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i

W twórczości poetyckiej Adama Mickiewicza, ilościowo niezbyt 
obfitej, całość jej zamyka się przecież w czterech niedużych tomach, 
jakościowo zaś zdum iewająco bogatej, bo obejmującej i niepospolite 
dzieła sztuki słowa i jej arcydzieła, „Panu Tadeuszowi“ przypada — 
obok „Dziadów“ — jedno z dwu miejsc szczytowych. Jest on arcydzie
łem! Takie określenie poematu, stosowane do tych dzieł tylko, które 
narody wnoszą do skarbca ogólnoludzkiego, a którym i stoi litera tu ra  
światowa, nie jest czczym dźwiękiem, ani w yrazem  złudnej dumy.

Bo, że „Pan Tadeusz“ jest istotnie arcydziełem, dowodzą nie 
tylko setki wydań poem atu w języku polskim i nie tylko na podziwie 
oparty stosunek do niego kilku pokoleń czytelników polskich, ale 
i względy inne, podobnie jak  tylko co wymienione dające się obliczyć 
całkiem dokładnie, z precyzją statystyczną, względy historyczne i geo
graficzne. Arcydzieła mianowicie nie znają ograniczeń, które w ytw o
rom  sztuki słowa (w przeciw ieństwie do wytworów plastyki i muzyki) 
staw iają czas i przestrzeń. W przekładach krążą one po całym świecie 
i trw ają  w  nim stale, tłumaczone przez coraz to nowych miłośników 
ich piękna. W ielokrotne przekłady poematu Mickiewicza na języki 
wszystkich niemal ludów Europy (angielski, bułgarski, chorwacki, 
czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, szwedzki, ukraiński, włoski 
i in.) są przekonyw ującym , łatwo uchw ytnym  i sprawdzalnym  m ier
nikiem  tej wielkości dzieła literackiego, k tórą potocznie ustalam y 
nazywając je arcydziełem.

A skoro tak, to nieodparcie, bo naturalnie, narzuca się pytanie: 
jakie czynniki zadecydowały i dotąd stanowią o wielkości i trw ałości 
„Pana Tadeusza“? A raczej (bo odpowiedź na to pytanie wym agałaby 
całej księgi): które z nich w ydają się najbardziej oczywiste?
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II

Sprawa ta jest tak  doniosła, iż zajmowała ona uwagę tych 
wszystkich, którzy od lat siedemdziesięciu pięciu wznoszą n iestru
dzenie gmach wiedzy o „Panu Tadeuszu“, idącej dzisiaj w dziesiątki 
okazałych tomów i w setki, jeśli nie tysiące drobnych rozpraw  i szki
ców. Prace H. Zatheya (1873), H. Biegeleisena (1884), W. Gostom- 
skiego (1894), St. Tarnowskiego (1905), P. Chmielowskiego (1908), 
St. Windakiewicza (1918), K. W ojciechowskiego (1918), wreszcie St. 
Pigonia (1934) i St. Łemjpickiego (1934), oraz wydania komentowane, 
sporządzone przez R. P iłata  (1910), K allenbacha i Łosia (1921), By
strzyckiego i Janika (1921), nade wszystko zaś znakomita edycja St. 
Pigonia w „Bibliotece N arodow ej“ (1925), nagrom adziły ogromną ilość 
wiadomości, pozwalających nam  dzisiaj niem al bezbłędnie orientować 
się w najrozmaitszych zagadnieniach związanych z „Panem  Tadeu
szem “ ; m. in. również przynoszą one wiele m ateriału, dzięki którem u 
można pokusić się o odpowiedź na postawione tu  pytanie. Poszukując 
jej sformułowania, niepodobna odwoływać się każdorazowo do poglą
dów, opatrzonych tym  czy owym, choćby najznakom itszym  nazwi
skiem. W ciągu lat siedemdziesięciu pięciu, dzielących nas od świetnej 
na swe czasy a i dzisiaj godnej czytania rozpraw y Zatheya \  przeróżne 
konstatacje weszły w zrąb wiedzy o poemacie, i jako ustalenia oczy
wiste, a wskutek tej oczywistości anonimowe, stały się własnością 
powszechną każdego, kto dokładniej poznaje św iat „Pana Tadeusza“.

W ram ach tej wiedzy dostrzec można trzy  w yraźne kategorie 
czynników, w yraźnie znaczących się w tekście poematu i działających 
tak  silnie na jego najbardziej w ym agających odbiorców, jego bada
czy, iż poświęcili im oni sporo wnikliw ych rozważań. Są to czynniki:
a) n a tu ry  biograficznej, b) na tu ry  ustrójow o-estetycznej, c) natury  
ustrojowo-etycznej, wreszcie d) n a tu ry  historycznej, czy historyczno
literackiej.

Osobliwym zbiegiem okoliczności w zespole tym  uderza brak 
całej dużej kategorii czynników estetyczno-stylistycznych, których 
zaniedbanie w studiach nad „Panem  Tadeuszem “ jest dolegliwością 
powszechnie znaną. Niedomaganie to jednak  jest, ze stanowiska tu 
taj zajmowanego, spraw ą mniejszego znaczenia. Arcydzieło upo
wszechnia się, jak  się rzekło, drogą przekładów, przełam ujących opory

1 U wagi nad. Panem Tadeu szem  (1873 w zgl. 1872). System atyczny prze
gląd podstaw ow ych danych bib liograficznych w  przytoczonym  w ydaniu Pigonia.
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czasowo-przestrzenne, ale opłacających to zwycięstwo drogo, bo za
tra tą  czy przynajm niej zatarciem  tych wszystkich jakości stylistycz
nych, które z jednego języka do drugiego nigdy nie dają się przenieść 
w całej pełni, k tóre tłumacze naw et najlepsi oddają tylko w takim  
czy innym  przybliżeniu. Tym zresztą w yjaśnia się w pewnym stop
niu konieczność coraz to nowych przekładów, człowiekowi bowiem, 
znającem u arcydzieło w jego oryginalnej szacie językowej, jego od
powiednik obcojęzyczny nigdy go w całości zastąpić nie zdoła.

III

Badania biograficzno-psychologiczne, do niedawna upraw iane 
albo wyłącznie albo z uszczerbkiem dla innych zagadnień naukowo- 
literackich, dzisiaj z taką samą przesadą odrzucane lub przynajm niej 
lekceważone, tam, gdzie opierały się na znajomości rękopisów „Pana 
Tadeusza“ i na poprawnej in terpretacji wyznań samego poety, zna
nych z jego korespondencji, ujaw niły ogromną doniosłość czynników 
biograficznych, które zadecydowały o charakterze samego poematu. 
Dzięki nim dostrzegamy w jego wierszach żywe dotąd i pełne swoistej 
wym owy przeżycia wielkiego pisarza, rozstrzygające o jego spojrze
niu na samego siebie, na otaczającą go rzeczywistość historyczną, co 
razem  wzięte wyznaczało sens pewnych jego wypowiedzi, bez 
uwzględnienia i rozumienia owych wyznaczników nie dających się 
pojąć w całej pełni.

Ogół tych wypowiedzi, nie odszukiwany poza tekstem, nie do
rabiany doń przez kom entatorów, opierających się na dokumentach 
pośrednich, lecz występujący bezpośrednio w samym tekście „Pana 
Tadeusza“, stanowiący zatem jego integralny składnik, wyodrębniony 
zresztą przez wyznaczenie mu miejsca w  inwokacjach i parabazach 
lirycznych, wskazuje, że: do najw ażniejszych czynników twórczych 
należała tęsknota za utraconym  — jak  sądził poeta — chwilowo, jak 
zaś wskazuje historia — na zawsze „krajem  lat dziecinnych“, Polską, 
do której em igrant po powstaniu listopadowym rw ał się całym swym 
jestestwem , a do której, podobnie jak  olbrzymia większość jego to
warzyszów niedoli, nie miał nigdy powrócić. Tęsknota, silnie zazna
czana od początkowych wierszy poematu do jego końca, zadecydowała 
o podstawowym zabarwieniu uczuciowym „Pana Tadeusza“. Ona to 
ukazywała poecie życie dawnej Polski w świetle jakiegoś raju  
utraconego; ona to człowiekowi, zamykającemu „okna od Europy 
hałasów “, rzuconemu na bruk obcego miasta, w odmęty pełnego „po
1(> P a m ię ln ik  l . i le r a e k i  X X X V III
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tępieńczych sw arów “ życia bez ju tra , pozwalała wznosić w wyobraźni 
krainę tchnącą czarem baśni; ona w  pieśni pozwalała przeżywać to 
wszystko, na co w granicach powszedniości nie było miejsca.

Ogniskiem tęsknoty tej była dusza twardego i nieustępliwego 
człowieka z kresów, zahartowanego w tw ardej szkole życia, od mło
dości kroczącego o własnych siłach, świadomego swej wartości, swych 
uzdolnień, wierzącego w  wielką rolę, k tó rą  zamierzał odegrać w życiu 
własnego narodu, poety, k tóry  poczytywał się za wodza duchowego 
swego pokolenia.

Wymowę czynników biograficznych, tak  w poemacie obfitych, 
iż obecność ich żywo przez czytelnika odczuwana zbliża go do wizji 
autorskiej, budzi bowiem przekonanie, iż przedmiot jej był jego głę
bokim przeżyciem a nie. ty lko rozryw ką czy wykonaniem zamówienia, 
precyzują i potęgują wiadomości o sposobie powstawania „Pana Ta
deusza“, splot zaś ich z wypowiedziami samego poematu w yjaśnia 
kolejne falowanie w  nim tem atów  tak  od siebie odległych, jak  pogoda 
sielanki i groza posępnego dram atu, sięgającego pogranicza tragedii.

