odeskie nie były wpisywane do polecanego
kanonu lektur w XIX wieku. Dla wielu to nie był czas, by „o miłości nucić” – jak pisał krytyk
poety Gołembiowski. Nadto w ówczesnej refleksji literaturoznawczej niejednokrotnie
zwracano uwagę, że czytelnikami dramatu były przede wszystkim kobiety. Piotr Chmielowski
odwołujący się do wcześniejszych zapisów biograficznych konkludował:
Rzecz naturalna, że poezja, cała przejęta uczuciem, musi bardzo silnie oddziaływać na natury
uczuciowe, a zatem głównie też na kobiety. Przenikając do głębi ich duszy, potrafi poruszać struny
najczulsze, wzbudzać w nich pewne wyobrażenia i pragnienia, które by choć w części odpowiadały
idealnym wizerunkom, odmalowanym przez poetów. W pewnych zwłaszcza epokach rozbudzonego
życia, do którego wprowadzono nowe żywioły, wpływ ten objawia się w sposób bardzo wyraźny.
Nastaje naśladownictwo ideałów poetycznych, posunięte do drobiazgów, nawet do śmieszności741.

Ów pogląd do pewnego stopnia podzielał także Karol Estreicher, pisał bowiem: „O ile sonety
i Dziady [chodzi o część IV – K.Ch.] były w rękach kobiet, o tyle Wallenrod nie wychodził z
rąk młodzieży”742. Wydaje się, że Chmielowski, jak wielu biografów piszących wcześniej, w
latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku, nie docenili znaczenia dramatu
Mickiewicza w literaturze polskiej. Tymczasem Estreicher, mimo że podtrzymywał
przekonanie o swoistym podziale twórczości na tę czytaną przez kobiety i tę preferowaną
przez mężczyzn, miał świadomość wagi IV części Dziadów w rodzimej kulturze. Według
niego poeta stworzył język miłości, który dotąd w polskiej literaturze nie istniał. Jego twórcę
odkrył właśnie w Mickiewiczu:
Tę łatwość swobodnego wypowiedzenia tego, co leży na sercu, ten język szczery, a
malowniczy, znamionują pierwsze utwory Mickiewicza. Znamion tych nie dostrzegano po jego czasy,
w żadnym z pisarzów naszych. Mickiewicz więc stworzył język miłości, język młodości; dlatego to
musiał zachwycić od razu całe pokolenia dorastające, rówieśne jemu, które uczuwało w duchu poezję
miłości, ale nie wiedziało jak użyć farb, aby ją w słowach odmalować743.

741

P. Chmielowski, Kobiety Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Zarys literacki, dz. cyt., s. 6–7.

742

K. Estreicher, Adam Mickiewicz. Rys biograficzny, s. 36.
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Tamże.
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Estreichera wspierał Lucjan Siemieński. Przekonywał on, że dzięki poecie młodzi
zwrócili uwagę na potrzebę rozwijania duchowości, której sferą – z jego punktu widzenia –
istotną była miłość.
Tymczasem w zarysach biograficznych znacznie mniej uwagi poświęcano IV część
Dziadów, nie mówiąc o sonetach odeskich, o których niemal wcale nie pisano. Dramat o
Gustawie

przedstawiano

zaś

jako

świadectwo

miłości

Mickiewicza

do

Maryli

Wereszczakówny i rozpatrywano głównie w planie biograficznym; porównywano także z
Cierpieniami młodego Wertera Goethego, ujmując rzecz jako wtórną (tak sądził Maurycy
Mochnacki) lub broniąc oryginalności (Estreicher, Józef Trietiak).
Dla Heleny Szymanowskiej-czytelniczki dzieło Mickiewicza było wyjątkowo ważne,
przekładało się bowiem na jej doświadczenie egzystencjalne, nadto dla którego odnalazła
język w stworzonej przez Mickiewicza literaturze. Warto przy okazji zwrócić uwagę, że nie
skupiała ona uwagi na dramatycznym losie bohatera, lecz na tym, w jaki sposób Mickiewicz
pozwolił mu mówić o swych emocjach i wrażeniach. Interesował ją sposób ich wyrażania
oraz charakter przedstawionej przez Mickiewicza relacji mężczyzny z kobietą wykraczającej
poza reguły patriarchalnego świata. W swoich zapiskach wyeksponowała bowiem przede
wszystkim „uczuciowy” walor Mickiewiczowskiej poezji. Toteż w jej ujęciu emocjonalność
właśnie stanowiła o fundamencie wizerunku poety744.
Ów

Szymanowskiej745

portret

poety

warto

skonfrontować

z

wizerunkiem

ukształtowanym przez Marię Konopnicką746 w monografii747 Mickiewicz, jego życie i duch
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Jak pisała Marta Piwińska, „czucie było najważniejszą władzą człowieka wedle romantyków” (M.

Piwińska, Miłość romantyczna, Kraków 1984, s. 567).
745

Anna Pekaniec wśród tekstów zaliczanych do kobiecej literatury autobiograficznej wymieniła

teksty „nieprofesjonalistek, tj. kobiet, które nie były związane z jakąkolwiek dziedziną sztuki” i nie
miały zaplecza literackiego, czyli autorek m.in. dzienników, pamiętników, listów (do których
zaliczyłaby zapewne Helenę Szymanowską) – w odróżnieniu od tych, które pisały teksty o
„dokumentalno-literackim charakterze”, jak np. Maria Konopnicka (A. Pekaniec, Kobieca literatura
dokumentu osobistego, dz. cyt., s. 88).
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Maria Konopnicka była zafascynowana Mickiewiczem. Poświęciła mu wiele prac: O

Mickiewiczowskiej „Odzie do młodości”, Portrety piórem, O pierwszej i drugiej części
Mickiewiczowskich „Dziadów” słów kilka. (Zob.: B. Bobrowska, Wstęp, w: tejże, Konopnicka na
szlakach romantyków, Warszawa 1997, s. 5–25).
195

(1899). Wykracza ona co prawda poza wyznaczone przeze mnie ramy czasowe rozprawy, ale
jako jedyna znacząca narracja kobieca w XIX wieku wyróżnia się spośród męskich opowieści
Tretiaka, Chmielowskiego, w końcu Józefa Kallenbacha, tym właśnie, że głębiej i szerzej
odkrywa perspektywę, którą Szymanowska ledwie zarysowała, a którą zdusił nie tyle
wypracowany przez mężczyzn kanon lekturowy, ile podporządkowana mu narracja.
Interesujące, że Konopnicka także w Konradzie Wallenrodzie, Dziadach części III – można
by powiedzieć tekstach mężczyzn – odkryła energię uczucia i już po monografii Kallenbacha
formowała odmienny niż dotąd preferowany wizerunek Mickiewicza – nade wszystko
właśnie „poety czucia”. Pisarkę interesował „duch Mickiewicza”748, rozpoznawany w
„wewnętrznym świecie poety”749. W jej przekonaniu autor Dziadów potrafił odczytywać
potrzeby i oczekiwania rodaków. Konopnicka sądziła, że było to możliwe dzięki „jego
pierworodnej, nieśmiertelnej sile”750, którą nazywała „czuciem”751. Ono – w jej przekonaniu –
było źródłem – jego twórczości. O Panu Tadeuszu pisała: „[…] uczucie nie tylko jest genezą
arcydzieła tego, poczętego z miłości i z tęsknoty; ono zakreśla jego obszar, ono staje się i
materią i duszą dzieła, ono jest także i narzędziem do wykonania dzieła tego służącym”752.
Biografka zwracała więc uwagę na to, że twórczość Mickiewicza była wyrazem głębokiego
doświadczenia emocjonalnego. Tak opowiadała o IV części Dziadów:

747

Barbara Bobrowska tak scharakteryzowała gatunkowo opowieść Konopnickiej: „Monografia o

Mickiewiczu pióra Konopnickiej, nawet widziana na tle młodopolskich tendencji w krytyce, jest
zjawiskiem niezwykłym. Daje się czytać prawie jak powieść modernistyczna, z czasem traktowanym
po bergsonowsku, tak jak w monografiach Juliusza Kleinera. […] Konopnicka jednak tylko pozornie
łamie ustalone konwencje. Można powiedzieć, że odchodzi jedynie od uprzywilejowanej przez
pozytywistów odmiany opowieści biograficznej o chronologicznym uporządkowaniu fabularnym ku
ujęciu portretowemu (znanemu jeszcze z tradycji antycznej), w którym poszczególne epizody życia
głównej postaci mogły ulec przesunięciu, zgrupowaniu czy wyeksponowaniu dla wydobycia
głębszego, metaforycznego sensu lub bardziej wyrazistego zarysowania linii losu” (B. Bobrowska, W
poszukiwaniu istoty geniuszu. Konopnicka o Mickiewiczu, w: tejże, Konopnicka na szlakach
romantyków, dz. cyt., s. 52).
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M. Konopnicka, Mickiewicz, jego życie i duch, s. 76.

749

Tamże, s. 68.
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Tamże, s. 105.
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Tamże, s. 107.
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Wszystko tam stoi na uczuciu i przez uczucie, wielorako pokrzywdzone – cierpi. Prawdy jego
są proste, miłość nie wyjątkowa jakaś, ale taka, która każdego ludzkiego serca nieszczęściem być
może. A przecież jest w tym wszystkim moc śmiertelna prawie. Taka moc, która łamie, a znów potem
wskrzesza. Jest to moc geniuszu, który się dotknął spraw ziemi i nieba, i powiał na nas tchem
nieśmiertelności753.

Konopnicka nazywała autora Dziadów „wielkim i czującym duchem” 754. Uważała, że
„skupiona w sobie uczuciowość jest najgłębszym, najpierwotniejszym pokładem jego wielkiej
duszy”755. Dzięki niej – w przekonaniu poetki – Mickiewicz stał się „duchowym wodzem”756
czytelników, bo jak nikt dotąd zaangażował ich emocje. Na nich też zbudował – według
Konopnickiej – bliskość z dziewiętnastowiecznym odbiorcą.

753

Tamże, s. 50.
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Tamże, s. 55.
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Tamże, s. 9.
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Tamże, s. 102.
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„Zwiedzanie” Mickiewicza
W dziewiętnastowiecznych wspomnieniach często powraca temat odwiedzin w
paryskich domach Mickiewicza. Opowiada się o zwyczaju, wedle którego przybywający do
Francji rodacy składali wizytę poecie757. Lenartowicz przypominał, że Henryk Służalski
Polaków przyjeżdżających do Paryża zawsze pytał: „A widziałeś Adama?”758. Łatwo
757

T. Lenartowicz, Listy o Adamie Mickiewiczu, s. 19; A.L. Niewiarowicz, Wspomnienia o Adamie

Mickiewiczu, s. 174. Przywołane historie nie tylko potwierdzają fakt, że poeta nie znosił
konwenansów, ale także, że miał poczucie humoru.
758

T. Lenartowicz, Listy o Adamie Mickiewiczu, s. 8.
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wyobrazić sobie, jak mogło to być uciążliwe dla poety i jego rodziny. Lenartowicz pisał o
trudności znalezienia się z Mickiewiczem sam na sam z powodu ciągłych odwiedzin759.
Znamy takie wizyty z zapisów Baworowskiego, Lenartowicza, Chłopickiego i wielu innych, z
tego bowiem rodzaju spotkań obowiązkowo zdawano relacje. Wyłania się z nich pewien wzór
opowieści.

