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ADAM MICKIEWICZ 
Reprodukcja jednego z portretów z okresu wileńskiego 

(Podkolorowany rysunek Walentego Wańkowicza) 

DZIADY. Jest to naz\visko uroczystości ob
chodzonej dotąd między pospólstwem \V wie
lu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii, na pa
miątkę dziadów, czyli w ogólności zmarłych 

przodków. Uroczystość ta początkiem swoim 
zasięga czasów pogańskich i zwała się nie
gdyś ucztą kozła, na której przewodniczył 

Koźlarz, Huslar, Guślarz, razem kapłan i po
eta (gęślarz). W teraźniejszych czasach, po
nieważ światłe duchowieństwo i właściciele 

usiłowali wykorzenić zwyczaj połączony z 
zabobonnymi praktykami i zbytkiem często
kroć nagannym, pospólstwo więc sw1ęci 

Dziady tajemnie w kaplicach lub pustych 
domach nieda]eko cmentarza. Zastawia się 

tam posrolicie uczta z rozmaitego jadła, 

trunków, owoców, i wywołują się dusze nie
boszczyków. Godna uwagi, iż zwyczaj często
wania zmarłych zdaje się być wspólny wszy
stkim ludom pogańskim, w dawnej Grecji za 
czasów homerycznych, w Skandynawii, na 
Wschodzie dotąd po wyspach Nowego 
Świata. Dziady nasze mają to szczególnie, 
iż obrzędy pogańskie pomieszane są z wy
obrażeniami religii chrześcijańskiej, zwłasz

cza iż dzień zaduszny przypada około czasu 
tej uroczystości. Pospólstwo rozumie, iż po
trawami, napojem i śpiewami przynosi ulgę 
duszom czyscowym. Cel tak pobożny święta, 
miejsca samotne, czas nocny, obrzędy fanta
styczne przemawiały niegdyś silnie do mo
jej imaginacji; słuchałem bajek, powieści i 
p1esm o nieboszczykach powracających z 
prośbami lub przestrogami; a we wszystkich 



zmyśleniach poczwarnych można było do
strzec pewne dążenie moralne i pewne nauki, 
gminnym sposobem zmysłowie przedstawia
ne. Poema niniejsze przedstawi obrazy w po
dobnym duchu, śpiewy zaś obrzędowe, gusła 
i inkantacje są po większej części wiernie, a 
niekiedy dosłownie z gminnej poezji wzięte. 

Powyżsty tekst s:imego poety poprze<lw Część II 
Dziadów, której motto wzięte z Hamleta - dodaj
my - brzm i: „Są dziwy w n'.ebie i na z:emi, o 
których ani się śniło waszym filozofom." 

PRZED 
I PO WYDRUKOWANIU 

«DZIADÓW" 

(W y j ą t k i l is t ó w) 

MICKIEWICZ DO CZECZOTA 

(20,30 grudnia 1822, Kowno] 

Janie! 

Dziś poczta z Wilna; już jest godzina jedy
nasta, listu żadnego nie mam. Może karze
cie mnie za niepisanie. Ale dawno mam wy
mówkę: Co pisać? Przyjeżdżam do was na 
święta, bo potrzebuję przejażdżki, a wy znu
dzilibyście [się] w Kownie; zimą i w mrozy 
musielibyśmy w murach posiedzieć. Po
wieść * wiozę. Dziadów dłuższych ** jesz
czem nie poprawił; ale też niewiele będzie 

poprawy, ledwo w kilku m!ejscach. Nie 
mogłem wszystkiego pokończyć dla złego hu
moru i choroby. Zęby mnie wypsuły się; trzy 
znowu, nie wiem, co z nimi począć; broń Bo
że, rozbolą się i zostanę w Kownie! Jeślibyś
cie mnie do niedzielnego wieczora nie mieli 
u siebie, przyjedźcie kon:ecznie do mnie. Na 
głowę też mocno cierpiałem. Blisko dwóch 
tygodni przeszło bez jedzenia i snu. Teraz 
zdrowszy. 

* Grażynę 
** Drugiej częśc i 



MICKIEWICZ DO CZECZOTA 

(25 stycznia 1823, Kowno) 

Ciekawy jestem, czyli tomik pierwszy dru
kuje się dalej; przypędzać trzeba bardzo Za
wadzkiego. Dziadów część większą odeszlę; 
nic nie umiałem poprawić. Gdyby nie opła
kane obowiązanie się do druków, poszłyby 
one pod czerwone sukno. W samej, rzeczy 
lepsze o nich miałem wyobrażenie, nim teraz 
czytać zacząłem. Ale cóż robić? Nie bierz te
go za przesadę lub fanfaronadę, ale jestem 
przekonany, iż oprócz ballad reszta jest za 
wczesna i jeśli dłużej pożyję, będą mi kłuć 
w oczy te szpargały; ale powtarzam: cóż ro
bić? Odeszlę więc pod prasę. Do części dru
giej nie staje kilku wierszy w dorobionym 
kilkunastowierszowym przejściu*, a i te 
trudno mi dorobić; tak muza daleko uciekła, 
a Zosi ** żadnej do natchnienia nie mam. 