Z wyznań mianowicie poety w jego korespondencji i z relacji 
przyjaciół wiemy, że wedle zamysłów początkowych „Pan Tadeusz“ 
miał być sielanką, słonecznym obrazkiem z czasów jego młodości 
„sielskiej anielskiej“, że jednak — w m iarę rozrostu — pomysł p ier
w otny uległ znacznemu odchyleniu i pogodny obrazek — bo to prze
cież wyraz „sielanka“ znaczy — zmienił się w duży obraz, również 
przeważnie pogodny, ale ostatecznie umieszczony w „krainie ulew y 
i grzm otów“, tj. rogryw ający się w epoce tragicznych zmagań się na
rodu o przyszłe losy, słowem, ujęty  jako epopea historyczna.

Poemat tedy, k tóry  początkowo miał się zwać „Szlachcic“ (lub 
„Zegota“), w ujęciu ostatecznym otrzym ał podtytuł: „historia szla
checka z r. 1811 i 1812“ , samym swym brzmieniem naw iązujący do 
spraw  niezwykle doniosłych. Daty bowiem, na karcie jego naczelnej 
umieszczone, w świadomości zarówno czytelnika ówczesnego, jak ca
łych pokoleń odbiorców późniejszych budziły bardzo żywy oddźwięk, 
przypom inały olbrzymie zmaganie się dwu potęg dziejowych, (nie
znane czasom dawniejszym  a tak zrozumiałe dzisiaj), a mianowicie 
cesarstwa francuskiego czasów Napoleona i cesarstwa rosyjskiego, 
zmaganie, które rozgrywało się na terytorium  dawnej Polski i miało 
rozstrzygać o jej istnieniu lub nieistnieniu.

Zdumiewający i jedyny w swym rodzaju zestrój czynników ży
cia osobistego i zbiorowego, tęsknoty i bohaterskiej gotowości do 
walki, wspomnień z wczesnej młodości samego poety i wspomnień
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ogólnonarodowych, spojrzenie w  przyszłość, dotkliwe poczucie, że 
pierwsza jest św iatem  całkowicie skończonym i zamkniętym, że druga 
zaś do niego naw iązać będzie musiała — wszystko to stało się podło
żem, z którego w yrosła całość „Pana Tadeusza“ i które rozstrzygnęło 
o jego charakterze, jako dzieła epickiego, obrazu historycznego.

IV

Na charakter ów wpłynęło również dziwnie harm onijne zestro
jenie całego m nóstw a składników, nieodzownych w każdym  dziele 
epickim, bo stanowiących jego organizm, jego ustrój (strukturę), takich 
jak: tło historyczno-geograficzne, bogato rozczłonkowana fabuła, za
praw iona różnorodnym i jakościami. estetycznymi, a wreszcie różno
rodność nastrojów , podporządkowanych jednem u wspólnemu tonowi, 
a związanemu z ideologią całego poematu. Owe składniki ustrojowe, 
a raczej ustrójow o-estetyczne, bo i naładow ane właściwościami este
tycznym i i zespolone estetycznie, z na tu ry  rzeczy stają się czynnika
mi rozstrzygającym i o odbiorze dzieła literackiego, o charakterze 
reakcyj przez nie wywoływanych.

Naw et całkiem pobieżny rzu t oka na „Pana Tadeusza“ w ska
zuje, że Mickiewicz obraz stosunkowo niezbyt dalekiej przeszłości, 
zrodzony w swej wyobraźni, rzucił na bardzo rozległe a bardzo 
szczegółowo opracowane tło historyczne i geograficzne, podnosząc 
obydwa te składniki do poziomu czynników samodzielnych, przyku
w ających uwagę czytelników „Pana Tadeusza“. Rozmiłowany w tra 
dycji ciągłych w alk o odzyskanie i utrzym anie niepodległości, poeta 
tradycję tę opromienił blaskam i gwiazdy Napoleona, ukazując w ich 
świetle zabiegi o wywołanie powstania na Litwie, chwilowo w praw 
dzie udarem nione, ostatecznie jednak zwycięskie, ich bowiem uczest
nicy pow racają do stron rodzinnych w m undurach wojska polskiego. 
Dla spotęgowania wymowy tej „dyplom atyki“ — jak czynności emi
sariusza nazwał — przepoił ją  bardzo silnie wspomnieniami powsta
nia kościuszkowskiego, rozsiewając w całym poemacie mnóstwo 
wzm ianek zarówno o samym „Naczelniku“ , jak  o przywódcy „insu
rekcji“ na Litwie, Jakubie Jasińskim, jak o późniejszych jej uczest
nikach. Co więcej, by uprzytom nić żywą obecność tła historycz
nego z lat 1811— 1812, raz jeszcze zobrazował je, u końca poematu, 
we w spaniałym  koncercie Jankiela, syntetycznie ukazującym  dzieje 
tego dwudziestolecia od konstytucji 3 M aja po wydarzenia r. 1812.
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Obok historycznych wprowadził m nóstwo drobiazgów obycza
jowych, już to szkicowanych, już  to m alowanych dokładnie, a stano
wiących w całości bardzo szczegółowy i w yrazisty  obraz ku ltu ry  życia 
codziennego Nowogródczyzny na przełomie dwu wieków, oraz stro
jów  i budowli, zajęć i zabaw, zwyczajów i obyczajów, obraź tak  bo
gaty, iż mówić tu  można o tle obyczajowym danej epoki, dopełniają
cym jej historię. Za pomocą tych szczegółów obyczajowych poeta 
związał silnie tło historyczne z geograficzno-przyrodniczym. Doniosły 
ten  składnik „Pana Tadeusza“ obejm uje kilkadziesiąt opisów krajobra
zowych, przedstaw iających pola nadniem eńskie, łąki, gaje i puszcze, 
ru iny, dwory, dworki i karczmy, ukazane w  promieniach słońca czy 
księżyca, w pełnym blasku światła, w m rokach nocy, w śród mgły 
czy ulewy.

Nie wdając się w szczegóły techniki opisów przyrody w „Panu 
Tadeuszu“, w  sposób klasyczny przedstawione niegdyś przez W itkie
wicza, dość wskazać choćby tylko na sław ny wstęp księgi XI, obraz 
wiosny r. 1812; przyroda, obyczaj i historia splecione tu  są w całość 
nierozerw alną, opis k rajobrazu  i życia wiosennego przetkany jest 
wiadomościami o życiu ludu, jego w ierzeniach i poglądach, jedno zaś 
i drugie wiąże się nierozłącznie z wydarzeniam i, określonymi powtó
rzeniem  „Wojna! wojna!“ . A tak  jest niem al zawsze i stale w n a j
głośniejszych ustępach opisowych „Pana Tadeusza“. Obecność ich 
stanowi o równym  i głębokim tchu epickim poematu, którem u obcy 
jest nerwowy pośpiech dram atu  czy powieści nowoczesnej, którego 
akcja — by uciec się do pospolitego porównania — płynie powoli 
i m ajestatycznie, jak  w ielka rzeka, w łaśnie dlatego, że obfitość skład
ników  opisowych, wprowadzonych jako tło, ham uje zbyt w artk i tok 
wydarzeń, powiązanych w  żywą, dram atycznie zbudowaną fabułę.

Poecie epickiemu mogą grozić niebezpieczeństwa, wynikające 
z rozmiłowania w samym  opowiadaniu, w  interesującym  „słowie“ 
(wszak wyraz „epos“ to  znaczy), co wiedzie do przew agi p ierw iast
ków statycznych, opisów pozbawionych ruchu, nad dynamicznymi, 
tj. wydarzeniami związanymi z postępowaniem  wywołujących je „bo
haterów “, postaci literackich. Mickiewicz jednak, jako pisarz nowo
czesny, co więcej: doświadczony dram aturg, niebezpieczeństwa te 
bezwiednie wyczuł i potrafił ich uniknąć. Osiągnął to przez w pro
wadzenie fabuły dram atycznej, obejm ującej trzy  wątki, poprzerasta- 
ne wzajemnie, krzyżujące się i wywołujące mnóstwo nieprzew idzia
nych powikłań.
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Pierw szym  z nich są komediowe przygody i nieporozumienia 
miłosne postaci tytułow ej, pana Tadeusza, postawionego między dwu 
kobietami, Telim eną i Zosią, których początkowo nie odróżnia, biorąc 
w ytraw ną łowczynię m ęża za dziewczę, u jrzane na parkanie. W ąt
kiem drugim , dram atycznym , są prace ojca Tadeuszowego, Jacka 
Soplicy, k tóry  jako kw estarz Robak prowadzi robotę emisariusza- 
wywiadowcy, m ającą wywołać powstanie na tyłach wojsk rosyjskich 
w chwili wkroczenia arm ii napoleońskiej. Spraw y te, głęboko się
gające w  przeszłość, w  której obejm ują dzieje nieszczęśliwej miłości 
i zbrodni Jackow ej, stanow ią podłoże w ątku ostatniego, powieścio
wego: sporu między bratem  Jacka, Sędzią, a spadkobiercą jego ofiary, 
stolnika Horeszki, Hrabią, o resztki m ajątku horeszkowskiego, o z ru j
nowany zamek, którego ostatni pan padł z ręk i mordercy. Stary klucz
nik zamkowy, Gerwazy, mszcząc się za śmierć Horeszki, doprowadza 
do „zajazdu“ na dwór Sopliców, zajazd przeradza się w bitw ę z ba ta 
lionem rosyjskim , w której śm iertelną ranę otrzym uje Jacek, a wszyst
ko to krzyżuje i niweczy całą jego działalność polityczną.

W szystkie te trzy  różne w ątki przeplata ją  się nieustannie, tw o
rząc akcję wysoce za w ikłaną i dram atyczną, pełną napięcia, wywoły
wanego przez ustawiczne niespodzianki.