Przywoływano

adres

zamieszkania,

rejestrowano

pierwsze

wrażenia,

przedstawiano portret, czasem wpisując postać w konkretną przestrzeń, przywoływano
zapamiętane sytuacje z Mickiewiczem w roli głównej, wreszcie rekonstruowano rozmowę.
Tego typu relacje były popularne i dotyczyły nie tylko odwiedzin w domu Mickiewicza, ale
wszelkich z nim spotkań: w podróży, salonach… Z tych właśnie źródeł wiemy, jaką wagę
przywiązywano do „widzenia się” i rozmowy z Adamem Mickiewiczem. Lenartowicz
zwierzał się: „Kiedym się znalazł wobec Adama, zapomniałem języka najkompletniej”760.
Tego typu reakcje były powszechne. Co więcej, równie mocno onieśmielały także
gospodarzy, którzy gościli Mickiewicza u siebie. Taką sytuację przywołał na przykład Karol
Brzozowski:
Nie zapomnę nigdy wrażenia, jakie na panią Gropplerową, którą zastaliśmy samą, wywarła ta
niespodziewana wizyta. Wymowna i uprzejma ze skończoną ogładą wyższego towarzystwa,
zwyczajna przyjmować u siebie wysoki świat dyplomatyczny na widok wielkiego Adama, tak się
zmieszała, że przykuta do podłogi, nie mogła zrobić kroku naprzód ani znaleźć jednego słowa na
powitanie swojego gościa. Z jakąż to niezrównaną delikatnością umiał pan Adam wyprowadzić biedną
rodaczkę z jej położenia, jak jej zręcznie i szybko dopomógł do odzyskania całej swobody. Na twarzy
jego czytałem, jak ten niekłamany wyraz hołdu wzruszył go do żywego. Gdyśmy wyszli, w drodze do
Kaika przystanął nagle i rzekł do mnie – a słowa jego dotąd brzmią w uchu mojem łagodnym
dźwiękiem głębokiego wzruszenia: „Więc wy do tego stopnia mnie kochacie? A cóż dacie świętym?
Ja nim nie jestem, pamiętajcie!”761.

Bardzo często w owych zapisach konfrontowano wyobrażenia o poecie z tym, co
udało się realnie zobaczyć i czego doświadczyć. O tego rodzaju wrażeniach opowiadał Wiktor
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Tamże, s. 5.
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Tamże, s. 10.
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K. Brzozowski, Moje wspomnienia o Mickiewiczu, „Kraj” 1885 nr 46, s. 15.
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Baworowski762 w Odwiedzinach u Mickiewicza (1856) 763, także Henrietta Ankwiczówna764.
Ale szczególnie ciekawa wydaje się opowieść Wojciecha Stattlera:
Oczekując na chwilę poznania go, nie mogłem oderwać się od tysiąca posągów w brązie i
marmurze i biustów wieńczonych na Kapitolu. Śniło mi się, że widzę go Dantem, Ariostem i Tassem.
[…] pieściłem się myślą, iż jeżeli nie w tej formie, to obaczę naszego Adama, czemś takim, jakim jest
kolosalny biust w Watykanie Jowisza: pioruny myślą, grzywą, brwią, usty! Ten biust dłuta Fidiasza
chodził za mną! Nie wiem, dlaczego? Ale nie przedstawiałem go sobie nigdy wcielonym bożkiem
miłości ani Adonisem; krzywiłem się nawet na domysł, jeśliby twarz jego miała mieć wyraz chęci
podobania się, wdzięczenia się usty, przymilania się, jak ludzie, bo takimi chcą być w portretach
malarza. Ale też nie spodziewałem się nigdy, iż znajdę w nim tylko zwykłego, powszedniego
człowieka, czytającego z zajęciem gazetę lub książkę naukową, świeżo z druku wyszłą,
nieoglądającego się wcale na ludzi ani na to, co o nim pomyślą. Wyszedłem ze złudzenia765.

Wizerunki stworzone przez wyobraźnię inspirowaną wielkimi kreacjami Gustawa,
Konrada, Konrada Wallenroda, Farysa oraz myślą o natchnionym poecie szczególnie trwałe
były w kraju. Toteż niemal każde spotkanie przybysza z Polski z Mickiewiczem na emigracji
prowadziło do konfrontacji wyobrażeń z doświadczeniem, które weryfikowało projekcje
wyobraźniowe. Obowiązkowo opowiadano o tym, co widziało oko w bezpośrednim
zetknięciu się z poetą. Stąd w relacjach niemal zawsze tworzono jego portret. Powstała wielka
ich liczba. Stefan Kawyn próbował nawet przedstawić w zarysie ich katalog, porządkując
rodzaje owych wizerunków766. Można w nich odnaleźć zarysy postawy, kształt głowy, opis
762

Wiktor Baworowski (1826–1894) – literat, tłumacz. Poznał Mickiewicza, będąc w Paryżu w 1852

roku (Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. Romantyzm, t. VII, dz. cyt., s. 138).
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„Zbierając w jedno wszystkie wrażenia od naszego wielkiego poety odebrane, przychodzi mi to

oświadczyć, zwłaszcza dla sprostowania błędnych wyobrażeń, że i ja równie uprzedzony,
spodziewałem się spotkać zagorzałego, mistycznego dziwaka towiańczyka, a poznałem naturalnego i
uprzejmego człowieka. Zasiedliśmy z M[ickiewiczem] przy kominku, i rozpocząłem czytanie
niektórych ustępów spolszczonego Oberona” (W. Baworowski, Odwiedziny u Mickiewicza, „Nowiny”
1856, t. I, nr 42, s. 334).
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Z opowiadania Ewuni Ankwicz (Kronika zagraniczna, literacka, naukowa i artystyczna, dz. cyt., s.

452).
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W. Stattler, Przypomnienie starych znajomości, dz. cyt., nr 431, s. 214.
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S. Kawym, Mickiewicz – człowiek, w: Z badań nad legendą Mickiewiczowską. Studia i szkice

fenograficzne, Lublin 1948, s. 9–58.
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rąk, a nawet stóp. Jednak najpopularniejszy był portret twarzy. Właściwie we wszystkich
relacjach, zarówno tych związanych z improwizacjami poety, jak i tych z rozmów z nim w
Wilnie, Kownie, Petersburgu, Rzymie, Dreźnie i Paryżu zapisywano, jak wyglądała i co
wyrażała. Skupiano uwagę na wzroku zgodnie z romantycznym przeświadczeniem, że oczy
odsłaniają życie duszy. Wierzono, że w nich kryje się moc, stąd upodobanie do
przywoływania „potężnego oka” z kreacji bohatera III części Dziadów Konrada, które
przenoszono na wizerunek samego Mickiewicza. Jego oczy w zapisach portretowych miały
różne kolory: niebieski, szary, ale i czarny; zapewne dlatego, że zwykle postrzegane były w
jakimś blasku767. Dla wyrażenia ich charakteru korzystano z refleksów światła: z błysku,
płomienności, ognia. Odyniec podczas improwizacji widział, że Mickiewicza „wzrok […]
błyszczy i promienieje jak brylant”768; dostrzegano też jego przenikliwość; widziano w nim
„iskrę genialności”; sugerowano, że „goreje nadzwyczajnym ogniem”769. Odkrywano w
twarzy, zwłaszcza podczas improwizacji, bogate życie duchowe. Powstałe w relacjach
„portrety” miały zwykle charakter idealizujących odsłon, jak choćby w wersji Eustachego
Januszkiewicza: „Twarz jego przybrała anielską postać”, „dziwna, niepojęta światłość
otoczyła jego skronie”770. Oczywiście można też przywołać wizerunki o odmiennym
charakterze; tworzyły je najczęściej osoby krytycznie wobec Mickiewicza nastawione. Na
przykład Edward Łubieński pisał; „twarz czerwona od zapału”771; podobnie Zygmunt
Krasiński: „czerwienieje jak purpura królewska”772. W formowaniu portretu Mickiewicza
zainteresowanie wzbudzał także głos, jego barwa. Mickiewicz był bowiem dla ówczesnych
także poetą słowa mówionego773. Wszyscy „portreciści” go słyszeli. Zwykle występował w
jakiejś roli: uczestniczył w rozmowie, deklamował, przemawiał, wykładał, improwizował.
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J.E. Przecławski, Wspomnienie o pobycie Mickiewicza w Petersburgu, dz. cyt., nr 260, s. 331.
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Próbowano uchwycić jego tembr: „głos przenikający”774; „potężny głos”775; krzyk, ton
rozkazu776, który tłumaczono najczęściej pychą i żądzą władzy.
Oczywiście portrety twarzy kreowano w różnym czasie i sytuacjach, we wczesnej
młodości i okresie dojrzałym. Szczególną uwagę przyciągały zwłaszcza te pochodzące z
czasów filomackich i pobytu Mickiewicza w Rosji. Niektórym portretującym wzoru
dostarczył Walenty Wańkowicz, przedstawiając Mickiewicza na Judahu skale (1827–1828).
W czasach młodości zachwycano się urodą poety. Odyniec mówił o piękności, Franciszek
Kowalski o „rumianych ustach i zębach jak perły”777. W tym też duchu formował wizerunek
poety Ignacy Domeyko: „Jego piękna twarz, koralowe usta, namiętne oczy, gęsty hebanowy
włos, przyjemny dźwięk mowy, pewność siebie i niepospolita bystrość – wszystko to sobie
dziś przypominam i staje mi na oku jego obraz w najżywszych kolorach” 778. W wersji Karola
Brzozowskiego na jego twarzy „jaśniał geniusz”779. Ale też trudno pominąć i takie portrety,
zwłaszcza z ostatniego okresu życia, które uwydatniały rysy zmęczenia i starości. W tym
stylu uformował wizerunek Mickiewicza na przykład Alfred Meissner:
Postać największego poety, którego Słowianie wydali, pozostawiła na mnie najsmutniejsze
wspomnienie. Mickiewicz liczył dopiero czterdziesty ósmy rok, a wyglądał już zupełnie podupadły.
Było to w lutym; przechadzał się w ogromnych filcowych trzewikach, po ceglanej posadzce
nieopalonego pokoju. Dwa lata temu utracił był profesurę w Collège de France. Nędza,
prześladowanie, domowe nieszczęścia przywiodły go do stanu, który był prawie bardzo bliski
obłąkania. […] mówił o Polsce i opowiadał, iż istnieje stara przepowiednia, że Polska osiągnie
oswobodzenie przez męża, którego imię czterdzieści jeden liter zawiera. Ten doprowadzi do skutku
związek czterdziestu jeden miast i postawi wojsko z czterdziestu jeden legionów. Mickiewicz zdawał
się silnie wierzyć w tę niedorzeczność i wypowiedział przekonanie, że ten zbawiciel już się urodził. W
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końcu dał mi swoje dzieło: Le Messianisme, w którym Napoleon przedstawiony jest jako rodzaj
zbawiciela. Mickiewicz, tak samo jak współczesny mu znakomity poeta Słowacki, uczynił na mnie
wrażenie wielkiego, ale nieszczęśliwego człowieka; więcej o nim powiedzieć nie umiem780.

