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S4 praw dy, kt6re m ^drzec wszystkim ludziom m6wi;
takie, kt6re szepce swemu narodowi;

S4 takie, kt6re zwierza przyjaciolom domu;
S4 takie, kt6rych odkryd nie moze nikomu.

Adam Mickiewicz

II W dziejach kazdego narodu, podobnie jak w historii ludzkiego zycia, 
s$ okresy i wydarzenia uprzywilejowane -  nieomal sakralne poprzez sw$ wy- 
j^tkowoSd i niezwyklo£6. S3 to punkty zwrotne, szczeg61nie wazne pocz$tki i 
zakonczenia zyciowych etap6w. Powracamy do nich myilq i sercem za kaz- 
dym razem, gdy trzeba si^gn$6 do 2r6del, zej£c na gl^bi  ̂ prawdy o sobie, 
dotkn$d fundamentdw swej tozsamoSci, umocnid siQ przed wyruszeniem 
w drogQ ku przyszloSci.W takich bowiem chwilach najcz^sciej przecinaj^ si$ 
losy narodu z przeznaczeniem wpisanym w Boz$ prawdy OpatrznoSci. Jako 
wydarzenia wi$z$ce z sobg sprawy czlowieka z zamiarami Boga gl^boko za- 
padaj^ w pami^d, staj$ si$ dziedzictwem, spuScizn^ pokolen -  drogowskazem 
dla przyszlych losdw.

Niekt6re z takich wydarzen przybierajg postal biografii wielkich przy- 
w6dc6w politycznych czy kulturowych koryfeuszy. W$r6d nich uprzywilejo- 
wan$ sympatic ciesz^ siq zasluzenie poeci: sludzy slowa i sludzy j^zyka, b$- 
d$cy z tego powodu najblizej 2r6del poznania oraz nazywania prawdy i prze- 
strzeni wolnoSci czlowieka. „Gdy dokola m6wi$ j§zykami,/d2wi$czy po$r6d 
nich jeden:/nasz wlasny [...] / J^zyk wlasny zamyka nas w sobie:/zawiera,/ 
a nie otwiera” -  pisze kardynal-poeta Karol Wojtyla -  „tak zwarci w£r6d sie- 
bie/jedn^ mow$, /  istniejemy w gl$b wlasnych korzeni,/czekaj4c na owoc 
dojrzewari” {MySlqc Ojczyzna). Tylko poeta potrafi otworzyd przeszloSd za- 
pisan  ̂ w slowa i umie nazwad przyszloSc, aby byla zgodna z tradycj^, a 
jednoczesnie tw6rcza w kontekScie nowych przemian.

Polskie narodowe docieranie w gl$b wlasnych korzeni i dojrzewanie na 
przyszlosd... czyli polskie narodowe wieszczenie, dokonalo sis jak dot^d naj- 
pelniej w£r6d nocy zaborczego zniewolenia, poSr6d ciemnoSci i utraty naro- 
dowej suwerennoSci. W6wczas, gdy Krasinski odslanial przed rodakami per- 
spektywQ prowidencjalnego wi$zania siQ w dziejach mySli Boga o ludziach z 
my$l3 ludzi o Bogu; gdy Slowacki glosil przekonanie, iz kl^ski i cierpienia 
Polski s$ Bozym narz^dziem formowania najdoskonalszego z narodtfw -  Mic
kiewicz wzywal Polak6w do odegrania wobec Swiata roli wyj^tkowego £wiad-
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ka: „Nie Wy made uczyd siQ cywilizacji od cudzoziemc6w, ale macie uczyc 
ich prawdziwej cywilizacji chrzeSci janskie j” . „Mial w sobie ducha polskiego 
ten cztowiek, kt6ry w rewolucji napisat na chor^gwiach polskich: «Za wasz$ 
i nasz$ wolno£c» i wyraz «wasz^» polozyl przed wyrazem «nasz4», wbrew ca- 
lej dawnej logice dyplomatycznej” . Na tym bowiem polega akt przekraczania 
siebie i samo-uzalezniania si$ prawd^ prowadz^c^ do wolnoSci.

2. „My z niego wszyscy” -  wyznawal Krasinski po Smierci Mickiewicza. 
Uczyt bowiem nie tylko j^zyka, ale i wrazliwo§ci, inspirowal tw6rc6w, okre- 
Slal £wiadomo& i sumienie rodak6w. Sam stanowi dziedzictwo trzech nacji: 
urodzi) sî  na Litwie, pisal j^zykiem Polak6w, przyznaj^ siQ do niego Bialo-
rusini. Czyz nie jest przez to dla nas przykladem „obywatela Europy” , czuj4- 
cego potrzebQ „Trybuny Lud6w” , a jednocze§nie glQboko zakorzenionego w 
kulturze ludu, z ktdrego wyrastajs jego i nasze korzenie? A  moze jest Mic- 
kiewicz po prostu jeszcze jednym Swiadkiem i wyzwaniem dla zbratania si$ 
ludzi r6znych narod6w w imiQ wolnoSci? Piewca Konstytucji 3 maja -  polity- 
cznego testamentu dawnej Polski -  jak sam nazywal, or^downik papieskie- 
go patronatu Piusa IX nad wolnosciowymi d^zeniami spoteczenstw, wizjoner 
dziej6w rewolucyjnych przezywanych w kontekScie gorzkiej konstatacji:

G^by za lud krzycz$ce sam lud w koncu zanudzg,
I twarze lud bawi^ce na koniec lud znudz?,
R$ce za lud walczace sam lud poobcina.
Imion milych ludowi lud pozapomina.
Wszystko przejdzie, po huku, po szumie, po trudzie 
Wezma dziedzictwo cisi, ciemni, mali ludzie...