Nad całością tak  zestrojonej fabuły góruje w ątek środkowy: 
sprawa Jacka-Robaka, k tóry staje się postacią kierowniczą i wnosi do 
poematu pierw iastki zgoła nieoczekiwane, potęgujące jego wymowę 
artystyczną. Jacek tedy kieruje nie tylko akcją polityczną, ale rów 
nież wpływa na losy swego syna, usiłując wydobyć go z pęt Telimeny 
i ożenić z Zosią, oórką kobiety, którą kochał w młodości. Jacek usi
łuje również wpływać na przebieg sporu, nie przewidując, że to na
stępstwo jego zbrodni tak  straszliwie na nim samym się pomści. Dzieje 
winy, pokuty i spóźnionej kary  Jacka, w całej pełni odsłonięte w  koń
cu księgi X, wnoszą do „Pana Tadeusza“ n u rt tragizmu, treścią ich 
bowiem są losy człowieka, w którego życiu w ystąpiła jaskrawo prze
waga kary  nad w iną i to w chwili, gdy człowiek ten  miał pełne prawo 
przypuszczać, że postępowaniem  swym dawny postępek swój całko
wicie odpokutował. Dalej w yjaśnić wypadnie, jak to się stało, że ów 
nurt tragiczny nie wyw ołuje w eposie zgrzytu czy rozdźwięku, jak 
w rastając w jego pogodną całość, sam doznaje pewnego złagodzenia.

Nie poprzestając na zawiłościach fabuły trójw ątkow ej, poeta 
urozmaicił ją  bardzo niezwykle. W tok jej pow platał tedy  epizody, 
następnie — przy pomocy antecedencji — dopełnił obraz w ydarzeń 
sprawami, które je poprzedziły, a więc przede wszystkim historią
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Jacka Soplicy. A wreszcie — nie poskąpił swoistego epilogu, posło- 
wia, wprowadził w dwu końcowych księgach pogodne rozwiązanie 
wszelkich powikłań, spełniające równocześnie wszelkie pragnienia 
Jackowe; ukazał więc wkroczenie wojsk napoleońskich za Niemen, 
zaręczyny Tadeusza z Zosią, ostateczne załagodzenie sporu o zamek, 
nie zapomniał nawet o spraw ach zupełnie podrzędnych, jak  upolowa
nie przez Telimenę upragnionego męża, czy pogodzenie się dwu praw 
ników skłóconych o ulubione charty.

Bogactwo zawiłych wydarzeń spotęgował przez stworzenie dużej 
galerii postaci literackich, zarówno ułudnych, należących do krainy 
fikcji, jak historycznych, wprowadzonych w tłum  grupy pierwszej 
na zasadzie zupełnej równości. Postaci jedne i drugie ujm ował za
równo jednostkowo jak  gromadnie, kolejno skupiając uwagę to na 
charakterystycznych postaciach i ich właściwościach wyróżniających, 
to — w scenach zbiorowych — na całych grupach ludzkich, tak przed
stawionych, by właściwości znamienne dla tłum u nie przesłaniały 
rysów osobniczych. Każdą z swych postaci uposażył we właściwe jej 
życie w ew nętrzne i w znamienne, jej tylko właściwe, życia tego 
przejaw y występujące w słowach, gestach, postępkach. Stosując n ie
kiedy metodę szkicowania, stopniowego dorzucania cech znamien
nych, przenosił nad nią portretow anie epickie, dokładny opis — czę
sto m alarski — dopełniany dram atycznym  odsłanianiem osobowości 
ludzkiej w rozmaitych sytuacjach, tak  jednak, by praw da artystyczna 
i ludzka na tym  nie cierpiała. Najw ybitniejszym  przykładem  tej me
tody może być ustęp spowiedzi Jacka; Klucznik wyjawia um ierające
mu tajemnicę, której nigdy nikom u nie zdradził, że w chwili śmierci 
Stolnik zabójcy swemu przebaczył. Stary, zakam ieniały w pragnie
niu zemsty szlachcic zdobywa się wyznaniem  swym na bohaterstw o 
duchowe, którem u całym swym  życiem przeczył, a przecież bohater
stwo to jest u niego czymś zupełnie naturalnym .

Rysem wspólnym wszystkich postaci, przem awiających ż kart 
„Pana Tadeusza“, jest ich pospolitość, ich tkwienie w  życiu, w któ
rym  wyrośli. Nie ma w nich niczego ni teatralnego ni nadludzkiego, 
naw et bowiem bohaterstw o Jacka, przy całej swej niezwykłości, nie 
wykracza poza poziom codziennych spraw ludzkich. Pospolitość ta 
jednak nie ma niczego wspólnego z szarzyzną, każda bowiem z postaci 
poematu odznacza się czymś odrębnym, sobie tylko właściwym, każda 
z nich równocześnie posiada pewne zadatki, które — przy sprzyjają
cych okolicznościach — mogą się rozwinąć w postępki zdumiewające. 
Każda z nich wykazuje pierw iastki dobre i złe, poważne i śmieszne,
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i ich to w łaśnie zmieszanie stanowi cechę „bohaterów “ mickiewiczow
skich najznam ienniejszą.

Płaszczyzną, na której wszystkie pierw iastki ustrojowe „Pana 
Tadeusza“ łączą się w  doskonale zharmonizowaną wizję artystyczną, 
jest ogólna postawa Mickiewicza, dająca się określić jako realizm. 
Na przyrodę żywą i m artw ą, na świat rzeczy i ludzi spogląda poeta 
z precyzją obserwatora, wdrożonego w przyrodnicze niemal m etody 
dostrzegania wszelkich osobliwości zjawisk występujących w  polu je 
go widzenia. Dzięki tem u jego opisy archaicznych sprzętów i budyn
ków cechuje dokładność, której mógłby mu pozazdrościć zawodowy 
pracow nik m uzealny \  Dzięki tem u mogą dzisiaj toczyć się zabawne 
spory o w ierność jego opisów zjawisk atmosferycznych. Dzięki tem u 
wreszcie psycholog swe definicje zawiłych stanów psychicznych ilu 
strow ać może w yjątkam i z portretów  ludzkich na kartach „Pana 
Tadeusza“. Owa postawa realisty, zarówno wobec ludzi jak wobec 
ich wytworów, daleka jest jednak od surowej oschłości kliszy foto
graficznej, wykazuje bowiem pew ną swoistą domieszkę uczuciową, 
w której nad ciekawością obserwal&ra w stosunku do „ostatnich 
egzem plarzy starodawnej L itw y“ góruje żywa dla nich (choć w ścisłe 
granice ujęta) sympatia.

Pochodzi to stąd, że cały świat mieszkańców i gości Soplicowa 
Mickiewicz ujął od strony tej odmiany komizmu, którą nazywamy 
hum orem , od strony budzącej śmiech wprawdzie, ale śmiech, k tóry  
nie przeszkadza wysoko cenić osób śmiesznych. Spojrzał na nie i na 
spraw y ich okiem urodzonego, genialnego hum orysty. I właśnie dla
tego Mickiewicz jest jednym  z największych przedstawicieli hum oru 
w  literaturze świata, a „Pan Tadeusz“ czymś wyjątkow ym  wśród 
arcydzieł epickich. Panuje w nim pogodny i wyrozumiały uśmiech 
wobec słabości ludzkich i wobec niedomagań życia, uśmiech płynący 
z głębokiego przekonania, iż pod śmiech budzącą powłoką k ry ją  się 
własności niezwykle cenne dla życia jednostkowego i zbiorowego.

Atm osfera hum oru, niepodzielnie panująca w świecie „Pana Ta
deusza“ sprawia, że nawet tragiczne losy Jacka Soplicy tracą coś ze 
swej ostrości, że niepowodzenie jego „dyplom atyki“ nie zmienia się 
w katastrofę, że wspaniałej w izji wojsk Napoleona ciągnących na 
Moskwę nie przesłania groźna zapowiedź ich żałosnej klęski. Pogoda

1 Dokum entarność opisów M ickiewicza stwierdzają Prolegomena  W in- 
dakiew icza i przede w szystkim  komentarz Pigonia w  w ydaniu „Biblioteki N a
rodow ej“.
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„Pana Tadeusza“ w ykw ita z jego hum oru w łaśnie i dzięki niem u cza
ru je  od lat stu przeszło jego czytelników. Do tego dodać warto, iż 
to, co tu  ujęto jako atm osferę hum oru, I. Chrzanowski wiązał z po
jęciem wzniosłości, gdy stw ierdzał, iż w  poemacie Mickiewicza 
„wzniosłość tragiczna przeradza się we wzniosłość błogosławionego 
spokoju i niebiańskiej ciszy“ \

Komizm, tragizm  i hum or, epickie zainteresowanie światem  
i dram atyczne ujm owanie jego spraw , wzniosłość wreszcie nie w y
czerpują jednak wszystkich jakości, stanow iących o charakterze poe
m atu Mickiewicza. Dopełnienie ich stanowi liryzm, zdolność udzie
lania czy narzucania czytelnikowi swych przeżyć uczuciowych przez 
pisarza. Źródłem liryzm u, jakości w  epice nie spotykanej, były, jak  
wiemy, przeżycia poety-wygnańca, jego zaś wyrazem  stały się przede 
wszystkim inwokacje, wypełnione tęsknotą za Polską, za przeszłością 
szczęśliwą, za nieosiągalną wolnością. Ogół zaś jakości estetycznych, 
przenikających całość „Pana Tadeusza“, sprawia, że poemat mieni się 
różnorodnymi nastrojam i, zharm onizowanym i doskonale i poddanymi 
jednem u wspólnemu tonowi: p r^św iadczen iu  o pięknie świata i uro
dzie dawnej Polski, o wartości człowieka i Polaka.

V

Badaczy dawniejszych żywo interesowało, by nie rzec — nie
pokoiło, pytanie, czy i w jakim  stopniu poem at Mickiewicza jest epo
peją. Zainteresowanie to miało podkład nie ty le  poznawczy, ile raczej 
uczuciowy. Klasycystyczna poetyka, k tórej ojcami byli Arystoteles 
i Horacy, dawno wprawdzie przestała obowiązywać, obalili ją  prze
cież romantycy, z tym  wszystkim  pew ne jej poglądy utrzym ały się 
ukryte gdzieś głęboko; do nich zaś należało przekonanie, nie pozba
wione zresztą dużej dozy słuszności, że epos w  hierarchii rodzajów 
literackich zajm uje jedną z pozycyj najwyższych. Zajm ując takie 
stanowisko, wystarczyło stw ierdzić, iż „Pan Tadeusz“ da się zaliczyć 
do rzędu epopei, by tym  samym  uważać za dowiedzione, że jest on 
arcydziełem, owa bowiem pozycja hierarchiczna przeznaczona była 
dla arcydzieła właśnie.