Wspomnienie to przedstawia jedną z wielu odsłon portretu autora Farysa powielanego na
emigracji, w którym eksponowano rys obłąkania.
Jednak większość piszących była pod silnym urokiem osobowości poety781, zwłaszcza
filomaci, także koło przyjaciół z Drezna (Stefan Garczyński, Edward Odyniec, Bohdan i Józef
Zalescy, Klaudyna Potocka), z Paryża (Zalescy, Domeyko, Henryk Służalski, Ksawery
Branicki, Ksawery Chodźkiewicz, Lenartowicz, Henryk Nakwaski), z Koła Sprawy Bożej
(Fontille, Niewiarowicz, Goszczyński, Józef Komierowski, Feliks Wrotnowski, Karol
Baliński, Bohdan Dziekoński, Julian Łącki), z grupy wywodzącej się z legionistów (Michał
Czajkowski), wreszcie z otoczenia poety na Wschodzie (Michał Chodźko, Karol Brzozowski,
Służalski, Armand Levy). Oni wszyscy uznawali jego wielkość. Widzieli w nim niezwykłego
poetę, wizjonera, rewelatora nowych prawd życia i moralności. To właśnie oni formowali
wizerunek człowieka genialnego i jednocześnie pełnego prostoty i skromności. Przeciwnicy
Mickiewicza, niejako równolegle nadawali jego portretowi rysy karykaturalne. Przedstawiali
jako wariata. Uczynił to Leon Zienkowicz w Nieludzkiej komedii, także Ostrowski w
pamiętniku wydanym pod tytułem Ten biedny Mickiewicz. Warto zaznaczyć, że w
krytycznych próbach wizerunkowych przyznawano mu prawo do genialności, ale odmawiano
prostoty, podkreślając

zarozumiałość, pychę, lekceważenie innych (Gołembiowski,

Łubieński, Wincenty Pol, Gąsiorowski). Burzono tworzoną legendę, posługując się satyrą,
pamfletem, dowcipem, inwektywą i złośliwą anegdotą zwłaszcza wówczas, gdy próbowano
rozprawić się z towianizmem Mickiewicza782. Tę falę krytyki wspierały głównie pisma
demokratyczne i konserwatywno-katolickie, drukując często anonimowe artykuły o poecie.
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R.M. Werner, Wspomnienie Alfreda Meissnera o Mickiewiczu, „Pamiętnik Towarzystwa

Literackiego im. Adama Mickiewicza”, t. I, Lwów 1887, s. 193. Tytuł dzieła, które mógł Mickiewicz
podarować, brzmiał: L’Èglise officielle et le Messianisme, Paris 1845.
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Stefan Kawyn zwracał uwagę na czar, jaki roztaczał Mickiewicz wśród osób, które go poznały;

zob. Mickiewicz – człowiek, w: Z badań nad legendą Mickiewiczowską. Studia i szkice fenograficzne,
dz. cyt., s. 32.
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Np. Gołembiowski tak pisał: Bóg, wyzywany przez Mistrza, nie odezwał się ani pokazał – Czy się

przeląkł aby go Mickiewicz z Niebios nie strącił i sam na jego tronie nie zasiadł? Zdaje nam się że nie
203

Zastanawiając się nad specyfiką relacji wspomnieniowych, w których próbowano
uchwycić charakter spotkania783 z Mickiewiczem, nie sposób przedstawić wszystkich
utekstowionych doświadczeń. Moim zadaniem jest jedynie uchwycenie zarysu poetyki tego
typu relacji. Istotnym zaś ich elementem było właśnie formowanie wizerunku. Dlatego
chciałam zwrócić uwagę na jedną z ciekawszych moim zdaniem prób jego modelowania,
której autorem był Leonard Niedźwiedzki:
Nie wiem, czy znasz, czyś widział kiedy Mickiewicza. Otóż wiedzieć musisz, że do dobroci dzieła
łączy dumę anioła strąconego. Duma ta jest wyrazem panującym w jego twarzy obok dobroci, która
jest tłem jego istoty. Ze spólnego goszczenia tych dwóch pierwiastków przeciwnych na jednej osobie
powstaje wyraz pomieszany tej osoby, sprawiający to, że Mickiewicz ci się wyda niemową,
nieruchawcem albo roziskrą [!] uprzejmością. Paszczę, to jest gębę, ma okropną – zdaje się, że wargi
zatrzymywać musi, kiedy zwyczajnie mówi, tak wielkie tworzyłyby koryto, gdyby je zupełnie
rozwarł. Głos do nich czysty i silny. Włosy już siwe nosi długie aż po szyję; czoło ma niskie. Słowem,
na twarzy jego spotykasz rysy charakteryzujące lwie. Jakoż duma jego jest dumą lwią, płynącą z
prostoty uczuć, swobodną, nieprzymuszoną, bo nie jest niewolnikiem żadnych skłonności, które by
mu się aż kłaniać ludziom kazały. Wzrost drobny784.

Autor portretu raz przedstawia zewnętrzny ogląd postaci, to znów próbuje się dostać
do wnętrza. Odsłania cechy osobowe, kontrastuje je zestawiając dumę i dobroć, z których –
zdaniem Niedźwieckiego – rodzić się mają skrajne odsłony wizerunku poety. A jednocześnie
nie rezygnuje z zarysowania zewnętrznego oglądu twarzy, ujmując ją w ruchu. Pozornie
powierzchowne jej rozpoznanie odkrywa jego istotę bycia w świecie. Niedźwiecki
koncentruje bowiem uwagę na twarzy Mickiewicza, w której dominują nie oczy, lecz usta.
Zostały one potraktowane jako ekwiwalent tamy zatrzymującej mowę. Przywołanie
„paszczy” zamiast ludzkiej jamy ustnej pozwala uformować wyobraźniowy obraz, w której
– Zdaje nam się nawet, że musiał dobrze się naśmiać z pociesznej zarozumiałości poety, i na ukaranie
go – nie zaraz, ale w lat kilka – zesłał nań Towiańskiego. Chciałeś ze mną iść w zapasy; popróbójże
się z Towiańskim, a zobaczą ludzie jak wyjdziesz z tej szermierki!”. (W. Gołembiowski, Mickiewicz
odsłoniony i towiańszczyzna, s. 14).
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O spotkaniu z „innym” zob.: E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, wstęp B.

Skarga, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 252–255.
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L. Płoszewski, Na obiedzie proszonym u państwa Mickiewiczów, „Tygodnik Powszechny” 1955, nr

49, s. 3.
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karykaturalnie rozrasta się otwór gębowy. Dominuje on nad całością, jakby zacierając czy
unicestwiając pozostałe części twarzy – można by powiedzieć – mało istotne z punktu
widzenia autora portretu. Wydaje się, że ujmując rzecz w taki sposób Niedźwiedzki widzi w
niej jedno – nieustannie rozgrywającą się walkę: „wargi zatrzymywać musi, kiedy zwyczajnie
mówi, tak wielkie tworzyłyby koryto, gdyby je zupełnie rozwarł”. Trudno powiedzieć, czy to
„wielkie koryto” traktował Niedźwiecki jako rodzaj zagrożenia (?), niebezpieczeństwa (?),
czy ono mogłoby zadławić poetę (?), a może „zatopić” słuchaczy (?). „Koryto” bowiem
można kojarzyć z rzeką, rzekę zaś z potokiem słów wydobywających się z „paszczy”.
Zapewne z tego powodu autor opisu wyeksponował jej wielkość, można by też powiedzieć,
rozległość ograniczoną jedynie „wargami”. Ale trudno też nie zauważyć, że autor wizerunku
porównuje Mickiewicza do lwa. Z tego punktu widzenia paszcza to przecież otwór gębowy
właśnie drapieżnych zwierząt. Mickiewicz-lew stwarza niebezpieczeństwo. Realnie nie
pożera, metaforycznie podporządkowuje, zawłaszcza, zalewa słowem. W portrecie
upodobniony jest do lwa nie tylko dzięki „paszczy” i długim włosom, nade wszystko dzięki
wolności, jakby niczym nieograniczonej, która rodzi się z lwiej dumy785. Niedźwiecki
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Może warto przypomnieć, że Mickiewicz porównał Konrada Wallenroda do lwa, którego jednak

trzymał na uwięzi treser Halban:
„Nieraz go bracia zeszli niespodzianie
I nadzwyczajnej dziwili się zmianie:
Konrad zbudzony, zżymał się i gniewał,
Porzucał lutnie i pieśni nie śpiewał;
Wymawiał głośno bezbożne wyrazy,
Coś Halbanowi szeptał po kryjomu,
Krzyczał na wojska, wydawał rozkazy,
Straszliwie groził nie wiadomo komu.
Trwożą się bracia…Stary Halban siada
I wzrok zatapia w oblicze Konrada,
Wzrok przenikliwy, chłodny i surowy,
Pełen jakowejś tajemnej wymowy.
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przedstawia portret Mickiewicza w sposób niejednoznaczny, odkrywając zarówno jego dobrą,
jak i złą stronę, kojarzoną z Miltona „aniołem strąconym”. Gra sprzeczności formuje portret
dynamiczny z jakimś naturalistycznym rysem nieobecnym w dziewiętnastowiecznych
próbach wizerunkowych poety.
Innego rodzaju portret przedstawił Edward Chłopicki, który odwiedził Mickiewicza w
1850 roku, w dworku na Batignolles. Wpisał postać poety we wnętrze:

[…] biorąc mię za rękę p. Adam prosił, abym się z nim udał na górę, dla swobodniejszego we
własnym jego pokoju pogawędzenia jeszcze, o drogich mu stronach. Mieszkanie poety składało się z
dwóch pokoi; w jednym była obszerna dość pracownia, w drugim sypialnia. Umeblowanie ich – jeżeli
mię pamięć nie zawodzi – podobnie jak i komnat dalszych, przypominało najzupełniej wnętrze
litewskich dworków: rolety w oknach, fajki z długimi cybuchami w kącie i książki, oraz papiery
zakurzone na półkach okalały typową wieszcza litewskiego postać ramką tegoż zakroju i tejże
Czy coś wspomina, czyli coś dogadza,
Czy trwogę w sercu Wallenroda budzi:
Zaraz mu chmurne czoło wypogadza,
Oczy przygasza i oblicze studzi.
Tak na igrzysku, kiedy lwów dozorca,
Sprosiwszy pany, damy i rycerze,
Rozłamie kratę żelaznego dworca,
Da hasło trąbą; wtem królewskie zwierzę
Grzmi z głębi piersi, strach na widzów pada:
Jeden dozorca kroku nie poruszy,
Spokojnie ręce na piersiach zakłada,
I lwa potężnie uderzy oczyma;
Tym nieśmiertelnej talizmanem duszy
Moc bezrozumną na uwięzi trzyma”.
A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod, w: tegoż, Dzieła, Warszawa 1997, t. II, s. 76–77.
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miejscowej barwy. Gdyśmy się w tym mieszkaniu znaleźli sami, p. Adam wyszedł do drugiego
pokoju, i wrócił po chwili przebrany w swoją ulubioną, a tak dobrze wszystkim, co u niego bywali,
znaną zieloną kapotę. Z kolei zajął się gościnny gospodarz podsyceniem kamiennymi węglami
wygasłego na kominku ognia, przysunięciem do niego dwóch wygodniejszych krzeseł i ofiarowaniem
mi fajki stambułki, o amatorskiej z wiśniowego drzewa antypce. Owiani kłębami dymu i przyjemną
atmosferą kominka, zagwarzyliśmy na dobre o różnych najodmienniejszej treści przedmiotach. Wilno
i Kowno, Dziewiętnia i Ruskie Sioło – gniazda przyjaznych poecie rodzin Chodźków i Mackiewiczów
– stworzyły długi szereg zajmujących go niezmiernie opowiadań. Z podniesioną głową i
rozpogodzonym czołem wsłuchiwał się poeta w najdrobniejsze szczegóły mojego opowiadania,
ożywiał je pełnymi cudownych pomysłów uwagami lub pytaniami, a w pewnych przystankach,
odrzucając w tył srebrzystą strugę gęstych swych włosów, wykrzykiwał z zapałem: „O tak, tak” –
jakbym widział tamte strony i ludzi tamtejszych. W tamtych tylko okolicach umieją ludzie tak wiernie
malować najsubtelniejsze odcienie rodzinnego życia, jako sami niedostępni jego stróże i
wyznawcy!786.

Chłopicki przywołał z pamięci Mickiewicza ubranego w znaną z innych wspomnień
kapotę z nieodłączną fajką zasłuchanego i radosnego. Tę urokliwą aurę spotkania utworzyły
opowieści Chłopickiego o litewskim świecie. Zbudowały one czułą bliskość między
opowiadającym a słuchającym; były ważnym katalizatorem rozmowy. Dowodzą tego inne
wspomnienia. Na przykład Bohdan Zaleski opowiadał, jaką niezwykłą rolę spełniały one w
czasie powstawania Pana Tadeusza. Nie tylko wspierały tworzenie dzieła, ale i budowały
więź między opowiadającymi, dając im radość. Można nawet sądzić, że ona właśnie oraz
rodzące się poczucie wspólnoty między opowiadającymi było dla Mickiewicza najważniejsze.
Istnieją też zapisy, które odkrywają, że nie zawsze podczas odwiedzin odnajdywano
jakieś spoiwo do rozmowy. Teofil Lenartowicz w Listach przywołał zasłyszaną od kogoś
opowieść o wizycie przybyłych z Polski dwóch braci:
– Skądże przyjeżdżacie?
– A z kraju – rzekli unisono.
– No cóż, chłopcy dorosłe, byli żeście na wojnie w tym powstaniu?
– Nie, proszę pana Mickiewicza.
– A czemu żeście nie byli?
786

E. Chłopicki, W dworku na Batignolles. Ze wspomnień Edwarda Chłopickiego, „Bluszcz” 1876, t.

12, nr 28, s. 217.
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– A to dlatego, że mama powiedziała, że ma nas tylko dwóch jedynaków, to pozwolić nie może…
Adam uśmiał się serdecznie – a po cóżeście tu przyjechali?
– Na wyćwiczenie w języku.
– No nieźle… i cóż wam więcej mama poleciła?
– A to, żebyśmy pana Mickiewicza zobaczyli.
– I zobaczyliście…
– A tak…
– No, to bywajcie zdrowi…787.

Historię o młodzieńcach, którzy chcieli „zobaczyć i poznać wielkiego poetę”,
przekazał także Niewiarowicz. Według jego relacji Mickiewicz ponoć powiedział im, że nie
jest „zwierzęciem osobliwym, które wolno w menażerii każdemu oglądać”788. Wiadomo, że
tego rodzaju odwiedzin, kiedy nie mogła się zawiązać jakaś istotna rozmowa, poeta nie
znosił. Wtedy nie godził się na „zwiedzanie” siebie.

Mickiewicz patriarcha?
Nauczyciel kaligrafii Marii Mickiewicz – Leonard Niedźwiecki789 – w liście do
Ignacego Jackowskiego z 1842 roku790 pisał, że poeta „między dziećmi swymi nie lubił

787

T. Lenartowicz, List do W. Mickiewicza z dnia 5 czerwca 1874 r., w: tegoż, Listy o Adamie

Mickiewiczu, s. 19.
788

A.L. Niewiarowicz, Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu, s. 174.

789

Leonard Niedźwiecki (1811–1892) – uczestnik powstania listopadowego, wyemigrował najpierw

do Londynu, w 1839 r. zaś osiadł w Paryżu. Zaprzyjaźnił się z Mickiewiczem w 1841 r. Wyjątkowo
interesowały go wykłady poety w Collège de France, opisywał je w swoich zapiskach. Niedźwiecki
był nauczycielem kaligrafii najstarszej córki Mickiewicza – Marii (zob.: L. Płoszewski, Mickiewicz w
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najstarszej córki dlatego, że okazuje rozum – rozum wysoki nad jej lata – a pasjonuje się nad
najmłodszą, w tej chwili głupiutką, bo jeszcze gadać nie może”791. Zarzucił mu, że wyróżniał
ją spośród innych dzieci, nazywając „czystą Słowianką”792, natomiast „słuchał jak nagany
pochwał [Niedźwieckiego] oddawanych rozumowi starszej”793. Warto skonfrontować jego
zapiski ze wspomnieniami innych. Na przykład Niewiarowicz pisał, że Mickiewicz lubił
chwalić się umiejętnościami najstarszej córki: „Maria […] okazywała wielkie zdolności.
Ojciec je uznawał i cieszył się nimi. Pokazywał mi jej sprawozdanie z nauki chrześcijańskiej,
której słuchała, sposobiąc się do świętej komunii. Pomimo że miała dopiero lat jedenaście,
okazała w tym piśmie bardzo rozwinięte pojęcie i dobre wysłowienie, oraz wprawne jak na
takie dziecko pióro”794. Także Edward Chłopicki najstarszą córkę Mickiewicza nazwał
„faworytką” ojca, a nadto sam zauważył godną podziwu znajomość literatury polskiej i
francuskiej795.
Konfrontacja

przywołanych

opowieści

podaje

w

wątpliwość

rozpoznanie

Niedźwieckiego. Być może wynikało ono z jego krytycznego stosunku do poety. Przypominał
na przykład o Mickiewicza „wstręcie” do filozofii796 Józefa Hoene-Wrońskiego. Portretował
go jako konserwatystę – „nieokrzesanego Litwina”, grubianina i ignoranta niepoddającego się
konwenansom, tęskniącego za kałamaszką litewską i używającego starożytnej hubki zamiast
zapałek.

korespondencji i zapiskach Leonarda Niedźwieckiego, Kórnik 1959; oraz: tenże, Na obiedzie
proszonym, dz. cyt., s. 3).
790

List został wydany i skomentowany w szkicu pt. Na obiedzie proszonym u państwa Mickiewiczów

(1955) przez Płoszewskiego (1890–1970), historyka literatury, edytora, pedagoga. Zajmował się
twórczością Stanisława Wyspiańskiego i Adama Mickiewicz (zwłaszcza korespondencją i wykładami
w Collège de France. (Zob.: K. Czajkowska, „Płoszewski Leon”, w: Polski Słownik Biograficzny, t.
XXVI/4, z. 111, Kraków 1981, s. 811–814). Płoszewski nazwał opowieść Niedźwieckiego „jedynym
w swoim rodzaju obrazkiem z domowego życia Mickiewicza”

(L. Płoszewski, Na obiedzie

proszonym, dz. cyt., s. 3).
791

L. Płoszewski, Na obiedzie proszonym, dz. cyt., s. 3.
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Tamże.
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Tamże.
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A.L. Niewiarowicz, Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu, s. 171.
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E. Chłopicki, W dworku na Batignolles. Ze wspomnień Edwarda Chłopickiego, dz. cyt., nr 27, s. 2.
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L. Płoszewski, Na obiedzie proszonym, dz. cyt., s. 3.
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O tym, że Mickiewicz był w jakiejś mierze konserwatystą, świadczy także jego
stanowisko wobec wykształcenia kobiet. Maria Gorecka opowiadała: „Tych lekcji łaciny
szczerze bratu zazdrościłam; starałam się spamiętać te, które głośno powtarzał, i w końcu
odważyłam się poprosić, żeby i mnie wolno było razem z nim łaciny się uczyć. Ojciec
wszakże na to się nie zgodził, mówiąc: »Daj pokój! i tak aż nadto lubisz czytać;
wykierowałabyś się na pedantkę, a tego nie chcę«”797. Mickiewicz miał więc skrystalizowaną
koncepcję wychowania i – wydaje się – dość stereotypowe podejście do wykształcenia kobiet.
W jakiejś mierze potwierdza to także wybór lektur dla córki. Przypominała ona, że ojciec ze
wszystkich swoich utworów najbardziej cenił Pana Tadeusza, innych zaś nie lubił798. A gdy
chciała przeczytać Dziady, „machnąwszy ręką rzekł, jakby do siebie: E! niektórych rzeczy
człowiek byłby lepiej nie pisał!”799. Można przypuszczać, że poeta po prostu nie uznawał
niektórych swoich dzieł za odpowiednie dla kobiet. Dowodem wspierającym takie
rozpoznanie wydaje się być zapis poczyniony przez Mickiewicza w IV części Dziadów, które
ofiarował Henrietcie Ankwiczównie. Brzmiał znacząco: „nie wolno czytać”; nadto poeta
liczne fragmenty w ofiarowanym egzemplarzu przekreślił ołówkiem800. W ten sposób
cenzurował swoje dzieło, dostosowując je do lektury przeznaczonej dla dwudziestoletniej
panny. Jakby podobnie zachował się wobec córki, nie wyrażając zgody na jej czytanie
Dziadów. Tymczasem Władysław – syn Adama – opowiadał, że zdaniem ojca właśnie Dziady
były jedynym utworem „wartym czytania”801. Wiktor Weintraub, uznając relację syna,
twierdził, że Gorecka musiała coś „poplątać”802. Nie wydaje się to wcale oczywiste.
Mickiewicz polecał córce Pana Tadeusza, sugerując, że to dzieło ceni najbardziej, synowi zaś
– Dziady803.
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M. Gorecka, Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu opowiedziane najmłodszemu bratu, s. 55.