A co się tycze Zosi, muszę ci uczynić jed
no wyznanie. Ów obrazek Karusi w Dziadach 
jest zrobiony podług tego, co o niej Tomasz 
powiadał. Zmieniłem imię tylko dla rymu, 
bo wiesz, że ideał Karusi jest cale inny, i 
zachowuję go na inne miejsce; jeśli więc je
steś w poetyckim humorze, daję ci pozwole
nie, owszem proszę, restituere textum; od
mień imię i stosownie do tego przyjdzie po
dobno jeden czy dwa wiersze przerobić; tobie 
udać się teraz powinno! 

MICKIEWICZ DO CZECZOT A 

(1 / 13 lutego 1823, Kowno) 

Kochany Janie! 
Zawczora nie miałem czasu pisać do ciebie, 

wyprawiając list do Tomasza i posyłkę do 
Morica. Dziady musiały już dojść ciebie. 
Zdziwisz się, nie znajdując żadnych popraw. 

* Mowa 1tu o pierwotnej, krótszej formie Upiora 
•* Prqtyk do Zosi ,MaJewiskie j , muzy Czeczota 

Chciałem szczerze uczymc Je znośniejszymi, 

ale mi niepodobna przenieść się duszą w one 
czasy, kiedym je pisał. Stąd przewiduję, jak 
ta poczwarna kompozycja wyda się innym. 

Tymczasem napisałem kilkanaście strof ni
by to prologu pod tytułem Upiór. Nie mogę 
teraz na czysto przeprowadzić. Czekam więc 
poczty poniedziałkowej . Dziady, jak są, 

przepisz i oddaj Lelewelowi; obaczymy, co 
każe koniecznie poprawić . Już zdecydowano, 
że część pierwsza do tego tomiku wygotowa
na być nie może. 

MICKIEWICZ DO CZECZOT A 

(8/20 lutego 1823, Kowno) 

Janie! 
Według obietnicy jedzie Upiór. Kiedy w 

niedostatku dawnych bogów Muza obcuje z 
diabłami, nie dziw, że się tworzą podobne 
monstra. Ja, ponieważ wydałem wyrok o 
dawniejszych płodach, o tym ogonie nic nie 
powiem; nie masz tu nawet ani piersi ogniem 
buchających, ani oczu zapalonych, bo tylko 
ogon. Ty, Janie, jeden z tych, którzy najle
piej tego upiora zrozumieją, znajdziesz w 
nim interes; innym przyda się do zrozumie
nia reszty, na koniec jest to ostatnia podob
na robota w tym rodzaju - przynajmniej na 
długo. Co się tycze waszej protestacji prze
ciw zdaniu o Dziadach , jesteście dobrzy 
przyjaciele ojca, który ledwie nie wierzy po
chwałom tak hojnie dla dzie[c]i sypanym. I 
prawdziwie jeden monolog w Dziadach daw
niej zrobiony i całe drugie mniejsze Dziady 
nie są szpargałem. 



CZECZOT DO MICKIEWICZA 

(18 lutego (2 marca) 1823, Wilno] 

Dziś króc:uchno . Lelewel tego jest zdania 
i żądania, aby to porównanie do c a ł u n k u 
zupełnie wyrzucić , ile że nie przerywa cią

gu. Od tego miejsca : I n n e g o t r ze b a 
wywodu aż do słów Pustelnika: N ie 
wierzysz? S pyt aj gałązki cy
p r y s u! Jeśli byś co chciał koniecznie dla 
przekonania księdza mówić i wywód jaki lub 
porównanie zrobić, to zrób i przysyłaj pręd
ko lub zapowiedz zaraz pier[w]szą pocztą, że 
przyszlesz; inaczej wstrzymywałoby to roz
poczęcie druku, które się koło przyszłej roz
pocznie niedzieli. Zresztą wszystko dobrze, 
wszystko ujdzie. Tylko jeszcze w Upiorze 
trzeba te koniecznie poprawić wyrazy: 

Lecz do zbawienia ten środek jedyny. 
Taka zrządzeniem najwyższym pokuta 

et ~ . 

a to dlatego, że jest wiersz: 
Podobno zabił sam siebie. 

Zabijać się więc co roku nie jest to droga 
do zbawienia u teologów. A teologi mocno 
się teraz za swoje rzemiosło wzięli. Tak tedy 
postaraj się tę zwrotkę odmienić lub można 
ją nawet wyrzucić; nic także defigurować 

nie będzie. Musisz pamiętać , dlatego ci nie 
wypisuję. Tu także zapytam się, w 4-tej czę
ści jes t: 

Wtencrns zagrzmi bohater, dobywa 
szkarłatu 

Przez wielkie czyny i przez większe 
zbrodnie, 

I z pastuszego kija robi berło światu 
etc. 