Gdy się dzisiaj czyta bardzo w nikliw e nieraz uwagi na ten  w ła
śnie tem at w pracach Zatheya lub Tarnowskiego, spogląda się z po

1 W zniosłość w  „Panu T adeuszu“, Pam. Lit.  1934, 31, 26. (Szkic dostępny 
w  zbiorze Chrzanowskiego Literatura a naród,  1936).
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dziwem na wysiłek m yślowy tych m iłośników i wielbicieli poem atu 
o Soplicowie, na bardzo przem yślne spekulacje, przypom inające mimo 
wszystko przysłowiowe rozwiązywanie kw adratu ry  koła. Chcąc m ia
nowicie zaliczyć „Pana Tadeusza“ do klasy eqposu, przeprowadzano 
norm alne rozum owanie dedukcyjne, wychodząc jako z przesłanek 
z ogółu jakości znam iennych dla dzieł Hom era i homerydów, docho
dzono do wniosku, iż w tak  skonstruowanych ram ach poemat M ickie
wicza nie mieści się dobrze, i stawano na  głowie, by uzasadnić, że to  je 
go niemieszczenie się nie przeczy jego charakterow i epickiemu, a więc 
w łaśnie przynależności do danej klasy. Podstawowym  kam ieniem  
obrazy, na którym  stale potykały się dociekania nad tą  sprawą, były 
pewne znamienne luki w  tem atyce dzieła Mickiewicza. Wychodząc 
z założenia, że epos homerycki, a więc wzorowy, jest pełnym  obrazem 
danego społeczeństwa w danej epoce historycznej, nie dało się p rze
milczeć faktu, że obraz tak i na kartach  „Pana Tadeusza“ nie spełnia 
zakładanego postulatu, że obejm uje tylko szlachtę, ukazaną co p raw 
da w  ogromnej rozpiętości, ale ją  tylko, nie zajm uje się zaś chłopem, 
nie wspomina właściwie o mieszczaństwie, a naw et w obrazie życia 
szlacheckiego pomija m atronę, typ, k tó ry  od czasu powieści Hoffma- 
nowej uchodzi za integralny składnik w yobrażeń o dworach i dw or
kach, o środowisku zarówno magnackim, jak  średnio ziemiańskim.

Nie m a potrzeby rozważać tych wszystkich spekulacyj, bardzo 
pomysłowych nieraz, którym i usiłowano obchodzić i przeskakiwać 
piętrzące się tu ta j trudności, byle ocalić przekonanie o epickości 
a eo ipso o arcydzielności „Pana Tadeusza“ . Tak samo nie w arto 
przypominać, jakie to inne jeszcze jego elem enty na powiększenie 
owych trudności wpływały i jak  to się stało, że mimo wszystko 
przekonanie to utrzym ało się i zapanowało powszechnie. W ystarczy 
ograniczyć się do konstatacji, iż utrzym ało się ono dzięki tem u, że 
poemat ma istotnie wszelkie znamiona dzieła epickiego, choć nieko
niecznie pokryw ają się one z jakościami spotykanym i u Homera czy 
W ergiliusza. K onstatacja ta  w yrasta znowuż z m nóstwa uwag i spo
strzeżeń, nagromadzonych, często ubocznie, przez badaczy epickości 
„Pana Tadeusza“ , a w całości pozwalających ująć charakter tych 
czynników, które (niezależnie od danych, świadczących o jego św iato
wej popularności) stanowią o nazwaniu go arcydziełem, tj. czynników 
historyczno-literackich. Ich poznanie przyniesie może odpowiedź na 
wątpliwości co do pełni obrazu społeczeństwa w arcydziele M ickie
wicza, choć będzie to obraz dość nieoczekiwany i mało podobny do 
tego, jakiego szukali u poety polskiego ludzie myślący kategoriam i
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epiki homeryckiej. Poznanie to winno równocześnie rzucić jasne 
światło na sprawę oryginalności „Pana Tadeusza'‘v na jego stosunek 
do tradycyj epickich, tych właśnie, w  których ram ach usiłowano go 
osadzać bez powodzenia.

Studia nad charakterem  epickim „Pana Tadeusza“, mające swe 
dobre uzasadnienie już choćby w fakcie, iż sam poeta, przechodzący 
od pierwotnej sielanki do „ogromnych pieśni dw unastu“, musiał za
stanawiać się nad formą rodzajową, w ew nętrzną tworzonego dzieła, 
stw ierdziły domieszkę w nim sporej ilości motywów, wywodzących 
się z epiki starożytnej a świadczących, że Mickiewicz zajmował wobec 
niej określoną postawę. W arto więc na najważniejsze z nich rzucić 
tu  okiem.

1. Istnienie elem entów homeryckich w „Panu Tadeuszu“ może 
z góry już budzić pewne zdziwienie \  Wiemy wprawdzie, iż uczeń 
Borowskiego i Groddka był doskonale obeznany z zasadami poetyki 
klasycystycznej, zalecającej jako jedno z naczelnych prawideł sztuki 
pisarskiej naśladowanie wzorów, wiemy jednak również, że z praw i
deł tych nie tylko rychło wyrósł, ale nadto łamanie ich uznał za pod
stawę program u literackiego, k tóry  w  twórczości swej rom antycznej 
konsekwentnie realizował. Tak, wszystko to jest niew ątpliw ie słuszne 
w odniesieniu do twórcy „Ballad i rom ansów“ czy naw et „Konrada 
W allenroda“, nie da się zaś zastosować do autora „Pana Tadeusza“ . 
Na przełęczy między „Dziadów“ częścią III a „Panem Tadeuszem“, na 
której poeta stanął, docierając do szczytów swej pracy twórczej, znik
nęły mgły i mgiełki form ułek, k tóre w latach młodszych zwalczał 
lub zalecał, zmalały spory i waśni, w których brał czynny udział, 
oczom zaś poetyckiego wędrowca ukazywały się istotne strony i ja 
kości dzieł sztuki słowa, nigdy w całej pełni nie dające się w owe for
mułki zamknąć. Dzięki takiem i syntetycznem u i uniw ersalnem u 
spojrzeniu, .w nowo pow stającym  dziele znaleźć się mogły obok siebie, 
harm onijnie zespolone, pierw iastki najrozmaitsze, zarówno te, k tó 
rych domagały się przezwyciężone prawidła poprzedniej szkoły poe
tyckiej, jak i te, które były ostatnim  krzykiem  mody, budzącym po
dziw u pogromców prawideł. Dowodem tego uniwersalizm u są 
początek i koniec „Pana Tadeusza“. Rozpoczynające go uroczyste 
inwokacje, „Litwo, ojczyzno m oja“ oraz „Panno święta, co Jasnej

1 Bruchnalski W., R em iniscencje w  „Panu Tadeuszu“ z Homera, W ergi- 
liusza i Tassa. Pam. T w a  im. A. M., 2, 95; W indakiewicz St., Prolegomena do 
Pana Tadeusza, 1918.
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bronisz Częstochowy“, i treścią i formą mogły wywołać poklask u n a j
zagorzalszych klasycystów. Dwuwiersz natom iast końcowy:

I ja tam  z gośćm i byłem , miód i w ino piłem ,
A com w idział i słyszał, w  księgi um ieściłem

zgorszyłby ich niew ątpliw ie jako pogłos bajki ludowej, a więc tego, 
co pisarz starożytny określał z dobrotliwym  lekceważeniem jako 
„babską baśń“ („fabuła anilis“). Dwuwiersz ten  równocześnie przy ję
liby z poklaskiem młodzi miłośnicy poezji ludowej, widząc w nim 
„zaśpiew na sztukę narodow ą“ , jak  rzecz ujm ie w la t kilkanaście póź
niej przedstawiciel wychowanego już na Mickiewiczu pokolenia ro 
mantycznego.

Gdyby jednak odległość od uroczystej inwokacji epickiej do fi
nału bajkowego, przezwyciężoną przez poetę z owej wyżyny, zm niej
szyć uwagą, iż przecież w owych czasach „Iliadę“ poczytywano za 
w ytw ór poezji ludowej, to i tak ostanie się fakt, iż epos hom erycki 
żył w świadomości Mickiewicza w tej szacie klasy cysty cznej, w którą 
przyodział go Dmochowski. W skazują na to stwierdzone od dawna 
wiersze „Pana Tadeusza“, pochodzące z tego przekładu. Wszak za
mach „g ifrejtera“ Gonta na Tadeusza:

Gont odwodzi karabin, do zamku się chyli,
W ierni go tow arzysze płaszczam i okryli (9, 655—6)

ma swe źródło u Dmochowskiego:

Tak łuk napina Pandar i do ziem i chyli,
Wierni go tow arzysze tarczam i okryli. (4, 111—2)

Podobnie ma się rzecz z dwuwierszem, w którym  nóż Wojskiego

Uderza w  dno gitary, na w ylot ją w ierci,
Schylił się na bok R yków i tak uszedł śm ierci (9, 313—4),

którego prototyp brzm i w tym  samym przekładzie Dmochowskiego:

I z boku w edle w nętrza szatę mu przew ierci,
Schylił się zręcznie Parys i w ydarł się śm ierci (3, 359).

Spierać by się można, czy wypadki te należą do kategorii bez
wiednych, naturalnych u każdego pisarza, rem iniscencyj czy też są 
przykładam i stylizowania wydarzeń na modłę homerycką. W ątpli
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wości takich nie będą nastręczały dwa w ypadki inne, wskazujące nâ 
stylizację o zakroju, powiedzmy odrazu, parodystycznym , oparte na 
głośnych motywach epiki antycznej.