798

Tamże, s. 27–28.

799

Tamże, s. 28.
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Z opowiadania Ewuni Ankwicz (Kronika zagraniczna, literacka, naukowa i artystyczna), dz. cyt.,

s. 462.
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W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza, dz. cyt., t. II, s. 174.
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W. Weintraub, Odwrót od profetyzmu i jego nawrót. „Pan Tadeusz” oraz „Zdania i uwagi”, w:

tegoż, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, dz. cyt., s. 323.
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Maria Konopnicka powtarzała właśnie te słowa Mickiewicza, wedle których „jedyne dzieło [jego]

warte czytania” (M. Konopnicka, Mickiewicz, jego życie i duch, s. 143) to Dziady właśnie. Twierdziła
nadto, że dla poety utwór był wartościowy wtedy, gdy spełniał funkcję dydaktyczną. W jej
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Można przywołać inne dowody poświadczające umiarkowany konserwatyzm poety
wobec kwestii wykształcenia kobiet. Ankwiczówna opowiadała, jak Mickiewicz „wlepiał”804
w nią wzrok ze zdziwienia, że tak świetnie gra na fortepianie805. Zaskoczyła go też
imponującą wiedzą z historii i architektury Rzymu podczas wspólnego zwiedzania miasta.
Zdumiał się również, że pozwolono jej czytać Dziady. Wszystko to świadczyć może o dość
stereotypowym wyobrażeniu na temat kształcenia kobiet. Nadto z kobiecych relacji wynika,
że Mickiewicz lubił występował w roli nauczyciela. Ewa Ankwiczówna i Helena
Szymanowska pisały, że dawał im lekcje806, sam też wybierał do wspólnej lektury książki.
Helena przedstawiła go również w roli moralizatora. Opowiadała, jak pewnego razu przyznał
się, „że miał list od najdroższej pani Zaleskiej, że mu długo o niej [o Helenie Szymanowskiej]
pisała, ale jej nie chciał powiedzieć co, bo utrzymywał, żeby ją pochwały zepsuły” 807.
Podobny rys wizerunku Mickiewicza-opiekuna odsłaniała jej siostra Celina-przyszła żona,
wdzięczna za udzielone jej „dobre rady”808. Mentorską postawę poety potwierdzała matka
Heleny i Celiny – Maria Szymanowska809. Ubolewając nad jego wyjazdem z Rosji, pisała: „z

przekonaniu ów dramat miał funkcję kompensacyjną, krzepił Polaków. Widziała w nim „duchowy
utylitaryzm” (tamże).
804

Tamże.

805

Świetnym komentarzem mogą być słowa Marii Janion, która opowiadając o uprawianiu sztuki jako

domenie mężczyzn, tak sparafrazowała ich sposób myślenia: „poczciwe dziewczyny potrafią
wprawdzie nieraz całkiem ładnie grać na fortepianie” (M. Janion, Mężczyzna, kobieta i dzieje, w:
tejże, Kobiety i duch inności, dz. cyt., s. 166).
806

Np. H. Szymanowska-Malewska, Dziennik (1827–1857), s. 26, 91. Mickiewicz chyba znajdował

przyjemność w nauczaniu języka polskiego. Charles de Montalembert pisał, że i jemu autor Dziadów
zaproponował lekcje (Ch. de Montalembert, List do Ewy Ankwiczówny [bez daty], cyt. za: J.
Siemieński, Ewunia, Lwów 1888, s. 143).
807

Tamże, s. 63.

808

W dopiskach do listów matki, np. w: M. Szymanowska, List do A. Mickiewicza z dnia 14/26 maja

1829 r., w: Listy do Adama Mickiewicza, t. IV, Warszawa 2014, s. 622; czy: M. Szymanowska, List do
A. Mickiewicza z dnia 29 maja 1829 r., w: tamże, s. 624.
809

Maria Agata Szymanowska z Wołowskich (1789–1831) – pianistka, kompozytorka. Dwa lata po

rozwodzie w 1820 r. wyruszyła w podróż artystyczną po Europie, rozpoczynając od Rosji, gdzie od
1827 roku mieszkała. Tam też poznała Mickiewicza, gościła go często w swoim domu; połączyła ich
głęboka przyjaźni (zob.: E. Jaworska, Maria Agata Szymanowska [nota biograficzna], w: Listy do
Adama Mickiewicza, dz. cyt., t. IV, s. 610).
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Celiną się nikt na jej dobro nie kłóci, Helci do porządku nie skłania, Julci nie pociesza…”810.
Warto tu dodać, że poeta lubił kobiece towarzystwo. Ewa Ankwiczówna wspominała, że
wieczorami, gdy mężczyźni zwykle grali w karty, Mickiewicz przebywał w pokoju kobiet,
gdzie grano na fortepianie811. Nadto utrzymywał relacje z kobietami wybitnymi, łatwo
niepoddającymi się konwenansom, jak choćby George Sand, Marie d’Agoult czy Maria
Szymanowska. Wreszcie, co wydaje się szczególnie ważne, niejako unieważniające
stereotypowe wyobrażenia o edukacji kobiet, że opowiadał się za obywatelskimi prawami dla
nich w Składzie zasad812. Jego postawa nie była więc w kwestii emancypacji całkiem
jednoznaczna, zapewne też ewoluowała w czasie. Warto na marginesie zaznaczyć, że gdy
chodziło o sprawy mało istotne, do których nie przywiązywał wagi, był – rzec można –
„rewolucjonistą”.

Klaudyna

Potocka

z

poczuciem

humoru

zwracała

uwagę

na

niekonwencjonalny pomysł poety, dotyczący stroju Celiny Mickiewiczowej: „Słusznie bardzo
rada familijna zebrała się w obronie pani Celiny! Kazać jej w męskim kapeluszu chodzić,
kiedy żurnal mód nigdy o tym nie pisał, a to bezprzykładny mężowski szał!”813.

Obrazki z domowego życia
Domowy portret Mickiewicza najobszerniej przedstawiła Maria Gorecka we
Wspomnieniach o Adamie Mickiewiczu opowiedzianych najmłodszemu bratu (1875). Z
wyjątkiem Antoniego Edwarda Odyńca autorzy dziewiętnastowiecznych tekstów o
Mickiewiczu niezwykle rzadko dopełniali ów wizerunek. Jednak pewien rys prywatnego
portretu poety można odnaleźć w tekstach kobiet, zwłaszcza w korespondencji. Kobiece
mickiewicziana w sposób szczególny dotykają prozy życia. Można je nazwać „bezcennymi
autentykami, mocno osadzonymi w codzienności”814. Ich charakter wynika m.in. z funkcji
810

M. Szymanowska, List do A. Mickiewicza z dnia 29 maja 1829 r., w: Listy do Adama Mickiewicza,

dz. cyt., t. IV, s. 623.
811

E.H. Ankwiczówna, Zwierzenia Ewy, „Kronika Rodzinna” 1897, t. 7, s. 304.

812

Por.: A. Witkowska, Skład zasad, w: Mickiewicz – encyklopedia, pod red. J.M. Rymkiewicza i in.,

dz. cyt., s. 495.
813

T.K. Potocka, List do A. Mickiewicza z dnia 13 września 1834, w: Listy do Adama Mickiewicza,

dz. cyt., t. IV, s. 226.
814

A. Pekaniec, Kobieca literatura dokumentu osobistego, dz. cyt., s. 88.
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pełnionych przez kobiety w rodzinie i społeczeństwie oraz z ich zainteresowań 815. Wiadomo,
że dziewiętnastowiecznej kobiecie bliskie były sprawy związane przede wszystkim z
prowadzeniem domu. Stąd w jej korespondencji tak liczne zaproszenia na obiad 816, na
przykład: „Drogi Panie Mickiewiczu, by przyszedł Pan jutro do mnie na obiad, chyba że Pan
będzie ze swoimi rodakami w dzień Wielkanocny, bo ustępuję Pana tylko im”817.
Kobiety chętnie troszczyły się o Mickiewicza, odsłaniając w ten sposób jego
nieoficjalny wizerunek. Wiedziały, że poeta nie radził sobie z codziennością. Ciekawe, że
zazwyczaj nie postrzegały jego nieporadności jako wady – dzięki niej bowiem mogły się
wykazać. Łagodziły ją, nazywając „roztargnieniem poetyckim” 818. Jego skalę odkryła Helena
Szymanowska: „Rano miała Mama list od Adama, który nam donosi, że niedawno do nas
pisał, ale zapomniawszy, czy ten list oddał na pocztę, czy zgubił, woli jeszcze jeden napisać w
obawie, żebyśmy o niego nie byli niespokojni”819. Jak wiadomo, Mickiewicz był roztargniony
nie tylko w sprawie listów. George Sand, zapraszając go do siebie, pisała: „[…] niech Pan
przyjdzie do mnie dzisiaj za kwadrans trzecia. Jeśli zdoła Pan zapamiętać godzinę i być
dokładnie na czas, spotka Pan osobę, która podejmuje się wszystkiego […]”820. Jednak
niektóre przyjaciółki Mickiewicza uważały, że jest po prostu leniem. Elisabeth Marlay pisała
wprost: „Brak wiadomości od Pana sprawia mi wielką przykrość. […] Niech Pan się nie leni i

815

Na przykład Sławomira Walczewska pisała: „Historia uwzględniająca dyskurs emancypacyjny nie

uczy już tylko historii »ludzkości«, lecz dociera do tego, czym w poszczególnych epokach zajmowali
się mężczyźni i kobiety” (S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny
w Polsce, Kraków 1999, s. 98).
816

Podobnie w innych listach, np.: C. Olivier, List do A. Mickiewicza z dnia 7 luty 1841, w: Listy do

Adama Mickiewicza, t. IV, s. 79; M. Szymanowska, List do A. Mickiewicza z dnia 29 maja / 10
czerwca 1829 r., w: Listy do Adama Mickiewicza, t. IV, s. 624.
817

