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Cześć dla Najświętszej Panny nie jest wyłączną ce
chą katolicyzmu polskiego, ani nawet katolicyzmu wo- 
góle, bo i w kościele wschodnim ważną odgrywa rolę; 
nie da się jednak zaprzeczyć, że w Polsce ten kult przy
brał pewne cechy odrębne, narodowe, że przyniesiony 
z Zachodu znalazł w charakterze narodowym podatny 
grunt dla siebie, a w nieszczęśliwych kolejach dziejowych 
silną podnietę. Nie sądzę, żeby można było nazwać dzie
łem trafu tylko, że najstarszą z dochowanych pieśni pol
skich jest „Bogarodzica", a już fakt, źę pieśń tę śpie
wało rycerstwo polskie przed bitw ą, i że umieszczano ją 
na czele statutów, polecając w ten sposób opiece Boga
rodzicy w pierwszym razie powodzenie orężne, w dru
gim —  porządek społeczny —  ten fakt zdaje się być wyra
źną wskazówką odrębnego charakteru czci dla Najświęt
szej Panny w Polsce,,. Charakter ten możnaby nazwać 
politycznym; n ie ty lk o lo sy  jednostek, ale losy całego 
narodu, poruczano Jej Opiece; a kiedy nadeszła chwila, 
w której, wśród buntów domowych, pod silnymi ciosami 
z zewnątrz, zaczynały pękać sklepienia Rzeczypospolitej 
i zdawało się , że w gruzy runie wielka budowa państwa, 
wówczas, w powszechnym pogromie, tylko wiara w cu
downą pomoc Opiekunki pozostała niezachwianą opoką, 
i z Jasnej Góry, opromienionej cudowną opieką Najświęt
szej Panny, błysnął pierwszy promień ratunku, wyszło 
ówczesne ocalenie narodu.
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I dokonał się wówczas akt jedyny w swoim rodzaju 
a bardzo charakterystyczny: królowę Niebios ogłoszono 
królową Polski. Naród, przywykły do szafowania koroną 
królestwa swojego i z powodu tego szafowania narażony 
na wojny zewnętrzne i zatargi domowe, zapragnął ofia
rować najdroższy klejnot, jakim rozporządzał, i ofiarował 
go rękami swego> króla, Tej, która się zmiłowała nad 
nim, nad narodem, i w chwili groźnego niebezpieczeństwa 
wzięła go pod swój płaszcz cudowny i ocaliła. Znaczyło 
to : tylko T y  godna jesteś panować nad nami, boś tylko 
T y  nas nie opuściła i zdolna była nas obronić. Mogło to 
znaczyć także : tylko T y  potrafisz panować w Polsce, 
gdzie najlepsze zamiary królów rozbić się mogą o libe
rum veto. jednego śmiałka. Naród, trwożny o to, aby go 
ziemscy królowie nie pozbawili złotej wolności i nie na
rzucili mu absolutum 'dominium, nie lękał się tego ze 
strony macierzyńskich rządów królowej Niebios. Właśnie 
takie rządy szły w najlepszej zgodzie' z zasadą idealnej 
jednomyślności: wszakże matka, kochająca wszystkie 
dzieci swoje, żadnego z nich nie zechce zasmucić i stara 
się wszystkim dogodzić.-

A le  z ofiarowaniem korony polskiej Najświętszej 
Pannie wiązała się jeszcze myśl inna, głęboka i zbawcza, 
że klęski, które spadły na P olskę, były  karą za jej grze
chy, że przyczyń ich trzeba szukać w samym narodzie. 
Głosy Skargi i Staro wolskiego o ucisku kmiotków nie 
przebrzmiały bez echa, a udział ludu wiejskiego w obro
nie od najezdców-heretyków dawał wiele do myślenia, 
wskazując, ile to siły spoczywa w tej warstwie drzemią
cej. Królowa Niebios miałażby tylko być- królową wiel
możnych i herbowilych? Zgodziłażby się nosić koronę 
polską Ta, która słynie jako orędowniczka uciśnionych, 
gdyby w Polsce miały być nadal warstwy uciśnione, 
gdyby kmiotkowie mieli nadal być „jako ziarno pod ka
mieniem młyńskim. “ Królom elekcyjnym dawano do za-



Ołtarz Najświętszej M aryi Panny w Częstochowej. 
(Według fotografii z natury).
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przysiężenia pacta conventa; z królową Niebios, która nie 
ubiegała się o koronę polską, musiało być inaczej: ona 
mogła żądać ~od~naTcrdir zaprzysiężenia "paktów, zanimby 
zechciała królować nad Polską. I oto Jan Kazimierz, 
który przy swej naturze pełnej sprzeczności, miewał bla
ski dziwnych jasnowidzeń, w imieniu narodu, w kościele 
lwowskim, składa sławne swoje śluby, które mają obo
wiązywać naród szlachecki pod rządami królowej nie 
z tego świata.

Ślubów nie dotrzymano, a nawet zapomniano o nich 
całkowicie, ale w Najświętszej Pannie widziano królowe 
polską i w Jej pomoc wierzono święcie. Częstochowa, 
stolica tej królowej, stała się siedliskiem cudów, które 
nawet biskupi światli musieli poskramiać. Ufność w Jej 
pomoc zasilała odwagę konfederatów barskich, którzy 
chcieli być u „Chrystusa na ordynansach“ i nazywali sie
bie „sługami Maryi“. Królowa, której paktów nie dotrzy
mano, tym razem poddanych swoich nie obroniła; nastą
piły katastrofy polityczne, jedna po drugiej, wreszcie 
zniknęło państwo polskie z karty Europy. W  ostatnich 
chwilach już się nawet nie zwracano do Niej o pomoc; 
filozoficzny duch wieku rozwiewał dawny urok Jej imie
nia. Niebawem na niebie, zaróżowionem łuną rewolucyi 
francuskiej, miała zejść inna gwiazda, ku której miały 
zwrócić się wszystkie nadzieje Polaków.

A le choć gmach państwa polskiego runął, i osta
tniemu z królów kazano zdjąć z czoła koronę, która od
da wna już była błyskotką bez znaczenia, królowej pol
skiej, z niebios królującej, nikt się nie ośmielił detroni- 
zować, bo też nie łatwo było sięgnąć ręką po Jej koronę. 
Pozostała tedy Najświętsza Panna. królową nad tą ide
alną Polską od morza do morza, którą nosili Polacy 
w -piersiach- swoich-, straciwszy ją pod nogami.

I to jest jedno źródło tej szczególnej czci dla Bo
garodzicy, jaka się z poezyi Mickiewicza przebija. On,
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wieszcz narodowy, który tę idealną Polskę nosił w du
szy piękniejszą, niż każdy zwykły śmiertelnik, bo „uma
lowaną promieni tysiącem" poetycznej wyobraźni, nie 
mógł nie czuć, ile było poezyi w tem królowaniu z nie
bios nad sierocym narodem.

Było inne źródło, którebym nazwał osobistem lub 
rodzinnem. Matka poety, której pobożności złożył świa
dectwo przez usta anioła - stróża w III części Dziadów, 
poleciła go, gdy był dzieckiem, w chwili, gdy życiu jego 
groziło niebezpieczeństwo, opiece Najświętszej Panny 
i dziecko cudownie wróciło do zdrowia. Uwiecznił tę 
chwilę poeta w Panu Tadeuszu:

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem 

(G dy od płaczącej matki, pod T w o ją  opiel>ę 

Ofiarowany, martwą podniosłem pow iekę;

I  zaraz m ogłem  pieszo do T w ych  świątyń progu 

Iść za w róco n e  życie podziękować B o g u ). . .

W  Nowogródku, podobnie jak na Jasnej Górze 
i w Ostrej Bramie, był cudowny —  choć nie tak sła
wny —  obraz Najświętszej Panny, „co gród zamkowy 
nowogrodzki ochrania z jego wiernym ludem" ’). —  Jak 
w chwili ocalenia, tak i nieraz potem musiała matka 
z dzieckiem klęczeć przed tym obrazem, a z jej oczu 
wzniesionych, westchnień głębokich i szeptu ust pobo
żnych, płynęła ku sercu przyszłego poety fala harmonii 
religijnej, obejmowała je, kołysała słodko i kojarzyła się 
z wyobrażeniem łaskawego oblicza piastunki Bożego dzie
cięcia. Jak pobożnie Mickiewicz był w dzieciństwie na
strojony, jak już zdolny do uniesień religijnych, świad
czy o tem najlepiej sustęp IV-ej części Dziadów, który 
został wyrzucony przez poetę z tekstu, jako rażący po-

') K sią d z W a cła w  K ap u cyn  (O cudownych obrazach M atki Bożej 

w  N ow ogródku na Litwie. K ra k ó w  1899 r.) wskazuje nawet, że b y ły  aż 

dwa cudowne obrazy Najświętszej Panny w tem mieście,
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równaniem rozkoszy religijnej z miłosną, ale który do
skonale maluje pobożność dziecięcą przyszłego geniusza. 
Gustaw zapytuje księdza:

Słuchaj —  czy ty byłeś pobożnym za m łodu?

C zy ty na skrzydłach m odłów  latałeś do nieba ?

a potem przypomina m u;

Pamiętasz —  kiedy miałeś dziewięć, dziesięć latek,

I  po raz pierwszy, w  uniesieniu ducha,

Nabożnie kląkłeś u kratek,

K.olana zgięła ci skrucha,

Usteczka do stulonych przycisnąłeś dłoni;

Ł z ę  pokuty oko ro n i. . .

A  wtem się na ołtarzu rozdarły obsłonki,

B łysn ął kielich, dzwonią dzwonki,

I  kapłan na twych ustach złożył Pańskie C ia ło !...

K S I Ą D Z .
A c h ! wówczas! wówczas mi się zdało,

Że dusza moja ze mną się rozstanie!

I w tem, co mówi Gustaw, i w odpowiedzi księdza 
malują się wrażenia z dzieciństwa samego Mickiewicza, 
podobnie jak obraz dzieci, odmawiających litanię do Naj
świętszej Panny w balladzie Powrót iaiy, jest zapewne 
odwzorowaniem wspólnych modłów jego rodzeństwa 
w chwilach jakiejś trwogi lub zmartwienia. Te uroczyste 
wrażenia legły niezatartem wspomnieniem w sercu poety, 
który tak doskonale przechował w pamięci „święty i czy
sty11 „kraj lat dziecinnych11, i one to były w duszy Mic
kiewicza źródłem czci dla Najświętszej Panny, niewątpli
wie jeszcze żywszem od pierwszego. Wychowanie w no
wogrodzkiej szkole, gdzie nauczycielami byli zakonnicy, 
niczem tej czci zadrasnąć i osłabić nie mogło.

W iózł ją tedy zapewne siedmnastoletni młodzieniec 
z Nowogródka do Wilna całą nietkniętą, a niejako 
symbolicznym jej wyrazem, a także symbolem tej opieki,



O łtarz kaplicy Ostrobramskiej w  W ilnie. 

(Według fotografii z natury).



której matka poety polecała syna w wielki i nowy świat 
jadącego, b y ł. ów dukat z wizerunkiem Matki Boskiej, 
który wraz z kilku innymi dała mu na drogę, jako 
wszystko, na co się zdobyć mogła. W iemy też z trady- 
c y i, źe dała synowi polecenie, aby zaraz po przybyciu 
dó Wilna udał się do cudownego obrazu Najświętszej 
Panny, co „w Ostrej świeci Bramie“, i prosił o protekcyę 
niebieską, zanim się do ludzkiej będzie musiał odwołać.

II.

W  Wilnie otwarły się dokoła nowogrodzkiego stu
denta rozległe horyzonty nauki i poezyi, a na nich prze
wiewały, krzyżując się, różne prądy. Duch encyklope
dystów śmigał tu jeszcze ostrym powiewem, mrożącym 
religijne uczucia; nad nowoczesną literaturą polską świe
ciła, jako najznakotnitsze arcydzieło, Zofiówka, odgrze
wająca filozofię Epikura i Lukrecyusza. Wolter był je
szcze wielkim poetą dla społeczeństwa, które nie znało 
Szekspira, ani nowszej poezyi angielskiej i niemieckiej. 
Uczucie religijne poety pod tymi powiewami kurczyło się 
i ziębło. Niebawem jednak cieplejsze i idealniejsze za
częły przewiewać prądy i brać górę nad tamtymi: ro
mantyzm zawitał do W ilna i znalazł silny oddźwięk 
wj sercu poety. W  tym czarującym przybyszu znajdował 
on sprzymierzeńca przeciw chłodnemu i szyderskiemu ro
zumowi , który wyśmiewał wszelką tradycyjną w iarę, 
wszelkie uczucie religijne, wszelką cudowność. Niebawem 
oddał się caią duszą temu nowemu prądowi, stanął jak 
paladyn z mieczem poezyi w dłoni w obronie cudowności, 
którą wiek oświecony wyśmiał i potępił, wyniósł uczu
cie nad rozum; ale jego religijność, którą przywiózł był 
z Nowogródka słodką i naiwną, była już inną, była ra
czej tęsknotą serca, potrzebą uczucia i fantazyi, aniżeli 
bezpieczną wiarą w dogmaty Objawienia. Ta pierwotna
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wiara żyła już tylko we wspomnieniu, które się tak cu
downie odzwierciedliło w obrazie modlitwy dzieci w bal
ladzie Powrót Taty i w waryancie IV-tej części Dziadów.