Pierwszy z nich to przezabawne spotkanie romantycznego H ra
biego z nimfą-gęsiarką, Zosią. Nastawiony na niezwykłość poszuki
wacz przygód przem awia górnolotnie, frazesami z wierszy „bohater
skich“, by otrzymać przekomiczną w swej prozaicznej prostocie 
replikę: „I czego tu  po grzędach szuka pan dobrodziej“ , znakomicie 
przeciwstawioną jego teatralnem u patosowi:

O ty! — rzekł — jakim kow iek uczczę cię im ieniem ,
B óstw em  jesteś czy nim fą, duchem  czy w idzeniem ! (3, 113—4).

Perora modnego panicza, powtarzającego tu  form ułkę Odysseusa:

Błagam cię, czyś jest bóstwem , czy panną śm iertelną,
Jeśliś jedną z tych bogiń w  niebiesiech udzielną (6, 149— 150)

form ułkę skierowaną do Nausykai, wplecioną tu  w scenę sielankową 
wprawdzie, ale u jętą  na wskroś realistycznie, ma zakrój parodii, 
dworującej sobie ze zużytego oczywiście, ale w okresie mickiewi
czowskim wciąż jeszcze żywego konwenansu literackiego. Za
chwaszczał on i komedie i przede wszystkim powieści. Ośmieszając 
go z pogodnym uśmiechem, poeta sięgnął do jego źródła, do eposu 
greckiego. Postępując tak, autom atycznie jednak nawiązywał do 
tradycji homeryckiej, by ująć ją niezwykle pomysłowo i ujęciu swemu 
nadać piętno oryginalności.

Podobną, może naw et tę samą, metodę zastosował do innego, 
rów nież sławnego i niem niej zbanalizowanego m otywu epickiego, gdy 
w spisie treści, poprzedzającym  księgę VIII, scenę zazdrości, u rzą
dzoną przez Telimenę Tadeuszowi, określał tytulikiem  „Nowa Dydo“ . 
Wymowa tego w ypadku jest tym niezwyklejsza, iż przedm iotem  żar
tobliwej parodii było nie dzieło Homera, „śpiewaka ludowego“, za 
jakiego od czasów teorii Wolffa poczytywano tw órcę „Iliady“ , lecz 
ideał poetów klasycystów owej epoki, poeta dworski i twórca „Enei- 
dy“ , Wergiliusz.

Ze zaś Mickiewicz, parodiując skonwencjonalizowane pomysły 
epiki antycznej, nie przeciwstawiał się im, że ich nie odrzucał, jako 
tw orzyw a nie przydatnego, lecz że przekształcał je tylko, słowem, że 
stosunek poety do tradycyj eposu starożytnego był pozytywny, do
wieść by można, badając inne postaci stylizowania własnego dzieła 
na ład owego eposu. Chodziłoby tu  zwłaszcza o tzw. porównania
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epickie (homeryckie), elem enty te jednak wyeliminowano z rozwa
żań obecnych. Ale do tych samych wyników wiedzie rzu t oka na 
opisy przyrody w „Panu Tadeuszu“ .

2. Ich obecność i ich funkcja w poemacie soplicowskim rów 
nież stanowiły znaczną trudność w zaliczeniu „Pana Tadeusza“ do 
dzieł określanych jako epos, jak  bowiem wiadomo, elem enty tego 
rzędu obce są starożytnej „poezji bohaterskiej“. W yrazem ich była 
poezja opisowa czy dydaktyczna, zrodzona wprawdzie na ziemi grec
kiej, ale rozw inięta w Rzymie, gdzie „Georgiki“ W ergiliusza stały się 
jej przejaw em  najdoskonalszym. Modę na nią wznowiła Francja 
w. XVIII, Delille zdobył w niej sławę niem al że geniusza, moda ta  zaś 
objęła rów nież Polskę, by wydać w niej zarówno Trembeckiego „So- 
fiów kę“ , jak  jej niewydarzone i przez rom antyków  ośmieszane po
tomstwo, najrozm aitsze „Ziem iaństwa“ \

Mickiewicz, k tóry w młodości zachwycał się „Trembeckimi ry 
m y“ , ich zaś pogłosów bynam niej nie cenił, w „Panu Tadeuszu“ 
najnieoczekiwaniej nawiązał do ich linii, tradycję ich podniósł i uszla
chetnił, nadając już wstępnej księdze swego arcydzieła ty tu ł „Gospo
darstw o“ i w platając w tok swej narrac ji całą serię wspaniałych 
opisów przyrody zarówno dzikiej jak  przekształconej ręką ludzką, od 
matecznika po sad i ogród warzywny. W racając do stanowiska 
poprzednio tu  zajętego, powiedzieć można, iż wzrok poety, z wyżyn 
własnych zamierzeń twórczych padający na świat poezji, dostrzegł 
to pokrew ieństwo epiki „bohaterskiej“ i „opisowej“, które najwidocz
niej odczuwano, skoro obie te dziedziny traktow ano jako oboczne, 
którego jednak płodnych dla sztuki konsekwencyj n ik t przed „Panem 
Tadeuszem “ praktycznie wyzyskać nie umiał.

Nie ma potrzeby uciekać się do zestawień szczegółowych, w y
starczy przypomnieć, iż dwuwiersz z „Sofiówki“

Kto uw ieńczał Tyburu spadające wody,
Kto straszne Pauzylipu przebyw ał wydroże...

powraca u Mickiewicza w deklamacji miłośniczki obczyzny, Telime
ny, jako okrzyk:

O szczęśliw e nieba 
Krajów włoskich! różowe cezarów  ogrody!
Wy klasyczne Tyburu spadające wody!
I straszne Pauzylipu skaliste wydroże! (3, 537—8)

1 W indakiewicz, Prolegomena  VIII.
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Uwagi dotychczasowe można podsumować. W ynika z nich w y
raźnie, iż twórca ,,Pana Tadeusza“ wielokrotnie i świadomie naw ią
zywał do wielkich trądycyj epiki antycznej, przepajając nim i swe 
dzieło i nadając mu w ten sposób charakter zbliżony do podziwia
nych przez wieki arcydzieł Homera i homerydów, że sam w rzędzie 
tych homerydów dzięki tem u stawał. Czynił to przez posługiwanie 
się wyrażeniam i i zwrotami, robiącym i niekiedy wrażenie niemal cy
tatów, to znów pomysły powszechnie znane naśw ietlał po swojemu, 
przez zmianę zabarwiających je jakości estetycznych osiągając 
efekty zupełnie nowe i nawskroś oryginalne. Zasadę naśladow
nictwa, tak cenioną przez pokolenia klasycystów, zastępował tu  za
sadą inną, twórczego przekształcania motywów obcych, by dostoso
wać je do nowego środowiska poetyckiego, w którym  z woli pisarza 
m iały wieść dalszy żywot.

3. Z owej przełęczy, na k tórej oku poety ukazała się możli
wość stopienia w  nową całość artystyczną pierwiastków epickich, 
w ystępujących w różnych gatunkach eposu, i wydobywania nowych 
efektów z pomysłów ogranych i zbanalizowanych, wzrok jego do
strzegł dalsze jeszcze sprawy, nieuchw ytne dla ówczesnej krytyki 
literackiej, a i dzisiaj jeszcze w całej pełni przez nią nie wyzyskane 
w  rozważaniach nad zjawiskiem literackim  tak  pospolitym, jak  po
wieść. Mickiewicz intuicyjnie uchwycił fak t oczywisty, iż powieść 
nowoczesna, zwłaszcza historyczna, jest praw owitą spadkobierczynią 
antycznego eposu, i wyciągnął stąd wnioski dla swego arcydzieła 
niezwykle doniosłe. W prowadził mianowicie w ustrój ,,Pana Ta
deusza“ całą serię składników, których darem nie by szukać w t r a 
dycji homeryckiej, a które przecież dały się z nią znakomicie zharm o
nizować, właśnie dzięki owemu rodowemu pokrewieństwu eposu i ro 
mansu. Równocześnie pierwiastki te przed stu laty z okładem były 
ostatnim  krzykiem  ogólnoeuropejskiej mody w literaturze, w prow a
dzenie ich tedy do poematu epickiego, zaszczepienie ich na pniu t r a 
dycji epickich, wywoływało automatycznie odmłodzenie gatunku sta
rożytnego i stwarzało nową jego odmianę, trudną do zidentyfikowa
nia z jego przodkami grecko-rzymskimi. Te nowe pierwiastki wiążą 
się z twórczością powieściową W altera Scotta.

Badania St. W indakiewicza \  dopełnione i bardziej precy
zyjnie skontrolowane przez K. W ojciechowskiego2, dały wyniki w y-

1 W. Scott i Byron w  odniesieniu do polskiej poezji  rom antycznej,  1914; 
Prolegomena  j. w.

2 Pan Tadeusz a romans W. Scotta,  1919.
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soce sensacyjne i bardzo doniosłe dla zrozumienia charakteru „Pana 
Tadeusza“ i pewnych swoistych właściwości tego poematu. Dowiodły 
one, iż cechy jego znamienne takie, jak  umieszczenie na karcie ty tu 
łowej dzieła postaci jego drugoplanowej, jak  skupienie uwagi na bo
haterze właściwym, ukrytym  pod kapturem  mniszym, jak  związanie 
intrygi miłosnej z w ątkiem  sporu dwu rodów, jak  rzucenie obydwu 
tych wątków na tło trzeciego, akcji politycznej, a wreszcie całe m nó
stwo najrozm aitszych innych elementów, zarówno tem atycznych jak  
technicznych — wszystko to wiąże poemat polski z głośnymi powie
ściami Scotta.