Coś tu te d o b y w a s z k a r ł a t u nie 
jasno, tak Jakby miało znaczyć : wdzi e wa, 
z d o b y w a s z k a r ł a t. Czy nie pomyłka, 
czy n~e : d oby w a buł at u, n:e szkarłatu? 

MICKIEWICZ DO CZECZOTA 

[26 lutego (IO marca) 1823, Kowno] 

Kochany Janie! 
Tak się zbałamuciłem twoimi ostatnimi za

pytaniami, co się tycze tekstu Dziadów, że 

nie mogę zgadnąć, które z moich listów do
szły, które zginęły czy błądzą jeszcze. Widzi 
mi się, że pod jedną kopertą wysłałem zgryź
liwą ową krytykę ballady Edwarda i odpo
wiedzi względem popraw Dziadów. Lecz że 

powtarzasz zapytania, dla bezpieczeństwa 

odpowiedzi powtarzam. Pozwoliłem wyrzucić 
owe porównanie ca ł u n k u , jak się pozwala 
oko wyłupić, aby głowę ocalić . Pozwoliłem 
wyrzucić ową strofę z Upiora bez wielkiej o 
nią treski . Co się tycze gałązki kas z ta
n u, można poprawić na: cyprys u. Do
b Y w a szk ar ł a tu zostać się musi, jest 
to zamiast zdobywa, chce zdobyć. 
Nieszczęśliwy wiersz, ale nie umiem go po
prawić, chyba : Drze si ę do szk ar ł a tu; 
jeśli sam nie znajdziesz co lepszego, wez
wawszy na pomoc Edwarda, tedy zostawcie: 
Drze się do szkarłat u. Nb. buł at u 
tu nie można, bo nie będzie sensu. 

[ .. . ] Oznajmij mnie, jakim porządkiem i 
formą idą matryce. Naprzód ma być Graży
na , po niej Noty historyczne, dalej tytuł 

Dziadów na ćwiarteczce, jak w pierwszym 
tomiku Ballady i Romanse. Na tej samej 
ćwiarteczce, odwróciwszy, Upiór, potem na 
prawej stronie: Dziadów część druga, na le
wej przemowa bez tytułu, tylko po prostu 
zacząć od wyrazów przemowy. Żebyś lepiej 
zrozumiał, przyłączam wzór na to. Jeśli 

pierwszy tomik wydrukowany, przyszlijcie 
mnie egzemplarz albo dwa. Z drukowaniem 
prenumeraty wstrzymać się, bo muszę kilku 
prenumeratorów przypomnit-ć i wyszukać. 



ZAN DO MICKIEWICZA 

[13/25 maja 1823, Wilno] 

Adamowi Tomasz zdrowia i pomyślności. 

Często siebie zapytuję i nie mogę znaleźć 
odpowiedzi: Dlaczego między nami tak nie 
częsta i tak trudna korespondencja? Dlacze
go już nie umiemy zwierz3.ć się nawzajem, 
zamieniać myśli i uczucia, a przez to ściskać 
węzły przyjaźni, którymi nas przypadek czy 
niebo l!lmyślnie połączyło? Dlaczego już nie 
śmiemy ani żądać, ani dawać, ani przyjmo
wać rad, przestróg i filozoficzniejszych uwag 
i nauki naszej postrzeżeń? Dlaczego nawet 
niegdyś tak miłe brednie do teraźniejszych 

listów nie przystają? Dlaczego i dlaczego ... 
[„.] Dowiaduję się, że Edward przyjechał; 

przecież nie wiem, czyli się z nim obaczę, 

pakuję się i czasu nie mam, a jeszcze kilka 
listów pisać muszę. Bądź zdrów! Teodor nie 
jedzie na wizytę, lecz z Chlewińskim wypra
wiony jakiś pan Chomiński, który Fedrę czy 
coś tłumaczył. Wawrzyniec* unosił się nad 
drugą częścią Dziadów i tak chwalił, że aż 

mnie żenował; zarumienić się musiałem. 

Trzeba wiedzieć, że panią Jakubowską mam 
w podejrzeniu; wiele tu paplanin nawet w 
gminie zostawiła. Nierzadko się spotkać z 
rozwiązaniem różnych zagadek w twoim 
dziele, które się dają czytać. 

WALERIAN KRASIŃSKI DO CZECZOT A 

[Warszawa, 8 czerwca n.s. 1823 r.J 

Drugi tom Mickiewicza narobił tu wiele 
hałasu. Klasycy gniewają się bardzo na Dzia
dy i chociaż nie mogą mu odjąć niepospoli
tej imaginacji, powiadają, że za mało jest po
rządku etc. etc. Przeciwnie zaś romantycy 

• Puttkamer 

„ 

znajdują geniusz twórczy, a kobiety płaczą 

nad ukochanym Upiorem, wszyscy zaś się 

pytają i ja także, dlaczego w Dziadach 2-ga 
i 4-ta część, a 1-ej i 3-ciej nie ma? Czy to 
Upiór ma służyć za pierwszą część, ale gdzie 
się podziała trzecia? Co się stało z duchem, 
któremu guślarz nie mógł dać rady etc. etc. 



