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MICKIEWICZI MY*

Byl Mickiewicz prekursorem integracji Europy, zwiqzania jej wolnych 
narodow. I  jak w epoce „Prelekcji”, tak w dobie „Trybuny” bylo dla 
niego jasne i jest jasne dla nas dzisiaj -  iz moze si$ to dokonat tylko w 
imi$ okreSlonej koncepcji kultury.

Dotykam sprawy prostej, a na nowo poruszajscej, dopiero teraz do dna 
zgruntowanej -  ze byl emigrantem politycznym, jak my wszyscy. Id$ w jego 
glad ulicami Paryza, gledzQ go w miejscach, kt6re s$ dla mnie, dla wielu z nas, 
drug? ojczyzny utracons, drugs met? tQsknoty. WidzQ, jak jego romantyczny 
zagiel przybija na rue du Mail. Wi^zQ punkty niecierpliwych postoj6w: rue 
Richelieu, rue Louis-le-Grand, Carrefour de l’Observatoire pod Luxembur- 
giem, rue de Seine, sk$d bylo „blizej drukami” ...

I potem gubi mi si$ w przestrzeni ten szlak niespokojny i zawily, a zam- 
kni^ty Scisle, jak magiczne koto. Poza wyjazdem lozanskim b$ds z tego kr^gu
tylko dwa wyjScia: jedno -  po walks, drugie -  po Smierc. I nie b^dzie mial 
mocy odczyniajscej zakl^cie list Dwernickiego, pisany ze St. Albany Street: 
„Warto poznad Londyn. Wiele w nim rzeczy prawdziwie poetycznych...” (19 
kwietnia 1838).

EMIGRANT Z WYBORU

O ile stosunek Mickiewicza do rewolucji listopadowej byl boleSnie zlozo- 
ny i zawiklany, o tyle stosunek do emigracji porewolucyjnej byl krystalicznie 
przejrzysty i jednoznaczny. Gdy 1 sierpnia 1832 r., z Drezna, drogs przez 
szlak uchodiczy, standi w Paryzu -  byl to wynik Swiadomego i dobrowolnego
wyboru.

Nie dzialaly w tym zadne przymusy: wi6zl wprawdzie w staroSwieckim se- 
pecie hieroglificzny, trudno czytelny r^kopis III cz^Sci Dziaddw, ale jeszcze 
zaden fakt dokonany nie stal mi^dzy nim a porzsdkiem panujscym w Polsce. 
Na postanowieniu poety nie wazyt zaden automatyzm, zaden oportunizm; 
nie byl „buntownikiem” i nie musiat ponosil nastQpstw „buntu” przeciw wla- 
dzy cara, z ochotniczej banicji nie m6gl oczekiwac niczego dobrego, nawet
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material nie, bo nie przyslugiwalo mu skromne uposazeme -  6wczesny bille
ting, kt6ry rz$d francuski niechstn^ rsk$ wyplacal powstaricom.

Byl to wyb6r losu trudniejszego, najtrudniejszego z mozliwych. Byla to 
jedna z tych inspiracji Mickiewiczowskich, jeden z tych imperatywnych naka- 
z6w instynktu, przed kt6rymi nigdy sis nie cofal, kt6rych nigdy nie zalowal. 
Jeszcze 23 marca pisat do Lelewela: „B6g nie pozwolil mi by6 uczestnikiem 
jakimkolwiek w tak wielkim i plodnym na przyszlo£6 dziele. Zyjs tylko na- 
dziej$, ze bezczynnie rski na piersiach w trumnie nie zlozs” . Wobec kogos 
innego stwierdzal: „Ja nigdy pod rz$d rosyjski nie wr6cs, nigdy” .

Byla to decyzja dalekosiszna, sisgaj^ca ostatecznych granic przeznacze- 
nia. Decyzja wlagciwie samob6jcza. Bo emigrant polityczny mial w nim zabi- 
ja6 i zabi<5 poets, artysts w zenicie dojrzatosci, w g6mym punkcie mocy tw6r- 
czej. Jest to sprawa, wobec ktdrej potspienie wydaje sis dziS maloduszne, 
wspdlczucie -  daremne. MozliwoSd tego duchowego zabdjstwa, wlaSnie ona 
warunkowala wielkoSc Mickiewicza i wielkoSd jego poezji. Tylko taki, tak 
wielki poeta m6gl nim -  przestac bye. Krasinski przejrzal to jasnowidz^co, 
gdy pisal do Gaszynskiego: „Mickiewicz jako czlowiek jest jeszcze piskniej- 
szy, niz jako poeta, on jeden wie, co poSwiscenie...”

W wymiarze doli zbiorowej taka linia zycia najwiskszego poety epoki, 
najwiskszego do dzi£ tw6rcy w materiale mowy polskiej, byla potrzebna, aby 
stworzyd arcywz6r, przyklad zycia heroicznego, aby w Kosciele Polskim nie 
braklo takze imienia: Adam Mickiewicz -  Swisty emigrant.

OPOWIEDZENIE SI^ ZA LEGALIZMEM

Gdy Mickiewicz dotkn^l ziemi 6wczesnego „wygnanstwa” , proces jego 
ksztaltowania byl juz w toku. Masa zolnierska zyla w depots na prowincji 
francuskiej -  r6wnie osamotnionych, jak nasze p61nocnoszkockie gamizony -  
a w Paryzu dokonywala sis polaryzacja wychodzstwa, rdzniczkowanie pojs- 
ciowe, wyjasnianie postaw i sposobbw dzialania. Narzucala sis sprawa jednej 
wladzy kierowniczej i jednego programu. Grzmialy przeciw sobie dyskutuj$- 
ce sale na rue Vauban i Taranne, zaczynaly wychodzid pisma, dokonywal sis 
s$d nad przeszlo&i? i tworcze rzutowanie przysztogci.

Zaraz w pierwszej sprawie, wynurzonej na powierzchnis -  w sprawie 
ukonstytuowania sejmu poza granicami kraju -  Mickiewicz zabierze glos, i 
bsdzie to odzew znamienny dla niego i dla wszystkiego, co bsdzie podejmo- 
wal p<52niej, dla trudu calego zycia.

Sejm rewolucyjny, kt6ry uchwalil detronizaejs satrapy Mikolaja, formal
ine zawarowal sobie mozliwosc utrzymania poza krajem ci^glosci prawnej w 
okreSlonych warunkach. Warunki te istnialy na emigracji, stanslo wise przed 
ni$ pytanie: czy ich dopelnil czy tez nie. Oczywigcie, nie ulegato w^tpliwoSci, 
ze rz$d francuski, Francja Ludwika Filipa, najbardziej mieszczailskiego i 
oportunistycznego z kr616w, nie okazywataby zapalu dla polskiego przedsta- 
wicielstwa narodowego.
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Wazniejsze byto, ze opowiadaly siq przeciw niemu dwa coraz wyrainiej 
samookre£lajece sis obozy emigracyjne: demokraci z Mochnackim, ze wzglQ- 
d6w merytorycznych, zachowawcy z Czartoryskim, ze wzgl^d6w taktycznych. 
Pierwszy sejm, wywodz^cy si$ z Polski przedlistopadowej, zdawal siQ jednym 
nie do46 ortodoksyjny, drugim przedstawial siQ jako zawada w misternych za- 
biegach dyplomatycznych.

