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Zęby Telimeny 

Wyobraźmy sobie, Drod~y Widzowie, że 
Adam Mickiewicz, na prośbę przyjaciół, 
entuzjastów „Pana Tadeusza" - jako że 
poemat narodowy bardzo źle się w Paryżu 
sprzedawał - postanowił dzieło swoje 
wystawić w teatrze. Ksiądz Jełowicki 
znalazł w sąsiedniej parafii małą salkę 
z niedużą scenką, malarz Orłowski - ten co 
to miał zawsze nasz „ gust soplicowski" -
wymafuje dworek, a kostiumów ani 

projektować, ani szyć nie trzeba bo sztuka współczesna. Pozostała 
tylko obsada. 

No cóż- zagaił zebranie przyjaciół-entuzjastów pan Adam: 
Z obsadą nie widzę trudności. Tadeusz? - oczywiście Robert 
Obuchowicz! Robert? zakrzyknęli zebrani - „ Wszyscy Soplicowie 
są jak wiadomo krzepcy, otyli i silni, do żołnierki jedyni, 
w naukach mniej pilni!'' Na pamięć znali poemat! Robert pierwszy 
student na Sorbonie? Wysoki? Przystojny? Przecież wiesz Adamie, 
że szwankuje na zdrowiu. Wykluczone. Nie ma prawa zagrać 
Tadeusza. Sam nie pamiętasz jak go opisałeś?! 

Zostawmy na chwilę Tadeusza. A Zosia? Uśmiechnął się 
Mistrz. Oczywiście Dorotka Borzobohata. Dorota?! „ Osłaniając 
piersi i łabędzią szyję?!" Przecież ona jest mała i korpulentna! No, 
nie zupełnie - próbował oponować reżyser przedstawienia własnego 
poematu. - Pierś, pół biedy można ją zakryć, ale co zrobisz z 
łabędzią szyją? ·chyba, że skreślisz swój własny opis postaci ... 

Speszył się pan Adam i już z wyraźnym niepokojem, 
cichym głosem powiedział: - Telimenę zagra Magda 
Tyszkiewiczówna ... 
- Chyba wybijeszjej „dwa zęby"! Piegi możesz jej przecież 

.namalować, ale co zrobisz z tymi zmarszczkami na szyi? Jakie 
zęby? Jakie zmarszczki na Boga?! zawołał poeta. „ Tysiąc 
zmarszczek na szyi", „ brak dwóch zębów"!! i z tryumfem 
otworzyli mu „Pana Tadeusza" na odpowiedniej stronie. 
Rzeczywiście tak mi się napisało ... powiedział. Przypominam 
sobie, chodziło mi o portret młodego Tadeusza, który z początku 
płonął do niej „jak roratna świeca" - i ona do niego! zakrzyknęli 



- i ona do niego, a potem „jak mu ochlódlo" - chórem zawołali .... 
Właśnie, powiedział pan Adam wtedy zauważył „ tysiące zmarszcze~! 
I brak dwóch zębów". Taka właśnie jest u ciebie Telimena i nie wolno 
ci jej upiększać. 

Próbował się jeszcze bronić ... Te ubytki w uzębieniu mogla 
mieć przecież głębiej, nie na przadzie„., ale powiedział to już słabnąc. 
Entuzjaści poematu tylko na to czekali nie mogla tych ubytków mieć gdzieś 
głębiej, bo tak głęboko nie mógljej Tadeusz do gęby zaglądać ... Mogla 
to być co najwyżej trójka i czwórka. Piątki już nie widać odezwał się nagle 
rzeczowo entuzjasta - stomatolog. Chyba że u prostej chłopki! jak gębę 
rozedrze w śmiećhu! - zakrzyknął Terajewicz. 
Zrobiła się cisza. Inscenizacja „Pana Tadeusza" stawała się z minuty na 
minutę _coraz bardziej nierealna. Mickiewicz też zamilkł. 

I już im nie powiedział, że na Podkomorzego chciał zaproponować 
Stypułkowskiego, bo zapomniał, że przecież Stypułkowski ](ocha 
Francuzów i sam ubiera się po parysku„. A Gedymin, który miał grać 
Wojskiego nienawidzi polowań o czym wszyscy wiedzą. Doszczętnie 
załamał go Jankiel. Miał do tej roli·_ zdawało mu się - idealnego kandydata. 
Prawdziwy z Litwy Żyd-karczmarz, kochający Polskę, uciekł 
z powstańcami .do Francji!! Niestety nie grał na żadnym instrumencie. 
I wtedy usłyszał jeszcze cichy głos swojej muzy Xawery Deybel: 
A nawet gdybyś go nauczył grac: na tych cymbałach to skąd je weźniiesz?. 
Żydowskie cymbały w ·Paryżu. Mickiewicz zrezygnował. Do 
przedstawienia nie doszło. 

