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A DAM MICKIEWICZ MÓWI : 

(Urywek odezwy do Rosjan:) ... „Ciągła wojna była zawsze ko
nieczną dla despotów waszych, dla utrzymania ich władzy. Przez 
wojnę odwracali oni uwagę Rosji od bezprawiów, które się we
wnątrz kraju dzieją. Głos. wołających o prawa i wolność głuszyli 
opisami bitew i zwycięstw. W tych bitwach poświęcali na śmierć 
młodzież wofskową, któraby się z czasem stać mogła niebezpieczną 
despotyzmowi; koloniami wojskowymi i obozowym życiem przytłu
m'iali w ludziach wsŻelkie uczucia i nawet wszelką władzę myśle
nia. - W tymże samym celu despoci wasi korzystali ze zdol?yczy; 
z podbitych świeżo krajów brali sobie nowych poddanych na usługi. 
Rosjanie nie mogliby długo być ślepymi narzędziami despotyzmu, 
mają oni pamięć dawnej wolności słowiańskiej, mają uczucia szla
chetności i honoru ... Polityką więc carów waszych było zawsze po
łączenie się z Niemcami dla ugruntowania despotyzmu, i zamiast 
podania ręki braciom Sławianom, jęczącym w obcych kajdanach, 
szukają carowie w obcych kabinetach pomocy dla ukucia kajdan dla 
całej Sławia~szczyzny, dla żywienia nienawiści przeciw Polszcze; 
carowie znając, iż potrzeba wzbudzać niezgodę, ażeby bezpiecznie 
panować, roszczą mniemanie, jakoby wolnośc Polski miała być 

zgubą Rosji. 
.. ... Narody nie mają żadnego interesu gubić się nawzajem. Dzień 

upadku despotów będzie pierwszym dniem zgody i pokoju naro
dów .. ... 

(Urywki z pro.iektu Odezwy do Rosjan. pisanej prawdo
podobnie w r. 1832 na prośbę J. Lelewela i Komitetu Naro
dowego. - Por. A. Mickiewicza : Dzieła Wszystkie, Warszawa 
1933, t. VI, str. 129 i 257). 

* * 
Rządcy francuscy, i mędrkowie francuscy, którzy gadacie o Wol

ności, a służycie despotyzmowi, legniecie między ludem waszym 
i despotyzmem obcym, jako szyna żelaza zimnego między młotem 
i kowadłem. I bici będziecie, a żużle z was i iskry z was lecieć będą 
na kraj świata, i rzekną narody: Zaiste, kucie tam jest wielkie, jako 
w kuźni piekielnej. I będziecie wołać do młota, do ludu waszego: 
Ludu, daruj a sfólguj, bcr gadaliśmy o Wolności. A młot rzeknie: 
Gadałeś inaczej, czyniłeś inaczej. I spadnie z nową mocą na szynę . 

I będziecie wołać do despotyzmu obcego, jako do kowadła głuchego: 
O despotyźmie, służyliśmy tobie, zmiękcz się, a zrób otwór, abyśmy 
sic; skryli od młota . A despotyzm rzeknie: Inaczej czyniłeś, inaczej 
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mówiłeś. I wystawi wam grzbiet twardy i zimny;. aż· bę~zie prze
kuta szyna taka, że jej nikt nie pozna. Rządcy. an~1el.s~y, i 1:1.ędr~o
wie angielscy, nadymacie się z rodu waszego i mow1~1~: ~OJ dziad 
był lordem, a pradziad królem, żyjmy więc w przy.Jazm ~ ~:ew
nymi naszymi, panami i królami Europy; a oto przy]dą dm, .1z bę
dziecie wołać do ludu: Daruj nas życiem, bo nie było w rodzie na
szym ani jednego króla, ani jednego lorda, ani jednego es~wajr.a *). 
A wy kupcy i handlarze obojga narodów, łak.ną~y złota, ~ ~ap1eru 
dającego złoto, posyłaliście pieniądz na zgnęb1eme Wolnosc1, a ~to 
przyjdą dni, iż będziecie lizać złoto wasze, i żuć papier wasz, a mkt 
wam nie przyśle chleba i wody .... 

(Fragment z rozdziału XXII „Ksiąg Narodu i Pielgrzym
stwa Polskiego"). 