Mickiewicz o£wiadczyt si$ jako bezwzgl^dny legalista. Wbrew wi^kszoSci, 
pierwszy dal wyraz woli, kt6ra ozywiala p62niej emigrantbw 1863 r., kt6ra 
dzisiaj nas ozywia -  woli utrzymania nieprzerywalnoSci wtadzy narodowej.

„Sejm polski -  pisal w MySlach o sejmie polskim -  arka naszych praw i na- 
szych tradycji, gdziekolwiek stanie, r6wnie gwi^ty b^dzie dla Polski i dla calej 
Europy, jeSli str6ze tej arki uczuje wielkoSd swego powolania. Sejm polski 
nosi podw6jny charakter: naprzdd wtadzy prawnej narodu polskiego; po 
wt6re wtadzy moralnej europejskiej, i w dwojakim tym charakterze przema- 
wiad powinien” .

TRUD MORALNY PRZECIW KATASTROFIE

Ta druga rola -  „Koncylium Europejskiego” , jedynego wolnego rewolu- 
cyjnego data Europy -  wynikaia z og<51nej wizji rzeczywistoSci, jak4 Mickie
wicz miat w tym czasie. Mozna je okre€li£ jako wizj$ katastroficzne, oczeku- 
jece runi^cia catej budowy dotychczasowego zycia, poczytujece taki kata- 
klizm za nieuchronny, za konieczny, za zbawczy. W tym dramacie wyznaczyt 
Mickiewicz Polsce, jej wychod£stwu politycznemu i wojsku, a w danej chwili 
takze jej reprezentacji narodowej, zadanie istotne, wiQcej: zasadnicze i przy- 
w6dcze.

I to jest 2r6dto Ksiqg narodu i pielgrzymstwa -  najdziwniejszego tworu, 
kt6ry jest dzietem sztuki i przedsi^wziQciem na wskroi  uzytkowym, kt6ry jest j 
jednoczeSnie wizjonerstwem i propaganda polityczne, w kt6rym po raz 
pierwszy zniesieniu ulega granica mi^dzy tw6rczo£cie literacke a dziataniem 
bezposrednim, bezpo^rednim ksztaltowaniem zycia otaczajecego.

Dwa pierwsze stowa tej przedziwnej, niepowtarzalnej ksiezki brzmie: 
B6g i Wolno£d. MiQdzy tymi dwoma stowami jest potozony znak r6wnania. 
Religia i walka o wolnoSc utozsamiaje siQ, etyka i polityka staje siQ dwiema
postaciami jednego dziatania, jednego dezenia ku nowemu ksztattowi Swiata.

To wszystko, ten religijny i wolnoSciowy pogled na zycie i emigracja pol- 
ske jest wystowiony jQzykiem ewangelicznej pi^knoSci, mozna by powiedzied, 
gdyby to nie brzmiato blu£nierczo: ewangelicznej autentycznoSci, ale takze i 
ewangelicznej prostoty. Pierwsza, zachowana wersja Ksiqg nosi tytut Kate- 
chizm pielgrzymstwa polskiego. Wyrafnie Mickiewicz chciat wytozyd naj- 
prostsze, najbardziej powszechne, najbardziej dost^pne elementy wiary i naj- 
powszechniej obowiezujece normy postQpowania.

Wystepit z tym natchnionym katechizmem, z te ewangelie emigrancke w
momencie szczeg61nym. Wtasnie wskutek powolnoSci Ludwika Filipa wobec
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Rosji i sw. Przymierza rozchwialy siQ widoki utworzenia legionu polskiego 
we Francji i rychtej walki o wolnoSc. WlaSnie zolnierze listopadowi przeszli 
spod kompetencji ministra spraw wojskowych pod opiekQ policji. Mozna 
wiQc powiedzied, ze byla to chwila w niejednym podobna do momentu, kt<5ry 
przezywa teraz emigracja 1945 r. i sila zbrojna, bed^ca jej najwi^kszym do- 
konaniem, najwyzszym dobrem i nadzieja.

IDEOLOGIA „KSI AG” -  DZISIAJ

I jesli z tego punktu widzenia spojrzec na Ksitgi pielgrzymstwa, daj$ si$ 
one £ci$le przymierzyc do naszego zycia. Podstawowe przeciwstawienie Mic- 
kiewiczowskie -  dzielone zreszta z calym lewym, demokratycznym odlamem 
emigracji -  przeciwstawienie „lud6w” krdlom, tQsknot i d^zeri do wolnosci 
„gabinetom” , dzii przedluza siQ w antynomii: tyrania i czlowiek. Tq koniunk- 
turQ wspiera zreszt$ wsp61czesny rozbi6r historyczny Guglielma Ferrero. We- 
dlug niego totalizm antydemokratyczny, antyhumanistyczny, wrogi jednostce
i wolnoSci, jest niczym innym, tylko zwyrodnieniem, chorobliwym przero- 
stem zasady monarchicznej. Jej z g<5r$ sto lat temu Mickiewicz przepowiadal 
upadek. Jej sto lat temu przeciwstawia! odmienny ksztalt zycia, „albowiem - 
to s$ stowa Ksiqg -  cywilizacja prawdziwie godna czlowieka musi bye chrze$- 
cijanska” .

Z  tego wynika prosty nakaz polityczny: „gdzie tylko w Europie jest ucisk 
wolnosci i walka o ni$, tam jest walka o OjczyznQ i za tQ walks bic siQ wszyscy 
powinni” .

Do tego wi6dt kategoryczny nakaz moralny: „Wszystko co nasze, Ojczyz- 
ny jest, wszystko co Ojczyzny jest, wolnych lud6w jest...”

Powstaje w ten spos6b feisty, nierozerwalny sprzQg mi^dzy wartofci ,̂ 
ofiarnosci^ czlowieka, a jego dzialaniem zewn^trznym, mi^dzy widokiem 
partykulamym, interesem narodowym, a interesem powszechnym, mî dzy- 
narodowym.