Jednakże w tych to czasach poeta pisze Hymn na 
dzień Zwiastowania Najśw. Panny Maryi. Z całej pierwo
tnej wiary cześć dla Najświętszej Panny, głęboko tkwiąca 
w sercu dziecka, najsilniejszą znajdowała podnietę w sercu 
młodzieńca w nowym prądzie estetycznym, i w tym ro
dzimym idealizmie promionkowym, który mając główne 
siedlisko w sercu Zana, rozlewał się stamtąd, ogarniał 
i przenikał serca przyjaciół i kolegów jego. „Szczęśliwa 
przyjaźń! świętym jest na ziemi —  kto umiał przyjaźń 
zabrać ze świętemi", powiada poeta o Wallenrodzie 
i Halbanie to, co mogło być zastosowane do jego przy
jaźni z Zanem. Rzetelnej prawdy, zawartej w tym dwu
wierszu, nic jaśniej nie dowodzi nad porównanie naszego 
największego poety, jako twórcy Hymnu, z najwięk
szymi 'poetami dwu pokrewnych narodów słowiańskich: 
z Puszkinem i Szewczenką. I jeden i drugi tworzył poe- 
zyę na temat Zwiastowania, ale żaden z nich nie miał 
przyjaciela młodości, o którym mógłby powiedzieć to, 
co Mickiewicz powiedział, niewątpliwie na myśli mając 
Zana, że „świętym jest na ziemi —  kto umiał przyjaźń 
zabrać ze świętemi“ ; żaden nie oddychał tak czystą atmo
sferą w latach studenckich, jak Mickiewicz. Hulaszcza 
i cyniczna sfera, w której Puszkin spędził najpiękniejsze 
lata młodości, jakże niepodobną była do filareckiej; je
szcze mniej podobną nieszczęsna sfera, którą los obmy
ślił dla Szewczenki, jako młodzieńca. To też Gawriliada 
Puszkina i Maryja Szewczenki, to są dwa bluźnierstwa, 
pierwsze w duchu W oltera, drugie —  bardzo różne od 
pierwszego, ale jego przykładem wywołane; dwie smu
tne plamy na twórczości wielkich poetów.

Tylko filareta - romantyk mógł zrozumieć, jak szczy
tny ideał krył się w temacie Zwiastowania i w ogóle



w postaci czystej Dziewicy-matki. Ów związek świata 
ziemskiego z nadziemskim, który był osią poetycznych 
wyobrażeń Mickiewicza, znajdował tu punkt kulmina
cyjny, najwyższe zastosowanie, a czystość promienistej 
miłości Filaretów dla obranych pań ich serca, była har
monijnym akordem ku czci dla Najczystszej z dziewic. 
Toteż w młodzieńczej poezyi Mickiewicza „pokłon", od
dany „Przeczystej rodzicy", godzi się z całokształtem 
jego wyobrażeń ówczesnych.

Wspaniałe tu są obrazy, np. wstępny, przedstawia
jący Najświętszą Pannę, jako królowę Niebios.

N ad  niebiosa twoje skronie,

Gwiazdam i twój wieniec płonie  

Jehowie na prawicy.

Wspaniałem jest wezwanie, aby „błysnęła śród 
swego kościoła" przed pochylonemi czołami „niemej bo- 
jażnią czerni£< i „spuściła anielskie wejrzenie"; wspania
łym obraz „wschodzącej na Syon dziewicy". A le należy 
wyznać, że tego ciepła, którem tchną inne utwory reli
gijne Mickiewicza z czasów późniejszych, jak np. Roz
mowa wieczorna, Arcymistrz, Mędrcy, albo inwokacya 
do Najświętszej Panny w Panu Tadeuszu, tego ciepła 
wewnętrznego nie ma w Hymnie; przy całej wspaniałości 
obrazów jest w tym utworze jakiś chłód akademicki, 
a w głosie proroka, którym się sam poeta mianuje, jest 
coś retorycznego, słychać jakby echa maniery klasycznej. 
W  tym względzie można dopatrzeć pewnego podobień
stwa między Hymnem a Grażyną, także wspaniałą, ale 
chłodną; jak znowu z drugiej strony ta ufność, z jaką 
poeta nazywa siebie prorokiem i obiecuje zagrzmieć pier
sią cherubów, przypomina dumny polot Ody do młodo
ści. Możnaby myśleć, że nie głębokie przejęcie się tema
tem, nie głęboka wiara w dogmat była punktem wyjścia 
w genezie Hymnu, ale poczucie potężnego przypływu sił



twórczych, które szukały ujścia', rwały się do ucieleśnie
nia, dla^których żaden temat nie był za wysoki, ani za 
trudny.J

Dlaczegóż poeta zwrócił te siły twórcze ku temu 
właśnie tematowi? Mówiłem już o podniecie, którą cześć 
dla Najświętszej P a n n y  mogła znajdować w promionko- 
wym idealizmie młodzieży wileńskiej; mogły i wspomnie
nia dzieciństwa kierować' wyborem poety. Ale na ćo in- 
nego jeszcze trzeba zwrócić uwagę. Hymn na dzień Zwia
stowania pisany był w 1820 albo 1821 roku —  dokładnie 
niewiadomo -— ale w każdym razie w okresie promieni
stej miłości poety dla „niebieskiej M arylki“, „Przeczysta 
Rodzica “ byłą patronką Maryli, może imieniny kochanki 
przypadały na dzień Zwiastowania. Hołd, złożony pa
tronce, czy nie miał być ubocznym hołdem dla ziem
skiej imienniczki,V pod Jej optóką zostającej, podobnie jak 
w Sioitezi blask, padający na córkę Tuhana, udzielał się 
i dziedzicżce Tuhanówićz? D z i ś  się to nam może w y
dawać profanaćyą — dla. otoczenia, śród którego żył 
w ó w c z a s  M ickiewicz,pomimo całego idealizmu jego, 
a może. po części z powodu tego idealizmu, profanaćyą 
to nie było. Jak mało tam było w tym względzie dra- 
żliwości, jak chętnie mieszano rzeczy świeckie ze świę- 
temi, najlepiej dowodzi tego tak zwana msza Zanowska, 
zastosowanie pacierza do stosunków filareckich. Niewąt
pliwie Promieniści nie myśleli, że dopuszczają się pro- 
fanacyi, gdy przerabiali Pozdrowienie anielskie, gdy za
mieniali imię Maryi, imieniem Feli, Beatryczy Zana: 
„Zdrowaś Feli“ i t. d. Moda trawestyi wszelkiego ro
dzaju przeszła w spadku po X V III wieku, a tak się z nią 
oswojono, iż nie raziła nawet wtedy, gdy w grę wcho
dziły formy religijne. Filareci mieli przed sobą zachęca
jący przykład takiej trawestyi w B ib lii Targowickiej, 
przykład, podany przez największą powagę w ówczesnym 
świecie literackim polskim, Juliana Niemcewicza.
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Może Mickiewicz stanowił wyjątek? Może on jeden 
zapatrywał się inaczej na tę igraszkę, a widząc w niej 
profanacyę , chciał właśnie hymnem swoim przeciw niej 
protestować? Nie, znajdujemy dowody we współczesnej 
poezyi Mickiewicza, że i on skłonny był przyplątywać 
rzeczy święte do świeckich i nie widział w tem nic nie
stosownego, chociaż co prawda, czynił to w sposób nie
równie mniej rażący od autora czy autorów mszy Zanow- 
skiej. Może nawet forma biblijna, nadana Księgom piel- 
grzymstwa i  narodu polskiego, miała swoje źródło w tej 
skłonności poety, wyniesionej z otoczenia wileńskiego? 
W  czasach, o których mowa, Mickiewicz przedewszyst- 
kiem lubił wiązać imię swej ukochanej z imieniem, jej 
wysokiej patronki. W  balladzie To lubię, to powiązanie 
jest może nieumyślne, w każdym razie jest i tu przyplą
tanie rzeczy świętej do miłosnego stosunku poety. Hu
morystyczna ta ballada, której bohaterką jest błędna du
sza, Marylą zwana przed latyt kończy się dwuwierszem:

Proszę za dusze, w  czyścu bolejące,

Zm ówić trzy Zdrowaś Maryja.

Cenzorowi ballad, którym był ksiądz Kłągiewicz, 
nie mogło się to podobać i zapewne dla zaspokojenia 
jego, a może i na jego żądanie dodany był do tej bal
lady w wydaniu 1822 roku przypisek: „Ta ballada jest 
tłumaczeniem wiejskiej pieśni; jakkolwiek zawiera opi
nie fałszywe i z nauką o czyścu niezgodne, nie śmieliśmy 
nic odmieniać, aby tem wyraźniej zachować charakter 
gminny i dać poznać zabobonne mniemania ludu naszego. 
Najbłędniejsze jest zaś zakończenie tej pieśni przez śpie
wanie Anioł Pański“. Że ballada To lubię nie była tłu
maczeniem pieśni wiejskiej, tego sama treść jej dowodzi, 
zastosowana najwyraźniej do stosunków osobistych po
ety; tylko pojedyńcze jej motywy wzięte być mogły 
z przędzy podań ludowych. Duchowny cenzor nie znał
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zapewne tych stosunków i przypisek wziął za dobrą mo
netę; w innym razie ballada nie ujrzałaby światła dzien
nego w wydaniu 1822 roku.

W  Dudarzu powiązanie imienia Najświętszej Panny 
z imieniem Maryli nie ulega żadnej wątpliwości. Ta pa
sterka, która „to uplecie, to rozplecie11 wieniec, a w któ
rej licu dudarz zatapia wzrok sokoli, jest tak samo Ma
rylą, jak i owa mara nocna z ballady To lubię. Poeta 
nie obdarza jej imieniem, ale wkładając imię Najświętszej 
Panny w usta umierającego pasterza, wskazuje w ten 
sposób jej imię. 1— Oto jak pasterz przemawia w chwili 
śmierci do przyjaciela - dudarza:

„Idź, może znajdziesz na brzegach Niemna 

T ę , której już nie obaczę;

M oże jej piosnka będzie przyjemna,

M oże nad listkiem zapłacze.

Nagrodzi starca, do domu przyjmie,

Pow iedz44. . .  W tem  oko ściemniało,

A  w  ustach Panny Najświętszej imię 

W  pó ł wym ówione zostało.

Silił się jeszcze i w  samym skonie 

Napróżno coś wyrzec żądał,

W skazał ku sercu i ku tej stronie,

N a  którą żyjąc spoglądał.

Urwane zdanie wraz z mimiką przedśmiertną zna
czyło : Powiedz Maryi, że ją zawsze kocham. Dudarz, 
który chciał być niejasnym, wpół wymówione imię na
zwał imieniem Najświętszej Panny, tak, iż niewtajemni
czonym zdawać się mogło, że ostatnie słowo pasterza 
było zwrotem ku Królowej niebios, podczas gdy ono było 
westchnieniem ku ziemskiej kochance.

Podobnie i w IV-tej części Dziadów igra poeta zgo
dnością imion kochanki i Najświętszej Panny. Gustaw - 
pustelnik opowiada o sobie, jak powtarzanem przez sen 
imieniem kochanki wprowadził w błąd matkę:



. . . raz miałem przypadek ten samy.

P o  pierwszem z nią widzeniu wróciwszy do domu,

Poszedłem  spać, ni słów ka nie mówiąc nikomu.

Nazajutrz, gd y dzień dobry przyniosłem dla m am y:

C o to jest, mówi do mnie, żeś taki pobożny ?

M odlisz się przez noc ca łą , wzdychasz nieustannie,

I  litanię mówisz o Najświętszej Pannie.

Zrozumiałem i na noc zamknąłem p o d w o je ...

Przytoczone ustępy dowodzą, że poeta lubił kłaść na
cisk na to, że Maryla nosi imię Najświętszej Panny, lubił 
otaczać jej imię blaskiem, spływającym od „przeczystej 
rodzicy.11 Stąd wniosek, że i w genezie Hymnu, w obiorze 
tematu miłość ku Maryli mogła odegrać pewną rolę.

W  końcu rozprawy wypadnie mi jeszcze wrócić do 
tego tematu, a wtedy związek jego z miłością poety ku 
Maryli jeszcze się wyraźniejszym okaże.

III.

Aresztowania polityczne w roku 1823 zerwały strunę 
miłosną, zwróciły myśli i uczucia poety w inną stronę. 
Bajronizm, który już przedtem zaczynał silnie ogarniać 
serce poety, na wygnaniu zawładnął niem najsilniej. Go
dził się on i zlewał z prądem patryotyęznym, ale z na
tury swojej nie był zdolny w niczem podsycać czci jego 
dla Najświętszej Panny, i owszem oddalał serce jego co
raz więcej od stanu pierwotnej, ufnej i spokojnej wiary. 
Obrazek „Niepokalanej Syna Bożego Rodzicy“, który 
W alter młodzieniec nosił pobożnie na piersiach, a potem 
Aldonie dawał, gdy ją do wiary chrześcijańskiej nawra
cał, wygląda jakoś nieswojsko w poemacie, duchem baj- 
ronizmu owianym, pokazuje się i znika bez konsekwen- 
c y i, jako zabytek minionego okresu uczuć *). Ówczesny

') Sam poeta spostrzegał to zaraz po wydrukowaniu W allenroda, 

gd y na przesłaną sobie w tym względzie uwagę pewnej czytelniczki (panny



stan swego serca, tak pod względem uczuć miłosnych, 
jak religijnych, doskonale Mickiewicz odmalował w osta
tniej strofie sonetu Rezygnacya :

I  serce ma podobne do dawnej świątyni,

Spustoszałej niepogód i czasów koleją,

Gdzie bóstwo nie chce mieszkać, a ludzie nie śmieją.

W  Rzymie, do tej spustoszałej świątyni, zaczął za
glądać znotou promień wiary i stroić ją w blaski świą
teczne. A  promień ten, promień łask i, trącającej serce 
poety i ożywiającej w niem wiarę, padł nie ze wspa
niałych pomników stolicy świata chrześcijańskiego, ale 
z oczu pobożnych i czystych dziewic polskich, z któremi 
się poeta poznał w Rzymie. Wiersz do Maryi Łempickiej 
jest pierwszym zwiastunem odrodzenia religijnego w Mic
kiewiczu, pierwszym powiewem tego ducha, który prze
nika III-cią część Dziadów. Niebawem pisze Mickiewicz 
wiersz Do matki Polki, a w wierszu tym prąd patryoty- 
czny o wallenrodycznych barwach, o głębokiem poczuciu 
krzywd i cierpień narodu, kojarzy się z prądem religij
nym. Objawia się to w porównaniach : matki Polki do 
Matki Bolesnej, której serce mieczem przeszyte; jej dzie
cka, do małego Chrystusa.