Franciszek Salezy 
Dmochowski 

W OCZACH 
PSEUDOKLASYKA 

Dziady część czwart'.I jest to utwór, który pc.
dobnego 9ob'e n:e miał i zapewne mieć n! e będ z :e. 

Ten w:ersz Mickiewicza najwięcej znalazł przec:w
ników, lecz za-razem znalazł Ji.cz.nych i zapaL:mych 
w ielb,cieli. W nim autor rozwinął całą swoją zdol
nosc, w n:m s:.ę najw: ęcej oka z.al poe~ą! - Aby 
zrozum i eć to pcE:na, na leży s:ę zwrócić do dwóch 
poprzedzających . 

. W w:i·erszu pt. Upiór w ystawia M:ck:ewicz mło
dzi eńca , któr y, nieszczęśliwą m:ło ś c:ą do rozpaczy 
przywie ::lz.iony, ży c:e s:ib:e .c::lebrał, a po zgo:i :e 
skazany został, aby coroczn ie w dni zaduszne p o
wstawał z grobu i odwiedzał miejsca, w których 
s:ę t ej winy dopuścił, osobę , która go do n iej przy
wiodła, i zabójstwo .samego sieb ie ponawi ał. 

W Dziadach w części dr.ug:ej tęż samą .i sfotę 

wprowadza autor, która wychodząc z grobu z ro1.

dartą p'.ersią staje przy pasterce, niegdyś kochance 
swojej, przez żadne zaklęci,a, żadną ofiarą nie po
rusz.ona, milcząca za nią .s:ę o::ldaJ.a. 

W części czwartej Dziadów upiór ten przychodzi 
do księdza ruS1k:ego, 
który był przeciwny 
przez pospól'stwo 
szkod1iwy zabobon. 

niegdyś swojego nauczyoie1a , 
obcho::lzeniu święta Dziadów 
starał s·ię je wytęp:ć jako 

Mowa jego nie ma na pozór związku i wydaje 
się być mową obłąkanego człowieka, lecz wszyst · 
kie jego słowa zwracają s:ę do tej namiętności. 

· która przywi·odła go do odebrania sobie ż)"c i a, 

w,szy.stkie są przypomn ien iem uczuć, rozkoszy i 
c.ierpień przeszłych. N•'.e wiem, czyli któremukol
w iek autorowi 1usitępuje Mickiewicz w oddaniu 
u111iesień ci zapału miłości . Ileż w tej części Dzia
dów znajduje rsię poetycznych obrazów, wielkich 
i nowych myś1i! Jak mocno zajmuje obraz ostat
niego pożegnania s i ę z kochanką! Jak bolesne czyni 
wrażenie przybycie teg·o n i eszczęśliwego po długim 

t 
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odda leniu do ojczystej zagrody, którą zastaje opLl
szczoną, a .tę, której 1swoje serce i całe i.9tn:en>: e 
poświęcał, wchodzącą z innym w związek małżeó
ski! - Lecz muszę ograni czyć 1s i ę w w yl,ic1:an iu 
s1:czegółów, gdyż n ie ma prawie jednego wiersza, 
jednej myśli , która b y n ie nosiła cech y wyższego 

tal entu ,i n :e była godn ą wspomn ien ia. - Ze !ogól
ny pom:-·s ł Dziadów j est n a dzwycza jnym , a n awe t 
dz ik im, że w czytan iu n ieu sta nne przenoszen ie s: ę 

od myś l1i d o myśli zupełn ie 1sobie przec:wnyc'h 
utrud ;rn umysł , że mógłby by ł a utor też sam e pięk

nośc i 1sz c zegóło,we um'ieś0: ć w dzi e,Je ltworząc)"m re
gularniejszą całość, wszyscy 1S1i ę n a 'to z.godzili. Ale 
czyliż dlatego mamy potęp i ać Mickiew :cza , mam y 
być n ieczuli na jego zalety? K fo chce spraw'.e::IL
w ie ocenić autora , t en nigdy przec:1w n ie:nu iść n ie 
powinien; trzeba p o'S1t awi ć 1s i ę w jego m::ej1scu, w y
rozumieć, jaki mi·ał ce-! , ri wybadać, czyli go osiąg
nął. Jeżeli tego dokazał , j-eżelii zajął wyobraźnią 

i serce wzruszył , nie pytajmy go 1s'ę , d laczego t ą , 

a nie inną poszedł dro.gą. 

Wyjątek powyższy pochodzi z rozprawy pt. Uwagi nad 
teraźniejszym stanem, duchem i dqżnościq poezjt poL· 
sklej, drukowanej po raz pien,·szy w roku 1825, „Biblio
teka Polska", tom I. - Tytuł od redakcji. 