Wielka szkoda bo byśmy wszyscy raz na zawsze dowiedzieli się 
od samego mistrza Adama, że postacie z „Pana Tadeusza" można zagrać 
- mówiąc w skrócie - i z pełnym uzębieniem - byleby dobrze. Bo ty]e jest 
Zoś z „Pana Tadeusza", ile zdolnych, młodych dziewczyn w teatrach 
polskich i tyleż samo Tehmen, Hrabiów i Tadeuszów. 

O jednym tylko nie powinni wykonawcy tych ról zapominać, 
a i reżyserzy też. O tym, że to są portrety żywych ludzi ze ślicznego 
polskiego zaścianka, czyli z tych małych ojczyzn, które niektórzy, 
zamieszkali od niedawna w stolicy, nazywają prowincją. Biedni, świeżo 
tu zameldowani, nie wiedzą, że prawdziwi ludzie są zawsze· trochę 
śmieszni, że śmieszność jest niezbywalną cechą człowieczeństwa. Bo 
śmieszność jest córką dobroci, wiary i miłości. A „Pan Tadeusz" jest 
poematem o naszym utracnym raju - „ Świętym i czystym jak pierwsze 
kochanie" i koniecznie trochę śmiesznym, jak my wszyscy. 

Adam Hanuszkiewicz 



30 listopada 1833 

Paryż. list A Gurowskiego do L. Niedźwieckiego w Sussex Chambers. 
"Mickiewicz wyklęty przez Papieża za Pielgrzyma, pisze jakiegoś Pana Tadeusza' 
(.„) Przy tej sposobności Adam wymagał także od nas, zaklinając na przyjaźń, abyśmy („.) 
wskazywali mu do sprostowania i ważniejsze błędy, bądź to w duchu, bądź w treści, bądź 
w formie, bądź to na koniec w słowach i wyrażeniach czymkolwiek grzeszących. („.) 
(.„) Najwięcej takich .wykreśleń było przy Telimenie. Stefan Witwicki bił ostro na tę panią . 

Adam potakiwał mu, czując tam śliskie strony jej roli; toteż - przeciw zgorszeniu, jakie 
dawał, słabo się bronił; utrzymywał jeno ciągle. że mu Telimena była arcypotrzebną dla 
kontrastu i dla przeróżnych kombinacji poematu. Zgodził się na końcu na wyrzucenie 

· wielu jej tyrad, zmazał o świecy w kominku. a historię klucza i następstw zaczernił palcem 
umoczonym w atramencie. że wątpię, aby ją dziś jaki estetyk zdołał przeczytać. 

Zaleski: AM. podczas pisania„. 'Pana Tadeusza•. 

Z odpisu na czysto sporządzono (prawdopodobnie Domeyko lub Zan, może obaj razem) 
kopię, która - przeszedłszy niewątpliwie raz jeszcze przez kontrolę autora - szła do drukarni. 
Kopia ta nie zachowała się . 

16 października 1832. wtorek 

Drezno. List Garczyńskiego do Mickiewicza. 
·c.„) Od p. Ł. (ubieńskiej) mam niezabudkę dla ciebie („.) Miała ona myśli i różne, i dziwne. 
Zbijałem je kategorycznym sposobem; kiedy o rozwodzie mówić zaczęła, ja o nie
szczęściu rozprawiałem - kiedy o obietnicach twoich, ja o szlachetności duszy i ofiarach -
dosyć powiedzieć, zupełnie jej z głowy dawne wypadły projekta, pod koniec do dzieci 
tylko wzdychała; o tobie, jak o przyjacielu dozgonnym mówiła„. Ma mi z domu napisaś, 
jak ją przyjęto„. Co pewne, kocha ciebie biedaczka - i dlatego warto jej winy odpuścić." 

17 kwietnia 1833, środa 

Drezno. List S. Garczyńskiego do Mickiewicza. 
·Twoje Dziady podobno w Warszawie kursują i policja 50 fi. nagrody wyznaczyła, kto by 
egzemplarz jaki złowił; mówią, że przeszło 200 egzemplarzy w obiegu. Nie wiem, drogi 
Adamie. jak sobie możesz wyrzuty robić sumienia z rzeczy, która nawet na pamięć nie 
zasługuje. Pani Ł. Jest to kobieta, którą każdy co wiersze pisze, przewracać by mógł na 
prawo i lewo. zresztą ona tego bigosu nawarzyła. Brzydką jest kokietką. nic więcej." 



At, sam nie wiesz, czego chcesz od siebie: gdyrałeś niesłusznie na Grażynę, niesmaczne ci Dziady. Chcesz jakichś dziwów, jakichś 
ósmych cudów świata od siebie. Poczekaj, może coś urodzi się lepszego. I spodziewam się i nie przeczę; lecz żeby Dziady miały być 
szpargałami, tego ani spodziewam się i temu przeczę. Popraw tylko i przysyłaj, a obaczym, jak się wydrukują, co też o nich ludzie 
powiedzą: chociaż to i ich zdanie jest nędzne ... 

