
Wprowadzenie

Franciszka Krasińska, bohaterka popularnej w XIX stuleciu po-

wie ści edukacyjnej dla dziewcząt, autorstwa Klementyny z Tań-

skich Hoff manowej, zapisała w swoim dzienniku pod datą 1 stycz-

nia 1795 roku: „Tydzień temu, w samo święto Bożego Narodzenia, 

Jmć Dobrodziej ojciec mój kazał przynieść sobie ogromną księ-

gę, w którą już od lat kilkunastu, obyczajem wszystkich niemal 

panów polskich, wpisuje własną ręką rozmaite publiczne i pry-

watne pisma; wszystko porządkiem dat ułożone; pokazywał nam 

ów zbiór szacowny, czytał niektóre kawałki”1.

Rękopiśmienna księga, o której wspomina autorka cytowanej 

powieści, to sylwa, wytwór kultury szlachecko-ziemiańskiej2. Nie 

była tworzona z myślą o druku. Nie zapewniała też sławy, a o jej 

istnieniu wiedziało niewiele osób. Mimo to pater familias w za-

ciszu swego gabinetu cierpliwie zapisywał kolejne karty, by na-

stępnie pozosta wić ów obowiązek swojemu sukcesorowi, który – 

kontynuując pracę poprzednika – przekazywał ją dalej. Pobieżny 

ogląd zniszczonego od częstego wertowania i pożółkłego ze staro-

ści foliału dzięki różnicom w kolorze atramentu oraz zmia nom 

charakteru pisma pozwala dzisiaj dostrzec, jak dokonywane przez 

kolejnych skryptorów wpisy sukcesywnie narastały, odkładając 

się za każdym pokoleniem niczym słoje w pniu wciąż rozrastają-

cego się drzewa.

W rzeczywistości sylwa nie była historią rodu, choć w niektó-

rych jej odmianach dzieje domowe stanowiły główny składnik 

przekazu. Na chwałę rodowego nazwiska i ad perpetuam rei me-
moriam skryptor, obojętny na inne rodzaje uporządkowań prócz 

chronologii, odnotowywał informacje o narodzinach bądź zgo-

nach członków familii, mariażach, uzyskanych godnościach oraz 

honorowych tytułach, o eksdywizjach, sekwestrach, o fortunnych 

transakcjach handlowych i kredytowych, poczynionych na kon-

501 - Oleksowicz sklad.indd   5501 - Oleksowicz sklad.indd   5 2009-02-26   10:20:122009-02-26   10:20:12



W P R O WA D Z E N I E

traktach, i tym podobnych zdarzeniach. Zaprzątały go nie tylko 

sprawy rodzinne. Zapiski doty czyły praktycznie wszystkich sfer 

codziennego życia. Obok – z oczywistych względów wartych 

zapamiętania – recept na sporządzenie skutecznych leków na 

wszelakie przypadłości zarówno ludzi, jak i zwierząt skryptor za-

mieszczał w księdze ekscerpty z kalendarza poświęcone przepo-

wiadaniu pogody lub zasłyszaną poradę, jak zrobić dobrą trzę-

siankę (wódkę powstałą ze zlewek różnych gatunków alko holi). 

Ważne miejsce zajmowały także rozmaitego typu dokumenty, 

świadczące o zainteresowaniu piszącego sprawami publicznymi. 

Były to najczęściej mowy, listy, wiersze okolicznościowe, uniwer-

sały, odezwy, a więc materiały przechowywane zazwyczaj w roz-

proszeniu i choćby z tego powodu najbardziej narażone na zgu-

bienie lub zni szczenie. Tę pantematyczność sylwy dobrze oddaje 

tytuł dzieła Karola Żery, franciszkanina z Podlasia, autora zbioru 

anegdot i facecji z końca XVIII wieku: Vorago rerum. Torba śmie-
chu. Groch z kapustą. A każdy pies z innej wsi czyli Książka za-
wierająca w sobie zbiór różnych ciekawych i mądrych, dowcipnych 
i konceptycznych, sensownych i sentymentalnych rzeczy, zapytań i od-
powiedzi, bez ładu i żadnego porządku ułożonych ku rozrywce i za-
bawie, a czasem i ku zbawiennej nauce każdego służących, niedaw-
no zaczęta a do skończenia świata nieskończona 3.