Maurycy Mochnacki 

NAJPIĘKNIEJSZY TWÓR 
MICKIEWICZA 

Podróżni opisują napowietrzne omam iania w 
Eg ipcie 1i na pustyni 1libijskiej. Sł awne są te feno
mena ! Bywa n ieraz w Eg ipcie, że z rana i ku w ie
czorowi za wzniesieniem się lub zajściem słoilo 

dalekie pła•szozyzny, w iejskiie osady, cały krnjobra z 
na około inny kształt , niżeli zwykle, przybiera. 
Okolica w ydaje się 11'altenczas ja k obszerne jezii'o
ro, - .wiosk i zdają .si ę ibyć wyspami. Płyn ,szildany 
przezroczy.Sty widokres oblewa , gdz ie s: ę rzeczy 
ziemskie dwoją, itroją. Po kilka godzin trwa to ja
w isko. - Czyż duch ludzki na 1swoim w idokres:e, 
w swoim powi etrzokręgu , takich widzeń nie m ie
wa? Czyż w tej optyce f a n t a z j i nie postrzegamy 
niek iedy itego wszy.stk·iego , 1co s i ę koło nas dzieje 
w naturze, w 1społecznośc i ? A poeta li r yk , me
lancholijny ro.zmyślacz , f ilozof 1czyż n ie mam i n·a1s. 
nie zachwyca tą czarod zie}ską, !1'a.powietrz.n ą, albo 
gdy wzrok •swój obróoi w przec'.wległą stronę, ito 
i podz iemną władzą ifantazji naszego ducha? Znam 
tak iego poetę , r.odaka. Znamy g.o wszyscy. lPrze
biegnę jego po·wieść, 1smu.tniejszą jesz,cze 1i boleś

niej rot:dzierającą dwszę , niżeli Maria MaJ.czewskie
go. - N ie ·wiedzi eć , gdzie s i ę .to działo; na .tym też 
n ic nie zależy. P.ustelnlik , ksiądz , dzieci - otóż Qlso
by, k1tórym a utor poruczył główne role. 'Ni·epo
cze·sny, cichy domek na wiejskim ustron1i u , - to 
scena jego poemaitu . Nie jest ,fx> jednak 1Siel1anka . 
Pozbierawszy r ozrzucone ułamki tego utworu , moż
na by je złożyć w całość dość naturalną , prostą. 
Młodzen i ec tkJ.iwy, namiętny, z żywą, ognistą ima
ginacją , - piękna kobieta, lecz próżna, •w ietrznica , 
bo komu innemu swą rękę oddała, bla•sk i m ien ie 
przenosząc nad szczęście koeha nk•i, - w końcu 

rozpacz, samobójstwo, skutk i zawiedzionej , płom ie

n i•stej miłośc i : - taka jest treść czwartej częfoi 

Dziadów. A zatem także rozerwanie ŚWiiętych 
zw.iązków, choć nie ślubowanych przed oMarzem , 
i także jak w Marii zgwałcenie praw natury. fę 
r zecz związał pceta z obrządk iem sięg·ającym po
gańskii oh czasów, kióry pospólJS1two wiel1u oko.Jic 
Li·twy, Prus i Kurlandi1i obchodz i ło potajemn ie na 

dniu zadusznym ku czci zm·arłych, w pustkach, ka
plicach, zrujnowanych cerkwiach. - Uroczy:sbość ta 
za·leżała na 1przyzy waniu duchów. Guślarz czy gę

ślarz sprnwował czarnoksięsk i obowiązek. ściągni.o
ne rotą wyrzeczonego przezet'l zaklęcia, po zawar
ci.u drzwi ·i 'Okien , jaw i ły s i ę w:dma. kaźn i ą n ie
pokoju dręczone, obłędne w ·h ierach i•i bezcielesnych 
jestestw duchy między niebe;n i ziem i ą, kitór yah 
cierpieniem za przeszłe winy na świecie, skoro ani 
mod-btwa , •an i ofiaro.wane n ie pomagały przysma k ', 
wówczas <sprawca obr zędu ·Odganiał je krzyże:n 

Pat'lskim w imię Ojca, Syna , Ducha. Na taką uro
c z j"!stość przybył także ów nie~zczęśL1wy mł::dzian, 

kitóry 1Sobie z rozpaczy życie o·djął , kitóremu z ta
jemnych zrządzeń przypadło, żeby r ek rocznie 
wstawał z grobu i ponawi ał na sob:e wykonaną 
zbrodnię. Myśl poetycka! Ale tylko w,Ielkii poeta w 
tym w ieku n iedowia rstwa 1i ws.trętu do zab:ibonów 
mógł osnuć poema na .tak·!m szczątku 1staryoh po
dań łatwow:ernej prostoty. Nikit p:ękniejszego od 
czasów Julii Szekspira nie określił obrazu! Nikct ze 
spółczesnych M ick :ewic~a n ie przemówi ł namięt
n ie}szym, ogni·stszym językiem m i ł·ości; n ikit moc
niejszym urokiem nie zaczarował i nie podbił pod 
posłuszeństwo poetyck iej wiary, rozumu ,i imagi
nacji !swoich czyitel rni ków!! - Tu czwarta część 

Dziadów jest właśc iwie drugą części ą i dokończe

niem W ertera Goet•hego. Bo tak1im jak ów upiór 
z rozda ritą piers ią , jak ów obłąkany ipu·steLn ik w 
mieszkan iu ks:ęd zia , n iegdyś ·swego nauezyciela , z 
tą rozpaczą na duszy, z .tą bo'leśc i ą na sercu, z tym 
melanc.h•olijnym, pochmurnym, fant:a•Sltyckiim wej
rzeni em na prze;.>zło ść i naturę, nie kto ·inny mógł
by być 'tylko kochanek Karoliny , wywołany z gro
bu, - jeżeh , rozciągnąwszy nić cierp ień ?tego zapa
leńca. wysta·wić sob ie zdołamy, j•akby mów,'!, czuł , 

ro zmyśJał i dumał po śmierci . 