Jakkolwiek gorzkie, dlawi^co gorzkie jest nasze do$wiadczenie ostatnich 
lat, trudno sis uchylid przed bezspornosci^ tego wejrzenia na rzeczy, niepo- 
dobna nie stwierdzid, ze jest ono obowi^zuj^ce takze na dzieri dzisiejszy. Nie 
ma dla nas innej drogi, jak d^zyc do niepodleglo£ci w §wiecie odmiennym od 
terainiejszego -  politycznie i moralnie.

Przy czytaniu Ksiqg moze nam sis wydawac, ze Mickiewicz przecenial wa- 
lory i mozliwoSci emigracji swego czasu. Mozemy uznac, ze przypisywanie 
roli szczegdlnej Polsce i Polakom jest czym£ opacznym, zwlaszcza dziS, gdy 
mesjaniczny majak przyszedl do nas z zewn$trz pod nazw? „natchnienia na- 
rod6w” i okazal siQ -  pospolitym klamstwem. Mozna jeszcze tak lub inaczej 
w^tpid nad tym wyzwaniem wiary i wezwaniem do wiary.

Ale niemniej Ksizgi s$ dzii w rdzeniu swoim tak zywe, tak samo aktualne, 
jak wtedy, gdy Mickiewicz, odlozywszy na p6iniej druk gotowego arcydziela
-  Dziaddw drezdenskich -  wydal bezimiennie, wlasnym kosztem i rozsylal do
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„zaklad6w” -  gamizon6w zolnierskich, tomiki malutkie, jak ksi^zeczki do 
modlenia, i majgce sluzyd do modlenia sis o ojczyzns, o „wojns powsze- 
chn$” , o powszechn$ wolnogd. Ta bezplatnie rozsylana bibula okazafa sis -  
mdwi^c trywialnym jszykiem naszej epoki -  bestsellerem. W kr6tkim czasie 
ukazaly sis cztery wydania w l^cznym nakladzie 10 tysiscy egzemplarzy. O ile 
wiem, my nie dorobilismy sis dot^d zadnej takiej pozycji.

Garczynski (i nie on jcdcn) uczyt sis Ksiqg na pamisd, w koscitilkach Fran- 
cji rzeczywiscie modlono sis z nich, jak z ksi$zki do nabozeristwa, zandarmi 
carscy znajdowali je na piersiach emisariuszy, ukryte jak talizmany. Wstyd 
powiedziec, ze my nie zdobylismy sis na to, aby dad je do plecaka kazdemu
zotnierzowi.

UCZESTNICTW O W CODZIENNO$CIEMIGRACYJNEJ

W czasie pisania Ksiqg -  latem i jesieni$ 1832 -  jest Mickiewicz czynnym, 
najczynniejszym uczestnikiem emigracji listopadowej. Uchyla sis jedynie od 
udziatu w komitetach politycznych, odpowiadaj^c, ze nie ma prawa do 
uczestniczenia w nich, bo nie by) w rewolucji.

Ale juz w kilkanaScie dni po przyje£dzie do Paryza jest obecny na zebra- 
niu Towarzystwa Litewskiego i Ziem Ruskich. W pars dni p62niej bierze
udzial w dyskusji nad odezw^ do Polak6w w kraju. W pazdziemiku zaryso- 
wuje plan „martyrologium polskiego” , jakby naszych „strat kultury” na wisk- 
sz$ jeszcze skals, bo maj^cych obj^d wszystkich, „kt6rzy przez caty ci$g woj- 
ny o niepodleglogd, tj. od konfederacji barskiej az do konca ostatniej rewolu
cji, za spraws narodowe msczenstwo ponieSIi” . W listopadzie wyglasza od- 
czyt O duchu narodowym i uklada odezws, wzywaj^c^ do pisania pamistni- 
k6w o powstaniu r. 1831 na Litwie i Rusi. Wiele zdari tego wzruszaj^cego 
apelu, kt6ry Mickiewicz kazal odbid i rozeslad za wlasne pieni$dze, mozna by 
dziS przytoczyc, gdyby kto myslal o pobudzeniu pamistnikarstwa z okresu 
powstania warszawskiego.

JednoczeSnie bierze udzial w pracach Towarzystwa Literackiego Polskie
go -  czynny, twdrczy, wielostronny. Ten udzial trwa bez przerwy az do chwi- 
U, gdy Towarzystwo zaczyna zdradzad niewczesne zapaly monarchistyczne.

Jest wsp61zalozycielem Towarzystwa Naukowej Pomocy dla Mlodziezy 
Polskiej (1832) i pisze dla niego odezws.

Jest wsp61tw6rc4 Towarzystwa Slowianskiego (1843), kt6re „mialo na 
celu wejgcie w stosunki z pobratymczymi narodami Polski” .

Jest czynny w sprawie utworzenia Biblioteki Polskiej w Paryzu.
Jest czlonkiem Klubu Polskiego zalozonego w r. 1846.
Jak kazdy emigrant, oplaca „podatek braterski” , uchwalony przez Komi- 

tet Narodowy emigracji polskiej, dla niesienia pomocy najbardziej, najdot- 
kliwiej potrzebuj^cym; wplaty Mickiewicza, potem „Mickiewicz6w” , wahajg 
sis tam od 7 do 4 fr (zdaje sis miesiscznie).
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Dla wszystkich tych stowarzyszen, dla innych jeszcze inicjatyw pisze refe- 
raty, odezwy, memorialy polskie i francuskie. Trudno nie mysled bez wzru- 
szenia o tym medium najbardziej gwaltownych natchnieri, o najwi^kszym mi- 
strzu slowa, kt6ry zasiadat do pisari przygodnych, list6w prostujycych falsze 
w prasie obcej i tlumaczen cudzych artyku!6w.

Spi^trzylem w figure nagromadzenia te wszystkie powszednie zabiegi, 
aby ukazac istotny i rzeczywisty stosunek Mickiewicza do emigracji. Upo- 
wszechnione -  i ubogie -  wejrzenie widzi go przez pryzmat epilogu Pana Ta- 
deusza, pokl6conego z wychodfstwem swojej doby i zamkni^tego w wiezy z 
ko$ci sloniowej. W listach mozna znale£c niejeden jeszcze ostrzejszy znak 
zniecierpliwienia i rozgoryczenia do emigracji. Ale to nie narusza faktu, ze 
Mickiewicz czul siQ do niej najgl^biej przynalezny i ze jego stosunek do tej 
tragicznej diaspory byl stosunkiem czynnego, ofiamego uczestnictwa, ze naj- 
wi^kszy z niej nie uchylal si$ od niczego, co bylo emigracjy i jej dzialaniem, 
jej zyciem pospolitym i zyciem od$wi$tnym, trudem i wytchnieniem. KapryS- 
na historia przechowala rachunkowosc Klubu Polskiego: pod daty 28 marca 
1842 r. mozna tam znalezc zapis, ze p. Adam Mickiewicz kazal sobie podac 
butelk^ wina i butelkQ porto za frank6w 6 i centym6w 50.