* • 
Położenie Europy jest takie, że odtąd staje się niepodobieństwem, 

by jakiś lud kroczył odosobniony po drodze postępu, pod grozą, że 
się sam zgubi, narażając tym sposobem sprawę wspólną. Wrogowie 
ludu w Europie nie przestali działać solidarnie; co chwila czynami 
stwierdzają tę solidarność. Znając lepiej niż ktokolwiek swoje 
wspólne niebezpieczeństwa, teraz bardziej niż kiedykolwiek trzy
mają się z sobą. Taktyka ich polega na używaniu wszystkich sił 
rządowych przeciw każdej z narodowości wyzwalających się zosobna 
i na zgniataniu w ten sposób jednych po drugich i jednych przez 
drugich .... Wrogowie ludu w Europie mają możnych pomocników, 
przez których działają na samo centrum ruchu ludowego .... 

(Fragment artykułu wstępnego „Nasz program" - „Try
buna Ludów", nr z 14 marca 1849) . 

* * * 
Ostatnie rewolucje wykazały pewne prawdy polityczne, które 

odtąd powinny być przyjęte za pewniki, jakoto: Lud, który walczy 
o swoją niepodległość albo o rozszerzenie swoich swobód, ma prawo 
uważać za swoich przyrodzonych wrogów wszystkie stare dynastie 
i wszystkich członków dynastii, choćby zresztą godni byli szacunku 
w swym życiu prywatnym. Ten lud powinien nie ufać wysokim do
stojnikom Kościoła, którzy wszyscy jednakowo są przywiązani do 
kultu absolutyzmu bez względu na to, czy ten absolutyzm jest ma
hometański, czy heretycki, czy nawet ateistyczny. W końcu powi
nien odrzucać współdziałanie arystokratów, a zwłaszcza tych, któ
rzy byli sługami albo doradcami rządów uciskających lud. Gdyby 
tegoczesne rewolucje nie były zdobyły dla ludzkości nic, jak tylko 
te pewniki, byłoby to już wielkim krokiem ku przyszłości. 

(Artykuł z „Trybuny Ludów", nr z 8 kwietnia 1849 r.). 

*) Esquire (czyt.: eskwajr) - dawny tytuł magnatów angielskich, 
także wyższych urzędników i wojskowych. 
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ADAM MICKIEWICZ O SOC] ALIŹMIE: 

Soc j a 1 i z m jest to słowo całkiem nowe. Kto stworzył to słowo? 
Niewiadomo. Słowa najstraszliwsze są t.e, których nikt nie utwo
rzył, a które każdy powtarza. Pięćdziesiąt lat temu słowa re w o-
1 u c j a i r e w o 1 u c y j n y były również neologizmami, barba
ryzmami. Socjalizm pojawił się po raz pierwszy urzędowo w dniach 
rewolucji lutowej w programach ludowych. Nikt nie zna nazwiska 
autorów tych programów ... Stare społeczeństwo i wszyscy przed
stawiciele, choć nie pojęli znaczenia tego słowa, wyczytali w nim 
swój wyrok śmierci... Prawdziwy socjalizm nigdy nie zachęcał do 
bezładu materialnego, do rozruchów i tego wszystkiego, co za tym 
idzie. Nie był nigdy wrogiem władzy. Wykazuje tylko, że w starym 
społeczeństwie nie istnieje już żadna zasada, na którejby można 
oprzeć władzę prawowitą, to znaczy zgodną z obecnymi potrzebami 
ludzkości... Socjalizm nowoczesny jest tylko wyrazem poczucia tak 
starego, jak poczucie życia, wyrazem odczucia tego, co w naszym 
życiu jest niezupełne, obcięte, nienormalne, a wskutek tego nie
szczęśliwe. Poczucie socjalistyczne jest popędem ducha ku lepszemu 
bytowi, nie indywidualnemu, lecz wspólnemu i solidarnemu. To 
poczucie objawiło się z siłą zupełnie nową ...... Socjalizm, jako cał-
kiem nowy, ma nowe pragnienia i nowe namiętności, których pojąć 
nie mogą ludzie starego społeczeństwa, podobnie jak pragnień mło-
dzieńca nie pojmie dziecięctwo ani zdziecinniała starość ..... . 

(Fragmenty artykułu pt. „Socjalizm'', drukowanego w „Try
bunie Ludów·' w nr. z dnia 15 i 17 kwietnia 1849 r.). 

STANISŁAW WITOLD BALICKI 

,,DALEJ Z POSAD BRYŁO ŚWIATA. .. ' 

Nieśmiertelna twórczość Adama Mickiewicza dała narodowi 
pol~
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kiemu najwspanialszy wzór umiłowania sprawy społecznej -
ojczystej i ogólnoludzkiej. Nikt tak głęboko - jak on - nie po
trafił łączyć przeżyć osobistych z losami kraju, zaś losów kraju -
z twórczym postępem ogólnoludzkim. 