0  matko P o lko ! źle się twój syn bawi!

K lęknij przed M atki Bolesnej obrazem

1 na miecz patrzaj, co Jej serce krwawi.

Takim  w róg piersi twe przeszyje razem !

Nasz Odkupiciel dzieckiem w  Nazarecie

Piastow ał krzyżyk, na którym świat zbaw ił,

O matko P o lk o ! jabym  twoje dziecię 

Przyszłem i jego zabawkami bawił.

Natalii Biszpink) tak pisał do O d y ń ca : „U w aga dam y o chrześcijaństwie 

K onrada żywem, a potem zaniedbanem, jest a rcy -głę b o k a . B łąd  mój po

chodzi z planu, który się potem zmienił. Ż y cz ę , abyś tej damie swoje dra- 

mata czytyw ał." K orespondencya A .  M ickiewicza 1885, t. I V , str. 102.



Wiersz Do matki P olki jest ogniwem, wiążącem 
Konrada Wallenroda z III-cią częścią Dziadów. Tu do
piero następuje stanowczy przełom, stanowcze zwycię-

Adam  M ickiewicz w  wieku młodzieńczym.
(Wedle portretu Schmellera w 'Weimarze z roku 1829).

stwo prądu religijnego, wcielonego w postaci ks. Piotra- 
nad prądem bajrońskim, wcielonym w postaci Konrada, 
stającego do walki z Bogiem. W skutek tego zwycięstwa, 
w duszy poety odświeża się dawna cześć dla Najświęt
szej Panny, urokiem wspomnień dziecinnych owiana,
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a przybrana w nowe blaski mistyczne, i znajduje odzwier
ciedlenie w III-ciej części Dziadów, a nawet wiąże się 
dość ściśle z głównymi je j . momentami. Jednym z nich 
jest scena, przygotowująca wielką improwizacyę. Po opo
wiadaniach Sobolewskiego o prześladowaniu dzieci, opo
wiadaniach, które do głębi poruszają słuchaczy i nastra
jają ich posępnie, ksiądz Lwowicz, przedstawiciel wiary 
silnej, nie osłabionej wątpieniem, modli się za żywych 
i umarłych męczenników; Żegota dla pocieszenia zasępio
nych kolegów opowiada im wyborną bajkę Goreckiego
o chytrym djable, zagrzebującym ziarno boskie w ziemi, 
Frejend zaś chce szukać ulgi dla duszy w winie i weso
łych piosnkach Feliksa Kołakowskiego. Feliksa uprzedza 
Jankowski, ten sam Jankowski, który sam jeden w spra
wie filareckiej zarobił na smutną sławę, którego zezna
nia wywołały uwięzienie wszystkich filaretów. Umieszcze
nie Jankowskiego w gronie więźniów, zgromadzonych 
w celi Konrada, nie zgadzało się z sytuacyą rzeczywistą, 
nietylko dlatego, że Jankowskiego trzymano osobno (po
dobnie jak i Zana), ale przedewszystkiem dlatego, że na 
nim w oczach kolegów ciężył zarzut małoduszności i że 
on, jako ten, który był sprawcą tylu aresztowań, nie 
mógł ani sam garnąć się do tych, których powydawał, 
ani być przez nich po koleżeńsku traktowany. Poeta 
rzucił całkowicie zasłonę na ten jego uczynek, ale za to 
w inny sposób wymierzył mu karę, zastosowawszy ją 
zresztą do jego usposobienia: włożył mu w usta bluźnier- 
czą, quasi-patryotyczną piosnkę, która miała być odpo
wiedzią na modlitwy Lwowicza za umarłych:

Mówcie, jeśli w ola czyja  

Jezus M aryja!

N ie uwierzę, że nam sprzyja 

Jezus M aryja!

N iech wprzód łotrów powybija  

Jezus M aryja! i t. d.



Konrad, który dotychczas milczał, teraz odzywa się, 
a słowa jego charakteryzują stan jego uczuć religijnych 
przed chwilą rozstrzygającej walki wewnętrznej. Rzecz 
godna uwagi, że Konrad w całej scenie z kolegami (nie 
licząc krótkiego wykrzyknika na widok Żegoty i natu
ralnie improwizacyi) raz tylko przemawia do kolegów 
i wtedy to właśnie zwraca się do Jankowskiego.

Słuchaj ty ! —  tych mnie imion przy kielichach w ara!

D aw no nie wiem, gd zie moja podziała się wiara,

N ie mieszam się do wszystkich świętych z litanii,

L ecz nie dozwolę bluźnić imienia Maryi.

Rzecz widoczna, że poecie, gdy wkładał Jankow
skiemu w usta bluźnierczą piosnkę, chodziło przedewszyt- 
kiem nie o charakterystykę Jankowskiego, ale o to, aby 
piosnka dała sposobność Konradowi do krótkiego zazna
czenia stanu jego uczuć religijnych, a w szczególności do 
zaznaczenia, iż pomimo zupełnego rozluźnienia się i osty
gnięcia w nim wiary, cześć dla Matki - dziewicy, tego 
najwyższego ideału niewieściego, najsilniej zrośnięta 
z jego duszą, pozostała w nim dotąd utajona. Przyszedł 
też poecie szczęśliwy pomysł zestawienia dumnego i po
nurego Konrada, nad przepaściami zwątpień błądzącego, 
z prostym szczerym, dobrodusznym, służbiście wierzącym 
kapralem, ale w prostocie swojej umiejącym trafne robić 
uwagi i dawać rady. I ten kapral, ciesząc się ze słów 
Konrada, zachęca go do przechowania tej czci dla imie
nia Maryi, która mu pomóc może kiedyś do odzyskania 
całej wiary.

Dobrze, że panu jedno to zostało imię —

C hoć szuler zgrany wszystko wyrzuci z kalety,

N ie zgrał się, póki jedną ma sztukę monety.

Znajdzie ją  w  dzień szczęśliwy, więc z kalety wyjmie,

W ięc da w  handel na procent, B ó g  pobłogosław i,

I  większy skarb przed śmiercią, niźli miał, zostawi.

T o  imie, panie, nie żart. . .
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I żeby dowieść tego twierdzenia, kapral, niegdyś 
legionista, a jeszcze przedtem sodalis Marianus, opowiada 
prostym, żołnierskim językiem —  gęsto „więc", czy trze
ba, czy nie trzeba, sądząc —  jak mu cześć dla imienia 
Maryi uratowała ongi w Hiszpanii życie. B ył w towarzy
stwie podpiłych Francuzów, którzy „bredzili na świę
tych", a potem zaczęli bluźnić na Pannę Najświętszą; 
jako sodalis kazał im „pysk stulić", za to też jemu je
dnemu w nocy nie ucięli Hiszpanie głow y:

Patrzę, więc moja gło w a została na karku;

W  czapce kartka łacińska, pismo nie wiem czy je :

Vivat Polonus, uniis defensor M aria e!

Zupełnie to inny typ obrońcy imienia Maryi od 
Konrada. Jego cześć dla Maryi nie da się zachwiać ża- 
dnemi rozumowaniami, jest"fodzajem służby wojskowej; 
przysiągł, że będzie jej bronił i da się porąbać za nią. 
Do jego serca żadne podmuchy złego ducha nie trafią. 
Inaczej jest z Konradem; za chwil parę występuje on już 
wyraźnie, jako opanowany od złego ducha. Jego pieśń 
krwiożercza, której każda strofa kończy się przyśpiewem : 
„T a k ! zemsta, zemsta, zemsta na wroga. —  Z Bogiem 
i choćby mimo Boga" —  jest widocznie natchnioną już 
przez złego ducha. Poeta daje nam najwyraźniejszą 
wskazówkę w tym względzie w słowach księdza Lwo- 
wicza i kaprala.

Ksiądz Lwowicz przerażony woła:

K onradzie, stój dla Boga, to jest pieśń pogańska.

Kapral jeszcze wyraźniej wskazuje:

Jak  on okropnie patrzy —  to jest pieśń szatańska.

Poeta —  w ktorego duszy dokonał się już przełom, 
i który ów przełom chciał odźwierciedlić w poemacie —  
w tej pieśni „szatańskiej" wydawał wyrok potępienia na



stworzony przez siebie w, okresie bajronizmu wallenro- 
dyzm, na ową ideę zemsty, nie przebierającej w środkach, 
„z Bogiem lub choćby mimo Boga“ —  i tem potępieniem 
swojem uprzedził cały chór okrzyków zgorszenia, które 
się podnosiły potem na wallenrodyzm, a które się jeszcze 
i w ostatnich czasach nie przestają tu i ówdzie podnosić. 
A le nie o to chodzi. Inna tu jest wątpliwość do rozja
śnienia. Jak mógł człowiek, widocznie opanowany przez 
złego ducha, bronić imienia Maryi? Odpowiedź na to jest 
tylko jedna: w chwili, gdy bronił, gdy szorstko wzbra
niał Jankowskiemu mieszać świętego imienia do kielichów, 
jeszcze nie był pod wpływem złego ducha. U legł temu 
wpływowi, pozwolił wpełznąć do ducha szatanowi, który 
w nim naprzód zemstę, potem dumę rozdmuchał, w prze
ciągu czasu, który oddziela pieśń Jankowskiego od pie
śni zemsty. Zdaje mi się, że poeta chciał nawet z lekka 
zaznaczyć tę chwilę. Po słowach kaprala w opowiadaniu 
przygody hiszpańskiej:

W ięc ja  im perswadować: —  stulcie pysk do biesa!

W ię c umilkli, nie chcąc mieć ze mną do czynienia.

poeta daje sceniczną wskazówkę: „Konrad zamyśla się, 
inni zaczynają rozmowę." Druga połowa wskazówki zna
czy, że młodzi więźniowie przestali już zwracać uwagę 
na opowiadanie kaprala, które się im przydługiem w y
dawało, ale w zamyśleniu Konrada, podkreślonem przez 
poetę, możnaby widzieć coś więcej, mianowicie początek 
tych rozmyślań, tych podmuchów złego ducha, które go 
nastroiły do wybuchu pieśnią zemsty. Pieśń Feliksa K o 
łakowskiego N ie dbam. jaka spadnie kara padła już na 
tok tych podmuchów. Była to także pieśń zemsty, ale 
jej forma lekka, jej ton niemal figlarny, nie odpowiadał 
temu uczuciu zemsty, jakie w Konradzie zakotłowało pod 
podmuchem szatańskim, i dlatego po tamtej pieśni wybu
cha on swoją pieśnią zemsty, dziką', niemal kannibalską.



Sądzę, że tak należy rozumieć przemianę * jaka za-* 
chodzi w duszy Konrada pomiędzy wykrzykiem do Jan
kowskiego w obronie imienia Maryi a pieśnią zemsty. 
A le czego innego jeszcze domyślać się tu można, innej 
myśli utajonej, bez której cały ustęp na temat czci Ma
ryi nie miałby może dostatecznej racyi bytu. Myśl ta 
prześwieca w cytowanych już słowach kaprala: „Dobrze, 
że panu jedno to zostało imię i t. d.“ Tą myślą jest, że 
jeśli Konrad nie stał się całkowicie łupem złego ducha, 
to zawdzięczał to, przynajmniej w części, zachowanej 
w głębi serca czci dla Najświętszej Panny, temu zabyt
kowi dziecinnej pobożności, z domu wywiezionej a od 
matki przejętej. Podobna myśl zawiera się i w jednem 
z podań o Twardowskim, które, jak się można domyśleć 
z listów Odyńca (tom I , str. 215), było Mickiewiczowi 
znane, mianowicie w podaniu o tem, że Twardowskiego 
ze szponów djabelskich oćaliło tylko śpiewanie godzinek 
na cześć Najświętszej Panny. Tę myśl, w zastosowaniu 
do Konrada, potwierdza najwyraźniej scena procesu, 
przez archaniołów przed Bogiem wytoczonego, następu
jąca bezpośrednio po scenie egzorcyzmu. Jeden z archa
niołów oskarża Konrada, drugi wynajduje dlań powody 
do łaski i przebaczenia. Oskarżając po raz czwarty i osta
mi, archanioł pierwszy tak przemawia:

On Cię nie poznał, on Cię nie uczcił, Panie nasz w ie lk i!

On Cię nie kochał, on Cię nie wezwał, nasz Zbaw icielu!

Broniąc po raz czwarty i ostatni, archanioł drugi 
tak na to odpowiada:

Lecz on szanował imie Najświętszej twej R odzicielki,

On kochał naród, on kochał wiele, on kochał w ielu!

Po tej obronie, w której na szali zasług, obok mi
łości dla narodu, położona cześć dla Najświętszej Panny, 
dla najwyższego ideału dobroci i czystości niewieściej,

28
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archanioł - oskarżyciel nie podnosi już głosu : sprawa Kon
rada wygrana, obadwa chóry aniołów i archaniołów wo
łają: „Pokój grzesznemu sierocie."

IV.

Motyw czci dla Najświętszej Panny występuje je
szcze w III-ciej części Dziadów w małej, ale cudownej 
swoją eterycznością i harmonią barw scenie w domu wiej
skim pode Lwowem. Skąd się ta scena wzięła w III-ciej 
części Dziadów? Trzyma się tak luźnie, że odciąwszy ją 
od poematu, anibyśmy uczuli, że oddzieliło się coś, co 
do niego należało.