Z  tej calej goryczkowej czynnofci pierwszych lat wygnariczych -  wspom- 
nijmy raz jeden, ze jest to czas mi^dzy III cz^sciy Dziadow a Panem Tadeu• 
szem -  najwazniejsze bylo redaktorstwo „Pielgrzyma” . W ciygu kwartalu (od 
kwietnia do lipca 1833) Mickiewicz byl niemal wylycznym autorem tego pis- 
ma, i jest rzeczy znamienny, az przejmujycy w swojej wymowie, ze nie za- 
miescil w nim ani jednego wlasnego utworu poetyckiego. A  do swoich prac 
publicystycznych przywiyzywa! niewytpliwie jak$€ wage, jesli wi^kszosc z 
nich wlyczyl sam do ostatniej edycji pism z r. 1844 i umie&il tuz po Ksisgach. 
Do dzis rozpoznano i dowiedziono autorstwa Mickiewicza w dwudziestu kil- 
ku artykulach i mniejszych notatkach. JeSli to rozmie&id w trzech miesî * 
cach, wypada jedna pozycja co cztery dni.

POSTAWA CZYNNA

Publicystyka „Pielgrzyma” jest przedluzeniem Ksiqg pielgrzymstwa, jest 
wlasnie publicystycznym rozpracowaniem zawartych tam nauk. Dla naszego 
celu, dla konfrontacji Mickiewicza z dniem gro£nie nachylonym nad nami, 
wystarczy dobyd na Swiatlo tylko kilka spraw najistotniejszych.

Mickiewicz-publicysta jest przekonanym, namiQtnym wyznawc? dziala- 
nia, jest zdecydowanym aktywisty. Caly jego publicystykQ przenika ten sam 
duch, kt6ry przem6wil w MySlach o sejmie polskim: raczej narazid si$ na 
przeSladowanie, ale ustalid, ujawnic s wo j y postawQ, raczej ponosid porazki w 
dzialaniu, niz zachowad bezpieczny nieczynnoSc. Czytajyc artykuiy Mickiewi
cza ma siQ wrazenie, ze Sciga go horror vacui, l$k przed bezwladem, przed za- 
stojem, przed zamarciem, i jeszcze: przed przero£ni$ciem instynkt6w samo- 
lubnych nad woly ofiarno§ci spolecznej.
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Ten l^k przybiera postal niech^ci do czystego teoretyzowania, do rabini- 
cznych sporbw, kt6re bujaly na emigracji 6wczesnej: „... polityk^, dziala- 
niem nazywamy albo c z y n y ,  albo s t o w a  i mySl i ,  ktore rodz$ czyny. 
Takimi czynami s$ walka, zwyci^stwo lub m^czeristwo; takimi slowami byly
np. dawniej stowa ewangelii” (19 maja 1833).

Na tej plaszczyinie tez przeprowadza Mickiewicz podziat na „Iudzi rozs$- 
dnych i ludzi szalonych” , stwarzaj^c odkrywcz^ formula, kt6ra jest przeciez 
mottem, zawotaniem emigracji polskiej r. 1945: „rozs4dek, czyli wzgl$d na 
okoliczno£ci zmienne zycia codziennego, nie jest trybunalem na s$dzie 
spraw, dotycz$cych si$ wiek6w i pokolen -  rozs$dek pojedynczy jest cz^sto w 
sprzecznofci z rozumem narodu, rozumem rodu ludzkiego” (27 maja 1833).

Na tej ptaszczyfnie rdwniez rozwigzuje Mickiewicz rozpaczliwy dylemat, 
przed ktdrym stawaliSmy i b^dziemy stawad jeszcze nie raz jeden. Wbrew 
okrzykowi Mochnackiego: „krew nasza tylko dla Polski” , stwierdzi z przeko- 
naniem: „krew nasza dla wolnoSci” . 7  upostolskim przekonaniem wesprze 
exodus tzw. gwiQtego legionu do Szwajcarii, tragiczn^ wypraw^ Zaliwskiego i 
Zawiszy do Polski. „Jak gdyby wolnosc byta cudz$ spraw^!” -  wyrwie mu siQ 
okrzyk. Kiedy indziej zamarzy, ze „jeden z artykulow przysztego prawodaw- 
stwa europejskiego stanowic b^dzie: pomoc wzajemna w wojnie o wolnosc” .

POLSKOSC I EUROPEJSKOSC

Drugie osrodkowe zagadnienie publicystyki „pielgrzymskiej” stanowi 
inny, istotny dylemat 6wczesnej emigracji i naszej emigracji: tradycjonalna 
odr^bnogc czy europeizm. Mickiewicz rozwi^ze ten dylemat stowem i dziala- 
niem, jak wszystko w swoim zyciu.

Prowincjal zaci^gaj^cy z wilenska, chodz^cy po stolicy Swiata w jakiejg
staromodnego kroju czamarze czy kapocie, uwiecznionej w Czarnych kwia-
tach Norwida, on, kt6ry jak^s odezwQ podpisat: Adam Mickiewicz, Litwin, o 
ktdrym Krasinski w przyst^pie zgryfliwosci domniemywat siQ, ze nast^pny 
(po Panu Tadeuszu) poemat zacznie inwokacjs do latoszewskiego powiatu, 
byt Europe j czy kiem, nie mniejszej, ale chyba wi^kszej miary niz Goethe, byl 
uczestnikiem kultury swego czasu, jak bodaj zaden Polak wspolczesny. Prze
ciez to on za pars lat powie w prelekcjach paryskich, ze „czlowiekiem pel- 
nym jest ten, kto w chwili natchnienia obejmuje ducha swej epoki i czyni go 
swoim wlasnym instynktem”. W „Pielgrzymie” widad, ze Mickiewicz m6g! 
byd, m6gt siQ stad, m6wi$c po Norwidowsku, ponadnarodowy, bo byl -  naro- 
dowy.

U pocz^tku tej drogi nie tylko zabiega o podtrzymanie bezposredniej tra- 
dycji powstanczej i niepodleglosciowej przez inicjatyw^ zbierania wspom- 
nien, przez pomysl „ksiQgi mQczennik6w” , nie tylko pilnie przyklada r$k$ do 
tego, aby mlodziez na wygnaniu uczyla siq po polsku, ale podkresla „nasz4 
oddzieln^, polsk$ osobistosc spoleczn^” . Nie omija zadnej okazji, aby wydo- 
byd, ocenic (niekiedy przecenic) odr^bne wartosci -  wlasne, swojskie, nie-
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powtarzalne. Pisz$c o Konstytucji 3 maja najpiskniejsze slowa, jakie o niej w 
jszyku polskim powiedziano, wyr6zni i wyniesie jej elementy rdzenne, trady- 
cyjne. „Z  tradycji -  pisze redaktor „Pielgrzyma” -  musi wywin^d sis i niepo- 
dlegloSc kraju, i przyszla forma jego rz^du” .