Doniosłość tych odkryć jest oczywista. W ich świetle „Pan 
Tadeusz“ okazuje się niezwykle ciekawym eksperym entem  literac
kim, próbą nie jedyną wprawdzie, ale jedyną w wielkim stylu, zwią
zania epiki antycznej, klasycznej, z nowoczesną, reprezentow aną 
przez powieść historyczną czasów romantyzm u, rodzicielkę całej nie
mal późniejszej europejskiej powieści o przeszłości. Dzięki tem u 
poemat o księdzu Robaku stał się istną „arką przym ierza między daw
nym i a nowymi la ty“ w dziedzinie epiki światowej, w najszerszym  
rozum ieniu tego wyrazu. Dzięki też tem u dopiero dostrzega się n ie
zwykle rozległe horyzonty kultury  literackiej Mickiewicza, stanow ią
cej podglebie, z którego soki swe czerpał „Pan Tadeusz“.

4. Glebą zaś bezpośrednią była tu  oczywiście rodzima tradycja 
literacka, początkami swymi sięgająca co najm niej Kochanowskiego, 
i ona właśnie zaznaczyła się w wierszach „Pana Tadeusza“ w sposób 
równie wyrazisty, jak  wszelkie inne składniki kulturowe, których 
poemat jest przecież nieocenioną, encyklopedyczną wręcz skarbnicą. 
Taki właśnie stosunek do owej tradycji zaznacza się dobitnie już  na 
samym początku poematu, w inwokacji

Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie,
Ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił.

Podstawą tego cytatu czy parafrazy jest przecież fraszka Kocha
nowskiego (3, 54):

Ślachetne zdrowie, N ikt się nie dowie,
Jako sm akujesz, Aż sie zepsujesz.

Po Kochanowskim, wspomnianym raz jeszcze w związku z lipą czar
noleską (4, 39), i po Stryjkowskim  (4, 352), po mimochodem przyto-
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czonych pisarzach barokowych, autorach panegiryków czy ksiąg k u 
charskich, przew ijają się na kartach  „Pana Tadeusza“ nazwiska 
pisarzy w. XVIII lub aluzje do ich dzieł; mamy tu więc i Bakę, i K ar
pińskiego, i Trembeckiego, i Krasickiego, i Wybickiego. Twórca 
pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła“, określonej jako „stary D ąbrow 
skiego m azurek“, sześciokrotnie dochodzi tu  do głosu, najznam ienniej 
chyba w parafrazie refrenu  tej pieśni, praw iącej, jak

jenerał Dąbrowski 
Z ziem i w łoskiej stara się przyciągnąć do P olski (1, 918).

Przoduje on w  ten  sposób poetom, nazyw anym  niekoniecznie słusznie 
legionistami. Z nich dość nieoczekiwanie wspom niany jest w  poem a
cie Antoni Górecki, drugi zaś, Cyprian Godebski przem awia własnym i 
niem al słowy w relacji o opowiadaniach starego w iarusa inwalidy, 
prawiącego o Dąbrowskim

Jak on rodaków zbiera na Lombardzkim polu,
Jak K niaziew icz rozkazy daje z K apitolu
I, zwycięzca, w ydartych potom kom  cezarów
Rzucił w  oczy Francuzów sto krw aw ych sztandarów. (1, 920—4)

Sam Godebski w równie czy naw et bardziej jeszcze uczony sposób 
przedstaw iał te wydarzenia, gdy w „W ierszu do legiów“ pisał:

Tam okryty lauram i na w erońskim  polu  
D zienne rozkazy daw ał Polak z Kapitolu,
Tam obiegłszy zw ycięskim  krokiem  okolicę,
Zdobił w  pam iątki m ęstw a niew dzięcznych stolicę.

Tutaj też należy J. N. Kamiński, głośną bowiem jego pieśń „Serce 
nie sługa, nie zna co to pany“ (z wodewilu „Zabobon czyli K rakow ia
cy i górale“) przytacza sentencjonalnie Telimena (3, 490). A wreszcie 
„I swoich czasów śpiewak nie obwini“ , rzec by można o tw órcy „Pa
na Tadeusza“. Z głośnych tedy szermierzy rom antyzm u wszedł do 
poem atu „kozacki wieszcz“, autor „Zamku kaniowskiego“ Seweryn 
Goszczyński, z pisarzy zaś, którzy żyją w pamięci raczej dzięki Mic
kiewiczowi aniżeli własnej sztuce, wspomnieć należy Stefana W itwic- 
kiego, unieśm iertelnionego współpracą w powstawaniu „Pana Ta
deusza“, jego to bowiem opis „M atecznika“, starannie oszlifowany, 
stał się ozdobą IV księgi eposu polskiego.
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W ypadek z W itwickim godzien jest szczególnej uwagi. W ska
zuje on na  swoistą technikę mickiewiczowską w posługiwaniu się cy
tatem , na  owo uniwersalistyczne stanowisko wobec obcych elem entów 
literackich, bardzo odległe od potocznych wyobrażeń o oryginalności, 
a płynące z poczucia potęgi własnej wyobraźni, zmieniającej w swą 
własność to wszystko, co znalazło się w jakiś sposób w jej zasięgu.

5. „M atecznik“ Witwickiego prowadzi nas równocześnie w tę 
dziedzinę składników kultury  literackiej, w ystępującej w tekście 
poem atu soplicowskiego, które wywodzą się z folkloru, a więc lite 
ra tu ry  ludowej, przekazywanej u s tn ie 1. Jej znaczenie Mickiewicz 
zademonstrował, *jak już wspomniano, w wygłosie swego dzieła, 
umieszczając klauzulę bajkową, stanowiącą klam rowy równow ażnik 
dwuw iersza wstępnego, epickiej inwokacji, treścią nawiązującej do 
aforyzm u Kochanowskiego. Elem enty jej zaś wprowadził do „Pana 
Tadeusza“ sposobem takim  samym, jak  inne elem enty literackie po
chodzenia polskiego czy obcego, a więc w postaci aluzyj, cytatów, pa
rafraz. Ogólny ich zasób obejm uje baśni i facecje, pieśni i przysło
wia, w  najrozm aitszych odmianach. Z zakresu baśni tedy m am y tu, 
poza opisem matecznika, wyposażonym w sporą ilość szczegółów 
wierzeniowych, bardzo interesującą odmianę „Ucznia czarnoksiężni
ka“, rywalizującego z swym mistrzem w przybieraniu coraz to no
wych postaci zwierzęcych. Odmianę tę poeta spotkał najwidoczniej 
w rosyjskim  folklorze żołnierskim i wyzyskał ją w opowiadaniu Ry- 
kowa o Suworowie i Napoleonie. Do zakresu facecyj należy równie 
dobrze petersburska anegdota Telim eny o psie uznanym  za sarnę, jak 
opowiadanie Wojskiego o Domejce i Dowejce, zakończone motywem 
aitiologicznym, w yjaśnieniem  nazwy karczmy Niedźwiadek. P rze
pyszne opowiadanka aitiologiczne o powstaniu i nazwach gwiazd czy 
gwiazdozbiorów stanowią treść przedstawionej z hum orem  „astrono
m ii“ Wojskiego. Poem at soplicowski wreszcie w yinkrustow any jest 
całą serią pieśni gminnych i niegminnych, polskich i białoruskich, 
jużto wspominanych w formie aluzyj, jużto referow anych wcale 
dokładnie, jak  owa o Pani Cybulskiej, czy inna jeszcze, „wojsku 
polskiemu tak  m iła“ i w folklorze naszym tyle wykazująca odmian

O żołnierzu tułaczu, który borem lasem  
Idzie z biedy i głodu przym ierając czasem,
Na koniec pada u nóg konika wiernego,
A konik nogą grzebie m ogiłę dla niego. (12, 722—5)

1 Por. Borowy W., K siążka  Prof. W indakiewicza  o „Panu Tadeuszu“, 1918.

17 P am iętn ik  l i t e r a c k i  XXXY1II
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Nad pieśniami wreszcie obfitością i różnorodnością górują w poema
cie najrozm aitsze przysłowia, rodzime i obce, wyznaczające mu nie
poślednie miejsce w... naszych zbiorach paremiograficznych.

Rozkochany w ludowości poeta-rom antyk umiłowaniom swych 
czasów wzniósł w pieśniach „Pana Tadeusza“ istny pomnik.

VI

Z kolei następne zadanie — wysnucie wniosków z poczynionych 
dotąd postrzeżeń i zestawień. I nie jest to zadanie trudne. Ze stw ier
dzenia w wierszach „Pana Tadeusza“ ogromnej ilości najroz
maitszych związków z tradycjam i literackim i zarówno dawnym i jak 
nowymi, obcymi i rodzimymi, z wykazania związków zarówno z poezją 
epicką świata starożytnego jak  epiką powieściową jego czasów, z poe
zją polską od Kochanowskiego po rom antyków  i z naszą literatu rą  
ludową, wynika niezbicie, że arcydzieło Mickiewicza, nie spełniając 
w arunku, stawianego eposowi przez poetykę klasycystyczną, która 
od epika wymagała uniwersalnego obrazu społeczeństwa, dało wza- 
m ian coś innego, rozległy obraz tradycyj literackich czy może kul
tu ry  literackiej, obejm ując nim szerokie kręgi ogólnoeuropejskie 
i skupiając szczególną uwagę na rodzimej kulturze polskiej. Dzięki 
tem u wizja życia w „Panu Tadeuszu“ obejm uje kręgi niezwykle roz
ległe i budzi bezwiedne nastaw ienie u czytelnika na horyzonty równie 
szerokie, jak te, które w innej dziedzinie roztaczają się przed czytel
nikiem  eposu antycznego. Gdyby zaś takie ujęcie spraw y również 
przypominało szukanie kw adratu ry  koła, to przyznać mu trzeba, że 
opiera się ono na spraw dzalnych spostrzeżeniach a nie na dowolnych 
spekulacjach in terpretatorskich, że liczy się z realnym i faktami.