Dziś spełniają się marzenia Wieszcza, aby jego „księgi zbłądziły 
pod strzechy". Dziś idee mickiewiczowskie o braterstwie ludów, ha
sła głoszone przez niego w „Trybunie Ludów" o walce z uciskiem 
narodowym i społecznym , stają się własnością milionowych rzesz 
narodu polskiego. W ten sposób najlepiej czcimy Wieszcza". 

Tak powiedział Pierwszy Obywatel Odrodzonej, Ludowej Pol
ski - Prezydent Bolesław Bierut w 150-tą rocznicę urodzjn Wie
szcza, u progu Roku Mickiewiczowskiego. 

W uroczystościach i w codziennym społecznym trudzie upo
wszechniania pełnej i prawdziwej myśli Mickiewicza, nie mogla nie 
wziąć udziału i krakowska scena, mająca najszczytniejsze tradycje 
narodowe, najbardziej w kulcie Wieszczów zasłużona. Scena, no
sząca imię równorzędnej Wielkości, imię poety, którv - mimo, iż 

niechęć i spory często ich dzieliły - najpiękniejszy Mickiewiczowi 
hołd złożył w swej poetyckiej i spolecznej działalności. 

Teatr poprzez „Dziady" ukazywał nam dotąd zaledwie część my
śli Mickiewicza, jego uczucia patriotyczne i społeczne opowiedzenie 
się po stronie uciśnionego ludu wiejskiego. Przy czym często, zależ
nie od realizacji scenicznPj, silnymi akcentami przemawiał osobisty 
ból zawiedzonego w miłości rom;mtyka. Przedstawienie, którego 
dziś jesteśmy świadkami, daje próbę takie~o wykorzystania, niena
ruszonych cięciami czy przeinaczeniami, tekstów Mickiewicza, ukła
dających się w logiczną - zgodną z rzeczywistością historyczna 
i artystyczną - całość dramatyczną, by jak najpełniej także i w te
atrze wyraziła się jego narodowa i ogólnoludzka twórczość, dźwiga
jąca ducha poety i naród polski do międzynarodowej walki o wol
ność i postęp. 

„Poemat dramatyczny", który dziś oglądamy, a orzede wszyst
kim słuchamy, nie jest więc ani rysem biograficznym Mickiewicza, 
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ani wyborem jego dzieł . Usiłuje być syntezą jego ideowej drogi ży
cia, a zarazem drogi narodu. Stąd oparcie się przede wszystkim na 
.,Odzie do młodości" , „Wielkiej Improwizacji", na postulatach Mic
kiewiczowskiego Legionu Polskiego oraz na artykułach poety 
z „Trybuny Ludów". Na tym, co z twórczości poety jest najbardziej 
ogólnoludzkie. 

W „montażu" mówi wyłącznie tekst Mickiewicza. Nie ma ani 
jednego obcego wtrętu . Wiąże poszczególne fragmenty albo mu
zyka, dająca umowne tło historyczne, albo światło, albo uproszczona 
gra aktorów na przestrzeni scenicznej tak z'Qudowanej , że ruch na 
niej symbolizować będzie dźwiganie się w górę . ' 

„Salon warszawski", nieludzkość dziedziców - to sprawy obce 
duchowi Mickiewicza. Akcję główną prowadzi Poeta i Młodość , za
stęp Filomatów i Filaretów, którzy, wierni ideałom mickiewiczow
skim, staną się Pielgrzymami i Rewolucjonistami, walczącymi re
alnie w „armii republikańskiej i $Ocjalistycznej" - jak w liście do 
Józefa Mazziniego, przywódcy ruchu niepodległościowego we Wło
szech, nazwał sam Mickiewicz Legion Polski. zawiazany w Rzymie 
w marcu 1848 roku, - walczącymi o braterstwo ludów przeciw każ

demu despotyzmowi. 
I tylko międzynarodowa solidarność świata pracującego umożli

wia „ruszenie z posad bryły świata", realizowanie socjalizmu. a tym 
samym spełnienie się Mickiewiczowskiej wizji przyszłości, którą 
jako naszą rzeczywistość - dziś przeżywamy i kształtuj emy. 

>Pryskają nieczule lody 
I przesądy światło ćmiące ... 
Witaj jutrz enko swobody, 
Zbawienia za tobą słońce! ... « 

.\a oklodce : Alickiewtcz na li ry m1i· - „wsparty na /uda h u skale" 

Obraz 1-Valenlr,l[O iVa1ikow1cza, 

l\I ó61911 Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul Mikołajska 13. - 2500 - 1928/6/i9 