Wszechstronność zainteresowań skryptorów spowodowała, że 

syl wy stanowią dzisiaj prawdziwą kopalnię wiedzy o epoce, w któ-

rej były pisane. Poszczególne fakty składające się na zapis kon-

kretnego obszaru życia ludzkiego, zarówno prywatnego, jak i spo-

łecznego, wyodrębnione z tej całości niewiele znaczą, tracą swój 

sens i barwę, umieszczone w niej ponownie dają obraz życia 

w tych jego przejawach, aspektach, kształtach, drobinach, odręb-

nym kolorycie, których żadne dzieło historyczne nie opisze, a ża-

den badacz, choćby najbardziej rozmiłowany w materii dnia co-

dziennego, nie będzie w stanie ogarnąć i wyczerpać.

Pomysł, żeby książka o Dziadach Adama Mickiewicza formą 

nawiązywała do sylwy, nie powstał od razu, a pierwsze próby jego 

konkretyzacji opatrywane były wieloma zastrzeżeniami. Roz-
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prawa jako forma podawcza wymaga od piszącego respektowania 

określonych procedur, do których należą: wybór metody, zgro-

madzenie możliwie kompletnego materiału przykładowego, prze-

strzeganie poprawności wywodu oraz zapisu – jako że poznając, 

poruszamy się w ramach prawomocności reguł logicznych – dba-

nie, by przedstawione argumenty uzyskały maksymalny stopień 

wiarygodności, a tym samym przekonały czytelników do trafno-

ści wniosków końcowych. Sylwą zaś rządzi zasada varietas, a to 

znaczy, że zamiast reguł postępowania, uznanych za obowiązu-

jące i konieczne na gruncie przyjętej metodologii, absolutną 

przewagę zdobywa kapryśny w swoim wyrazie autorski punkt 

widzenia.

Nie oznacza to całkowitej dowolności. Przypadkowość fak-

tów zostaje złagodzona okolicznością, że są charakterystyczne dla 

oby czajów danego czasu, w którym były czymś naturalnym 

i oczy wistym, oraz że partycypują w całościowym postrzeganiu 

włas nej historii przez skryptora. Prócz tego na selekcję faktów 

wpływa „zaprogramowanie społeczno-kulturowe” piszącego, czyli 

inter akcja takich elementów jak: przynależność społeczna, styl 

życia, właściwy dla epoki typ umysłowości, system norm religij-

nych, etycznych i społecznych, regulujących zachowania prywat-

ne i zbio rowe.

Z biegiem czasu jednak owa odległość między zamierzoną roz-

prawą a sylwą, wynikająca z odmienności gatunkowych, uległa 

skróceniu, powinowactwa zaś stawały się coraz bardziej widocz-

ne. O przynajmniej kilku z nich wypadałoby wspomnieć.

Uporządkowanie stosowane w sylwie, czyli chronologię, w roz-

prawie zastępuje dyktat metodologii. Mimo tej zasadniczej róż-

nicy obie wypowiedzi rodzą podobny owoc – tworzą odrębne, 

alter natywne byty, transcendentne wobec świata ludzkiego i rze-

czywistości dzieła.

Twórcy sylwy nigdy nie mieli ambicji ogarnięcia kompletności 

opi sywanego świata, ponieważ uwzględnione przez nich fakty, 

nawet wszystkie razem, nie obejmowały całej historii. Nie udaje 

się to również autorowi rozprawy, jako że objaśniając interesu jące 
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go kwestie jednym rodzajem przyczyn, pozostawia na uboczu 

zjawiska, których użyta przezeń metoda nie potrafi ogarnąć.

Dziady to dramat o skomplikowanym sposobie bycia w naszej 

kulturze. Należą wprawdzie do literatury, ale też ją przekraczają, 

wykazując przy tym siłę potrafiącą narzucić własny porządek na-

rodowej wyobraźni, a także stworzyć nowe formy zachowań zbio-

rowych. Doświadczył tej siły na przykład August Bécu, profesor 

patologii na Uniwersytecie Wileńskim. Oskarżony przez Lele-

wela i Mickie wicza, że współpracował z Nowosilcowem oraz do-

nosił na swoich kolegów profesorów i studentów4 – choć, jak 

twierdzi Jarosław Marek Rymkiewicz, nie dysponujemy na to 

żadnymi dowodami5 – uznany został za zdrajcę i kolaboranta. 