Z Lelewelem gadałem trocha. Trafi! i on na porównanie całunku i mówił. że trzeba by mnie jeszcze pomyślić, jak się wywinąć od 
teologów, żeby można było zostawić. Pokazywał okropne teraz nadeszłe z Warszawy prawidła dla cenzury warszawskiej, które 
i do nas rozciągnięte. Nic prawie nie mówią wyraźnie, że to a to się zakazuje; ale zrobiwszy zasadę, że trzeba szanować religię, że 
trzeba być wdzięcznym familii Jego lmp. Mości, że trzeba szanować związek święty: kościół-przymierze, że trzeba w całej 

powadze utrzymać porządek monarchiczny, każą cenzorom mieć węch Dominikanów, żeby herezyą i venin politique et mora.I 
poczuć, żeby, a szczególnie w broszurach, które łatwo i prędko się rozchodzą, nie tylko na ogół myśli, lecz na poszczególne słowa. 
czy się nie kryją w nich te jady, uważać; żeby pilnie badać, czy nie ma tych jadów w jakich apologach, bajkach, ironiach, ucinkach 
dowcipnych, przedstawieniu czasów dawnych, wystawianiu osób i okoliczności, które się w czasach rewolucyjnych odznaczały, 
w chwaleniu ich, et sic porro. 

A za wszystko odpowiedź cenzora drobna. bo tylko osobą i majątkiem. Poznajże tu, co będzie do smaku, lub nie do smaku, a skóra 
w strachu, a u stracha wielkie oczy. Tak to tedy bojaźnią chcą więcej dokazać, niż samymi ukazami. Lelewel tego jest zdania i 
żądania, aby to porównanie księdza co spożywa Ciało Pańskie zupełnie wyrzucić. Do całunku; gdzie jest: 

A znasz ty Żywot świętej Heloisy? 

Trzeba będzie pozbyć się świętej, zostawiając tylko Żywot Heloisy, ażeby teologia nie uczepiła się za wyraz. 
Jeszcze trzeba koniecznie poprawić wyrazy: 

Lecz do zbawienia to środek jedyny, 
Taka zrządzeniem najwyżsŻem pokuta etc. 
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 wyrzucić. Tu także zapytam się, w 4-tej części jest: 
Wtenczas zagrzmi bohater, dobywa szkarłatu I 
Przez wielkie czyny i przez większe zbrodnie, 
I z pastuszego kija robi berło światu etc. 
Coś tu te dobywa szkarłatu nie jasno?, tak jakby m1alo znaczyć: wdziewa, zdobywa szkarłat. Czy nie pomyłka, czy nie: dobywa 
bułatu, nie szkarłatu? 

Pierwsze Dziady są całkiem złożone, ale jeszcze nie odbite. Drugie wczoraj składać zaczęto. Ale chcę z twemu dziecku 
wyłupionego oka zostawić przynajmniej źrenicę i zostawuję te dwa wierszyki, które na końcu są porównania po tych czterech, 
Lelewel mówi, że mogą zostać. ' 

Książe, o nie! Ty tego nie czujesz obrazu. 
Ty cukrowych ust lubej nie tknąłeś wyrazu. 
Niech ludzie świeccy bluźnią, szaleją młokosy. 
Serce twe skamieniało na natury glosy. 
I dwa te wierszyki: 
O luba, zginąłem w niebie, 
Kiedym raz pierwszy pocalował ciebie! 
Potem następuje powtórzenie tej zwrotki: 
Pocałunek jej, ach nektar boski etc. 
I zaraz polożyć · 

O luba, zginąłem w niebie. 

Zostawuję to do twojego gustu, bo i tak dobrze, i tak dobrze. („.) 



Na miejsce Zdrowaś Maryja wydrukuj 
ten wstęp i 'trzeba wszystko inne 
według tej poprawy przepisać. 
Zdziwisz się nie znajdując żadnych 
innych moich popraw koniecznych 
przy tej odmianie. Stąd przewiduję, jak 
ta poczwarna kompozycja wyda się 
innym. 

Z listu Mickiewicza do Czeczota 

W pierwotnym tekście drugiej części 
"Dziadów" zamiast Guślarza był 
Ksiądz, który z wieśniakami odmawiał 
Anioł Pański i Zdrowaś Maria · ze 
względów cenzuralnych, poeta usunął 
Księdza i modlitwę i poczynił zmiany, 
o których tu wspomina. 