Żeby zrozumieć, dlaczego poeta umieścił tę scenę 
w III-ciej części Dziadów, jak ją powiązał z całością 
i jakie tu ma znaczenie motyw czci dla Matki Boskiej, 
potrzeba przypomnieć historyę stosunków Mickiewicza 
z domem Ankwiczów. Powiedziałem już, że pierwsze pro
mienie ciepła religijnego, które zaczęło ogrzewać duszę 
Mickiewicza w Rzymie, wyszły z oczu pobożnych i czy
stych dziewic polskich. Jedną z nich była Marcelina Łem- 
picka, do której napisał wiersz w Rzymie, malujący jej 
pobożność, drugą jej siostra cioteczna, Henryetta Ankwi- 
czówna. Ich szczera, cicha, głęboka póbożność przypo
mniała mu litewskie życie, od którego oddzielony był 
falą sześciu lat wędrownych, przypomniała pobożność, 
kwitnącą niegdyś w jego domowych progach, a jakże 
wdzięcznie odbijała od hałaśliwego, wyłącznie zewnętrz
nego nabożeństwa Włochów, które, jak wiemy od Odyń- 
ca, raziło go. w Rzymie 1). A  przytem jedna z tych dzie
wic, Ankwiczówna, ujęła go nietylko pobożnością, ale
i wykształceniem swem, i muzykalnością i całym wdzię
kiem osobistym, ta k , iż zamarzył o ślubnych węzłach.

ł) Listy z podróży tom III, strona 40.
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Z marzeniem tem nosił się przez rok cały: widział wza
jemność panny, widział przychylność jej matki, ale zra-

Henryetta z Ankw iczów  

1° voto hr. Sołtykow a, 2" voto lir. K uczkow ska (Ew a z Dziadów).

ziła go duma ojca. Sam dumny, nie chciał się ugiąć 
przed dumą człowieka, od którego czuł się nierównie



wyższym. Rozstawszy się z Ankwiczami, postanowił za
pomnieć o nich, postanowił zatrzeć w sercu to drugie 
uczucie miłości, nierównie mniej silne od pierwszego, bo 
to pierwsze jeszcze w Rzymie zdolne było wywołać łzy 
z oczu poety, wcale do płaczu nieskłonnego. „Powiedz 
jej (Maryli) —  pisał do Domejki z Poznania, na, początku 
1832 roku —  że ona ma zawsze w sercu mojem miejsce, 
z którego nikt jej nigdy nie usunął i gdzie jej nikt nie 
zastąpi1' *). A le  jeżeli poeta stanowczo przekreślał kartę 
nowej miłóści w historyi swego serca, to druga jstrona 
starała się o to, aby tego nie czynił, aby nie zapominał
o niej. Ankwiczowa i Henryeta pisywały do Mickiewicza 
listy, skarżyły się na zupełne zapomnienie o nich, prosiły
o nowe poezye, spodziewając się, że poeta będzie coś 
nowego drukował w Paryżu, a Henryeta, dowiedziawszy 
się, że ma wyjść III-cia część Dziadów, „okrutnie“ pro
siła o nią. Pierwszy z takich listów 2) otrzymał Mickie
wicz za pośrednictwem Montalemberta w Paryżu, kiedy 
już III-cia część Dziadów była gotową do druku i nasu
wałoby się przypuszczenie, że może dopiero wtedy posta
nowił wypłacić się w poezyi za dług wzajemności, zacią
gnięty u Henryetty, a także za pierwsze natchnienia po
bożne, jakie winien był młodym rodaczkom w Rzymie, 
gdyby nie było świadectwa, przemawiającego przeciwko 
temu przypuszczeniu3).

Temat ustępu tego -|a senne marzenia pobożnej dzie
wicy —  mógł nasunąć poecie wiersz Do Marceliny. Zga

*) K oresp. tom II, str. 15 1. 2) K oresp. tom III , str. 151.

a) Tem  świadectwem jest niedawno znaleziony manuskrypt III-ciej 

części Dziadów  (począwszy od sceny V I), pisany w edług wszelkiego pra

wdopodobieństwa jeszcze w Dreźnie. Sceny w  domu wiejskim pode L w o 

wem tu niema, ale z ponumerowania scen można wnioskować, że już wtedy  

była  napisana. (Porównaj „Nieznany manuskrypt trzeciej części Dziadów u 

p. Stanisława Estreichera w  jubileuszowym  roczniku Pamiętnika Tow arzy

stwa imienia Adam a M ickiewicza, 1898, strona 241— 257).
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dzał się on wybornie z całem tłem Dziadów fantasty- 
cznem, z całym szeregiem scen, w których senne marze
nie i widzenie było dalszym ciągiem życia ziemskiego 
w wyższej, duchownej sferze. A le należało go powiązać 
z tłem filareckiem i do tego celu użył poeta fikcyi, że 
jakiś Litwin „uciekł od Moskali11 i przybył do domu ro
dziców Ewy, tam opowiadał o prześladowaniu młodzieży 
na Litwie i wszystkich mocno wzruszył. Młodziutka Ewa, 
która dowiedziała się od niego, że między uwięzionymi 
jest i ulubiony jej poeta, klęka przed obrazem Matki Naj
świętszej i modli się za prześladowanych, a w szczegól
ności za poetę. W  modlitwie zasypia, a wtedy podnosi 
się zasłona, oddzielająca świat ziemski od świata duchów, 
zlatuje już nie jeden anioł, jak w wierszu Do Marceliny, 
ale cały chór aniołów, ażeby czystą, śpiącą duszę pod
czas snu zabawiać, „braciszka miłego sen rozweselać11 
i splótłszy ręce, żywym, śpiewnym ją wiankiem okrąża, 
siejąc blaski, barwy i wonie. Śpiącej ten chór aniołów 
okrężny wydaje się jakąś powietrzną grą kwiatów, które 
się same splatają w wianki; jeden z kwiatów —  róża —  
szczególną zwraca na siebie jej uwagę. Jest to jej anioł- 
stróż; z nim ona nawiązuje rozmowę, on jeden zostaje 
przy niej, gdy inni odlatują do nieba.

A le z tej róży i coś innego jeszcze przegląda, oprócz 
postaci anioła - stróża: mianowicie postać samego poety. 
W ydaje mi się, że w tej’ rozmowie Ewy z aniołem-różą 
są nadzwyczajnie subtelne, eteryczne, zastosowane do tła 
eterycznego alluzye do przebrzmiałego stosunku miło
snego poety z Ankwiczówną. Alluzyi tych dopatrzeć się 
można naprzód w pytaniach E w y :

C o ty różo szepczesz do mnie.?

Z byt cicho, smutnie —  czy to głos żalu ?

Slcarzysz się, ż e ś  w y j ę t a  z r o d z i n n e j  t r a w k i?



A  z twoich ust koralu 

W ylatu ją  promieniem  

Iskierka po iskierce —

C z y  t a k a  ś w i a t ł o ś ć  j e s t  t w o je m  p ie n ie m ?

Czego chcesz różo m iła?

Anioł-róża odpowiada na to: „ W g  mię na serceu, 
a kiedy inni aniołowie odlatują, on jeden zostaje przy 
niej, aby na jej sennem sercu złożyć skronie:

J a k  święty apostoł, Pański kochanek,

N a  boskiem Chrystusa spoczyw ał łonie.

Anioł - stróż nie kładł skroni na sennem sercu Mar
celiny, ale zgodnie ze zwykłem pojęciem jego roli schy
lał się jak matka nad sennem niemowlęciem. Tutaj w sło
wach anioła - róży jest jakby charakterystyka uczuć, które 
żywił Mickiewicz dla H enryety; nie było w nich nic na
miętnego, jak ongi w uczuciach dla Maryli, a górowała 
słodycz, wywoływana wdziękiem pobożności dziewiczej. 
A  przytem alluzye do stosunku poety z Henryetą można 
znaleść nietylko w treści rozmowy anioła-róży ze śpiącą, 
ale i w samej nazwie anioła. Herb Mickiewiczów Poraj, 
od którego poeta dał nazwę zaklętemu młodzieńcowi 
w balladzie z I-szej części Dziadów, przedstawia różę. 
Musiano o tern dobrze wiedzieć w domu Ankwiczów, już 
choćby z okazyi złotego zegarka, który poeta kupił so
bie w Genewie i na którym za radą panny Anastazyi 
Chlustin kazał w yryć swój herb podług starej pieczątki 
ojcowskiej1). Henryeta, która tak o k r u t n i e  czekała 
III-ciej części Dziadów, jakże się rozkoszować musiała 
ustępem sobie poświęconym! Bo był nietylko cudownie 
piękny, ale mogła w nim widzieć siebie w czarodziej- 
skiem , idealnem oświetleniu i dopatrywać tylu alluzyi! 
Nie wytrzymała też, aby w kilka dni po odczytaniu trze

*) Odyniec. Listy z  podróży, tom IV , str. 372. 
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ciej części Dziadów nie napisać do poety i nie donieść, 
że jego nowe poezye są dla niej „nieprzebranem źródłem 
pociech i przyjemności,).

Ale idę do rzeczy głównej: jak się wyraża w tej 
scenie cześć dla Najświętszej Panny? Objawia się ona nie- 
tylko w tem, że Ewa klęka przed obrazem Matki Boskiej 
i do niej się modli za uwięzionych i za poetę, ale i w in
nym jeszcze szczególe, z polskiego, katolickiego zwyczaju 
wziętym, a dobrze charakteryzującym dziewczęcą pobo
żność —  w strojeniu obrazu Najświętszej Panny kwiatami. 
K w iaty —  symbol słodyczy, wdzięku, niewinności, czu
łości, pielęgnowane zwykle dłońmi dziewczęcemi, nie sąż 
najstosowniejszą z ich strony ofiarą dla T e j, która jest 
wzorem dla nich, ideałem dobroci i wdzięku, niewinno
ści, czułości? To też i Ewa modli się przed Jej obrazem, 
ustrojonym w kwiaty. W e wstępnem objaśnieniu tej sceny 
czytam y: „Pokój sypialny —  E w a, młoda panienka, 
wbiega, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej 
Panny, klęka i modli się.11 Z jej widzenia sennego do
wiadujemy się, że ona sama te kwiaty w swoim ogródku 
pielęgnowała, sama je podlewała, a wczoraj sama ich na
rwała, aby uwieńczyć obraz Matki Boskiej, nad łóżkiem 
zawieszony. A le co więcej, ten kult Bogarodzicy, wyra
żony kwiatami, zostaje w najściślejszym związku z fanta
stycznym pomysłem anielskiego korowodu. Aniołowie, 
latający wiankiem dokoła uśpionej Ewy, przybierają po
stać kwiatów, którymi ona stroiła obraz Najświętszej 
Panny. Uśpiona Ewa o tem nic nie wie'; jej naodwrót 
zdaje się, że to jej kwiaty zamieniają się w istoty, ob
darzone ruchem, wolą i uczuciem. Z początku zdaje się 
jej, że jakiś wonny deszczyk spada na nią z jasnych nie
bios w kroplach zielonych, kraśnych; poznaje potem, że 
to są kwiaty i to jej własne kwiaty, któremi ozdobiła

') K orespondencya tom III, str. 175.



obraz Matki B oskiej: równianki, róże, lilie , narcyzy 
i „błękitne kwiaty pamiątek.41 Wreszcie spostrzega, skąd 
się one biorą:

W id zę —  to M atka Boska —  cudowny blasku!

P ogląd a na mnie, bierze wianek w  dłonie,

Podaje Jezusowi, a Jezus, dziecie,

Z  uśmiechem rzuca na mnie kwiecie —

J a k  w ypiękniały kwiatki —  jak  ich wiele —  krocie,

A  wszystkie w  przelocie 

Szukają na powietrzu siebie 

M oje kochanki!

I  same plotą się w  wianki.

Jak tu mnie miło, jak w  niebie;

J a k  tu mnie dobrze, mój B oże;

N iech mię na zawsze ten wianek o to czy. . .

Ten stan błogi jest nagrodą czystych i pobożnych 
uczuć Ewy. Symbolem tych uczuć są kwiaty, którymi 
stroiła obraz Najświętszej Panny; postać tych kwiatów, 
tylko piękniejszą od rzeczywistej, przybierają aniołowie 
w sennem marzeniu Ewy, które jest nagrodą tych uczuć. 
To senne marzenie jest krajem pośrednim pomiędzy świa
tem widzialnym a światem duchów; zbliża ono uśpioną 
do świata duchów, ale jeszcze nie zdoła go ona przeni
kać. W ięc nie widzi aniołów, tylko kwiaty, i zdaje się 
jej, że sypią się one z ręki boskiego dziecięcia, któremu 
je Panna Najświętsza podaje.

Tak więc motyw religijny w scenie IV-tej stanowi 
cześć dziewicza dla Najświętszej Panny, która się na ze
wnątrz objawia strojeniem Jej obrazów w kwiaty|l|pi na 
tym to motywie osnuty jest pomysł cudownej, anielskiej 
fantasmagoryi.

V .

Ze świata sennych marzeń, cudownych wizyi, do
brych i złych duchów schodzimy na poziom życia najre-

o*i
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alniejszego, jakie tylko być może, ale oblanego złotymi 
i ciepłymi promieniami poezyi. W  Panu Tadeuszu, o któ
rym mowa, bohaterowie mało się kochają, zawzięcie pro
cesują, tęgo się biją, dobrze jedzą i piją, a kiedy się po
łożą spać, to śpią jak zabici, sennych wizyi nie miewają 
(jedyny wyjątek Gerwazy!) i czasem „chrapią tak twar
dym snem“, że się bez obudzenia dają przewracać „jak 
na przewiąsłach słoma. “

A le i nad tym światem w poemacie unosi się cześć 
dla Najświętszej Panny, i tu poeta znalazł sposobność 
złożenia Jej hołdu. A  naprzód we wstępnej inwokacyi. 
Rozpoczynając swoje „poema szlacheckie" z tym zamia
rem, aby to było coś w rodzaju Hermana i  Dorotei, po
eta na samym wstępie zaznaczył różnicę swego kato
lickiego stanowiska. Goethe, rozmiłowany w kształtach 
świata klasycznego, odziewający swoją mieszczańską 
idyllę w długi starożytny heksametr, który —  mówiąc 
nawiasem, a bez czyjejkolwiek obrazy —  przypomina tu 
trochę doskonały, ale już stary i staromodny szlafrok 
z indyjskimi kwiatami właściciela domu pod lwem zło
tym, Goethe nietylko poemat swój tak podzielił na czę
ści, aby mógł każdej muzie z osobna po jednej z nich 
ofiarować, ale i nie cofnął się przed wezwaniem wszyst
kich muz naraz. Tylko jako człowiek przezorny, uczynił 
to dopiero w pieśni dziewiątej, dopiero wtedy, gdy prze
konał się, ze muzy go nie zawiodły.