„Z męską godnością n:eah 1się uśmiecha Polak -
'lak pisze Kaz. Brodzińiski w \S'woim Pamiętniku -
gdy mieszkan iec Tybru albo Sekwany twardym je
go język 1na zywa. Z wewnętrzną przyjemnośc ią , z 
powagą :dojr z;ałemu mężowi iprzyzwoi1tą niech ·słu

cha cudzoziemca, .gdy 1się 111ad jego wyrazami jak 
n iewi·eści·uoh nad podniesieniem st>arożyitnej zbro i 
mocu.je, gdy języka jego jak d ziec i ę p i e ściwie wy
mawiać s ię uczy. " - A dalej : „póki męstwo w na
rodzie nie wygaśnie, pók·i obyczaje nie znikczem
nieją, póty n ie zapierajmy · s i ę owej twardośc i ję

zyka. Ma on i w niej swoją harmon i ę, ·swoją 

śpiewność , ale jes.t to szum odwiecznego , rozłoży

stego !dębu , nie poświ1st chwastu, który z•a każdym 
pol'o:tem 1wiart.ru zgina się 1ub łam ie •i cienkim ,tylko 
odgłosem jęczen i a wydaje". - To postrzeżen: e we 
względzie języka poliskiego odnieśmy du Grażyny. 

Nigdzie 'bowiem właściwszego przys·tosowan ia mieć 



nie może. Twardy jest styl tej po·w iesci jak żelaL:1a 
zbroja, ahropowaity jak chrzęst iej zbroi, k iedy n i ą 

a :Jne potrząsają ramiona , o.stry jak na 1s taryoh 
obrazach fozjonom ie r ycerzy, a tak dz:k i i malar
ski, jak były d zi kie i leś ne serca mężów pogań
skiej jeszcze Litwy i pancernych mnichów, co ich 
chrzaili 1i mo rdowial i. Naś ladowcza .te j mowy !har
:non ia, ·strojnej własnym wdz ięk iem, myśl czy tel
n ika obraca ku 1ow yim czasom. k'edy s :ę d z '. ać mia
ła rzecz poematu; 1stawia nas niejako wśród ludu 
L :.tawora i oprowadza po wewnętrznych jego zam
ku komnatach. Je•st że ·co pierwo.tworn:ej szego w 
syistemie poeitydk iej na szej Ji.teratury albo co by 
śo: ś lej sp o·w inowacone było z d a leką prze szł ośc i ą. 

której ech-o tak donośnie, tak iwyraźnie grzm:, 
brzmi, odoij·a s'. ę w .samyim wysłow ieniu? - Ko
loryit styl'U, n amiętno śc i, uczuć w czwartej części 

Dziadów jest pośm i ertny , jak.by za farb:iwany tyn
k.iem myśli nam iętnego wywołańca grob:'.>w, tuła

cza martwydh km.in. Jest to styl rozpam '. ętywań 

up iora , a styil Grażyny na k•ształt rdzy pokrywają
cej sprzę t ryceriskii •starego wieku. Jeż·eli przypuśc i 

m y, że pewna różno ść zaahod ZJi m'.ędz:> p o ezją i 
s21tuką artysty, między re a 1 i z mem i i d e a I
n •Ością (cco '2ldan iem moim ni e p odpad a zaprze
czen iu), rzec b y można , zaw;sze jednak z bacznym 
względem ·na właściwe znaczcn: e tycih w y raz.ów, 
jakoby iCZw:ar.ta .część Dzi adów był a 1tworem poety 
a Grażyna ·tworem obrazowego sztukm i•strza. -
Przynajmniej ,w ielka zgodność wykładu ku nsztow
nego z treśc:ą, z.godność .i to samość kolory tu '!. 

wewnętrzną i.stolą rzeczy iw jed.nym i drug im przy
padku zdają ·s:ę pop : erać o mn ieman:e i upoważ
n iać <lo takiego sądu. 

Te są dwa, zdaniem mo im , najp'. ękniejsze rt wory 
M icki ew i •Cz a, w .których p oetyck i i a!"t ystow
ski "ta.lenit tego 1wielkiego .szitukmiistrza na jokazalej 
zajaśn i ał. Mn·iema11Jie powiszeohne przyznało p ierw
szeństwo przed nimi Wall enrodowi . Ja inaczej są

dzę. 