Z. Wołkońska, List do A. Mickiewicza z dnia 2/14 kwietnia 1827, w: Listy do Adama Mickiewicza,

dz. cyt., t. V, s. 363.
818

M. d’Agoult, List do A. Mickiewicza z drugiej połowy marca 1837, w: Listy do Adama

Mickiewicza, dz. cyt., t. I, s. 7.
819

H. Szymanowska-Malewska, Dziennik, s. 216.

820

G. Sand, List do A. Mickiewicza z dnia 16 lub 22 maja 1843, w: Listy do Adama Mickiewicza, dz.

cyt., t. IV, s. 375.
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wyśle mi poczciwy liścik […]”821; czy Maria Szymanowska, która do przyjaciela zwracała się
czule: „kochany leniwy podróżny”822.
Kobiety wybaczały poecie zarówno lenistwo, jak i roztargnienie („Wybaczam Panu
brak listów”823), a z ich listów można poznać rozmaite szczegóły dotyczące życia
codziennego. Przyjaciółki proponowały mu bowiem pomoc, na przykład w wyborze i zakupie
ubrań. Zajmowała się tym Anastazja Chlustin, która prosiła: „Niech się Pan przyjrzy
załączonym, niezbędnym ubraniom po 14 franków sztuka i proszę powiedzieć, czy Panu
odpowiadają”824. Warto wiedzieć, że jej propozycja nie wynikała z przeświadczenia, że
sprawunkami nie zajmują się mężczyźni. W tej bowiem sprawie wsparła się na narzeczonym,
o czym świadczy list do Mickiewicza. „[…] niech Pan zapomni o nudzie wyboru krawatów i
niech Pan z tego powodu nie ma za złe Prezydentowi, który tylko wypełnia obowiązki
swojego zawodu” – pisała, mając na myśli narzeczonego-dyplomatę. Klaudyna Potocka z
kolei zajmowała się finansami: „rachunkami głowy sobie Pan nie kłóć”825. Jak widać,
przyjaciółki poety myślały o wsparciu Mickiewicza w tak zwanych sprawach przyziemnych.
Warto dodać, że dbały również o zaspokojenie drobnych przyjemności. Wiera Wiaziemska
pisała:
Oto kawa, o której była mowa, niech Pan zechce jej skosztować i jeśli będzie Panu smakować,
z prawdziwą przyjemnością przyślę Panu więcej. Jeśli chodzi o maszynkę do kawy, to nie mogłam
dostać takiej, jakiej chciałam, bo trzeba ją zamówić; niech mi więc Pan pozwoli zająć się tym po
świętach. Ponieważ nie jestem dość bezinteresowna, by nie domagać się wdzięczności, przeto
uprzedzam Pana z góry, iż proszę pomyśleć przelotnie w czasie Pańskiego śniadania o tej, której
próżne życzenia byłyby znacznie mniej skromne niż chęć polepszenia Pańskiej kawy. Niech Pan wie,

821

E. Marlay, List do A. Mickiewicza z dnia 26 września 1835, w: Listy do Adama Mickiewicza, dz.

cyt., t. III, s. 626–627.
822

M. Szymanowska, List do A. Mickiewicza z dnia 30 maja / 11 czerwca 1829, w: Listy do Adama

Mickiewicza, dz. cyt., t. IV, s. 626.
823

A. de Circourt z Chlustinów, List do A. Mickiewicza z dnia 16 listopada1832, w: Listy do Adama

Mickiewicza, dz. cyt., t. I, s. 353.
824

Taż, List do A. Mickiewicza z dnia 10 sierpnia 1830, w: Listy do Adama Mickiewicza, dz. cyt., t. I,

s. 338.
825

T.K. Potocka z Działyńskich, List do A. Mickiewicza z dnia 14 listopada 1833, w: Listy do Adama

Mickiewicza, dz. cyt., t. IV, s. 224.
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że gdyby, wyzbyte z egoizmu, mogły zostać wysłuchane, to wszystkie by pragnęły, by powrócił Pan
szczęśliwie do swych domowych progów826.

Kobiety oferowały pomoc, także w spraw ważnych, jak opieka nad dziećmi. Łucja
Rautenstrauchowa podczas choroby żony poety proponowała zajęcie się nimi: „zgłaszam się
powtórnie, zapytując, czy nie życzysz sobie poruczyć mi które z dzieci”827. Wiadomo, że
dzieci Mickiewiczów nierzadko bywały w domach zaprzyjaźnionych rodzin828. Kobieca
korespondencja dowodzi, że także w sytuacjach dla Mickiewicza trudnych życiowo właśnie
kobiety go wspierały.
Z kolei listy Celiny mogą być dowodem na to, że Mickiewicz był troskliwym
ojcem

829

: „dzieci jeszcze o tobie mówią, osobliwie Władzio; Helenka widocznie myśli o tobie

i turbuje się”830. O tym, że Mickiewicz interesował się dziećmi, świadczą listy Karoliny
Towiańskiej. Po rozłamie Koła Sprawy Bożej korespondował z żoną Towiańskiego831.
Jednym z tematów ich listów były właśnie dzieci. Opowiadali sobie nawzajem o ich
wychowywaniu, radzili w sprawie chorób. Owe opowieści urzekają naturalnością i stanowią
czułą odsłonę wizerunku poety w roli ojca. Towiańska, znając szczególne zamiłowanie poety
do wszystkiego, co autentyczne, wysłała mu list swojego synka Kazimierza, który miał

826

W. Wiaziemska, List do A. Mickiewicza z dnia 3 / 15 kwietnia 1827, w: Listy do Adama

Mickiewicza, dz. cyt., t. V, s. 277.
827

B.Ł. Rautenstrauchowa z Giedroyciów, List do A. Mickiewicza z dnia 9 stycznia 1839, w: Listy do

Adama Mickiewicza, dz. cyt., t. IV, s. 290.
828

Najmłodszy syn Józef był wychowywany przez Marię Falkenhagen-Zaleską – córkę Józefa

Korzeniowskiego. Zob.: M. Sołtysik, Z tajemnic domu Mickiewicza, „Palestra” 2005, nr 11–12;
dostęp: http://palestra.pl/old/index.php?go=artykul&id=1812 [15 listopada 2017].
829

Sławomir Koper przedstawił swój punkt widzenia, uważał że „Mickiewicz w ogóle nie był

przygotowany do roli ojca rodziny” (S. Koper, Kobiety w życiu Mickiewicza, Warszawa 2010, s. 190).
830

C. Mickiewiczowa, List do A. Mickiewicza z dnia 2 września 1840, w: Listy do Adama

Mickiewicza, dz. cyt., t. III, s. 760.
831

Warto w tym miejscu wspomnieć, że mimo własnych problemów finansowych poeta przesyłał

Towiańskim pieniądze. Karolina Towiańska dziękowała w liście: „Donoszę tobie, kochany Bracie, że
list twój z biletem otrzymałam, a to w samym ciężkim czasie opłaty rachunków miesięcznych, w czym
bardzo mnie ułatwiłeś. Dziękuję tobie za to” (K. Towiańska, List do A. Mickiewicza z dnia 31 lipca
1853, w: Listy do Adama Mickiewicza, dz. cyt., t. V, s. 37).
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wówczas 11 lat832. Pisała: „Wiedząc, że naturalny wylew oceniasz, posyłam list Kazia bez
niczyjego wpływu napisany”833. Wiadomo, że Adam Mickiewicz cenił autentyczność
zapisów, jak i ludzkich zachowań. Idealistyczne ujęła rzecz Zinaida Wołkońska: „Pańskie
idee i Pańskie uczucia są zawsze w harmonii”834.
Mężczyźni właściwie nie zajmowali się domowym wizerunkiem Mickiewicza. W
męskich opowieściach jest on lekceważony lub skrywany. Na przykład Lenartowicz, pisząc o
Celinie Mickiewiczowej nie lada biedził się, by nie dotknąć sprawy drażliwej związanej z
relacjami Mickiewicza z Ksawerą Deybel. Wspomniał jedynie o „próbach na rodzinie”835,
których dokonywał poeta, a na które – jak zapewniał Lenartowicz – zgadzała się jego żona.
Ostatecznie opowieść o przestrzeni prywatnej poety pozostawiano bliskim. Owa taktyka była
na swój sposób wygodna, ponieważ pozwalała uniknąć tematów tabu. Świetnym przykładem
jest opowieść Alojzego Niewiarowicza pt. Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu (1878).
Twierdził on, że poeta jako wzór łagodności był gwarantem domowego spokoju. Ciekawe, że
w zapiskach jako jeden z niewielu wspomniał o Ksawerze Deybel, ale jedynie w związku z
muzycznymi upodobaniami poety. Na przykład przypominał, że Mickiewicz ułożył melodię
do wiersza Słowiczku mój i do ballady o Twardowskim i twierdził, że obie umiała Ksawera.
Niewiarowicz wspominał też wigilie u Mickiewiczów, podczas których śpiewała kolędy.
Milczał zaś o jej związku z poetą, mimo że w opowieści przywiązywał wagę do
„odkłamywania” wizerunku przyjaciela. Romans nie wpisywał się jednak w portret wielkiego
wieszcza ani mit romantycznej miłości. Nadto jego opowieść skierowana była do młodego
odbiorcy, dlatego Niewiarowicz pominął nie tylko kwestię romansu, ale i portret
„domowego” Mickiewicza836. Powołał się natomiast na Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu
832

E.K. Kossak, Boskie diabły, Warszawa 1996, s. 330.