[ll/usen, die Ih r so g e m  die herzliche Liebe begiinstigt, 

eAuf dem Wege bisher den trefjlichen Ju n g lin g  geleitet,

A n  die B ru st ihm das Madchen noch vor der Verlobung gedriickt habt: 

H el fe t  duch fe m e r  den B u n d  des lieblichen Paares vollenden .\

Mickiewicz nie poszedł w tym względzie śladem 
Goethego, ale drogą wskazaną przez dwu poetów kato
lickich : Tassa, którego Jerozolimą wyzwoloną studyował 
jeszcze kilkunastoletnim młodzieńcem, i Wespazyana Ko-

i§§ 36
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ćhowskiego, autora Pieśni Wiednia oswobodzonego: za 
muzę obrał sobie Najświętszą Pannę i wezwał Jej po
mocy na czele poematu. A le nie sam przykład Tassa 
(czy znał utwór Kochowskiego, nie wiemy) zachęcał go 
do tej inwokacyi: pobudzał go do tego, zwracał w tę 
stronę i sam materyał wrażeń i wspomnień, z których 
miał zbudować wielką epopeję. Cały ten materyał po
chodził z owego szczęśliwego „kraju lat dziecinnych",
0 którym z taką rozkoszą w poetycznej przedmowie 
wspomina twórca Pana Tadeusza. Fala wspomnień z dzie
ciństwa, która go wówczas ogarnęła, przynosząc ma bar
wy, wonie i szumy łąk, pól i lasów litewskich, przyno
siła na skrzydłach swoich i echa błogiej, dziecinnej czci 
dla Najświętszej Panny, wspomnienia wspólnych modłów 
rodzinnych przed Jej obrazem, cudownych łask Jej dla 
pobożnych. Jedno z drugiem wiązało się, łączyło, prze
nikało wzajemnie.

Bo i o jakąż to pomoc wzywał poeta królowe na
tchnień pobożnych ? Co miało być przedmiotem jego na
tchnienia w chwili, gdy rozpoczynał poemat i stawiał 
wezwanie do Najświętszej Panny? Przedmiot był bardzo 
różny od tych, które mieli opiewać Tasso i Kochow- 
ski, a stąd i pomoc była zupełnie inna. Jeden miał śpie
wać „wojnę pobożną i hetmana, który święty grób pań
ski wyswobodził11, drugi chciał „ojczystym rymem wspo
mnieć11 —- „mężnego króla wiekopomne dzieła11, sławny 
pogrom niewiernych pod Wiedniem. Mickiewicz nic po
dobnego nie miał na myśli, nietylko żadnej „pobożnej 
wojny11, ale i żadnej w ogóle, bo, jak wiadomo, w pier
wotnym planie, z którym przystępował do pisania, nie 
miał jeszcze zamiaru roztaczać tła napoleońskich wojen. 
Chciał on wyśpiewać tylko to, co mu zostało w głowie
1 sercu z czasów dzieciństwa, z całą niezrównaną świeżo
ścią barw, wypukłością kształtów i urokiem, płynącym 
z tęsknoty: litewską przyrodę i litewski obyczaj. Chciał



jednem słowem wyśpiewać Litwę taką, jaka się na widno
kręgu jego życia dziecinnego dokoła roztaczała. Mamże 
przytaczać wiersze, które wszyscy umiemy na pamięć?

Litw o! Ojczyzno moja! ty jesteś, ja k  zdrowie;

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,

Ivto cię stracił. D ziś piękność twą w  całej ozdobie 

W idzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Przytoczyłem, żeby się zastanowić nad tem, co po
eta rozumiał przez piękność Litwy. Niewątpliwie obyczaj 
litewski był mu drogi; ileż tam widział rzeczy pięknych, 
ile cnót patryarchalnych, których brak tak go raził na 
Zachodzie, we Francyi. A le myślę , że piękniejszą od oby
czajów wydała mu się przyroda litewska. Dowód znaj
duję nietylko w szczególnej tęsknocie do niej, której tak 
liczne ślady znajdują się w korespondencyi poety i w ró
żnych wspomnieniach o nim, ale przedewszystkiem w sa
mym Panu Tadeuszu. Na obyczaj spogląda poeta n a j 
c z ę ś c i e j  z miłym uśmiechem, ale z uśmiechem pobła
żania; na przyrodę z a w s z e  z uwielbieniem. Obrazy 
przyrody, mówiąc stylem samego Mickiewicza, są o j a- 
k ie  p ó ł  t o n u  w y ż e j  n a s t r o j o n e .  To też sądzę, że 
ta „piękność w całej ozdobie", którą chciał opisać, to 
jest przedewszystkiem piękność przyrody ojczystej.

I teraz dopiero możemy zrozumieć dokładnie, o jaką 
to pomoc wzywał poeta Najświętszą Pannę. W yraziwszy 
ufność, że jak mu niegdyś, gdy był dzieckiem, cudownie 
ocaliła życie, tak go kiedyś cudem powróci na ojczyzny 
łono '), prosił następnie:

Tym czasem  przenoś moją duszę utęsknioną 

D o  tych pagórków leśnych, do tych łąk  zielonych,

Szeroko nad błękitnym  Niemnem rozciągnionych;

) Przypominam, że w pierwotnym tekście zam iast: „T a k  n a s  po

wrócisz cudem na ojczyzny ło n o w, b y ło : „ T y  m ię  i t. d .u
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D o tych pól malowanych zbożem rozmaitem,

W yzłacan ych pszenicą, posrebrzanych żytem ;

Gdzie bursztynowy świerzop, gryka ja k  śnieg biała,

Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała,

A  wszystko, przepasane, ja kb y w stęgą, miedzą 

Zieloną, na niej zrzadka ciche grusze siedzą.

Ludzi w tym obrazie nie w idać, tylko przyrodę. 
Prawda, że jest to przyroda przeważnie uprawna, zbli
żona do człowieka, świadcząca o jego pracy, ale tylko 
przyroda. Poeta nie wzywa Najświętszej Panny, aby jego 
duszę utęsknioną przenosiła pod strzechy dworów szla
checkich, tylko do lasów, łąk i pól litewskich. Nie wiem, 
czy zdawał sobie sprawę z tego, dlaczego' tak robi, 
i skłonny jestem wierzyć, że działał instynktownie, ale 
ten instynkt twórczy jakże był rozumny! W zywać Naj
świętszą Pannę, aby mu pomagała opiewać piękność 
przyrody, która jest jakby bezpośrednim odblaskiem pię
kności Bożej i jakby odzwierciedleniem piękności, czysto
ści i niewinności dziewiczej -jJ jakież tu harmonijne po
łączenie pojęć! A le wzywać Przeczystą Dziewicę', aby 
pomagała opiewać umizgi hrabiego i Tadeusza, mrówki 
na pończosze Telimeny, grzybobranie i łowy, procesy 
i zajazdy, Maćków i Bartków z całym ich animuszem 
zaściankowym —  nie byłożby to dopuszczać się pewnej 
profanacyi? Prawda, że jest w personalu Pana Tadeusza 
i tragiczna postać księdza Robaka, któremu z pod kap
tura błyskają niekiedy oczy Konrada z III-ciej części 
Dziadów, i który wyrasta na głównego bohatera powie
ści; ale dziś już wiemy z pewnością1), że poeta kreśląc 
inwokacyę do Najświętszej Panny, nie myślał jeszcze 
wprowadzać do swojej powieści pokutującego mnicha, 
ani całej polityczno - patryotycznej atmosfery, którą ten 
wnosił z sobą.

J) R .  Piłat. „A utografy pierwszych trzech ksiąg Pana Tadeusza." 

Pamiętnik Towarzystwa literackiego im. Ad. Mickiewicza, tom V , 1891 r.
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Tak więc poeta, czy to świadomie, czy też pewniej 
cudownym instynktem wiedziony, nie wzywał Przeczy
stej Dziewicy, aby mu pomagała opiewać obyczaj ojczy
sty, drogi wprawdzie jego sercu, ale na który spoglądał 
z pewnej wysokości, który oblewał światłem humorysty- 
cznem —  ale wzywał ją tylko, aby mu zsyłała natchnie
nie do opiewania tego, co było prawdziwie godnym Jej 
tematem i co też opiewając, podnosił nastrój co najmniej
0 pół tonu wyżej.

Wspomniałem o polityczno - patryotycznej atmosfe
rze, która wdarła się dó poematu dopiero w ciągu jego 
pisania i napełniła całego Pana Tadeusza, zmieszawszy 
się z atmosferą sielskiego życia. Ta polityczna atmosfera 
nie mogła nie nasunąć poecie myśli o politycznym cha
rakterze czci dla Najświętszej Panny w Polsce i w isto
cie nasunęła; a jakże znakomicie umiał on pogodzić, zhar
monizować dostojność imienia i urzędu Królowej niebios
1 Polski z szarem tłem zaścianku, wśród którego ksiądz 
Robak rozwijał patryotyczną działalność agitatorską! — 
Tabakiera księdza R obaka, tak doskonale do tego tła 
przystająca, była cudownym instrumentem: ze starej kar
czmy żydowskiej w Soplicowie otwierała daleką perspe
ktywę z jednej strony na najważniejsze współczesne w y
padki i osoby polityczne: Napoleona, legiony, Dąbrow
skiego ; z drugiej —  na polityczną przeszłość Polski i jej 
K rólow e, z niebios królującą. Szlachcic Skołuba, poczę
stowany z tej tabakiery wyborną tabaką, robi domysły, 
skąd ta tabaka pochodzi. Tego się spodziewał i tego tylko 
czekał ksiądz Robak. Na tej tabace zajedzie on zaraz 
do. Częstochowy, aby przypomnieć Litwinom coś, co ma 
rozbudzić w nich dążenia narodowe.

Co się tabaki tyczy, h m ! ona pochodzi 

Z  dalszej strony, niż myśli Skołuba dobrodziej ;

Pochodzi z Jasnej G óry; księża Paulinowie  

Tabakę taką robią w  mieście Częstochowie,



Jasna Góra Częstochowska.



Kiedy jest obraz tylu cudami wsławiony,

Bogarodzicy Panny, królowej korony  

Polskiej; zowią ją  dotąd i księżną litewską!

KLoronęć jeszcze dotąd piastuje królewską,

L ecz na Litewskiem księstwie teraz syzma siedzi!

Pomysł nazwania Bogarodzicy księżną litewską jest 
własnością księdza Robaka, ale jest on mu bardzo po
trzebny, zrecztą daje się zupełnie dobrze uzasadnić. Pol
ska, kiedy jej koronę Najświętszej Pannie oddawano, 
była już po ostatecznej unii z Litwą. Nie było już oso
bnych wielkich książąt litewskich, król polski nosił tytuł 
wielkiego księcia litewskiego; czemużby i niebieska kró
lowa Polski nie miała nosić tytułu księżnej litewskiej ? 
Robak przypominał zaściankowi litewskiemu o spójni, 
jaka go wiąże z Koroną, aby w nim poruszyć strunę 
patryotyczną, i dokazał tego, choć nie odrazu, bo musiał 
walczyć z różnemi przeszkodami. Jedną z tych przeszkód 
były wiadomości, rozsiewane pzlez Kury er Litewski, 
że „Francuz" chce kościół rozwalać i skarbiec zabierać 
w Częstochowie. Ale właśnie ta przeszkoda daje sposo
bność Robakowi jeszcze silniej powiązać cześć religijną 
dla Najświętszej Panny ze sprawą narodową i jeszcze raz 
przypomnieć Litwinom, że ich ojczyzną w szerszem zna
czeniu nie jest Litwa, ale cała Polska.

prawda, z Częstochowy  

Oddano wiele srebra na skarb narodowy 

D la ojczyzny, dla Polski, sam Pan B óg tak każe,

Skarbcem ojczyzny zawsze są Jego ołtarze.

„Dla ojczyzny, dla Polski", powiada z naciskiem 
ksiądz Robak, a tym razem wyraz „ojczyzna" użyty jest 
w innem znaczeniu, aniżeli we wstępnej apostrofie do L i
twy: „Litwo, ojczyzno moja", jest jakby uzupełnieniem 
tamtego znaczenia i jakby objaśnieniem apostrofy dla 
tych, którzy nie rozumiejąc dobrze jej znaczenia, gotowi 
byli obwiniać Mickiewicza o jakiś partykularyzm litewski.

___42____
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VI.

Już się powieść szlachecka miała ku końcowi, już 
wielkich ksiąg dziesięć leżało napisanych, cały obrót życia 
szlacheckiego był przedstawiony —  pozostawało zakoń
czenie, w którem poeta miał rozwiązać wszystkie węzły 
fabuły i jako tło pokazać wejście legionów na Litwę, 
„piękną mare senną", którą nosił w pamięci, a która 
zamknęła złote czasy jego dzieciństwa. W ięc miały być 
zaręczyny Zosi z Tadeuszem, jako ostateczne rozwiązanie 
sporu Horeszków z Soplicami, a jakby dla towarzystwa 
im zaręczyny dwu par innych; miał być akt rehabilita- 
cyi Jacka Soplicy, ciągle jeszcze i po śmierci zakrytego 
dla współpowietników kapturem mnicha; wreszcie miał 
być obraz radości patryotycznej Litwinów na widok wkra
czających wojsk polskich.