Polacy zapamiętali go nie jako propagatora higieny (Higiena dla 
panien na pensjach, 1815), nie jako tego, który pierwszy zapro-

wadził na Wileńszczyźnie szczepienia ochronne przeciw ospie, 

a w 1812 roku ocalił Wilno przed zarazą, polecając palić trupy 

francuskich żołnierzy, wreszcie nie jako autora rozprawy O wak-
cynie, czyli tak zwanej ospie krowiej (1803), lecz jako zausz nika se-

natora, Doktora z III części Dziadów. Ta zła sława naznaczyła rów-

nież osoby związane z Augustem Bécu. Tadeusz Bobrowski pisze 

w pamiętniku o nauczycielu Władysławie Baranowskim, który 

przyjechał z Wilna do Żytomierza, by w tamtejszej szkole uczyć 

geograf ii, i od razu zyskał „nieszczególną reputację”, ponieważ 

uznano go za „kreaturę i zausznika osławionego Bécu”6.

To niejasne, pograniczne umiejscowienie dramatu sprawiło, że 

stał się on dostępny badaniom prowadzonym przez przedstawi-

cieli różnych dyscyplin: historyków literatury, historyków idei, 

historyków, tekstologów, religioznawców, teatrologów, socjolo-

gów, mitografów i tak dalej. Wielość dyskursów świadczy o tym, 

iż żaden z nich w pojedynkę nie jest w stanie oddać szeroko rozu-

mianej złożoności dzieła, to znaczy każdy z nich jest skuteczny je-

dynie w zakresie zjawisk, które poddaje oglądowi i stara się zro-

zumieć, niewystarczający zaś w tym, co odrzuca, pozostawia na 

boku. Potrzebna jest zatem taka formuła książki, która – nie kon-

centrując się na jednej funkcji – umożliwiałaby umieszczenie 
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obok siebie zarówno faktograficznego szczegółu, przeznaczonego 

dla poszukujących materialnego wymiaru obecności dzieła, jak 

i po jedynczego obrazu, wprowadzającego w tajniki Mickiewi czow-

 skiej wyobraźni. Sylwa, w której zapisy nie wymagają me todo-

logicznej legitymizacji, która zagarniając tak różno rodne po łacie 

rzeczywistości, bardziej naśladuje porządek życia niż myśli, wy daje 

się gatunkiem dostatecznie pojemnym, by zmieścić w so bie utwór 

o nawet tak znacznym stopniu złożoności jak Dziady.
O sposobie istnienia sylwy dałoby się powiedzieć to samo co 

o Mickiewiczowskich Dziadach: że stanowi ona kompozycję 

otwar tą, frag mentaryczną. Przywołany wcześniej Karol Żera moc-

no podkreślał w cytowanym tytule, iż jego praca należy do „nie-

dawno zaczętych a do skończenia świata nieskończonych”. Ten 

ekstrawertyczny rodzaj bycia nie umknął uwagi badaczy silva 
rerum. Stefania Skwarczyńska pisała: „O końcu tego rodzaju de-

cyduje mechaniczne przerwanie jego toku, nie zaś zatoczenie 

konturu jakiejś zamierzonej całości. Mielibyśmy więc tutaj do 

czynienia z pierwszą w piśmiennictwie formą otwartą, jeszcze, 

oczywiście, prymitywną”7.

Warto zaznaczyć, że uwagi poczynione przez Stefanię Skwar-

czyńską na temat strukturalnych własności sylwy dadzą się bez 

trudu odnieść do wyprowadzonej z jej ducha książki. Podobnie 

jak w wy padku silva rerum, książka o tyle da się pomyśleć i zre-

alizować jako pewna całość, o ile w jej obrębie uda się ustanowić 

stan chwiejnej równowagi pomiędzy odśrodkową siłą varietas 
a – jak je nazwała Skwarczyńska – planami jedności, powściąga-

ją cymi sylwiczny rozpęd „ku nieskończoności”, działającymi do-

środkowo. Jakie plany zatem należałoby wyróżnić?