Jest to fragment wyjęty z pracy Maurycego Mochnac
kiego pt. O literaturze polsk!eJ w wieku XIX ogłoszonej 

po raz pierwszy w roku 18~0 . - Tytuł od redakcJi. 



Adam Mickiewicz 

ROMANTYCZNOŚĆ 

Melhtnks, I see .„ Where? 
- In my mind's eyes. 

Shakespeare 

Zdaj,e mi się , że widzę„. Gdzie? 
Przed oczyma duszy mojej. 

Slucha j, dz ieweczko! 
- Ona nie słudha -
To dzień biały! to miasteczko! 
Przy tobie nie ma żywego ducha. 
Co tam wkoło siebie chwytasz? 
Kogo wołasz, z kim się witasz? 
- Ona nie słucha . -

To jak martwa o.paka 
N.i e zwróci w stronę oka, 
To strzela wkoło oczyma, 
To 1s i ę łzami zaleje; 
Coś niby chwyta, coś niby trzyma; 
Rozpłacze ·s i ę i zaśmieje. 

„Tyżeś to w nocy? to .ty, Jasieńku! 
Ach! i po śmieroi kocha! 
Tutaj , .tutaj, pomaleńku , 

Czasem wsłyszy macocha ! 

„Niech sobie słyszy, już nie ma ciebie! 
Już po 1wo.im po·grzebie! 
Ty już umarłeś? Achli ja się boję! 
Czego się boję mego Jas]eńka? 

Ach, to on!' ·lica twoje, oczk i twoje! 
Twoja .biała sukienka! 

,.I sam ty b i ały jak chu sta , 
Zimny, jakie zim m1e dłon i e! 

Tu taj połóż , tu na łon i e 

Przyciśnij mnie, do l!lst 'ust a! 

„Ach , jaik tam zimno mu si być w grob!e! 
Umarłeś! .tak , dwa lata! 
Weź mię, ja umrę przy tob ie, 
Nie lubi ę świata. 

„Żle mnie w złych ludzi tłum ie, 

Płaczę , a oni szyd zą; 

Mówi ę , nikt n ie rozum ie; 
Widzę , oni n ie w i dzą! 

„Śród dnia przyjdź k ied y„ . To może we śn ie? 

Nie nie„. trzymam ciebie w ręku. 
Gdzie zn ikasz, gdzie, mój Jasieńku! 
Jeszcze wcześnie , jeszcze wcześnie! 

„Mój Boże, kur s i ę odzywa, 
Zorza błyska w ok ienku. 
Gdzie znikłeś ! ach! stój , Jas ieńku! 

Ja nieszczęśliwa' '. 

Tak się dziewczyna z kochankiem p i eści, 

B i eży za n im , krzyczy , pada; 
Na ten upadek, na głos boleśc i 

Skupia się ludzi gromada. 

„Mówcie pacierze! - krzyczy prostota -
Tu jego dusza być musi. 
Jas!o być musi przy swej Karu S>i , 
On ją kochał za żywota! " 

I ja to słyszę , i ja tak wierzę , 

Płaczę i mówię pac ierze. 
.,Słuchaj, dzieweczko!" - krzyknie śród zgiełku 
Starzec, i na lud zawala : 
„Ufajcie memu oku i szkiełku, 
Nic tu nie widzę dokoła . 

„Duchy karczemnej ,tworem gawiedz·i, 
W ·głupstwa wywarzane kuźn i. 

Dziewczyna duby ;smalone bredzi , 
A gmin rozumowi bluźn i" . 

„Dz..iewczyna czuje, - ·odpow.iadam skromn ie -
A gawiedź wierzy głęboko; 
Czucie ·i wiara si-lniej mówi do mnie 
Niż mędrca 1szki·ełko ~ oko. 

„Maritwe znasz prawdy, n ieznane dJ.a lud.u , 
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce; 
Nie z.nasz prawd żywych , nie obaczysz cudu! 
Miej serce i pa1trzaj w serce! " 



Adam Mickiewicz 

KURHANEK MARYLI 

ROMANS 

(myśl ze śpiewu litewskiego) 

Cudzy człowiek , Dziewczyna, Jaś, 
Matka, Przyjac i ółka 

C U D ZY C Z Ł O W I E K 

Tam u Niemnowej odnogi, 
Tam u zielonej rozłogi. 
Co to za p'.ękny kurhanek? 
Spodem uwieńczon, jak wianek , 
W maliny, ciernie i głog i ; 

Boki ma strojne murawą, 
Głowę ukwieconą w kwiaty, 
A na n'.ej czeremchy drzewo, 
A od n iej idą trą drog i: 
Jedna droga na prawo, 
Druga droga do chaty , 
Trzecia droga na lewo. 
Ja tędy płynę z wiciną, 
Pytam się ciebie, dz;iewczyno, 
Co to za piękny kurhanek? 