Oglądając swoją budowę przed jej uwieńczeniem, 
przed jej nakryciem, poeta mógł czuć zadowolenie po
dobne do tego, jakie wyraził Goethe na wstępie do pie
śni dziewiątej Hermana i  Dorotei, a tem większe, że po
emat jego przerósł znacznie rozmiary, zakreślone mu pier
wotnym planem, rozrósł się do rozmiarów szerokiego, 
gałęzistego epos; zamiast wdzięcznego drzewka stawał 
się potężną, rozłożystą i kwitnącą lipą. Sam przyznawał 
(już po napisaniu całości), że widział w swojem dziele 
„wiele dobrego", a za najlepsze uznawał obrazki z natury 
kreślone naszego kraju i naszych obyczajów domowych 1). 
Nie wszystko jednak cieszyło się jego uznaniem, widział 
i „marności." Teraz przed- zakończeniem poematu miał 
możność jeszcze w ostatnich dwu pieśniach zaokrąglić, 
uzupełnić to, co mu się niepełnem wydawało, dostroić, 
co niedostrojonem, dopowiedzieć się jednem słowem. Zro-

!) Korespondencya, tom I, strona 143.
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bił to w rozmaity sposób i w rozmaitych kierunkach, 
ale nas tu obchodzi tylko cześć poety dla Najświęt
szej Panny.

Obraz pracowni duchowej Mickiewicza, w chwili 
gdy się w niej Pan Tadeusz dokonywał, nie jest nam 
znany. W iemy tylko z listów współczesnych poety do 
Kajsiewicza i Odyńca '), że zaczynał w nim wtedy znowu 
nastrój religijny górować. A le i bez tego nastroju mógł 
poeta, oglądając wyprowadzoną już pod dach budowę, 
przypomnieć sobie, czyjej wzywał pomocy przy kładze
niu fundamentów i wdzięcznem spojrzeć okiem na swoją 
dawczynię natchnienia, podobnie jak to uczynił Goethe, 
przed rozwiązaniem swego poematu, z pannami z Heli- 
konu. I mógł zapytać siebie: czy poemat był godnym 
wezwania, czy był godną zapłatą za udzielone natchnie
nie? Czy nie należało okazać szczególnej wdzięczności 
dla Tej, która tak łaskawie spełniła jego życzenia i tak 
cudownie przenosiła jego duszę utęsknioną pod ojczyste 
niebo, do lasów, pól i łąk litewskich. Całe szeregi uro
czych obrazów ojczystego nieba i ziemi świadczyły o Jej 
łasce, ale nie świadczyły wyraźnie o wdzięczności poety.

Czy takie dokładnie były rozmyślania poety w cza
sie, o którym mowa, zaręczyć trudno; ale faktem jest, że 
poeta postanowił w zakończeniu swego poematu, w osta
tnich dwu pieśniach, uczcić w szczególny sposób Naj
świętszą Pannę. Tem uczuciem było wprowadzenie do 
powieści Jej święta, obrazu cudnej pogody i uroczystego 
nabożeństwa w ten dzień świąteczny.

Ze wprowadzenie do powieści święta Najświętszej 
Panny nie było rzeczą przypadku, ale wypłynęło z chęci 
okazania szczególnej czci dla Niej, tego później dowiodę. 
Teraz chcę zwrócić uwagę na obraz nieba podczas świtu 
i wschodu słońca w ten dzień uroczysty.

') Korespondencya, tom I, strona 137 i 142.
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Obrazów nieba i to w różnych porach dnia i nocy, 
jest wiele w Panu Tadeuszu; w nich malarska siła po
ety występuje w najwyższej potędze, i one to sprawiają, 
że czytając ten poemat, tyle się w  nim czuje powietrza 
i światła. A le  obraz świtu i wschodu słońca w jedenastej 
pieśni prześciga wszystko, czego przedtem pędzel poety 
dokonał (może z wyjątkiem burzy), i jest prawdziwie 
gwiaździstą i złocistą koroną wszystkich krajobrazów 
w Panu Tadeuszu. Staje się też najpiękniejszą ofiarą, 
jaką mógł złożyć poeta w hołdzie swej muzie przeczystej.

Oto jest naprzód obraz nieba przed samem świta
niem ; coś tajemniczego, uroczego i uroczystego jest 
w tym obrazie:

Już w schodził uroczysty dzień N a j ś w i ę t s z e j  P a n n y  

K w i e t n e j .  P ogod a b y ła  prześliczna, czas ranny,

N iebo czyste w  około ziemi obciągnięte,

Jako morze wiszące, ciche, w klęsło - w gięte;

K ilk a  gw iazd świeci z głębi, jako perły ze dna 

Przez fa!e; z boku chmurka biała, sama jedna,

Podlatuje i skrzydła w  błękicie zanurza,

Podobne do niknących piór A n io ła  - stróża,

K tó r y  nocną m odlitwą ludzi przytrzymany 

Spóźnił sio , spieszy wracać między współniebiany.

Następuje obraz świtu i wschodu słońca, ten osta
tni zupełnie inny, niż w księdze opiewającej bitwę. Tam 
słońce ukazywało się z czarnej chmury, bez promieni, 
czerwone, „jak rozżarzona w węglach kowalskich podko
wa", zwiastowało niepogodę i burzę, i jakby nastrajało 
do obrazu bitwy. Tu wysuwa się z za krawędzi hory
zontu czyste, jasne, brylantowe, zwiastuje dzień najpogo
dniejszy i gody zaręczynowe. I coś innego jeszcze prze
mawia do nas z tego pogodnego wschodu słońca: oto 
wiara ludu, że dni, poświęcone Najświętszej Pannie, mu
szą być słoneczne, że Ona nawet najpochmurniejszy dzień 
taki rozchmurza choćby jednym błyskiem słonecznym.



Już ostatnie perły gwiazd zamierzchły i na dnie 

Niebios zgasły i niebo środkiem czoła bladnie,

Prawą skronią złożone na w ezgłow iu cieni,

Jeszcze smagła we, lewą coraz się rumieni;

A  dalej okrąg, jakby powieka szeroka 

Rozsuw a się, i w  środku widać białek oka,

W idać tęczę, źrenicę —  już promień wytrysnął,

P o  okrągl ych niebiosach w ygięty przebłysnął,

I  w  białej chmurce jako złoty grot zawisnął.

N a  ten strzał, na dnia hasło, pęk ogniów wylata,

Tysiąc raz krzyżuje się po okręgu świata,

A  oko słońca weszło —  jeszcze nieco senne,

Przymruża się, drżąc wstrząsa swe rzęsy promienne,

Siedmią barw błyszczy razem : szafirowe razem,

Razem  krwawi się w  rubin i żółknie topazem,

A ż  rozlśniło się jako krzyształ przeźroczyste,

Potem  jak brylant światłe, nakoniec ogniste,

Jak  księżyc wielkie, jako gwiazda migające:

T a k  po niezmiernem niebie szło samotne słońce.

Na takie słońce wschodzące możemy patrzeć tylko 
z przymrużonemi oczami i wtedy w oczach naszych mie
nią się owe brylantowe barwy słońca. Takiego wschodu 
słońca malarz nie potrafi odmalować; środki malarskie 
są na to za słabe. Poeta przedstawił nam kolejną zmianę 
wrażeń oka i stworzył cudowny obraz.

A le estetyczny rozbiór tu nie należy; co innego 
mamy rozważyć, mianowicie pewną wątpliwość, którą 
nam ów wschód słońca nasuwa. Do jakiej odnieść go 
pory roku? Kiedyż to się odbyły zaręczyny Tadeusza 
i Zosi, poprzedzone owym promienistym rankiem ? Zda
wałoby się, że poeta chce być bardzo dokładnym w ozna
czeniu tego czasu: dzień ten nazywa „uroczystym dniem 
Najświętszej Panny Kwietnej“ ; dowiadujemy się, że 
w  dniu tym wieśniaczki „na ołtarz Matki Zbawiciela —r- 
niosą pierwszy dar wiosny, świeże snopki ziela. “ Obraz 
dnia tego uroczystego poprzedzony jest ogólnym obra
zem wiosny 1812 roku. A le takiego święta Najświętszej
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Panny niema ani w kwietniu, ani w maju, ani w czerwcu; 
co gorzej, niema w całym kalendarzu święta Matki Bo
skiej pod tą nazwą. Jest jedno święto, do którego może 
w zupełności odnosić obraz nabożeństwa, przedstawiony 
w Panu Tadeuszu, kiedy lud przynosi zioła do święce
nia, ale to święto przypada na dzień 15. sierpnia, a ma 
nazwę ludową Matki Boskiej Zielnej: jest to Wniebo
wzięcie Maryi Panny.

Jesteśmy zbici z tropu, nie wiemy co myśleć o po
rze roku, do której się odnosi najwspanialszy wschód 
słońca w Panu Tadeuszu, do której się odnoszą całe 
ostatnie dwie księgi. Ale jeżeli kalendarz nie mógł nam 
objaśnić intencyi autora, może je objaśni historya. W y 
padek taki, jak wejście wojsk Napoleona na Litwę, za
nadto był wielki i b liski, ażeby mu można było podsu
wać datę nie historyczną; zanadto potężne, jak wiemy, 
wywarł wrażenie na umyśle 13-letniego Mickiewicza, 
ażeby go poeta mógł sobie wyobrażać inaczej, jak nie 
na tle tej pory roku, w której przesunęła się przed jego 
oczami owa „piękna mara senna.11 Otóż z historyi wiemy, 
że Francuzi przeszli Niemen pod Kownem 24. czerwca 
n. st., a król westfalski, Hieronim, stanął w Grodnie 30. 
czerwca, w Nowogródku 10. lipca1). Nie mogę wątpić, 
że poeta tę porę roku, koniec wiosny i początek lata 
miał w  wyobraźni, gdy kreślił obrazy dwu ostatnich 
ksiąg Pana Tadeusza, nie mógł bowiem mieć żadnej do
statecznej pobudki do gwałcenia w tym względzie sil
nych wrażeń dzieciństwa, nie mówiąc już o historyi.

I z tą porą zgadzają się dobrze wszystkie drobne 
wskazówki, rozsiane w ostatnich dwu księgach, ale nie
stety! nie zgadza się uroczystość Najświętszej Panny, jej 
nazwa i obrzędy, jakie jej poeta przypisał. W  lipcu są

Thiers. Historya konsulatu i  cesarstwa. W arszawa 1858, tom V II,  

strona 387— 389.



dwa święta Matki Boskiej w kalendarzu uwidocznione 
(Nawiedzenie i Szkaplerzna), ale żadne nie uroczyste, do 
żadnego z nich nazwa Kwietnej nie może być zastoso
waną, podczas żadnego z nich nie święcą ziół i kwiatów. 
Pp. Biegeleisen i Gostomski *), zawiele zaufawszy poecie, 
albo może nie zrozumiawszy nazwy przez niego danej 
świętu, a nie radząc się widocznie historyi, nie wahali 
się ostatnich dwu ksiąg Pana Tadeusza przenieść na tło 
dnia kwietniowego. Pan Biegeleisen nie wahał się. nawet 
najdokładniej oznaczyć tego dnia. „Mickiewicz podejmuje 
opowiadanie z X I pieśnią na wiosnę roku 1812, d o k ł a 
d n i e  m ó w i ą c  we czwartek, w wigilią „Najświętszej 
Panny Kwietnej i  dnia 6. kwietnia 1812 roku. Właśnie 
wtedy „książę Józef Poniatowski z Hieronimem Napole
onem zajęli część Litwy od Grodna po Słonim.“ Domy
ślam się, w jaki sposób p. Biegeleisen doszedł do swojej 
dokładnej, ale błędnej d aty; wziął ją naturalnie nie z hi
storyi, ale z kalendarza. Myślał zapewne, że skoro Mic
kiewicz nazwał Najświętszą Pannę K w ietną, więc święta 
tego trzeba szukać w kwietniu. W  kalendarzu katolickim 
w kwietniu podług nowego stylu nie mógł znaleść ża
dnego święta Najświętszej Panny, bo go tam niema, ale 
pod datą 6. kwietnia nowego stylu znalazł Zwiastowanie 
Maryi Panny podług starego stylu , bo szósty kwietnia 
kalendarza gregoryańskiego odpowiada 25. marca kalen
darza juliańskiego, i,w  ten sposób przyszedł do przeko
nania, że poeta Zwiastowaniu nadał nazwę Najświętszej 
Panny Kwietnej. Ale nie rozważył przytem wielu rzeczy: 
naprzód, że Zwiastowania w żadnym razie nie można na
zwać świętem kwietniowem, skoro jest przywiązane do 
dnia 25. marca, i że na Litwie 6. kwietnia nowego stylu

*) „Pan Tadeuszu, studyum historyczno - literackie przez dra H en 

ryka Biegeleisena. W arszawa 1884 r., str. 45 i „A rcydzieło poezyi polskiej 

Pan Tadeusz* , studyum krytyczne W alerego Gostomskiego. —  K ra k ó w  

1894 r., strona 193.
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by ł jeszcze dniem .m arcow ym ; powtóre, że w dniu Zwia
stowania niem a zwyczaju święcenia ziół i kw iatów ; po
trzecie, że data kw ietniow a (i to  jeszcze 6. kw ietnia!) 
nie zgadza się ani z h isto ryą, ani z przyrodą litewską 
ta k ą , jak a  w ystępuje w ostatnich dwu księgach Pana 
Tadeusza: to  jest z.ow em  ciepłem tchnieniem wieczoru, 
prawdziwie letniego, z pączkami barw istego maku, ż ob
fitością ziół i kw iatów  w onnych, z k tórych woń „jak 
ż mszalnej kadzielnicy" rozlewa się w pow ietrzu; z owym 
księżycowym sierpem  na głowie Zosi, co by ł „świeżem 
żęciem traw  oszlifowany" i t. d.

Cóż więc mam y myśleć o poecie i jego święcie ? na 
tle  jakiej pory  roku  wyobrazić sobie zaręczyny Zosi?