Ale jednoczesnie zzymaj^c sis na „cudzowierstwo” , na bieme, mechanicz- 
ne, nietwdrcze przyswajanie obcych doktryn spoiecznych -  wlasnie w odczy- 
cic O duchu narodowym stwierdzi: „Im mocniej Polska czula i podzielala 
uczucia rodzinne Europy, tym byla szczs&iwsza i slawniejsza; im bardziej od- 
dalala sis od Europy, tym widoczniej slabla...” Kiedy indziej sformuluje to 
m6wi^c po prostu: „sprawa polska jest europejsk^” . Trudno o bardziej sta- 
nowcze przedwstawienie sis rozgoryczonej, jakze dzii poci$gaj$cej tezie Mo- 
chnackiego: „Po stokrod konaliSmy w Europy obliczu! Je§li byt nasz wyrwie 
z bliskiego zatracenia, to juz b e z  n as uczynid to bsdzie musiala!”

WOBEC KRAJU

Jest juz w pierwszych emigracyjnych latach Mickiewicza taka szeroko&, 
taka pelnia zainteresowan, ze nie braknie w niej r6wniez -  Kraju. Stosunek 
do niego okre&il Mickiewicz w poufnym piSmie skierowanym Do przyjacidl 
galicyjskich. Niepodobna tych uwag czy tad dzi€ bez zdumienia, bez wzrusze- 
nia, tak SciSle, tak dokladnie przystaj4 one do naszej obecnej sytuacji. Mic
kiewicz wyrafnie przeprowadza podzial r61 misdzy Krajem i emigracj$. Jesli 
wychodzstwu wszelkimi sposobami sugestii, cal$ magnetyczn^ sil  ̂perswazyj- 
n ,̂ przykladaniem rski do najbardziej czamych, pospolitych rob6t narzuca 
aktywizm wolnoSciowy, o tyle Krajowi wyznacza rols biern^, rols zachowa- 
nia i natszenia ducha narodowego i wyczekiwania na pomySlny obr6t koniun- 
ktury.

„Wszystkie sily i Srodki -  m6wi w tym piSmie -  lez$ w duchu narodowym, 
kt6ry wojska tworzy i uzbraja. Ten duch krzepid i rozszerzad jest to dla odro- 
dzenia Polski najczynniej pracowad, a kazdy obywatel w kazdej chwili zycia 
pracowad w ten spos6b moze i powinien” . I dalej: „Powtarzajmy sobie ci$gle, 
ze chwilowe poswiscenie jest latwiejsze i mniej skuteczne, niz poSwiscenia 
drobne, ale ci$gle, ze bez drobnych i ci^glych poSwisceri nigdy poswiscenie 
chwilowe i og61ne wielkich skutk6w nie da”.

Szczeg6Iowosd i precyzja konkretnych dorad organizacyjnych, zawartych 
w tym poslaniu do Kraju, stanowi dow6d, ze tylko szaleni sq realistami, ze 
wlasnie „szaleristwo” jest koniecznym warunkiem realizmu.

„PROROK p r z e s z l o Sc f

Mickiewicz nie tylko atakuje otaczaj$c$ go rzeczywistoSd od czola, usiluje
tez do niej dotrzed podkopem -  od dna. W ci$gu lat 1836-1838 pisze „kr<Stk4” 
historis Polski, pisze „twardo i leni wo“ , ale z zadeklym uporem, bo to jest 
jeszcze jedno usilowanie, aby by6 przydatnym zyciu, pomocnym zbiorowoSci. 
„Taki czlowiek, co jest laiicuchem przeszlofci z przysztoSci^ -  pisal we frag-
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mencie O Stowianszczyinie -  jest zarazem ostatnim tw6rcs nowego dziefa 
dla tej ostatniej...”

Historii Polski Mickiewicz nigdy nie skoriczyl, ale doSwiadczenie zdobyte 
w tej pracy weszlo w kurs wyklad6w o literaturze slowiariskiej w paryskim 
College de France. Grudzieri 1840, to jest wlaSnie chwila, w kt6rej emigrant, 
zroSni t̂y krwis, bdlem, walk? i nadziejs ze swoim Swiatem, zaczyna m6wid 
publicznie do Francji, do Europy. „Litwin” z zabitego partykularza dobywa 
glosu Europejczyka. Nie uczony, ale dzialacz staje przed sluchaczami, nie 
kompilator, ale apostol plonie na katedrze profesorskiej ogniem swistego 
uniesienia.

Sam Mickiewicz m6wil o lekcjach w College, ze „kazda byla jak bitwa” . 
I nie mozna opanowad wzruszenia, gdy sis czyta Swiadectwo naocznego 
Swiadka o nastroju sali wykladowej, o okrzykach: „Niech zyje Francja!” , 
wznoszonych przez Polakdw, „Niech zyje Polska!’” , wznoszonych przez 
Francuz6w, i o tym jeszcze, jak „jeden jakiS ogromny Anglik siedzial opodal 
w milczeniu, cisnsc oburscz kapelusz do piersi. Plakal jak inni...”

Jeszcze w „Pielgrzymie” pisal Mickiewicz: „Dwie tylko mied bsdziemy 
partie w Europie: jedns z nich nazwie &wiat «moskiewsks», drugs «polsks»” . 
Prelekcje paryskie ss wizjs -  zeby uzyd terminu Ballanche’a -  „proroka prze- 
szlogci” , ss olbrzymim przewodem historycznym na to, ze „Polska byla uoso- 
bnieniem idei wrscz przeciwnej Rosji” , idei wolnoSci przeci wst a wiaj see j sis 
„caryzmowi” . Zary so wuj sc ten gigantyczny dramat dziejowy, rozgrywany 
przez stulecia, Mickiewicz m6wil: „Polska i Rosja ukazujs sis na pobojowis- 
ku europejskim, jak dwaj rycerze ze spuszczonymi przylbicami; nikt nie od- 
kryl jeszcze ich godla i tajemnicy. Niezawodnie los tych sitp§ rozstrzygnie nie 
tylko wielkie zagadnienie przewagi w Slowiariszczyznie, ale zarazem zywotne 
kwestie religijne, filozoficzne i socjalne” .

Wystarczy w tym obrazie zmienic imiona -  bo wedlug sl6w Mickiewicza: 
„formy przemijajs, idea trwa” -  aby otrzymad Scisly rysopis olbrzymiej, nie- 
odwracalnej, narastajscej z godziny na godzins antynomii naszego czasu, wy- 
kres dw6ch kultur, dwu doznari zycia, dwu ocen czlowieka.