833

K. Towiańska, List do A. Mickiewicza z dnia 31 maja 1853, w: Listy do Adama Mickiewicza, dz.

cyt., t. V, s. 36.
834

Z. Wołkońska, List do A. Mickiewicza z dnia 16 października 1829, w: Listy do Adama

Mickiewicza, dz. cyt., t. V, s. 367.
835

T. Lenartowicz, List do W. Mickiewicza z dnia 2 lipca 1874 r., w: tegoż, Listy o Adamie

Mickiewiczu, s. 59.
836

E. Chojnowska, M. Kułakowska, A. Sawoń, „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwie…”. Kobiety

w życiu Adama Mickiewicza, „Magazyn Polski” 1998, nr 3–4, s. 47. Jak widać, Mickiewicza w roli
męża idealizowano nawet pod koniec XX wieku. Próbowano niejako ukryć jego romanse. Na przykład
Zbigniew Sudolski przekonywał, że plotka o rzekomej rozwiązłości w Kole powstała za przyczyną
pamiętnika Zofii Szymanowskiej, którego nie można uznać za wiarygodny. Warto jednak dodać, że
216

opowiedziane najmłodszemu bratu. Pisał, że „miłym piórem skreśliła je Maria Gorecka”837, a
swoją opowieść uznał za ich dopełnienie.

ostatecznie pisał o „obłędzie” erotycznym w związku z Sewerynem Pilchowskim: „Dążyłem jedynie
do tego, byśmy zaczęli widzieć we właściwym świetle życie Mickiewicza; chodziło o ludzki wymiar
legendy, o ludzki wymiar tej biografii z jej blaskami i cieniami, ale uwolnionej od kłamliwego
erotyzmu, prostackich pomówień i wulgaryzmów, przysłaniających prawdę o życiu »najwyższego z
czujących«” (zob.: Z. Sudolski, Miłość w życiu Mickiewicza w świetle legendy i prawdy (Maryla –
Karolina – Konstancja – Ksawera), w: Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama
Mickiewicza, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 1993, s. 21–30).
837

A.L. Niewiarowicz, Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu, s. 173.
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Mikrohistorie
We wspomnieniach oprócz wysiłku portretowania można odnaleźć dbałość w
rekonstruowaniu zapamiętanych zdarzeń i sytuacji, w centrum których figurował Mickiewicz.
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Gdyby zebrać owe drobiny-mikrohistorie838, można by z nich utkać fragmentaryczną
opowieść o jego życiu. Przywołam tu dwa fragmenty, które znakomicie odsłaniają ich
specyfikę. Jeden pochodzi z zapisu Edwarda Chłopickiego z 1850 roku839 i opowiada o
drobnym epizodzie:
Po spożyciu sążnistej wilii, kiedy wszyscy wstali byli od stołu, rozgawędzony gospodarz został
jeszcze tam ze mną przez czas jakiś, i począł między innymi rzeczami opowiadać jak jedna z dam
zabużańskich sprawiła mu niedawno prawdziwą uciechę, przysławszy wybornych, usmażonych na
sposób litewski konfitur.
– Ponieważ – rzekł p. Adam do mnie – znasz dobrze Litwę, jej zwyczaje i kuchenne przyprawy,
poznaj więc: jakie to są rzeczywiście konfitury?
Domawiając tych słów, zwrócił się do swej faworytki Maryni, która od niejakiego już czasu
wyręczała matkę w podręcznej gospodarce, i kazał sobie podać z szafki ofiarowany przez panie zza
Buga przysmak, oraz spodki i łyżeczki.
Gdy słoik był na stole, sam go rozwiązał, własną ręką nałożył na talerzyki dla mnie i dla siebie
ciemnopurpurowego koloru galarety, i podsunął mi ją z lekka, badając z boku figlarnie, czy poznam
się od razu na litewskim specjale.
– To jarzębina! – zawołałem – poniósłszy do ust koniec łyżeczki.
Pan Adam ucieszony, zerwał się z krzesła, przywołał żonę oraz inne osoby towarzystwa, i
opowiadał fakt ten z zajęciem. Po chwili, kiedy nachylony spożywał dalej jarzębinowe konfitury,
poklepał mnie po ramieniu i rzekł z uśmiechem niewysłowionej słodyczy:
– Litwin jesteś, pani Edwardzie, Litwin prawdziwy!840

Chłopicki przywołał z pamięci minizdarzenie, w którym przedstawił Mickiewicza
celebrującego smakowanie litewskich konfitur. Pokazał nie tylko zamiłowanie poety do
ojczystych przedmiotów i zwyczajów, ale nadto jego umiejętność czerpania przyjemności z
drobnostek. Ujęcie, w którym autor Dziadów sam nakłada jarzębinowy przysmak na talerzyki
i z zaciekawieniem czeka na odpowiedź gościa, z jakich owoców został zrobiony, odsłania
838

Zapożyczyłam termin od Ewy Domańskiej, która w książce Mikrohistorie. Spotkania w

międzyświatach, Poznań 1999 pisze: „mikrohistorie opisują drobne wydarzenia powszednich dni
historii, małe światy »innych ludzi«, przybliżanych nam przez badacza po to, by wskazać na ich
odmienność” (s. 20–21).
839

E. Chłopicki, W dworku na Batignolles. Ze wspomnień Edwarda Chłopickiego, dz. cyt., nr 29, s.
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Tamże.
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Mickiewiczowskie przywiązanie do potoczności życia i pamięci smaków. Ze spotkań z poetą
Chłopicki utrwalił nie tylko smakowanie jarzębinowych konfitur, ale także radość poety z
prezentu – flakonu z wodą niemnową, jaki otrzymał od Gabrieli Ginter-Puzyniny. Chwytał
też w słowie Mickiewicza „przyglądającego się z lubością”841 obrazkowi przedstawiającemu
wiejską litewską dziewczynkę, który namalowała i podarowała mu Zofia Szymanowska.
Przypominał, że poeta zwykł chwalić się nim swoim gościom. Chłopickiego właśnie głęboko
poruszało przywiązanie poety do „małych” rzeczy oraz widok Mickiewicza umiejącego
wyzwolić z siebie radość w sytuacjach, zdawałoby się, pozbawionych takiego potencjału.
W dziewiętnastowiecznych wspomnieniach można odnaleźć tego typu obrazki
zapewne wiele zawdzięczające osadzającemu się w literaturze polskiej realizmowi842.
Podobne ramy swemu wspomnieniu o Mickiewiczu wyznaczył Lenartowicz:
Po obiedzie u Bohdana z Józefem i dziećmi zabrawszy koszyki poszliśmy do lasu na rydze.
[…] Dzień był pogodny, gorący, ostatni mój piękny dzień we Francji; rozmowa toczyła się o Polsce,
dzieci pokrzykiwały, biegając po lesie, kiedy naraz ujrzeliśmy pana Adama, który z Bohdanem, jako
najdroższym swoim przyjacielem, przywitawszy się, szedł, rozmawiając z daleka od nas, dopokąd nie
pokazały się rydze… Na wołanie dziatek, dziadziu! dziadziu! jakie rydze! Adam zapomniał o wielkiej
misji, o drodze na Wschód i począł chylać się wyprzedzając drobiazg. „Pokaż, pokaż, gdzie? tylko
ostrożnie, żebyś nie uszkodził, ot tak się przycina”. Spojrzałem na wielkiego człowieka, który był
zarazem takim prostaczkiem i taką dziecinną pogodę serca do końca życia zachował i przypomniał mi
się Pan Tadeusz. Mistrz słowa, jedyny poeta polski, i jedyny człowiek czynu, przy końcu swego
burzliwego życia, po raz ostatni w tej chwili doświadczał czaru litewskich borów, które z taką
lubością przypominał; podałem mu swój koszyk: „tak, tak bracie już ja to nie jednemu mówiłem, że w
lasach litewskich, jest tam taki kąt, którego nigdy stopa wroga nie deptała i na tej ziemi urodzi się
przyszły zbawca Polski”843.

Wspominając ów dzień tuż przed wyprawą Mickiewicza na Wschód, autor relacji
przywołał ową „drobinę” z życia poety, wykorzystując ją do prezentacji jednej z odsłon jego
portretu. Przypomniał więc poetę spacerującego po lesie, który na wieść o rydzach
„zapomniał o wielkiej misji”. Lenartowicz w tej mikrohistorii próbował schwycić
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Tamże, s. 228.

842

Zob.: przypis 255 w rozdziale drugim.
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T. Lenartowicz, Listy o Adamie Mickiewiczu, s. 67–70.
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„autentyczny” wizerunek autora Pana Tadeusza, łączący w sobie skrajności – Mickiewicza
przygotowującego się do międzynarodowej misji i jednocześnie pełnego dziecięcej prostoty
człowieka, urzeczonego widokiem grzybów844, których znalezienie i zbieranie jakoś całkiem,
choć na chwilę, przysłoniło wielką sprawę.
Owe

mikrohistorie

zmierzające

do

przedstawiania

chwil

życia

poety,

podporządkowane w pewnej mierze także uchwyceniu jakiegoś rysu jego osobowości, oprócz
modelowanych wizerunków portretowych współtworzyły materię tekstów wspomnieniowych.
Rodziły się z potrzeby rejestrowania właśnie nie wielkich zdarzeń, lecz drobiazgów
związanych z potocznym doświadczeniem poety. Umożliwiały chwytanie drobin życia
ujętych w formę opowieści, a w konsekwencji odkrywanie poety-człowieka.

844

Warto dodać, że Mickiewicz miał zdumiewającą wiedzę o grzybach. Według Wiktora

Baworowskiego poeta wiedział o nich tyle, że mógłby napisać na ten temat książkę W. Baworowski,
Odwiedziny u Mickiewicza Odwiedziny u Mickiewicza, dz. cyt., s. 334.
221

Zakończenie

222

Tematem rozprawy jest pierwszy etap formowania się biografii Adama Mickiewicza
w XIX wieku845. Rozpoczyna go szkic absolwenta liceum Antoniego Małeckiego O życiu i
pismach Mickiewicza opublikowany w 1842 roku – zamyka zaś obszerna, dwutomowa
monografia autorstwa profesora Uniwersytetu Lwowskiego Piotra Chmielowskiego pt. Adam
Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki wydana w 1886 roku.

Faza wstępna kształtowania się biografii autora Dziadów, obejmująca okres od
późnych lat pięćdziesiątych do końca lat sześćdziesiątych, miała charakter kronikarski i
związana była przede wszystkim z gromadzeniem i weryfikowaniem informacji o życiu oraz
twórczości Adama Mickiewicza. Zbierano je z myślą o mającej powstać w przyszłości
„całości biograficznej”. Ową potrzebę porządkowania dokumentów, zwłaszcza listów i
wspomnień, oraz ich wydawania deklarowali świadkowie życia poety: Lucjan Siemieński,
Julian Klaczko, Teofil Lenartowicz. Pierwsi biografowie846 układali materię życiorysową
zazwyczaj w porządku chronologicznym, tworząc szkice zamknięte w ramach „życia i
twórczości”. Świadomość ich fragmentaryczności, głównie z powodu niedostatecznej wiedzy
o biografii i dziełach autora Grażyny, decydowała o nazwie. Sugerowano ich niepełność,
nazywając „zarysami biograficznymi”. Nawet Piotr Chmielowski pisząc już dwutomowe
dzieło o poecie, posłużył się podobnym tytułem, ujawniając świadomość dalekiej niepełności
swej próby wobec rozległości materiałów oraz problemów, przed którymi musiał stanąć jako
biograf i interpretator twórczości Adama Mickiewicza.
Wśród wczesnych prób biograficznych ważne miejsce zajmuje książka pt. Adam
Mickiewicz. Rys biograficzny (1863) Karola Estreichera, którego praca wyróżnia się spośród
innych nie tylko próbą dynamicznego uchwycenia portretu Mickiewicza, ale i rozległą
znajomością jego twórczości; także ambicją nadania jej naukowego rysu, ujawniającego się w
wykorzystaniu aparatu naukowego, również w starannej próbie przedstawienia spisu