Fakty te równocześnie pozwalają na popraw ne ujęcie zagad
nienia oryginalności „Pana Tadeusza“. Oczywiście nie oryginalności 
w  potocznym rozumieniu tego wyrazu, gdzie oznacza ona zrobienie 
z niczego czegoś, czego jeszcze nie było, lecz ujętej w kategoriach 
m yślenia naukowo-literackiego. W tedy ustalenie związków „Pana 
Tadeusza“ z naszkicowanymi tu taj warstw icam i ku ltu ry  literackiej 
doprowadzi nas do przekonania, że arcydzieło Mickiewicza jest nie 
tylko oryginalne, ale naw et niezwykle oryginalne.

Okaże się wtedy, że poeta polski potrafił w nim  wznieść się nad 
ciasne poglądy swych współczesnych i dostrzec, że prawdziwa ory
ginalność w sztuce, oryginalność twórcza, polega na harm onijnym  
zespoleniu pierwiastków tradycyjnych i zbiorowych z osobniczymi
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i jednostkowymi, na pokazaniu: jak — niby w słoju w pniu potężnego 
dębu — pomysły wytworzone przez w ieki życia kulturalnego, przez 
całe pokolenia ludzi pióra, układają się wokół rdzenia w yrastającego 
z wyobraźni wielkiego pisarza i z rdzeniem  tym  stanowią nierozerw al
ną jedność. W poczuciu tej w łasnej, rdzennej mocy poeta nie w ahał 
się ukazywać jej źródeł i związków z dorobkiem  pracy swych po
przedników, obcych i polskich, by z naw arstw ienia motywów cudzych 
i własnych wydobyć te wartości ideowe i estetyczne, o które mu 
chodziło.

Dzięki takiej postawie autora „Pan Tadeusz“ stał się pom ni
kiem literackim , w ykazującym  cechy znam ienne dla większości a r
cydzieł literackich, w ykw itłych w dorobku całych pokoleń: naw iązy
wanie przez ich tw órców  do tego dorobku stawało się świadectwem 
ścisłych związków zarówno danych pisarzy z środowiskami literac
kimi, które ich wydały, jak  również ścisłej łączności tych środowisk 
z ku ltu rą  literacką świata europejskiego, od czasów jego najdaw 
niejszych, starożytnych, grecko-rzymskich. Słowem nie krzykliwe — 
a zazwyczaj jałowe — przeciw staw ianie się innym, lecz owocna 
współpraca z nimi, w yrażająca się w tw órczym  zużytkowaniu tego, 
co ludzkość przez wieki zdobywała, jest zasadą oryginalności „Pana 
Tadeusza“ i ta właśnie oryginalność czyni go pomnikiem literackim , 
stanowiącym ogniwo między dawnymi a nowym i laty, między daw 
nymi a nowymi ludźmi.

VII

Pozostaje jeszcze poświęcić parę słów czynnikom etycznym, sta
nowiącym o wielkości i niezwykłości „Pana Tadeusza“ , jako dopeł
nieniu estetycznych i historycznych. Mimochodem o znaczenie ich 
wypadło potrącić przy wzmiance o klasycystycznej hierarchii rodza
jów i gatunków literackich, wyznaczającej wysokie stanowisko epo
sowi. Uznanie dla takiego ujm ow ania w niej eposu płynie stąd, że epos 
już samymi swymi wym iaram i zakłada,.iż jest on wynikiem  znacz
nego w ysiłku twórczego a nie tylko przelotnego natchnienia, oraz że 
zawiera on, podobnie jak  dram at, pew ne składniki, naładowane ener
gią nie tylko oddziaływania estetycznego, ale również etycznego. 
Tkwi ona najwidoczniej w jego istocie, skoro pewne gatunki epickie 
od wieków poczytywano za dydaktyczne, pouczające. Należała do
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nich m. in. drobna bajka, k tóra w tekstach greckich kończyła się 
zwykle form ułką 6 Xóy°? (bajka pokazuje, poucza), po naszemu 
„z tej bajeczki m orał w  tym  sposobie“. Takie epimythion, jak for
mułkę tę zwano, zastosować by można do każdego dzieła epickiego 
i dram atycznego oraz do w ielu lirycznych, każde bowiem jest w tym 
czy innym  stopniu nastaw ione na wzbogacenie swego odbiorcy nie 
tylko estetyczne ale rów nież etyczne, na pewne — powiedzmy — 
um oralnienie go, przy czym skala możliwości jest tu  bardzo rozległa, 
sięga bowiem od zrzędnego m oralizatorstw a po dyskretne odsłanianie 
praw d dla zwykłego oka niezawsze dostrzegalnych. Środkiem owego 
wzbogacania jest ideologia dzieła, zespół poglądów przez pisarza w y
znawanych czy uznaw anych i świadomie lub bezwiednie przezeń pro
pagowanych.

Jakżeż więc w ygląda ideologia „Pana Tadeusza“ i czym wzbo
gaca ona czytelnika poem atu? Spraw a to tak  zawiła, iż wyjaśnienie 
jej w ym agałoby przeglądu wypowiedzi kilkudziesięciu czy nawet 
kilkuset osób w  ram ach przeszło stulecia \  Nie mogąc wchodzić ani 
w szczegóły, ani naw et w  dokładniejsze omówienie całych grup po
glądów m niej więcej jednorodnych, poprzestać trzeba na wskazaniu 
stanowisk biegunowo odmiennych, zajmowanych przez gorących 
wielbicieli poem atu i przez jego nam iętnych przeciwników, i to sta
nowisk dzisiejszych, choć każde z nich odwołać by się mogło do licz
nych poprzedników. Tak więc au to r szkicu pod wymownym tytułem  
„O Panu Tadeuszu książce budującej“, jego najwyższe wartości do
strzega w „atm osferze etycznej poem atu“ i głosi, że „Zdrowie m oral
ne niesie poem at tym , co go będą psychicznie naśladowali, i tym, co 
go zrozum ieją i ukochają“ \  Najbardziej znowuż zasłużony badacz 
i kom entator „Pana Tadeusza“ wielkość jego ideową dostrzega w tym, 
że jest on „skarbcem , gdzie się czasu zimy i mrozu przechowują — 
jak  ziarna na zasiew —  najw ew nętrzniejsze w ątki ducha narodowego, 
gdzie trw a uk ry ty  zakład jego niepożytości“ 3. Innego zdania jest 
inicjator głośnej przed ćwierćwieczem walki na pióra o w artość poe
m atu soplicowskiego 4. Odwołując się do cierpkiej uwagi Słowackie

1 Przegląd w ypow iedzi najw ażniejszych w  końcow ej części książki P i
gonia, Pan Tadeusz.  — W zrost,  w ie lkość , sława, 1934.

2 K leiner J., W  kręgu M ick iew icza  i Goethego,  1938, s. 65.
3 Pan Tadeusz.  W ydanie ludow e, opr. St. Pigoń, 1948, s. 17.
1 M iller J. N., „M ickiew icz w  św ietle  n iepodległości“, Wiad. Lit .  1925 nr 3.
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go, głoszącej, że „Cały Tadeusz jest ubóstw ieniem  w ieprzow atości ży
cia“, uznaje go za „przejaw  naiw nie pojętej w alki poety z „cudzowier- 
stw em “, ogólniej biorąc wogóle z cywilizacją europejską czy zachod
nią“ , za „symbol nieporadności polskiej“ \  Podobne rozbieżności 
stw ierdzić można naw et w  obrębie tzw. k ry tyk i socjologicznej, której 
jedni przedstaw iciele odrzucają „Pana Tadeusza“ jako poem at w y
łącznie szlachecki, przem ilczający inne klasy społeczne, gdy inni jego 
ideową treść  dostrzegają „w antyfeudalnej, postępowej tendencji“ , 
m otyw ując taki pogląd tym, że przecież Jacek, „ofiara feudalnego 
u stro ju“ i „wcielone oskarżenie feudalizm u i szlacheckiej klasowej 
moralności, jest bohaterem  poety, bohaterem  narodow ym “ 3. Jak  
zaś zagadnienie jest trudne, dowodzi zabaw na okoliczność, iż nawet 
zaprzysięgli miłośnicy poem atu nie zawsze m ogli( doszukać się w nim  
praw dziw ej wielkości ideowej i uciekać się m usieli do dorabiania mu 
sztucznych „kopuł wzniosłości“, może zasugerowani przez w yrzuty, 
które robił sobie sam jego twórca, gdy żałował, iż nie dociągnął go 
o pół tonu *.

Większość z przytoczonych tu ta j poglądów opiera się na rozu
mowaniu, dopuszczalnym w doraźnym  artykule  dziennikarskim , lecz 
zawodnym całkowicie w zastosowaniu do wielkiego dzieła sztuki, do 
arcydzieła. N ieprzem ijająca bowiem trw ałość arcydzieła, k tó re  łamie 
opory, staw iane mu przez czas i przestrzeń, jest jak  trw ałość drzew a- 
olbrzyma, które korzeniami tkwi głęboko w  ziemi-macierzy, koroną 
zaś szumi wysoko ponad nią, w czasach od chwili swego powstania 
o wieki całe odległych. W prawne oko w jego wyglądzie potrafi od- 
poznać nie tylko jego wiek i budowę słojów, ale naw et charak ter gle
by, która je wydała, ucho zaś, nawet niew praw ne, może zachwycać 
się szumem jego gałęzi, choć rzadko dosłucha się w nim  pogłosów 
innych czasów, przem awiających na przekór wiekom i zmienności 
tego, co niosą.