Pisal to poeta, ktdry sam przeszedl trudn? droge duchowego pielgrzymo- 
wania od heroizmu filomatycznego, poprzez bajroniczne zniechQcenie, prze- 
zycie dramatu gwaltownika Bozego i czlowieka „cichego” , udr^k rygor6w 
wewn^trznych towianszczyzny, az po heroizm postawy czynnej, zaangazowa- 
nej w dzieto zmartwychwstania narodu cialem i dusz$. Nie bez powodu jego 
dziedzictwem s$ zar6wno legiony, jak i zmartwychwstancy. M6gl formula* 
wad swe wieszcze przeslanie, gdyz byl swiadom wyksztalconych w Polakach 
wartosci zdolnych zastanowic, zdumiec i przemienic swiat... zar6wno ten z 
okresu XlX-wiecznej Wiosny Lud6w, jak i ten z czas6w XX-wiecznej Jesieni 
Lud6w, jak coraz powszechniej okresla siQ przelom wolnoSciowy w krajach 
Europy Srodkowo-Wschodniej. Znalazl tez wlasciwe slowo dla nazwania 
tego, „co najwazniejsze, co wi^cej m6wi niz m^drca szkielko i oko” i dlatego 
moze by6 wyrazicielem pokolen nowych. Sam emigrant, wktada w usta emi- 
grant6w polskich XX w. idee integracji Europy wolnych narod6w, uSwiada- 
mia dramatyczn^ konfrontacje zachodniej kultury chrzescij anskie j z antych- 
rzescijansk$ -  wschodni^ (T. Terlecki). Nieuchronno& walki, rzecz znamien- 
na, ujmie Mickiewicz slowami: Haslem demokracji nie b^dzie: burzyd aby 
budowac, lecz raczej zy6 i tak zwyci^zad Smier6 (por. „Trybuna Lud6w” z 15
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maja 1849 r.). Gdy szukamy wzorc6w i modeli polskiego przezywania euro- 
pejskich wymiar6w prawdziwej wolnoSci, Mickiewicz jawi siQ na nowo jako 
wzorzec wieszczej refleksji i fundamentalnego, zyciowego wyboru -  tak indy- 
widualnego, jak i narodowego. Jednoczesnie zai  jawi si$ jako szansa wsp61- 
nego dziedzictwa Litwy, Polski i Biatorusi, nie bez przypadku dziel$cych 
wsp61ny los coraz dramatyczniejszej konfrontacji z sitami, przed kt6rymi i 
Mickiewicz musial uciekal w emigracyjne pielgrzymowanie.

3. Mickiewiczowska historiozofia, nie uchylaj^ca si$ od szczeg6towych 
wskazan w dziedzinie polityki, tkwi^ca mocno w chrze€cijanskich pryncy- 
piach, promieniuje na zycie indywidualne. Zasady moraine, kt6rymi rz^dzi 
siQ poch6d dziejdw w skali spoleczenstw, s$ z istoty swej tymi samymi, kt6re 
okreslaj^ wybory moraine os6b. Dostrzec trzeba tQ powagQ etyczn^ Mickie- 
wicza filomaty w okresie mfodogci, emigranta z wyboru w okresie dojrzalym, 
proroka przeszloSci, projektodawcy Ewangelicznego Legionu, bo wieszcz to 
takze wychowawca sumieri i SQdzia postaw, kt6re ponadczasowe. Jak wi$c 
nauczyc mtodziez odczytywad Mickiewiczowskie przeslanie, by odkrywala w 
nim wartosci dla samej siebie? Jak wl^czy6 w dzisiejsze troski i problemy co- 
dziennosci wiecznotrwale zasady docieraj^ce do nas z kart, co Swiadkami 
zatroskania o to, by zy6 i swiadczyd przed Swiatem tre& rozmowy z Bogiem 
az po mistyczne wcielenie? Nie brak tu i prometejskiego poSwi^cenia, i prze- 
zycia kainicznej (nie Kainowej) winy (por. B. Dopart) i mistycznego oczeki- 
wania na boskiego namiestnika. Co wybra£? Jaki jest nasz wspotczesny Mic
kiewicz?

*

Zar6wno Mickiewiczowska wizja Europy, jak i jego pogl$dy polityczne 
na sytuacjQ Polski zakorzenione s$ w pogl^bionej refleksji nad osob$ ludzk$ 
i rol  ̂prawa w zyciu spolecznym. St$d tez podejmuj$c sie odczytania dziejo- 
wego przestania poety z Nowogr6dka, „Ethos” uzupetnia ten monograficzny 
numer aktualnymi w naszych czasach tekstami. W dziale „My£l4C Ojczyzna” 
publikujemy senacki projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przygo- 
towany w dwusetn$ rocznicQ uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z  kolei w dziale 
„Wok61 prawnej -  ochrony dziecka pocz^tego” umieszczamy zapis dyskusji 
przeprowadzonej z niektdrymi Senatorami RP w Salonach Rektorskich KUL 
dnia 2 lutego 1991 r. na temat prawnej ochrony dziecka poczQtego.