Cokolwiek by tez kto my§lat o slowianofilstwie i slowianomanii Mickiewi
cza, bezspoma i aktualna jest prawda wyktad6w, ze to Rosja stoi na zawa- 
dzie swobodnego, organicznego calkowania Europy, bo chce w niej wiadac 
sits, chce w niej siad niewols i zbierac pracs niewolniczs. Ostatnia wojna i ten 
niby-pok6j dostarczyly na to nowego, nieodpartego dowodu. I prawds ss sto- 
wa Mickiewicza: „nic tej idei caryzmu wcielonej w naiKi i wladzs nie poko- 
na, jak tylko idea przeciwna, ucieleSniona i obdarzona wladzs” .

PRZEBUDOWA SWIATA OD WN^TRZA CZLOWIEKA

W potowie czteroletniego kursu zaczst dochodzid do gtosu zarliwy ton 
mistyczny. Tych, ktdrzy nie znali, nie pojmowali Mickiewicza, gorszyt 6w 
ton, oburzal i rewoltowal. A  przeciez juz Ksi^gi zaktadaty, ze wielki przetom
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polityczny nie moze si$ dokonac bez przelomu moralnego, bo s$ one tym sa- 
mym, bo odnowienie jest albo integralne, calkowite, obejmujece cale zycie i 
catego czlowieka, albo -  jak to p6zniej jasno widzial Charles Pdguy -  nie ma 
go wcale. Byla to tylko konsekwencja przeSwiadczenia, jednego z najgl^b- 
szych w Mickiewiczu, jednego z najistotniejszych w nim i najtrwalszych, ze 
szukal form, sposob6w, okazji uprawy wewnQtrznej, ze czlowiek czynny 
wsp61zyl w nim z ascet$, ze gor^czkowa czynnosc spoleczna wymieniata siQ z 
trudem samodoskonalenia.

Gdzieg w bliskim s^siedztwie publicystyki „Pielgrzyma” powstalo z przy- 
czynienia sie Mickiewicza Towarzystwo Braci Zjednoczonych. Pierwsze po- 
stanowienie aktu, moze napisanego przez poetQ, brzmi: „Modli£ sis codzien- 
nie za siebie, za Ojezyzny i bliZnich, za przyjaci6t i nieprzyjaci61 i przykaza- 
nia Panskie slowy i uczynki wypelniad i przykladem swym rodakow do tego 
zach^cac i na drodze tej wsp61ne site utrzymywad sis, jak najmocniej przed- 
siQbierzemy i postanawiamy” .

Z  czasem ta grupka zwarla siQ silnie, zwi^zala regule i data pocz^tek pols- 
kiemu zakonowi -  Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pan ski ego. Mickiewicz 
wczeSniej jeszcze czul potrzebQ porywu religijnego, potrzeb^ pr^du wielkiej 
egzaltacji moralnej. Podobno powtarzal czQsto slowa: „Trzeba nam zakonu”.

W tym Swietle epizod z Andrzejem Towiariskim -  przez lata najbardziej 
sporny w biografii emigranckiej Mickiewicza -  staje siQ jasny, zrozumiafy, 
niemal konieczny. Zawiera sis w nim taka sama symboliczna wymowa, jak w 
kazdym szczeg61e, jak w calosci tamtego zycia. Nie wiem, czy sis kto jeszcze 
ludzi co do tego, ze Swiat chrzescijanski moze wytrzymac narastaj$cy konflikt 
bez rozp^tania swojej ideowej i moralnej dynamiki, bez apostolstwa tego, co 
nazywam religie kultury. Niestety, wielu z nas jeszcze nie widzi, ze bez pfo- 
mienia idei przewodniej emigracja naszego czasu nie tylko niczego nie doko- 
na, ale nawet nie ostoi sis w zawrotnym wirze zdarzen.

Towiariski pozyskal Mickiewicza dla wiary, ze „przez kr61estwo niebies- 
kie w nas utwierdzone zyskamy ojezyzny ziemske, zyskamy PolskQ, ulatwimy 
drogQ Francji, uczennicy naszej” . To wystarczylo, ze Mickiewicz diwigal 
przez lata trud przewodnictwa „Kolu” , ze z 54 jego czlonkami podejmowal 
przepisane „zadania moraine” , ze oczekiwal z tych mozoldw mistycznych, z 
bolesnych, rozdzierajecych natQzen woli i wiary, z bezsennego czuwania 
w5r6d nocy oboj^tnoSci -  nadej^cia epoki, nadejScia wielkiej odnowy, wiel
kiej przemiany. Miewal w tym czasie chwile zachwycen i dotykalnych wizji. 
„Dawniej -  pisal do Towianskiego -  puscilbym je na poezjQ, teraz czekalem 
kierunku” .

„REALIZACJA W ZIEMI”

Ale nawet w ciegu lat naj§ci€lejszego porozumienia narasta! rozbrat du- 
chowy mi^dzy „mistrzem” i „bratem wieszczem” . Mickiewicz-mistyk nie 
przesta! by6 aktywiste, czlowiekiem dzialania. Wbrew Towianskiemu, wbrew
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biememu czekaniu na cud, we£mie udzial w manifestacji ludu paryskiego w 
latach 1844 i 1845. Uparcie bsdzie sis domagal -  jak towianczycy m<5wili -  
„realizacji w ziemi” . I wreszcie rozejdzie sis z tym, ktdremu uwierzyl. Kie- 
dys, po latach, powie o Towianskim, ze „zgubit z oczu czas, to jest marzy so
bie i nic wiscej” .

„Drugie Kolo” , skupione juz tylko wok61 Mickiewicza, polozy obok za- 
gadnien moralno-religijnych mocny nacisk na sprawy spoleczne. Tam, we 
wrzesniu 1847, Mickiewicz stanie przed „bracmi” nie jako mistyk biernoSci, 
ale mistyczny pasjonat urzeczywistnien: „Przyszedlem was zapytad -  powie i 
slowa s§ jak plomienie -  czy nie zbliza sis czas, abySmy stanowczo ruszyli z 
emigracji -  nawet krokami ziemskimi. Moim jest instynktem, abySmy wy- 
szli” .

To jest Mickiewiczowska „realizacja w ziemi” -  legion polski we Wio- 
szech.

Na pars miesiscy przedtem, po represyjnym zmniejszeniu pensji profeso- 
ra College de France o polows, Mickiewicz pisal do J6zefa Grabowskiego: 
„Moglem tu byl zrobic sobie polozenie wygodne, ale pod warunkiem wyrze- 
czenia sis mojej zywotnej zasady. Chciano, abym sis u s p o k o i 1. Dobry jest 
spok6j umarlym i szczs^liwym. My koniecznie Swiat niepokoimy i musimy 
niepokoid...” Swiadczy Walery Wieloglowski, czlowiek z jedn^ skromn$ glo-

i zwyklym sercem: „Biedny, bez grosza, ojciec pisciorga dziatek, ciszki 
pracownik na jalowym polskim polu, jedzie, aby dopelnic obowi^zku sumie- 
nia i potrzebs duszy zaspokoic” .