A tak jest właśnie z „Panem  Tadeuszem “. O bejm uje on dwa 
kręgi spraw  zestawione współśrodkowo i dzięki tem u raz jeszcze po
zwalające mówić o doskonałej jednolitości poematu. Do pierwszego 
należy człowiek w stosunku do społeczeństwa, do drugiego człowiek 
wobec przyrody. W pierwszym człowiek, k tóry  przez w alkę, pracę

1 M iller J. N., Zaraza w  Grenadzie, 1926, s. 19, 87.
2 Zob. sprawozdanie z artykułu P. H ofm ana w  szkicu R ogowskiego.
3 Por. moją recenzję m onografii Pigonia, Rocznik Liter. 1934, s. 261; Gór

ski K., Litera tura  a prąd y  um ys łow e,  1938, s. 8.
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i cierpienie dochodzi do szczytów bohaterstw a, związany jest jak  n a j
ściślej z gromadą ludzką, dzieli jej losy dobre i złe, ma lub zdobywa 
przeświadczenie, że poza jej obrębem nie ma dla niego prawdziwego 
życia. Człowiek tak  u jęty  jest wyrazem  tego ideału społecznego, 
k tóry  przyświecał ludzkości w jej rozwoju i na pewno przez wieki 
nadal przyświecać jej będzie. Jacek Soplica, inaczej ksiądz Robak, 
jest najpełniejszym  w cieleniem  tego ideału, którego odblaski, choćby 
nieraz bardzo nikłe, w postaci gotowości do pracy i ofiar ,,pro publico 
bono'', dadzą się dostrzec u wszystkich niem al postaci „ P a n a  T a 
d e u s z  a“, tak  że ideał ten  stanowi podstawę świata w poemacie 
tym  stworzonego, podstawę rów nie cenną dla ludzi w kontuszach 
szlacheckich jak  w bluzach robotniczych. Człowiek zaś, jako jedno
stka i gromada, w pieśniach poem atu żyje w jak  najściślejszej łącz
ności z przyrodą, stanowi jej wyodrębnioną wprawdzie, ale od niej nie 
oderwaną całość, ona w ydaje go, otacza i wchłania, a związek ten 
zaznacza się bardzo w yraźnie u wszystkich postaci, stworzonych przez 
wyobraźnię Mickiewicza.

1 te właśnie najwyższe, ogólnoludzkie wartości „Pana Tadeusza“ 
bezwiednie odczuwano i doceniano, choć nie zawsze umiano je uchw y
cić i precyzyjnie wyrazić. Gdy się ma w pamięci przyjęte tu ta j ro
zumienie arcydzieła, najprościej byłoby zwrócić się do jego czytel
ników cudzoziemskich, jako nieobarczonych całym tym  balastem  
poglądów na specyficznie polskie znaczenie dzieła, jako arki zawie
rającej tak czy inaczej rozum iane świętości narodowe. Jak  zaś silnie 
przemawiało ono do nich, świadczy anegdota o przygodzie z policjan
tem  znakomitego tłum acza poem atu na język rosyjski, Siemionowa.1 
Wysoki urzędnik sądowy, rozmiłowany w „Panu Tadeuszu“, miał 
zwyczaj odczytywać go głośno w parku miejskim i zwrócił tym  uwagę 
carskiego stróża bezpieczeństwa, który bardzo się zdziwił, gdy czytel
nikiem  deklam ującym  ustępy z książki niecenzuralnej okazał się dyg
nitarz. Czym zaś poemat przem ówił do swego amerykańskiego tłu 
macza, G. R. Noyesa, mówi on sam we wstępie do wyboru pism 
Mickiewicza: „Pan Tadeusz jest więcej niż arcydziełem literatu ry  
polskiej; przez połączenie prostoty dziecka z siłą mężczyzny, przez 
pogodny humor, którym  prom ienieje („uśmiech Mickiewicza“), przez 
urozmaiconą akcję i przez dram atyczną praw dę swych postaci jest 
najdoskonalszym poematem  narracyjnym  wieku X IX “ 2. W nieco

3) Relacja Librowicza przypom niana w e w stęp ie do A. M ickiewicz  — 
Izbrannoje,  M oskwa 1946, s. 41.

2 M ickiewicz A., Poems,  1944, s. 40.
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podobny sposób w rażenia swe sformułował znany estetyk niemiecki, 
J. Volkelt, pisząc: „Kiedy czytamy „Pana Tadeusza“, czujemy, że. 
przez serce nasze płynie jakiś szeroki i głęboki strum ień radości życia, 
że przenika je jakiś napraw dę symfoniczny optym izm “ \

Przechodząc do opinij rodzimych, w arto  mimochodem wspom
nieć wspaniałą ocenę „Pana Tadeusza“ w oktaw ach „Beniowskiego“, 
nie dlatego, by była ona tym, za co się ją  powszechnie poczytuje, ko- 
rek tu rą  innych poglądów Słowackiego na Mickiewicza i jego dzieła, 
lecz dlatego, że poprzednio przytoczyło się uw agę drugą, lekkomyślnie 
rzucaną na szalę, na której się waży doniosłość poematu soplicow
skiego. Słowacki tedy, choć jasno zaznaczał, że świat soplicowski 
należy całkowicie do przeszłości, umiał ocenić ukazane w nim boha
terstw o prostego człowieka, pozbawionego posągowej pozy rycerzy 
krzyżowców, ale bynajm niej nie ustępującego ni im ni herosom ho- 
meryckim. To w „Panu Tadeuszu“ wyczytał największy indyw idua
lista polski, postawie Mickiewicza, którego uważał za piewcę przeszło
ści, przeciwstawiający swą własną, śpiewaka rew olucyjnego ju tra.

W arto by przyjrzeć się motywowi lek tu ry  „Pana Tadeusza“ 
w  powieściach i nowelach, od „L atarnika“ począwszy, choćby po to, 
by móc odpowiedzieć, czy jest on pomysłem papierowym  czy też ma 
w artość dokum entarną. W każdym razie rzeczy takie, jak  Sewera 
„Biedronie“, Godlewskiej „Po zdrowie“ , Reym onta „Chłopi“ m ają 
swe odpowiedniki w dziełach pozbawionych charakteru fikcji oraz 
w autentycznych wyznaniach autentycznych chłopów prawiących
0 rozczytywaniu się w opowieści o Soplicach i Horeszkach, przedsta
wicielach świata minionego i obcego nowym czytelnikom, a przynaj
mniej znanego im od strony najgorszej, pańszczyźnianej. Co czytel
ników tych ciągnęło do „Pana Tadeusza“, czyżby tylko ciekawość
1 wrażliwość na wdzięk słowa poetyckiego? Znane nam wypowiedzi 
zwracają uwagę na akcenty patriotyczne poem atu, przypuszczać jed
nak wolno, że czytelnicy ci w księgach „historii szlacheckiej“ w yczu
wali również jakieś jej wartości ideowe ogólniejsze, ogólnoludzkie, te 
które pozyskiwały jej miłośników u jednostek obcych, a więc na barw ę 
patriotyczną obojętnych, szukających zaś w jej wierszach wartości 
ideowych o szerszym zasięgu, po prostu ludzkich.

1 Cytowane za Chrzanowskim, Z epoki rom an tyzm u ,  s. 293.
2 Wyznania J. Bojki i T. Nocznickiego cytow ane przez Pigonia, w yd. lu 

dowe j. w. 25.
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Skoro się zaś już wspomniało pisarzy, a więc i najw rażliw szych 
i twórczo reagujących czytelników poematu, godzi się dodać słów 
kilka o tym, jak „Pan Tadeusz“ oddziałał na dalszy rozwój litera tu ry  
w Polsce. Niestety, trudno tu  w yjść poza ogólniki, spraw y tej bo
wiem systematycznie u nas nie badano, mimo to jednak  już dzisiaj 
można pokusić się o ustalenie kierunku, w którym  badania te pójdą.

Pom ijając tedy przeróżne próby kontynuowania „Pana Tadeu
sza“, (choć pierwszą z nich w ykonał Słowacki), dostrzega się całą 
dużą, gatunkowo i chronologicznie bardzo w yraźną grupę utworów, 
których powstanie wiąże się ściśle z poematem o Soplicowie. Są to 
gawędy wierszem i prozą, tak  znamienne dla lite ra tu ry  polskiej po
łowy ubiegłego stulecia. I to nie tylko gawędy „kontuszowe“, m a
lujące obyczaj szlachecki, w swoich okazach najlepszych, jak  Syro
komli „Urodzony Jan  D ęboróg“ lub „Ułas“ z „Panem  Tadeuszem “ 
wyraźnie spokrewnione, ale rów nież obrazki z życia chłopskiego, jak 
głośny niegdyś „Stary Kościół Miechowski“ Bonczyka. A to samo 
wystąpiło również w dziedzinie powieści dawniejszej i nowszej. Ga
leria jej najw ybitniejszych okazów wykazuje nieednokrotnie m nóst
wo najrozmaitszych związków z pomysłami mickiewiczowskimi w za
kresie elementów i tem atycznych i formalnych. W pewnych tedy 
wypadkach, jak  w Łozińskiego „Zaklętym  dworze“, całe wątki, w in
nych, jak  w „Potopie“, schem aty biograficzno-psychologiczne pisarzy 
późniejszych wywodzą się w prost z „Pana Tadeusza“. Nie ulega 
też wątpliwości, iż obrazy przyrody, i to nie tylko w  dziełach drugo
rzędnych, ale również w  powieściach tej klasy artystycznej co „Nad 
Niemnem “ lub „Soból i panna“, należą do „szkoły mickiewiczow
skiej“, analiza zaś stylistyczna dzieł Żeromskiego lub Reym onta w y
kazuje zasięg tej samej „szkoły“ w  technice tworzenia i zdobienia 
prozy artystycznej.

Mając te dane w pamięci i poczytując dzieło literackie za pewien 
skrystalizowany czy zm aterializow any w ytw ór energii psychicznej 
człowieka, od innych wyników pracy ludzkiej różny tym, że posiada 
zdolność promieniowania ową energią, przekazywania jej przez wieki 
coraz to  nowym odbiorcom, co jest w łaśnie funkcją podstawową arcy
dzieł, — „Pana Tadeusza“ nazwać musimy doskonałym okazem ta
kiego właśnie dzieła — i w  tym  bodajże tkw i ostateczna tajem nica 
jego oryginalności, wielkości i trwałości.

Julian Krzyżanowski