Pierwszy to plan wyznaczony przez sam utwór, a więc układ 

jego części, kolejność ich powstawania, cechy gatunkowe, zawar-

tość treś ciowa i ideologiczna. Do tego planu należą też komenta-

rze poety, tłumaczące zamysł ideowy Dziadów, jak na przykład 

uwagi Mic kiewicza o dramacie pisane dla odbiorcy francuskiego, 

częściowo wykorzystane w przedmowie do przekładu dokona-

nego przez Jana Hen ryka Burgaud des Marets (1834), czy wyja-
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śnienia dotyczące symboliki imienia czterdzieści i cztery, odnoto-

wane przez Władysława Mickiewicza lub osoby z kręgu poety 

(Stefan Garczyński, Seweryn Goszczyński, Jan Nepomucen Nie-

mojowski, Henrietta Ankwiczówna i inni).

Drugi odnosiłby się do biograf ii Mickiewicza oraz do jego 

twórczości, jako że fakty z życia autora Dziadów, również owe – 

użyjmy sformułowania Aliny Witkowskiej – „supły biogra ficzne”, 

do dzisiaj intrygujące swą tajemniczością8, niekiedy rozwiązują 

zagadkę znaczeń dzieła czy zawartych w utworze sensów. Oczywi-

ste jest natomiast, że poszczególne utwory wzajemnie się oś wiet-

lają, przyczyniając się w ten sposób do pogłębionego zrozumienia 

każdego z nich z osobna.

Trzeci plan tworzy kontekst historycznoliteracki. Ogląd dzieła 

poprzez relację do innych utworów, czy też do wzorów i norm 

obo wiązu jących wówczas w literaturze, pozwala uchwycić nie tyl-

ko oryginalność rozwiązania zaproponowanego przez poetę, ale 

też zrekonstruować ową jedność, jaką tworzą utwór i epoka. Oto 

przykład.

Z pewnością tłem dla zainteresowań Mickiewicza etymolo-

gią, zwłasz cza w zakresie antroponimów i toponomastyki, ujaw-

nianych na przykład w Dziadach drezdeńskich czy w Księgach 
narodu pols kiego i pielgrzymstwa polskiego, jest romantyczne języ-

koznawstwo wyobraźniowe9. Jan Nepomucen Kamiński, autor 

prac o tematyce filologicznej, cenionych między innymi przez 

Mochnackiego, Goszczyńskiego, Mickiewicza, za pomocą sym-

bolu należącego do kolekcji romantycznych wyobrażeń tellurycz-

nych chyba najcelniej wyraził istotę owego językoznawstwa: „My 

[…] każdy znak języka mamy za żywe ziarno, którego nie roz-

bieramy ostrzem zmysłowym, bo się obawiamy, aby nam w ręku 

nie zmarło; my […] chuchamy na nie duchem żyjącym, aby nam 

się życiem w pojaw wykuło, aby do naszego ducha duchem prze-

mówiło”10. Podobnie uważał Mickiewicz. W wykładzie siódmym 

kursu czwartego, wygłoszonym 27 lutego 1844 roku, aby po-

kazać różnicę między żywym słowem, przechowywanym w tra-

dycji ludów słowiańskich, a stanowiskiem „Kościoła urzędo wego”, 
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„który wystawił ludy na pokusę brania słowa za jedno z wyra-

zem”, posłużył się przywołanym z pamięci cytatem z pracy Stani-

sława Kostki Potockiego: „Słowo jest to kula złożona z dwóch 

półkul, z któ rych jedna jest niewidoma, a druga materialna, jed-

na niebieska, a druga ziemska”11. Z tego przytoczenia, w którym 

odnajdujemy charakterystyczne dla myślenia romantycznego na-

pięcie pomiędzy tym, co zewnętrzne, a tym, co wewnętrzne, wy-

nika, że dla Mickiewicza słowo jest „bytem głębinowym”12, za-

wiera w sobie tajemnicę i moc ducha, różnie zresztą przez poetę 

definiowanego. Do owej „nie bieskiej” strony słowa, zdaniem 

Kamińskiego, można było dotrzeć poprzez wyobraźnię, intuicję 

lub wrażliwość muzyczną. Zapewne z perspektywy standardów 

nau kowych rację miał Juliusz Nowak-Dłużewski, zaliczając ety-

mologie Słowackiego do „znachorstwa językoznawczego”13, nie 

spo sób jednak odmówić piękna i pomysłowości etymologiom 

romantycznym, chociażby etymologiom Seweryna Goszczyń-

skiego, który na przyk ład twierdził, iż pochodzenie słowa „su-

mienie” można wyprowadzić „z wyrazu szumienia wewnątrz nas, 

gry jakiejś wewnątrz nas”, ponieważ „to, co nazywamy sumie-

niem […] jest to harmonia […], którą sam Bóg wlał w duszę 

ludzką; jest to rodzaj anioła stróża, przebywającego w duchu 

pod postacią duchowej muzyki, aby w zamęcie ziemskich inte-

resów ostrzegał go o złem”14.