LEGION EWANGELICZNY

Legion Mickiewicza byl usilowaniem daremnym, jak zawodna, uludna 
okazala sis wiosna r. 1848 dla zycia calej Europy. Ogl^dany dzii  z perspekty- 
wy epoki wielkich obszar6w i wielkich potencjalbw wojskowych, byl usilowa
niem groteskowym w swojej miniaturowej, w Smiesznej niklofci, bo przeciez 
Mickiewicz wyruszyl z Rzymu na czele ewangelicznego „zastspu” 12, doslow- 
nie: dwunastu uczni<5w szkoly sztuk pisknych. Ale gdyby kto chcial mierzyd 
to przedsiswziscie modn$ dzii miar^ „efektu propagandowego” , musialby je 
uznad za niebywale. A  gdy sis je wstawi w tlo bezradnogci masywu emigracji 
paryskiej -  musi sis uznad, ze bylo to usilowanie powziste celowo, politycz- 
nie istotne, niemal jedyne konkretne wyst$pienie polskie w tej ludz^co waz- 
nej chwili. Id^c po linii wyznawanej od dawna wiary, l^czylo ono spraws pol-
sk$ ze sprawy wlosk^. Praktycznie liczylo na przyci^ganie pulk6w slowian- 
skich sluz$cych pod znakami austriackimi. W  dalszej kolei stawialo na po- 
wstanie lud6w uciskanych przez monarchis habsbursk^, wsp61niczks rozbio- 
r6w.

Nachylaj^c sis nad Skladem zasad, ulozonym dla Legionu, doznaje sis 
nie tylko wstrz$su od poetyckiej kondensacji slowa, od jakiej€ nieprzekracza- 
lnej ostatecznoSci lakonizmu. Slyszy sis nadto, ze brzmi^ one glosem dzisiej-
szym:
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„6. W Polsce wolnoSd wszelkiemu wyznaniu Boga, wszelkiemu obrz^dowi 
i zborowi.

7. Stowo wolne, wolnie objawione, z owoc6w przez prawo s^dzone.
8. Wszelki z narodu jest obywatelem, wszelki obywatel r6wny w prawie i 

przed urz^dami.
9. Wszelki urz?d obieralny, wolnie dawany, wolnie brany” .
Trzeba przepatrzec poprzez stuletni? odleglo& tryumfalny szlak tego mi- 

kroskopijnego Legionu -  dopiero w Mediolanie mial si$ on powi^kszyd do 
120 ludzi, trzeba doslyszed krzyk uniesienia, jaki mu towarzyszyl, aby linia 
pochodu, prowadz^ca przez Livorno, Empoli nad Arno, Boloni^, FlorencjQ, 
przeci^la siQ w wielu miejscach z lini? marszu II Korpusu Polskiego, aby rzu- 
cane mu glosy i kwiaty pomieszaly si$ z echami sprzed stu lat. Pod tamtym 
cudownym niebem sprawa: Mickiewicz i my -  zdaje sis mie6 raz jeden sens 
nie postulatu, ale spelnienia.

Byla w praktycznych dzialaniach poety chyba j aka€ szczeg61na sugestyw- 
noic, jesli narzucal siQ jako przyw6dca, jako „przewodnik naczelny” (tak 
podpisal rozkaz swego Legionu). Po okresie redagowania „Pielgrzyma” 
otrzymal w glosowaniu do Komitetu Narodowego drugie miejsce co do ilofci 
glos6w. Teraz po powrocie z Wloch, cho6 sprawa Legionu spetzla na niczym 
wskutek rozejmu, kt6ry Karol Albert podpisal z Austria -  poproszono Mic
kiewicza, aby wzi$l udzial w tr6jglowej wladzy skonfederowanego wychodi- 
stwa. Wedlug sl6w Feliriskiego, do odmowy mial wtedy dolozyd slowa, kt6re 
s  ̂ostrzezeniem takze na dzisiaj i na jutro: „Wy nie macie zadnej przewod- 
niej idei, zadnej organicznej zasady, co by was duchem jednoczyla...”

„TRYBUNA LUD6W”

Blizej korica zmudnego zywota-w Mickiewiczu jakby r6wnowaz$ si$ i har- 
monizuj$ d^zenia czlowieka wewn^trznego i czlowieka spolecznego, dziala- 
nia Polaka i Europejczyka. Wyrazem tego jest „Tribune des Peuples”. Byla 
ona pomySlana jako ogniwo mi^dzy demokratyczn^ opini? francusk^ i ludami 
dobijaj^cymi si$ wolnosci. A  byl ich wtedy, w epoce Swi^tego Przymierza, le
gion, zastQp nie mniejszy, niz dzii w epoce stref wplywdw.

Kilkanafcie lat wczesniej, jeszcze w r. 1833, gdy w Towarzystwie Literac- 
kim dyskutowano sprawQ pisma francuskiego, kt6re by mieli wydawac Pola- 
cy, Mickiewicz wyrazil pogl$d, ze powinno ono bye wsp61n$ wlasnoScis 
wszystkich narod6w wolnych. T$ sam  ̂ myil rozwijal w poufnyeh uwagach 
napisanych w zwi^zku z planem zalozenia pisma „Le Polonais” , ktdrego mial 
bye redaktorem. To staiunvisko przeprowadzil w r. 1849 jako redaktor „Try- 
buny Lud6w” . Wyznawala ona „dogmat solidarnoSci lud6w” , zd$zala do 
..powszechnej republiki europejskiej” .

Byl wi$c Mickiewicz prekursorem -  uzywaj^c dzisiejszego terminu -  inte- 
gracji Europy, zwi$zania jej wolnych narod6w. I jak w epoce „Prelekcji” , tak
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w dobie „Trybuny” bylo dla niego jasne i jest jasne dla nas dzisiaj -  iz moze 
si$ to dokonad tylko w imi$ okreglonej koncepcji kultury. W College de 
France mdwil o przeciwstawionych sobie zasadach: polskie j i rosyjskiej, wol- 
nosciowej i despotycznej. W „Trybunie” pisze o „zasadzie francuskiej, wal- 
cz^cej z ide$ rosyjsk^” . My dzii m6wimy o kulturze zachodniej, chrzegcijari- 
skiej, i kulturze wschodniej, antychrze&ijariskiej.

Do „Trybuny” napisal Mickiewicz okolo 90 artykul6w i notatek, ale ani 
jedna z tych pozycji nie dotyczy bezpoSrednio Polski. Wszystkie bez wyj^tku 
dotycz  ̂j^j pogrednio: Polska jest zywym tchnieniem, jest dusz$ niewidzialn? 
kazdego slowa, napisanego w obcym j^zyku.