845

A. Całek pisała: „Opracowania współczesne nie są tak liczne, jak monografie z końca XIX wieku,

kiedy w ciągu zaledwie piętnastu lat wydali swe książki P. Chmielowski i J. Kallenbach, J. Tretiak
opracował młodość poety, a Władysław Mickiewicz wydał czterotomową opowieść-wspomnienie”.
(Zob.: A. Całek, Pierwsze monografie Mickiewicza, w: tejże, Adam Mickiewicz – Juliusz Słowacki.
Psychobiografia naukowa, dz. cyt., s. 76).
846

Późniejsi biografowie często nie zawierzali swoim poprzednikom, zob. T. Ziemba, Młodość

Mickiewicza. Obraz pierwszych wpływów na rozwój umysłu i charakteru, dz. cyt., s. 36–37.
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kolejnych wydań dzieł Mickiewicza oraz prac o charakterze historycznoliterackim. Rozprawa
Estreichera zwracała też uwagę poziomem refleksji krytycznej oraz dbałością o rzetelność
wykorzystanych materiałów. Toteż dała ona początek naukowej formule biografii,
uwzględniającej życie i dzieło. Tym właśnie torem dwadzieścia lat później podążył
Chmielowski.
W fazie wstępnej formowania się biografii autora Farysa, obok pracy Estreichera, na
uwagę zasługuje zwłaszcza tekst Edmunda Fontille’a Adam Mickiewicz. Rys biograficzny
złożony ze wspomnień i wrażeń. Proponował on inną wersję opowieści o autorze Ballad i
romansów, mającą wybitnie charakter osobisty, z przypisaną tekstowi empatyczną postawą
biografa-przyjaciela. Trzeba podkreślić, że do lat osiemdziesiątych XIX wieku nie powstała
praca, którą jednoznacznie można by było nazwać biografią. Wszystkie mieściły się w
podobnej formule, łącząc życie z twórczością. Czasem z tą różnicą, że w jednych przeważał
żywioł życiorysowy, w innych zaś rozważania o twórczości. Brak wewnętrznej spoistości
owych narracji sprawiał, że wspomnienia odgrywały szczególnie ważną rolę – właśnie
biograficznych opowieści. Jednocześnie wykorzystywano je, by wzmocnić narrację zarysów
biograficznych – niejako dodać im „ciała”, jak rzecz ujął Józef Tretiak. Warto jego zdanie
ponownie przywołać: „Bez Odyńca biografia Mickiewicza byłaby tylko szkieletem”. Tym
bardziej, że ówcześni autorzy nie mieli tej śmiałości, co współcześni, w rozwijaniu
fantazjujących narracji, opowiadających o egzystencjalnym doświadczeniu Mickiewicza.
Obudowywali ów „szkielet” utworzony z faktów dzięki właśnie materii wspomnieniowej,
oczywiście nie tylko Odyńca, ale również Lenartowicza, Niewiarowicza, Chłopickiego,
Brzozowskiego i wielu innych. Widać to bardzo wyraźnie od pierwszych tekstów, mających
tego rodzaju ambicje, choćby Wójcickiego, a skończywszy na książce Chmielowskiego, który
korzysta już w formule początkowej z wielu relacji wspomnieniowych.
Wspomnienia wspierały także rozwój nowych form biograficznych. Choćby
reportażową, która stawała się relacją z podróży do miejsc związanych z Mickiewiczem. Tego
typu cechy mają teksty: Kilka wspomnień z młodości Adama Mickiewicza (1860) Jana
Prusinowskiego, a przede wszystkim Mickiewicz w Śmiełowie (1875) Klemensa Kanteckiego.
Linię reportażową wspierał także Odyniec, który w Listach z podróży zaproponował pewien
charakterystyczny styl wspominania zwrócony ku codzienności. Tym samym stworzył
swoisty model narracji wspomnieniowej, rozwijanej z wielkim powodzeniem w latach
siedemdziesiątych (M. Gorecka, E. Chłopicki, T. Lenartowicz, K. Brzozowski).
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Niewątpliwie do rozwoju tego typu pisarstwa przyczynił się zarysowujący się w
literaturze polskiej realizm wsparty na pozytywistycznym światopoglądzie. Sprzyjał on
zainteresowaniu potocznością i zwyczajnością życia także osób znanych, co oczywiście
wpływało na przeobrażenia w żywotopisarstwie. Biografia Mickiewicza coraz bardziej
„liberalizowała” się; przeobrażała z formy stricte kronikarskiej w zarysy biograficzne,
prowadzące – można by powiedzieć – ku powieści biograficznej. Świetnym przykładem są
fragmenty książki Mickiewicz w Wilnie i Kownie. Życie i poezja (1884) Józefa Tretiaka, który
pierwszy, w tak wyrazisty sposób, posłużył się fabularyzacją. Można by powiedzieć, że
inicjował powstanie nowej formuły – biografii literackiej.
Wraz z rozwojem form biograficznych zmieniał się sposób prezentowania
Mickiewiczowskiego wizerunku. Przede wszystkim przedstawiany był w roli poety
narodowego – patrioty i katolika847, choć powstawały także teksty, które poddawały w
wątpliwość narodowy model jego poezji, ale i postawy (Gołembiowski, Jan Koźmian). Z
kolei w narracjach wspomnieniowych (Fontille, Lenartowicz, Niewiarowicz) preferowano
portret Mickiewicza-człowieka – wzoru do naśladowania.
Książka

Chmielowskiego,

traktowana

przeze

mnie

jako

pierwsza

próba,

podsumowująca wysiłki wielu biografów z lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i
siedemdziesiątych XIX wieku, czyli rodzaj swoistej syntezy – rozczarowuje. Oczywiście nie
w planie faktograficznym. Chmielowski jest pod tym względem skrupulatny. Wykorzystuje
bogactwo materiału. Łagodzi też – co wydaje mi się szczególnie cenne – spory toczącej się od
lat czterdziestych dyskusji nad katolicyzmem poety. Rozwija także refleksję krytyczną nad
847

Jak starałam się wykazać w pracy, do owej roli przywiązywano w XIX wieku ogromne znaczenie.

Wiązał się z tym antagonistyczny sposób przedstawiania wizerunku Mickiewicza: posługiwano się
tonem oskarżycielskim, portretując go jako heretyka (W. Gołembiowski, E. Łubieński, Kajetan i Jan
Koźmian) bądź też dowodzono jego głębokiej religijności (E. Fontille, L. Siemieński zwłaszcza w
pracy Religijność i mistyka w życiu i poezjach Adama Mickiewicza, 1871, także Zygmunt Szczęsny
Feliński w artykule Trzej wieszczowie nasi wobec Kościoła. List otwarty do pana Mariana
Zdziechowskiego (1888) oraz J. Sedlaczkówna Aleksota w książce Adam Mickiewicz, jego życie i
dzieła, Gdańsk 1898).
Wśród prac, poruszających temat religijności Mickiewicza, na szczególną uwagę zasługuje
książka Czesława Pieniążka Mesjanizm i towiańszczyzna w ogólnym zarysie (Lwów 1877), w której
autor starał się przedstawić wizerunek Mickiewicza z różnych punktów widzenia, co pozwoliło mu
odrzucić stereotypowy ogląd religijności poety.
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jego publicystyką, którą przed Chmielowskim niemal się nie zajmowano. Natomiast jego
kryteria estetyczne wspierane przez pozytywistyczny światopogląd, uracjonalniające
romantyczny świat poezji Mickiewicza, a co gorsza decydujące o kryteriach oceny jego dzieł,
trudne są do przyjęcia. Poetyka „rozwichrzenia i chaosu” Dziadów części IV i III ujawnia
kłopoty wielu biografów zwłaszcza z zaproponowaną przez Mickiewicza formą. Nie docenia
się jej nowatorstwa, ale Chmielowski prezentuje tu stanowisko wyjątkowo konserwatywne.
Twórczość poety porządkuje w szczególny sposób: kolejne jego dzieła ujmuje jako etapy w
drodze do doskonałości. Zdaniem historyka literatury osiąga ją Mickiewicz w Panu Tadeuszu.
Trudno zaakceptować ów punkt widzenia i nie tylko dlatego, że romantycy ujawniali
świadomość niemożności osiągnięcia doskonałej formy. Raczej o niej marzyli i za nią
tęsknili, zazdroszcząc Grekom. Trudno zgodzić się z Chmielowskim także dlatego, że kolejne
powstające dzieła Mickiewicza aż do Pana Tadeusza nie były tylko etapem w drodze do
dzieła doskonałego. Zarówno IV część Dziadów, jak i późniejsza III część Dziadów, także
Sonety krymskie, wiele liryków poświadczają genialność Mickiewicza, który za każdym
razem potrafił dla swego dzieła odnaleźć najlepszą formę z możliwych – współgrającą z
tematem zakorzenionym w jego doświadczeniu. Styl myślenia, by deprecjonować to, co w
formie „rozwichrzone” na rzecz klasycznej doskonałości nie tylko zaprzecza romantycznej
estetyce, ale też pokazuje, że racjonalizm Chmielowskiego uniemożliwił mu wnikliwą lekturę
dzieł poety. Narzucając im swój światopogląd, zaprzeczał duchowi romantyzmu. Przykład
Chmielowskiego wyjątkowo mocno uzmysławia, że lektura życia, a zwłaszcza dzieł
Mickiewicza, zawsze będzie zależna od światopoglądu oraz wyobrażeń estetycznych tego, kto
będzie ten wysiłek podejmował. Na marginesie można dodać, że teza historyka literatury, iż
Pan Tadeusz jest zapowiedzią realizmu w polskiej literaturze, wydaje się mocno naciągana.
Warto bowiem pytać, co zrobić z lirycznością tego tekstu, z totalnością metaforyki oraz
baśniowością... Jak je umieścić w ramach realistycznego tekstu? Toteż Chmielowskiego
monografia, będąca w jakiejś mierze podsumowaniem wysiłków dziewiętnastowiecznych
biografów, w moim przekonaniu, nie spełnia oczekiwań. Podporządkowanie twórczości
Mickiewicza kryteriom realizmu, podobnie jak narzucanie klasycznej formy, zaciera istotę
jego twórczości. Wiadomo, że pozytywizm wraz z rozwijającymi się nurtami:
ewolucjonizmem, genetyzmem, psychologizmem, kształtował postawę pierwszego monografa
Mickiewicza – Piotra Chmielowskiego. Ale najgłębiej na wizerunek poety wpłynęła
literaturoznawcy fascynacja realizmem. Ona zadecydowała – można by rzec – o wszystkim.
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Zastanawiając się nad propozycją Chmielowskiego, prawdą wydaje się przekonanie,
że każde pokolenie chce mieć swojego Mickiewicza. Literaturoznawca taki właśnie
wizerunek poety-realisty ofiarował swoim współczesnym. W ten sposób najpełniej
odpowiadał na ich oczekiwania. Na szczęście proces modelowania portretu Mickiewicza nie
został w XIX wieku zakończony. Rodziła się więc szansa na nową lekturę życia i dzieła
poety…
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