Odpowiedź na to może być ty lko  taka. Mickiewicz 
nie m ógł nie pam iętać, w jakiej porze roku wojska na
poleońskie zaw itały do jego okolic rodzinnych i miał ją  
żywo w  w yobraźni, g d y  zabierał się do przedstawienia 
scen, w ostatnich dwu pieśniach zawartych. M iały być 
opowiedziane ty lko  jednego dnia dzieje, ale ten dzień 
jak i u roczysty ! Dzień radości patryotycznej, rehabilitacyi 
Jacka, zaręczyn Zosi z Tadeuszem, ostatecznie rozwiązu
jących spór Sopliców z Horeszkami, wreszcie dzień uwol
nienia włościan soplicowskich z poddaństwa. W ypadało  
dzień ten szczególnie ozdobić i zrobić uroczystym. P o 
trzebne też było uroczyste nabożeństwo dla rehabilitacyi 
Jacka  wobec miejscowej ludności. P oeta  m ógł obrać do 
tego celu dzień niedzielny albo jakieś uroczyste święto 
z końca wiosny lub początku la ta , a miał do w yboru 
śś. P io tra  i Paw ła, Boże Ciało z jego malowniczą pro- 
cesyą i ze święceniem wianków, nawet Zielone Świątki 
z malowniczem umajeniem kościołów i dofńów, z lepie- 
chem czyli tatarakiem  na podłogach. Jeżeli poeta ani 
n iedzieli, ani żadnego z tych św iąt nie w y b ra ł, k tó re  
właściwa pora roku nasuw ała, ale szukał uroczystego 
święta Najświętszej P anny tam, gdzie go znaleść nie mo-

Józef Trełiak. Cześć Mickiewicza dla Najświętszej Panny. ą



żna było, to tylko oczywisty dowód, że chciał przy za
kończeniu poematu szczególnie uczcić T ę , którą o na
tchnienie prosił na początku, i która się tak łaskawą 
okazała dla niego. A  nie mogąc znaleść uroczystego Jej 
święta ani w czerwcu, ani w lipcu, postanowił nie oglą
dać się na kalendarz i skorzystać z prawa licencyi poe
tyckiej w sposób zupełnie oryginalny.

Ze wszystkich uroczystych świąt Najświętszej Panny 
najpoetyczniejsze jest w swoim obchodzie święto W nie
bowzięcia. Przypada pośród lata, kiedy roślinność w peł
nej krasie, nie zwarzona jeszcze jesiennymi chłodami; 
w dzień ten wieśniaczki zjawiają się w kościele z pękami 
ziół i kwiatów, ażeby je tam poświęcono. Dlatego też 
w dniu tym Najświętsza Panna występuje jako królowa 
roślinności, błogosławiąca swemu królestwu i zgodnie 
z tem pojęciem nazywana przez lud Zielną. W  dniu tym 
też najstosowniejsze strojenie Jej ołtarzy, Jej obrazów 
kwiatami. Jeżeli sobie przypomnimy, jakie czary poezyi 
wysnuł Mickiewicz z tego motywu w trzeciej części Dzia
dów, to łatwo się zgodzimy na to, że ze wszystkich świąt 
Bogarodzicy to święto musiało najwięcej nęcić jego w y
obraźnię. Na niem się jego wybór zatrzymał; a że nie 
przypadało w czasie, którego tło historyczne wymagało, 
postanowił sierpniową uroczystość Wniebowzięcia prze
sunąć na czas nieco wcześniejszy, nieokreślony wyraźnie, 
zbliżyć jednem słowem ku wiośnie i zamiast nazwy Ziel
nej nadać jej pokrewną, ale bardziej poetyczną nazwę 
Kwietnej. Tym sposobem mimowoli stworzył nowe święto 
Najświętszej Panny, święto poetyczne, nieznane kalenda
rzowi, a uczcił je najwspanialszym obrazem jutrzenki, na 
jaki się poezya zdobyć może i niezrównanie wdzięcznym 
obrazem pobożności ludu litewskiego:

W yszła  msza —  nie obejmie świątynia maleńka

Całego zgromadzenia; lud na traw ę klęka,

Patrząc w e drzwi kaplicy, odkrywają gło w y ;

5Q
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W ło s litewskiego ludu biały albo płow y,

P o złacał się jako łan  dojrzałego żyta;

G d zien iegdze kraśna głów ka dziewicza wykwita,

U brana w  świeże kwiaty, albo w  pawie oczy,

I  w stęgi rozplecione, ozdoby warkoczy,

Śród głó w  męskich, jak  w  zbożu bław at i kąkole.

Klęczący różnobarwny tłum okrywa pole,

A  na głos dzwonka, niby na' wiatru powianie,

C hylą się wszystkie głow y, ja k  kłosy na łanie.

W ieśniaczki dziś na ołtarz M atki Zbawiciela  

Niosą pierwszy dar wiosny, świeże snopki ziela;

W szystko w  koło ubrane w  bukiety i wianki,

Ołtarz, obraz, a nawet dzwonnica i ganki.

Czasem poranny wietrzyk, gd y ze wschodu wionie,

Zrywa wianki i rzuca na klęczących skrobie,

I  rozlewa, ja k  z mszalnej kadzielnicy wonie.

Jak  lud w dzień poświęcony Najświętszej Pannie 
Zielnej czy K w ietnej wszystko stro ił w bukiety  i wianki, 
ta k  i poeta obraz pobożności lu d u , k tó ry  miał być hoł
dem , złożonym jego muzie przeczystej, stro ił w poró
wnania wzięte ze św iata roślinnego, z roślinności tych 
p ó l, na k tó re  jego duszę św ięta muza przenosiła. K lę
czący lu d , k tórego  głow y ty lko  widać, porów nany jest 
z łanem  dojrzałego ż y ta , dziewicze głów ki w śród ludu, 
to  w zbożu bław at i kąko le ; chylenie się głów na głos 
dzwonka — to uginanie się kłosów  pod wiatrem . W szyst
k iego tego  poeta nie wyszukiwał, to  s a m o  płynęło mu 
przez w yobraźnię pod pióro, ale jakże w ybornie odpo
wiadało jego  intencyom , jego czci i wdzięczności dla 
Najświętszej P a n n y !

VII.

W  kilka la t po wyjściu na świat jasnego, jak  słońce, 
Pana Tadeusza, geniusz poety, k tó ry  już w Dziadach 
rzucał mistyczne blaski i cienie,, zaczął zachodzić i coraz

4 *



głębiej zanurzać się w gęste obłoki mistycyzmu. Nastą
pił okres Towiańszczyzny. Znalazł się monoman —  o ile 
dziś sądzić można z tego, co o nim wiemy —  przejęty 
głęboką wiarą w swoje powołanie do wielkich rzeczy 
na świecie, na którym poezya Mickiewicza, a w szcze
gólności III-cia część Dziadów swoją mistyczną stroną 
wywarła wpływ wstrząsający i którego monomanii wy
tknęła kierunek pewny i stanowczy; i ten monoman, 
utkawszy sobie z mistycznych promieni i etycznych dą
żeń poezyi mickiewiczowskiej sieć doktryny o swojem 
posłannictwie, zarzucił ją na głowę wielkiego poety 
w chwili, gdy ta głowa była mocno domowemi cierpie
niami skołataną. Z tej sieci poeta już się nie mógł do 
końca życia wyplątać, właśnie dlatego, że była z jego 
własnej przędzy utkaną.

Cześć Mickiewicza dla Najświętszej Panny, taka, 
jaka się w poezyi jego odzwierciedliła, nie miała w so
bie nigdzie, nawet w widzeniu Ewy, mistycznych mro
ków; była jasna, spokojna, wysoko poetyczna i dosko
nale w granicach 'Objawienia i tradycyi rodzinnej zam
knięta.. To też w doktrynie towianizmu nie odegrała wa
żnej roli. Towiańśki jednak i w tym względzie naginał 
się do sfery uczuć Mickiewicza i jako środka propagandy 
dla swojej nauki używał motywu czci dla Najświętszej 
Panny. Pamiętał oń, jak Mickiewicz wyrażał w Panu Ta
deuszu w iarę, że Ona biednych wygnańców „przeniesie 
cudem na ojczyzny łono“, jak kładł nacisk i w epopei 
i litanii przy Księgach pielgrzymstwa, że Ona jest królową 
Polski i Litwy. Pod tym zapewne wpływem mistrz A n
drzej sprowadził do Paryża kopię obrazu Najświętszej 
Panny Ostrobramskiej, zdjętą przez Walentego W ańko
wicza, jednego z pierwszych swoich wyznawców i umie
ścił ją w jednym z najstarszych kościołów paryskich 
św. Seweryna, w ołtarzu. Pod obrazem położony był na
pis : „O Boże! ku ratunkowi naszemu pospiesz się“ ;



Adam  Mickiewicz w  późniejszym wieku. 

(Wedle portretu Szweycera z roku I853).
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w piśmie zaś, które jednocześnie (8. grudnia 1841) To- 
wiański wydał do emigracyi, przygotowując ją do przy
jęcia nowej nauki, było oznajmienie, że „Przenajświętsza 
Królowa Korony Polskiej podobała sobie w starożytnej, 
opuszczonej kaplicy, w stronie najmniej okazałej Paryża
i tam w cudownym obrazie Wileńskim Ostrobramskim 
ku ratunkowi ludu swojego pospiesza." A  więc spraw
dzała się niejako przepowiednia Mickiewicza, nawiasem 
rzucona w Panu Tadeuszu: „Tak nas powrócisz cudem 
na ojczyzny łono." Najświętsza Panna, dzięki Towiań- 
skiemu, przybywała do Paryża, do swojego ludu, na to 
zapewne, aby zapowiedziany cud spełnić, a tym cudem 
na razie miało być objawienie się Towiańskiego, jako 
zbawcy narodu. I Mickiewicz wierzył, że ten cud prze
zeń zapowiedziany prędko się już spełni. W  kilka tygo
dni po owem instalowaniu Najświętszej Panny Ostrobram
skiej w kościele św. Seweryna (31. stycznia 1842) Wi- 
twicki pisał do Bohdana Zaleskiego, że „Adam zawsze 
dobrej bardzo nadziei, przebąkuje czasem o powrocie, 
nawet rychłym, do kraju" J).

W  podobny sposób mistrz Andrzej zastosował się 
do kultu Mickiewicza dla Bogarodzicy przy ustanowie
niu „medalów służby w świętym zaciągu", które rozda
wano tym, co szczególnie byli gorliwi i przejęci duchem 
sprawy. Na tych medalikach był wizerunek Najświętszej 
Panny „z promiennemi rękami, spuszczonemi do ziemi" 2).

Około tego czasu, na początku 1842 roku, miał 
sposobność Mickiewicz, nie jako poeta, ale jako historyk, 
złożyć hołd Najświętszej Pannie, poświęcając dwie pre- 
lekcye w College de Fance Gigantomachii Kordeckiego. 
Szczegółowo opowiadał dzieje cudownej obrony Często
chowy, w Kordeckim widział uosobienie idei polskiej,

') "Wł. M ickiewicz. Żywot Adama Mickiewiezo, tom III, str. 141.

a) T  mże —  tom ITT, strona 139.



K siądz Augustyn K ordecki, przeor 00. Paulinów. 

(Wedle oryginalnego portretu, przechowanego w Częstochowie).



„jednego z tych ludzi, których Opatrzność zsyła od czasu .
do czasu, jakby na wzór do kształcenia się pokolenia"; 
jego pamiętnik nazywał „epopeją moralną" i wtórując 
z głębi serca przytaczał słowa bohaterskiego mnicha
0 cudownej mocy, która „wyleje się jak ze źródła życia
1 zdrowia na cały naród."

A le fantazya poety, aż do jego śmierci, po wyda- >
niu z siebie Pana Tadeusza, pozostała już tylko wielkiem 
ścierniskiem, Coby się na tem ściernisku jeszcze urodzić 
mogło, gdyby nie przymusowa praca na chleb, wywo
łana małżeństwem, któż to wiedzieć może? A le wiemy, 
że gdy zasiadł potem w różnych czasach do pisania no
wych części Dziadów, albo Pana Tadeusza, natchnienie 
nie schodziło. I jakże mogło schodzić śród tylu kłopo
tów, albo śród pracy profesorskiej, do której nie był 
stworzony. Później, w długiej nocy mistycyzmu, która 
ogarnęła poetę w ostatnich piętnastu latach jego życia, 
dwa razy tylko nawiedziło go prawdziwe natchnienie.
Raz w pierwszych dniach po objawieniu się Towiań- 
skiego, pod wpływem tej „wiosny", jaką wówczas poeta 
czuł w sercu zabłysnęło i spłonęło w wierszyku do 
Bohdana Zaleskiego, jak ta garstka kądzieli w drugiej 
części Dziadów ręką guślarza zapalona. Drugi raz nawie
dziło go 1842 roku w noc Wszystkich świętych, to jest 
wtedy właśnie, gdy się na Litwie uroczystość Dziadów 
odbywa. Czas ostatniego natchnienia znaczący, a i temat 
ostatniego natchnionego utworu bardzo znamienny. Była 
nim cześć dla Najświętszej Panny, a raczej Jej wizerunek i
mistycznemi a cudownemi barwami odmalowany.

Utwór ten, pisany prozą rytmiczną, najpiękniejszą, 
jaką język polski posiada, nosi tytuł Słowa Najświętszej 
Panny; a chociaż już przed 22 laty został w paryskiem 
zbiorowem wydaniu dzieł Mickiewicza wydrukowany'),

56
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tak mało jest przecież znany, że go jeszcze niedawno 
(1897 roku) Gazeta Warszawska drukowała, jako coś no
wego *). Dlatego też przytaczam go w całości:

I.
„Pam ięć ludu mojego obcisnęła serce moje dwunastu taśmami pło- 

mienistemi i czułam zawsz.e tkwiące w  sercu dwanaście w ęzłów  zawiąza

nych na pamiątkę ludu m ojego.

II.

Żyłam  Izraelem i w  Izraelu cała, jako oblubieńcem i w  oblubieńcu.

III.

Przew iew ały mię na wskróś westchnienia jego, łz y  jego wszystkie 

ściekały w  serce moje. Pełna byłam  bólów  jego, ale nadziejami jego, jak  

pierzem, porastałam, nosiłam się po Izraelu, żądzami jego, jako skrzydłam i 

sięgałam  niebios.

IV .