Stanisław Pigoń 

W pogańskim obrzędzie "Dziadów" 
zostały więc niezmienione, wszystkie 
pozostałe elementy chrześcijańskiej 
symboliki: 
''W imię Ojca, Syna i Ducha" 
"Czy widzisz ten pański krzyż?" 
"Bogarodzica" 
"Dajcie stułę i gromnicę" 
"Czyśćcowe duszeczki" 
itd„. 

Stąd ta "poczwarna kompozycja", o której wspomina 
Mickiewicz. 

AH. 



żyjemy w wicku, w którym 
każdy zarzut staje sic obrazą. 
Blat cdo, źc ludzie adorują sic 
albo nienawidzą, a nikt 
nic ma odwadi k o c h ·a ć • 



Gdybym wtenczas chciał się przemoskwicić! 
Szatan radził -już byłem możny i bogaty; 
Gdybym został Moskalem? najpierwsze magnaty 
Szukałyby mych wzgledów; nawet szlachta braty, 
Nawet gmin, który swoim tak łacnie uwłacza, 
Tym, którzy Mosk\vie służą, szczęśliwszym -przebacza! 

A Mickiewicz "Pan Tadeusz" 
Ks. X (Spowiedź jacka Soplicy) 



Do iinprowizowania bardzo trudno było Inożna nakłonić 
Adama, czasemjednak improwizował, śpiewając przy 
tym, ale głos miał j ·a k k u . r a .o 

Józef Taczanowski 



Był średniego wzrostu, 
wysmukłej postawy, 
cerę twarzy miał trochę bladą, 
odbijającą tym bardziej 
przy czarnym wąsie 
i takich kędziorach. 
Rysy miał regularne, 
wydatne, czoło wąskie, 
piękne, zdawało się, 
że to siedlisko owej gwiazdy 

przewodniczyć mającej 
młodszemu pokoleniu. 
W ogól1e wyraz twarzy, 
w tej chwili na wpół rzewny, 

na wpół zimny. 
Jednakże to wszystko 
nie zadawalniało mnie, 
pragnęłam zobaczyć 

oczy wieszcza, 
owe zwierciadło dlusz,Y, 
ognisko uczuc; 

te oczy 
zwróciły się niebawem 
przez otwarte podwoje 

na nas.I .. 
Nie wiem, 
czy połysk błyskawicy 
byłby mnie mocniej poruszył 
- spojrzenie wieszcza 
jakąś siłę magnetyczną 

wywarło na mnie. 
ócz tych nie zapomnę nigdy. 

Gabriela Puffke 
(na lamach "Kurierka Poznańskiego" rok 1865) 
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G . I enlUSZe • Do cholery z tymi geniuszami! Mialem ochotę powiedzieć zebranym 

- Cóż mnie to obchodzi Mickiewicz? 
Wy jesteście dla mnie ważniejsi od Mickiewicza, WY żywi. I ani ja, 

ani n ikt inny, nie będzie sądzil narodu polskiego 

wedlug Mickiewicza lub Szopena, a1e wedle tego co tu na tej 

sali się dzieje i co tu się mdwi, innymi slowy, ~o że krdl Sobieski zwyciężyl pod 

Wiedniem a Szopen napisal Ballady vV n l c z y m nie przesądza 
O poziomie i kulturze wspdlczesnego pana Majewskiego czy Kozlowskiego. 

Gdybyście nawet byli narodem tak ubogim VI ~~ielkość, że największym 

artystą ••aszym bylby Tetmajer lub Konopnicka lecz gdybyście umieli mówić O 
nich ze swobodą ludzi duchowo .wolnych, 
z umiarem i trzeź110Ścią ludzi dojrzalych, g?by slow a w as ze obejmowaly 

horyzont nie zaścianka lecz SW ia ta ... wdwczas nawet 
Tetmajer stalby się ;·1am t~tulem do chwaly. Ale tak jak się rzeczy mają, 

• 
' Szopen z Mickiewiczem slużą ;>am tylko do Uv-.ypuklenia vV as z e J 

I • . 

mal os t k owo s cl - gdyż wy z naiwnością dzieci potrząsacie 
przed nosem znudzonej zagranicy tymi polonusami po to jedynie, aby 'ilZmocniĆ 

nadwątlone poczucie wlasnej wart ości i dodać s~bie znaczenia.' 

Jesteście ubogim krewnym Świata, 
ktdry 'usiluj e imponować sobie i innym. I 

Dlatego w obecnej chwili lepsza jest nawet my$ 1 
raniąca, burząca, ale szczera i . możliwie najglębsza, 

ale naprawdę coś poruszająca, niż lękliwe utwierdzanie 

się w tradycyjnym uczuciu. 

WITOLD GOMBROWICZ 
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LVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. L. Kru.czkowskiego w Warszawie 

Gdybyś mógł porozmawiać dziś z Adamem Mickiewiczem 
co byś mu powiedział, a o co zapytał? 
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