Plan czwarty tworzy kontekst historyczny. Składają się nań 

między innymi zdarzenia, postacie, zwyczaje, obyczaje, realia 

z za kresu kultury materialnej, wśród nich przedmioty, które 

wyszły z użycia lub zmieniły swoje przeznaczenie, jak harmonika 

szklana lub kantorek, a których objaśnienie staje się niezbędne, 

po nieważ Mickiewicz, zdaniem Henryka Mościckiego, wiernie 

odtwarzając tło historyczne, nadał swemu utworowi wartość do-

kumentu15. Kontekst ów obliguje do tego, by praca nad tekstem 

była prowadzona jak najbliżej źródeł, jako że w ten sposób mo-

żemy zweryfikować zasadność poczynionych spostrzeżeń i nie tra-

cąc z pola widzenia perspektywy historycznej, zabezpieczyć się 

przed różnego rodzaju nadużyciami. Sięgnięcie do źródeł jest ko-
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nieczne zwłaszcza wtedy, gdy wnoszą one coś nowego do rozu-

mienia sensu utworu lub pomagają rozwikłać jakiś szczegół, na-

wet nie pierwszorzędnego znaczenia, ale ze względu na rangę 

dramatu, do którego się odnosi, o którym coś mówi, zasługujący 

na uwagę. Posłużmy się przykładem.

Dzięki takim pracom jak Jerzego Borowczyka Rekonstrukcja 
procesu filomatów i filaretów 1823–1824 (2003) czy kolejnym częś-

ciom Archiwum Filomatów (Listy z zesłania, t. I–III, 1997–1999; 

Listy z więzienia, 2000), wydanego przez Zbigniewa Sudolskiego, 

a będącego kontynuacją edycji zapoczątkowanej przez Czesława 

Zgorzelskiego tomem Na zesłaniu (1973), dysponujemy nowymi 

źródłami, pozwalającymi nam lepiej zrozumieć genezę i przebieg 

zdarzeń przywołanych przez Mickiewicza w dramacie czy stosu-

nek poety do osób, które uczynił bohaterami Dziadów drezdeń-

skich. Przypadek Cypriana Daszkiewicza, któremu wespół z Ja-

nem Sobolewskim i Fe liksem Kółakowskim zadedykował poeta 

III część Dziadów, jest pod tym względem wielce znamienny.

Daszkiewicz zmarł w Moskwie prawdopodobnie na gruźlicę 

(data dzienna nie jest znana) pod koniec listopada 1829 roku. 

Symptomy choroby ujawniły się dość wcześnie, przez ostatnie 

sześć miesięcy życia Jaćwing, jak go nazywał Mickiewicz, nie wsta-

wał z łóżka16. Jego stanem zdrowia interesowali się przebywający 

w Rosji filomaci, na co wskazują listy pisane do Onufrego Pie-

traszkiewicza17, który opiekował się chorym Daszkiewiczem aż do 

jego śmierci. W liście do swojej siostry Nufr pisał: „Patrzę na gas-

nące życie przyjaciela i towarzysza nieszczęść, on młodszy daleko 

ode mnie, zawsze wesół, zawsze zdrów, zdawało się, że mnie prze-

żyje. Dziś inaczej się okazało. Jedna pomoc dla niego w podróży 

do ciepłych krain, kiedy on jak przykuty w Mosk wie siedzieć musi. 

Widok dla mnie – nie powiem, żeby był smutny, ale przerażający! 

Ledwie ukończył nauki i poczuł powab życia, ledwie poznał, co 

człowiek i szanować zaczął jego godność, już wkrótce nim być 

przestanie; nie wiem, czy dopędzi 5-go roku wygnania”18.