DZIEWCZYNA 

W całej ws·i pytaj s:ę , bracie, 
A cała wieś powie tobie: 
Maryla żyła w tej chacie, 
A teraz leży w tym grobie. 
Na prawej stron ie te śladki 
Ubite nogą pastuszka; 
To jest drożyna jej matki. 
A stąd przychodzi jej drużka. 
Lecz oto błysnął poranek , 
Przyjdą oni na kurhanek; 
Ukryj s : ę tu za stos łomu , 

Sam ich posłuchasz n iedoli, 
Własne twe oczy zobac:ćą. 
Patrz \V prawo ... idzie koch<1nek, 
Patrz , matka idz ie z domu. 
Patrz w lewo, przyjac iółka. 

Wszyscy i dą .powol i 
I niosą ziółka, 
I płaczą. 



JAS 

Marylo! o tej porze! 
Jeszcześmy się n ie wid?.:eli, 
Je'Szcześmy się n!e śc isnęL 

.Marylo!' zaszło zorze! 
Tu czeka twój koehanek, 
Czy ty przespałaś ranek , 
Czy na mnie zagniewana, 
Ach, Marylo kochana! 
Gdzież s:ę 1ty cto,tąd kryjesz? 

Nie , nie przespałaś ranka, 
Nie gn iewasz s i ę na J an ka, 
Lecz nie żyjesz, nie żyjesz! 
W i ęz,i c i ę .ten kurha nek, 
N ie ujrzysz już kochanka , 
Nie ujrzy cię kochanek! 

Dawniej , kiedy spać szedłem , .t ym słodz i łem 
chwile, 

Ze skoro się obudzę, obaczę Mar:v"lę. 

I dawniej spałem mile! 
Teraz tutaj spać będę od lud z'. d a leki, 
Może ją we śnie ujrzę , gdy zamknę p:nv:ek.i; 

Może zamknę na w ieki! 
By lem ja gospodarn y, gd y byłem szczęśkwy; 

Chwalili mię sąs i edzi , 

Chwal· i ł mię ojciec siwy. 
Teraz <;i ę ojc iec b '.edzi, 
A ja n i ludziom, ni Bogu! 
Niech ziarno w polu p rzepad n'.e, 
Niech gi n ie siano ze stogu , 
Niech sąsiad kopy rozkradnie, 
N i·e·ch ,trzodę wyduszą .wilki! 

Nie mas~~, nie masz Mar ylk i! 
Daje mi ojc:ec ohaty, 
Daje mi sprzęt bogaty; 
Bym wzią ł w d:im go.spo:iynię, 

Namawiali mię swaty. 
Nie rna.sz , n ie masz Mary li! 

Swa.ty ni e namówi·l i. 
Nie mogę - nie - nie mogę ; 

·w iem, ojcze, co uczynię , 

Póidę w daleiką drogę , 

Więcej mię n:e znajdz:ec ie. 
Ch·oćbyfoie i szukali, 
N ie .będę j llż na świeo:e , 

Przystanę do Moskal i, 
Zeby mię wraz zabili . 

Nie masz, n ie m asz Maryli! 

MATKA 

Czemuż ni e wstałam z rana? 
Już w polu pełno ludzi. 
Nie masz c i ę, nie masz, kochana 
Marylo! któż m ię obudz•i! 

Płakałam przez noc całą , 

Zasnęłam , k :edy dniało. 

Mój Szymon gdzieś już w polu , 
Wyprzedz i ł on świtania, 

Nie budził mię, mojego J.i tując s:ę bolu, 
Poszedł z kosą bez śniadania; 
Koś ty dzień cały, koś sob'.e, 
Ja tutaj leżę na grobie. 
Czego ż mam iść do domu? 
Kto nas na obiad zawoła ? 

Kto z nami 1s i ądz ie u stola? 
Nie m asz, ach, n ie masz k:imu! 

Pók :śmy m ieli c:ebie, 
W domu było jak w nie.o :e. 
U nas i w ieczorynk i, 
Z całej wsi chłopcy , d ziewk i, 
Najwese·lsze zażynki, 
Najhuczniejsze dosiewki. 
Nie masz cię! w domu pustynie ! 
Każdy, kto idzie, minie. 
Za wiasy rdzewieją w sieni, 
Mchem s:ę dziedz in iec zieleni: 
Bóg nas opuścd, ludzie opu ści l i , 

N ie masz, n:e masz Maryli! 

PRZYJACIÓŁKA 

Tutaj , bywało, z ranku 
Nad ·wodą sob ie sto im , 
Ja o two'.m kochanku , 
Ty mn ie mówisz o moim. 

Już więcej z sobą ·nie będ z. i em mów:li. 
Nie masz, nie masz Maryl!! 

Któż mi zw:erzy s i ę szczerze, 
Komuż 1si ę joa powierzę? 

Ach , ;gd y z tobą , kochan:e, 
Smutku i .szczęścia nie dzielę , 

Smutek smutkiem zostanie, 
Weselem nie jest wesele. 

CUDZY CZŁOWIEK 

Słyszy to cudzy człowiek, 
Wzdycha i łzy mu płyną. 

WeSitchnąl , otarł łzy z powiek 
I dalej poszedł z wiciną . 
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