NIEPODLEGLOSCIOWIEC, „SOCJALISTA” IDEMOKRATA

„Gdy WQgry ostatecznie odzyskaj$ niepodleglo£c -  pisal 7 maja 1849 -  
gdy Polska odwali kamieri grobowy, gdy Niemcy i Wlochy siQ odrodz^, gdy 
na koniec wszystkie ludy, wolne jedne przez drugie i jedne dla drugich, oglo- 
szi Swi^te Przymierze: Swi^te Przymierze lud6w, pierwsza polowa dziela na- 
rod6w b^dzie dokonana i wtedy wszystkie ludy spolem zabior^ si$ do drugiej 
cz^sci, najtrudniejszej, do zapewnienia jednostkom udzialu w szczQsciu zdo- 
bytym wspoln? prac^” .

To nat^zone d$zenie polityczno-spoleczne mialo sw6j odpowiednik mo- 
ralny. W Mickiewiczu mied go musialo koniecznie. Swoj$ postawQ etyczng. 
okreslal on w tym czasie mianem socjalizmu i rozumial przezen ides, obej- 
muĵ cQ calo£6 zycia i czlowieka. „Uczucia religijne i patriotyczne -  pisal -  s$ 
podstaw? prawdziwego socjalizmu” . „Rzecz$ najgldwniejsz^ jest charakter
moralny, sila moralna...” (20 kwietnia 1849).

„Demokracja -  pisal kiedy indziej -  wchodzi w tQ fazQ, w kt6rej nieu- 
chronnie stad si$ musi wojuj$c$ [...] Demokracja wojuj^ca powinna twier- 
dzid, dziatac, walczyd i zwyci^zad [...] Haslem jej nie b^dzie: b^dQ bu-  
rzyd,  a b y  b u d o w a d ,  l e c z  r a c z e j  b$d$ z y 6 i t a k  z w y c i $ z $
Smierd” (15 maja 1849).

Nalezy zmienid tylko jedno slowo, jeden termin w dwu nast^pnych zda- 
niach, aby rdwnie £ci£le na dzieii dzisiejszy ustalic nieublagane przeciwien- 
stwo demokracji.

„Dla orleanizmu nie ma ni Boga, ni ojezyzny, ni moralnej zasady, a jed- 
nak wlaSnie jego wyznawcy najcz^ciej uzywaj4 tych wyraz6w [...] Orleanizm 
[...] jest to system komiwojazera zastosowany do polityki” (7 maja 1849).

LATA PRZEDOSTATNIE

Po „Trybunie” nie mial juz zaznad Mickiewicz tak pelnego urzeczywist- 
nienia siebie. Pismo przestalo wychodzid w okolicznogciach dramatycznych. 
Zgin^lo w walce. Redaktor przez miesi$c ukrywal si$ w cudzym mieszkaniu,
jak zloczyrica.
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NastQpne lata -  juz ostatnie, najsmutniejsze, najci^zsze -  byty szamota- 
niem sis misdzy nadziejy i woly czynu. Pomocnik bibliotekarza Arsenalu po- 
kazywal komu£ p61ki peine ksiyzek, m6wiyc: „Zakopali mnie tutaj, a ja 
w$r6d tych trup6w nie mogs wytrzymad” .

Z  poczytkiem r. 1854 powial wiatr rzeiwiycy. Otwarly sis widoki wojny 
na Wschodzie. Aktualna stala sis sprawa polskiego legionu. Od tej chwili 
wojna i wojsko zajsty pierwsze miejsce w odczuciu Mickiewicza, staly sis o$- 
rodkiem uwagi, osrodkiem zycia.

W maju tegoz roku przeslal Napoleonowi III nots o strategicznym polo- 
zeniu Rygi, wykazujyc, ze moze stad sis dobrym punktem zaczepnym przeciw 
Rosji. (Jest to sytuacja zaiste goetheanska, ale na spos6b polski: poeta- 
-ekstatyk, halucynant w roli strategika!). Miesiyc p6zniej wypracowal memo
rial o organizacji legionu polskiego w Turcji i przedstawil rzydowi angielskie- 
mu.

W lecie nastspnego roku, 1855, niby z „misjy literacky” , w istocie z misjy 
polityczny, przedosta! sis do wojska polskiego tworzycego sis nad Bosforem.

Widzial je, wojsko polskie, modlyce sis pod golym niebem, i z tym szczq - 

gliwym widokiem w oczach i gorzkim, dlawiycym smakiem polskiej niezgody 
umarl w Konstantynopolu. Na kilka godzin przed 3mierciy powiedzial: 
„Wols by6 pisarzem w polskim pulku kozackim, niz kanclerzem Instytutu 
francuskiego...”

BIOGRAFIA HEROICZNA

Taka byla pointa tego emigranckiego zycia-przykladu, zycia-wzoru. Zo- 
stalo ono dopelnione wedlug najwyzszych, najbardziej precyzyjnych, naj- 
bardziej zaszczytnych i najbardziej zobowiyzujycych formul, jakie kto kiedy- 
kolwiek stworzyl na okreSlenie emigracji politycznej. Pierwsza z tych formul 
brzmi: „Duszy narodu polskiego jest pielgrzymstwo polskie” . Druga: „Tulac- 
two, to jest ogromne poselstwo, wyprawione przed oblicze luddw Europy”. 
Trzecia: „2olnierze powstania ojczyzny” . Czwarta: „Ci, kt6rzy wo j uj 4 za 
wolnosd gwiata” .

Wszystkie nakazy, mozliwoSci, postaci dzialania sy w nim zebrane i natQ- 
zone do miary, o kt6rej my ludzie zwykli m6wimy, ze jest miary bohaterdw i 
Swistych, o kt6rej $wisci i bohaterowie slusznie sydzy, ze jest miary dla ludzi 
zwyklych.

MySlelismy juz w naszym pokoleniu, mielismy prawo mysled, ze ten, kto 
to arcyzycie przezyl -  stal sis symbolem. Moglo nam sis wydawad, ze jest tyl- 
ko mitem kamiennym, wzniesionym pod obce, dymne niebo i tam zawieszo- 
nym, jak owa rska nad wypatrujycymi zrenicami. A  tymczasem w naszych 
oczach stal sis zywym wsr6d zywych. Jest znowu w£r6d nas. Jest na tej sali. 
Wyjdzie styd w bezgwiezdny, mglisty noc londyrisky, aby wiad nad nami jak 
wiatr, Swiecid jak Swiatlo, aby naszy nsdzs podnosid do dumy, naszy malo& 
popychad ku wielkosci.
(1946)