Wiadomość o śmierci Daszkiewicza dotarła do przebywającego 

w Rzymie Mickiewicza w końcu lutego 1830 roku. „Tydzień mija 
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– pisał do Józefa Jeżowskiego – jak się dowiedziałem o śmierci 

Cypriana. Nie miałem siły wziąć się zrazu do pióra. Wiadomość 

przyszła aż z Białocerkwi od Zaleskiej. Wy już zupełnie zaniedba-

liście mnie! Może nie chciałeś zasmucać…”19

List do Jeżowskiego pozwala odtworzyć ewolucję Mickiewi-

czowskiej opinii na temat przyczyny śmierci przyjaciela, ponie waż 

w dalszej części wypowiedzi epistolograficznej poeta sformuło-

wał sugestię, iż zgon Daszkiewicza spowodowała nieszczęśliwa 

miłość: „Z niewymowną boleścią myślę, że jego położenie wzglę-

dem Karoliny musiało przyczynić się do zrujnowania jego zdro-

wia. To szlachetne i nowe serce nie wytrzymało pierwszej na-

miętności”20.

Mickiewicz wspomina o uczuciu Daszkiewicza do Karoliny Jae-

nisch, córki profesora chemii i fizyki w Moskwie. Poeta, który 

wiedział z własnego doświadczenia, że miłość bywa przeżyciem 

groźnym, niepokoił się tonem egzaltacji pobrzmiewającym w wy-

znaniach przyjaciela. W jednym z listów ostrzegał go: „Wielka 

twoja nieostrożność, że wpadłeś z Malarką w ton sentymentalny 

[…]. Dla ciebie tym niebezpieczniej, żeś człowiek zupełnie nie-

doświadczony i gwałtowne Malarki rozmowy działają na ciebie 

jak fermentowany napój na człowieka, który nigdy się nie upijał, 

a stąd ma słabą głowę”21. Daszkiewicz, przekonany, że Mickie-

wicz również kocha Karolinę, nie chciał rywalizować z poetą o jej 

względy, postanowił więc poświęcić swoje uczucie na ołtarzu in-

nego z romantycznych bóstw – przyjaźni – i się oddalić. Jak wy-

glądało pożegnanie Daszkiewicza z Karoliną Jaenisch, wiemy z jej 

listu do Mickiewicza: „[Jego – B. O.] odjazd […] bardzo mnie też 

smuci. Czuję dla niego wiele przyjaźni i szacunku. Mówił ci, co 

między nami zaszło. Niezmiernie byłam wzruszona uczuciem 

tak szlachetnym i tak bezinteresownym. Prosił mnie o mój por-

tret. Nie mogłam mu odmówić tej jedynej prośby”22.

Mickiewicz, utrzymując, że istnieje związek przyczynowy mię-

dzy namiętnością a chorobą, nie był pierwszym, który się nad 

tą sprawą zastanawiał. Niektórzy romantycy traktowali gruź licę 

jako wariant choroby z miłości, bardziej radykalni twierdzili 
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wręcz, że to nieszczęśliwa miłość ją wywołuje, a przyczyny śmier-

ci gruźlika widzieli w gwałtownym wyładowaniu skumulowa-

nego i systematycznie tłumionego uczucia. Angielski poeta ro-

mantyczny John Keats po rozstaniu z Fanny Brawne pisał w liście 

z Neapolu 1 listopada 1820 roku: „Gdybym miał jakąkolwiek 

szansę wyleczenia się (z gruźlicy) i tak zabiłaby mnie moja na-

miętność”23. Mickiewicz zmienił zdanie na temat powodu zgonu 

przyjaciela w dwa lata później, kiedy układając dedykację do 

III części Dziadów, włączył Daszkiewicza do grona „męczenni-

ków narodowej sprawy”. Śmierć, jak wiemy, jest wydarzeniem 

nie tylko naturalnym, ale również społecznym, narusza bowiem 

spójność grupy, przede wszystkim rodziny, budzi nie pokój, wy-

trąca z rutyny. By temu przygnębieniu zaradzić, rytuały pogrze-

bowe mają za zadanie przywrócić normalność, umocnić okale-

czoną wspólnotę. Tak na ogół dzieje się w czasach zwykłych, 

kiedy zbiorowość nie rości sobie prawa do dysponowania śmier-

cią swoich członków. Natomiast w romantyzmie zgon, zwłaszcza 

osób zaangażowanych w walkę o wolność, podporządkowany zo-

stał patriotycznym potrzebom i ideałom, stając się tym samym 

składnikiem historii zbiorowej. Zamiana desygnatu uczucia (mi-

łość do ojczyzny miast do kobiety) oraz śmierć na obczyźnie 

pozwoliły Mickiewiczowi przekształcić biografię indywidualną 

przyjaciela w przykładową kategorię, modelowe wcielenie losu 

pokolenia młodych wygnańców. Norwid w wierszu Coś ty Ate-
nom zrobił, Sokratesie pisał o podwójnych pogrzebach ludzi wiel-