Odtąd przez pierś m oją, ja k  przez noc letnią pogodną przechodziły  

łyskania, pierś moją ośw iecały łyskania bardzo szerokie i ciche.

V .

A ż  m iłość moja zamieniła się w  iskrę widomą i duch mój cały  

oto czył ją  i tylko w  nią patrzył.

V I .

I  poczułam  w  łonie bijące dziecię, jako drugie serce, a dawne serce 

moje utuliło się i ucichło.

V I I .

I  wypowiedziałam  światu całą m iłość moją jednem słowem Pań- 

skiem, które stało się ciałem, odtąd żyłam  w  Synie moim i Synem mo.m.

V III .

A le  przez pierś m oją, jako przez dzień gorący, zaczęły przebijać 

się pioruny i serce moje stało się pełne m ocy jako grom ów ; rozpromie-

ł) Ga*rść wspomnień Edw arda Siwińskiego, nr 47 i dalsze.



nianie się moje siecze ciemności złe, unoszona miłością depcę zło i na 

dnie piekła roztłaczam je.

IX-
Otaczam ziemię dłoniami mojemi jako niebem błękitnem  i w  każdej 

chwili, na każdem miejscu, każdemu dobremu duchowi zapalam się i świecę 

gwiazdą ranną.|

Zestawiwszy obraz Najświętszej Panny, w tym  hy
mnie odmalowany,' z Jej obrazami, zaw artym i w Hymnie 
na Zwiastowanie, w t wierszu Do Matki Polki, w trzeciej 
części Dziadów i Panu Tadeuszu, spostrzegam y odrazu 
w ielką różnicę pomiędzy nim a tam tym i, widzimy w y
raźnie ew olucyą, jakiej uległa cześć dla Bogarodzicy 
w duchu poety  w ciągu różnych okresów jego życia. 
Trzy główne fazy tej czci, trzy  sposoby przedstawienia 
Najświętszej Panny, zarysowują się przed nami, a każdy 
dobrze znamionuje okres prądów  nurtujących duszę Mic
kiewicza, ten okres, do k tórego  się odnosi.

Hymn na dzień Zwiastowania pochodzi z okresu 
pierwszego obudzenia się sił twórczych, romantycznych 
zapędów fantazyi i marzycielskiej miłości dla M aryli
i nosi na sobie wyraźne ślady tego  okresu. Swoją ener
g ią  m łodzieńczą, swoim dumnym i górnym  po lo tem , 
przypom ina, ja k  to  już wyżej zaznaczyłem, Odę do mło
dości; podobnie zaś jak  w Grażynie tętn ią tu  jeszcze wi
doczne reminiscencye Jerozolimy wyzwolonej Tassa. P o 
m ysł przedstawienia B ogarodzicy w wieńcu gwiazd, po
mysł wezwania, aby otw orzyła głosu strumienie, stam tąd 
pochodzi1). Najważniejsza zaś różnica pomiędzy Hymnem

l) P c n n o ! nie ty, co laury nietrwałemi 

Zdobisz w  zmyślonym czoło Helikonie,

Lecz mieszkasz między chóry niebieskiemi 

Z  gwiazd nieśmiertelnych uwitej koronie,

T y  sama władnij piersiami mojemi 

T y  daj głos pieśni. . .

(Przekład Piotra Kochanow skiego. Pieśń I, strofa 2).
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na dzień Zwiastowania a  późniejszymi utworam i, w k tó 
rych się cześć dla Najświętszej P anny w yraża , tkw i 
w samem Jej pojęciu i przedstawieniu. Zgodnie z rom an
tycznym  nastrojem  m łodego poety, zgodnie z jego uwiel
bieniem  dla wdzięków „niebieskiej M arylki", Najświętsza 
P anna w tym  hym nie pojętą i przedstaw ioną j e s t , jako 
piękność dziewicza. — Oto jest Jej obraz:

Jak  ranek z morskiej kąpieli 

I  jutrznia M aryi lica;

Śnieży się obłok, słońce z ukosa 

Smugiem złota po nim strzeli;

T aka na śniegu, co szaty bieli,

Pow iew nego jasność włosa.

Nic, prócz piękności dziewiczej, nie przedstaw ił tu 
taj poeta i w tej to  piękności tylko, podług poety, „upo
dobał sobie" Jehow ah, gdy  zsyłał nad Syon białą go 
łąbkę. A  barw  do odmalowania tej piękności dziewiczej 
wziął poeta  z ubóstw ianego oblicza swojej M aryli. P rzy
pominam strofę ze współcześnie pisanego sonetu Przypo
mnienie, aby  służyła za dowód. Ten sam obraz, te  same 
barw y, ty lko  tam  słońcem, a tu  św iatłem  księżyca oblane:

A  księżyc z pod bladego wyjrzawszy obłoku ,

Śnieżne piersi i złote rozświecał pierścienie,

Boskiego wdziękom twoim przydając uroku.

Zupełnie inaczej pojętą i przedstawioną jest postać 
Najświętszej P anny w wierszu Do Matki Polki, w trze
ciej części Dziadów i w Panu Tadeuszu i także zgodnie 
z nastrojem  współczesnym poety. Nie o dziewiczą pię
kność już tu  chodzi, nie dziewica sam a, ale dziewica- 
m atka  tu  w ystępuje; ale i między tym i trzem a utw oram i 
zachodzą różnice w przedstawieniu Bogarodzicy i powie
działbym  różne stopnie czci dla Niej. W  wierszu Do 
Matki Polki obraz Je j, jak b y  nawiasowo ty lko  umie



szczony, przedstawia Matkę Bolesną z mieczem serce 
krwawiącym, w innej zaś strofie ukazuje się Jej dziecię 
z krzyżykiem w ręku, jak to widzieć można na obrazach 
niektórych mistrzów włoskich. Obrazy te, jeden i drugi, 
nie wypływają tu z głębi religijnych uczuć poety, zja
wiają się na to tylko, ażeby wtórować wallenrodycznym 
cierpieniom, bajroniczno - patryotycznemu nastrojowi po
ety. Najświętsza Panna nie jest tu jeszcze ideałem ma
cierzyńskiej dobroci, opiekunką, pocieszycielką, orędo
wniczką, ale tylko klasycznym wzorem cierpienia.

W  Dziadach, w domu wiejskim pode Lwowem, Naj
świętsza Panna występuje już nietylko jako rodzica i pia
stunka boskiego dziecięcia, ale jako czuła i kochająca 
matka cierpiącej ludzkości. Do Niej zwracają się modły 
Ewy za prześladowanych na Litwie, a w szczególności 
za jednego z nich, za samego poetę. Ona zasmuconemu 
dziewczęciu zsyła we śnie błogie ukojenie. A le matka- 
pocieszycielka i opiekunka ma tu inny jeszcze charakter. 
Uwieńczona na obrazie od dziewiczych rąk kwiatami, 
Ona się kwiecistem odwdzięcza marzeniem i śniące dzie
wczę obsypuje kwiatami, jak pieszczotami. Występuje tu 
tedy jako królowa kwiatów, królowa roślinności zgodnie 
z tradycyą katolicką, która w Jej święto każe poświę
cać zioła i zgodnie z tą analogią, jaka zachodzi między 
roślinnością w przeciwstawieniu do świata zwierzęcego 
a rodzajem żeńskim w przeciwstawieniu do męskiego. 
Całe Jej przedstawienie tutaj odpowiada stanowczemu 
zwrotowi poety od bajronizmu ku wierze tradycyjnej.

W  Panu Tadeuszu zachowuje ona ten sam chara
kter co w Dziadach, tak samo jest matką - pocieszycielką, 
ucieczką strapionych, tak samo królową roślinności, jako 
Najświętsza Panna Kwietna, na której ołtarz wieśniaczki, 
a także Zosia w stroju wieśniaczym, składają snopki ziela. 
A le do wszystkich tytułów, jakie się Jej w Dziadach na
leżą, przybywa tu jeszcze jeden, który Jej tradycya na
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rodowa przynosi: tytuł Królowej Polski i Litwy, opie
kunki już nie cierpiących jednostek, ale całych warstw, 
całego cierpiącego narodu. I zgadza się to wybornie 
z charakterem utworu, streszczającego życie całego na
rodu wraz ze wszystkiemi świetnemi jego wspomnieniami 
przeszłości i z gorącemi aspiracyami ku przyszłej wolno
ści, zgadza się wybornie z patryotycznem uczuciem, ja
kiem cały ten utwór jest przejęty, zgadza się i z tą wiarą, 
wypowiedzianą w inwokacyi, że Ona wygnańców „cu
dem przeniesie na ojczyzny łono.“

Jakąż jest Najświętsza Panna w ostatnim Jej obra
zie, który poeta nakreślił już w czasach Towiańszczy- 
zny? W szystkie rysy i barwy dawniejszych Jej obrazów, 
piórem poety kreślonych, znikają tu zupełnie. Nie wi
dzimy tu ani złotowłosej i śnieżnolicej dziewicy, z sym
bolicznym gołąbkiem u góry, ani Matki Bolesnej, z mie
czem w sercu, mężnie ale biernie znoszącej cierpienia, 
ani Matki Litościwej, pocieszycielki, tulącej do łona bie
dnych i strapionych, ani królowej łąk, pól i lasów, wień
czonej od wdzięcznych rąk kwiatami, ani wreszcie kró
lowej Polski i Litwy, z Jasnej Góry i Ostrej Bramy nad 
swym narodem roztaczającej opiekę. Nic, nic z tego 
wszystkiego niema w nowym obrazie, a jednak, pomimo 
braku rymowanej szaty, jest to —  mojem zdaniem —  
obraz wyższy od wszystkich poprzednich, jeżeli nie swoją 
mistyczną pięknością, to ideą w tę piękność obleczoną. 
Jest tu cała historyozofia Wcielenia.

B ył naród o dwunastu pokoleniach, przeznaczony 
na to, aby przechowywał czyste pojęcie o Bogu i przy
gotowywał dźwignięcie się ludzkości z grzechu, zwycię
stwo nad szatanem, wszystkich żądz niższych sterowni
kiem. Naród ten przechodził przez wielkie cierpienia, 
a im więcej cierpiał i łez wylewał, tem głośniej jego 
prorocy przepowiadali przyjście Mesyasza - Zbawiciela. 
W śród tego narodu żyła dziewica, która tak się przejęła



bolam i narodu , westchnieniami i nadziejami jego proro- 
roków, że zabrakło w jej sercu miejsca dla wszystkich 
innych uczuć, i stała się żywem uosobieniem misyi na
rodu. I  w tedy m ogła się dopełnić obietnica P a ń sk a ; ty lko 
D ziew ica, której całe serce po brzegi napełniło się mi
łością dla idei zbawienia, m ogła stać się m atką Boga- 
człowieka, zbawiającego ludzkość. Cała Jej miłość dla 
ludzkości, cała Jej żądza zbawienia i gorąca w ola. ku 
tem u celowi w ytężona, przeszła w ludzką naturę Chry
stusa, a gdy  Syn walczył z ciemnościami, Ona duchem 
była przy nim. Zostawszy m atką Zbawiciela, sta ła  się 
najwyższym wzorem, idealnym  typem  m atki bohaterów,
i k to  chce być rycerzem  zbawczej idei, lub prostym  żoł
nierzem dobrej sprawy, niech ku Niej wznosi oczy i Ją  
prosi o natchnienie lub pokrzepienie.

T aką jest idea. W yskakuje ona w górę po nad idee 
poprzednich obrazów, jak  szczyt wieży gotyckiej ponad 
niższe jej szczeble. A  teraz szata poetyczna tej idei. D la 
dziewicy, w ideę zbawienia zapatrzonej, a na k tó rą  z nie
bios duch Boży schodzi, najodpowiedniejszą sym boliką 
jest sfera powietrzna. To też mamy w tym  hymnie cały 
szereg porównań i m etafor ze sfery pow ietrznej, z jej 
blaskam i i cieniami. To przez pierś dziewicy - m atki, jak  
przez noc le tn ią , pogodną, przechodzą, oświecając ją , 
„łyskania bardzo szerokie i ciche" ; to  przebijają się przez 
n ią , jak  przez dzień gorący, pioruny. Miłość jej zamienia 
się w „iskrę w idom ą"; to znów serce jej staje się „pełne 
mocy jako grom ów .1' Rozprom ienianie się jej „siecze 
ciemności złe“ ; dłoniami otacza ziem ię, jako niebem błę- 
k itn em ; wreszcie dla „dobrych duchów", dla walczących 
ze złem na święcie „zapala się i świeci gw iazdą ranną.“
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Tak więc widzieliśmy, jak cześć dla Najświętszej 
Panny w poezyi Mickiewicza przeobraża się, podnosi
i rozwija w kolei czasu. Od fundamentów pobożności 
dziecinnej, przejętej od matki, przechodząc przez różne 
stopnie i załomy, pnie się wciąż w g ó rę , jak wieża go
tyckiej świątyni i szczytnym hymnem ostatnim wystrzela 
w niebo. Pod względem etycznym znaczenie jfej ogromne. 
Ona to przedewszystkiem rozlewa w poezyi Mickiewicza, 
a także i w całej współczesnej poezyi polskiej, w Mic
kiewicza zapatrzonej, tę czystość i świeżość moralną, 
która jest podstawą zdrowego życia rodzinnego, a bez 
której niema szczęśliwej przyszłości narodu. Ona też po
winna być i nadal warownią, broniącą nasze społeczeń
stwo od niezdrowych wpływów tej współczesnej litera
tury francuskiej, gdzie zmysłowość jest alfą i omegą ide
ałów autora, gdzie obrazy najbrutalniejszej zmysłowości 
wysuwane są na plan pierwszy, jak za szybami sklepów 
towar błyszczący, na ponętę dla pospólstwa. Nasi mło
dzi poeci i powieściopisarze, aby nie uledz wpływom za
wsze modnej u nas i stanowiącej o modzie Francyi, po
winni często wzrok podnosić ku błękitom, w których się 
ta wieża kąpie, i duchem podlatywać ku niej.

W  Krakowie, dnia 18. września 1897 r.