kich, których dzieła, niedoceniane przez współczesnych, dopiero 

potomni potrafili właściwie oszacować i w od powiedniej formie 

doczesne szczątki ich autorów uczcić; Daszkiewicz zaś umierał po 

trzykroć: na gruźlicę, z miłości do kobiety, wskutek cierpień za 

ojczyznę.

Ten przykład pokazuje, że Dziady drezdeńskie wprawiają w za-

kłopotanie, gdy usiłuje się je traktować jak historię. Wielokrot nie 

przyłapujemy Mickiewicza na różnego rodzaju niekonsek wen-

cjach, przeinaczeniach, a jego wskazówki historyczne raczej wpro-

wadzają zamieszanie, niż służą pomocą w rozwikłaniu zagadek 
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dzieła. Zapewne uniknęlibyśmy tej trudności, gdybyśmy Dziady 
czytali jak poezję. Jak bowiem pisze Northrop Frye, tylko histo-

ria, która wypowiada się o rzeczach szczegółowych, podlega ze-

wnętrznym kryteriom prawdy i fałszu. Poezja zaś o takich rze-

czach nie mówi, jej te kryteria nie obowiązują, gdyż wyraża ona 

„to, co w wydarzeniu uniwersalne”, ujawnia „ten aspekt wydarze-

nia, który czyni je przykładem czegoś, co dzieje się zawsze”24. 

Tyle tylko, że Mickiewicz na taką lekturę dramatu, która ignoro-

wałaby historię, nie pozwala. Już w przedmowie do III części 

Dziadów dobitnie zaznaczył, „że sceny historyczne i charaktery 

osób działających skreślił sumiennie, nic nie dodając i nigdzie nie 

przesadzając”25, co de facto uniemożliwia rozdzielenie literatury 

od historii w taki sposób, by nie miały one ze sobą nic wspól-

nego. Zresztą niezbędność owego związku raz po raz odkrywamy 

podczas lektury. Nie ma sporu co do tego, że Dziady nie są bez-

pośrednią reakcją na historię – od wypadków przedstawionych 

w dramacie do ich opisania minęło kilka lat, są więc tworem wy-

obraźni, która nas od tego zdarzenia oddziela. Z drugiej strony 

jednak rezygnacja z odniesienia do historii spowodowałaby, że 

zabrakłoby nam ważnego kryterium do opisu świata dramatu – 

na przykład Gustawa i Nowosilcowa musielibyśmy traktować 

w taki sam sposób: jak postacie o podobnym statusie.

Choć literatura i historia występują razem, nie są równorzędne. 

Wypadki dziejowe w dramacie tracą swoją autonomiczność, 

ponieważ o ich doborze i sposobie przedstawienia decyduje we-

wnętrzna logika dzieła, jego ideologia, funkcja społeczna, w wy-

padku Dziadów sprowadzona, najkrócej rzecz ujmując, do pod-

trzymującej na duchu egzegezy polskiej męki i zmartwychwstania, 

sprzęgniętej z programem działania dla rodaków.

Dlatego właśnie historia w Dziadach ujawnia swoją obecność 

na dwa sposoby. Utwór jest relacją o rzeczywistych zdarzeniach, 

jakie miały miejsce w Wilnie w latach 1823–1824, ale za sprawą 

tego, że jest on dramatem misteryjnym, możliwe stało się ich 

ujęcie w taki sposób, by posłużyły do przedstawienia historii poj-

mowanej jako działania Boga w świecie i relacji człowieka do 
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tych działań. Są więc Dziady dokumentacją zdarzeń mających 

swoje poświadczenie w źródłach, ale równocześnie odkrywają 

czy telnikom nowy wymiar bycia w historii, opozycyjny wobec 

tego, którego doświadczali osobiście.

Ale był jeszcze inny powód wprowadzenia dwóch odmiennych 

historii: jednej zwróconej w kierunku teraźniejszości i drugiej, 

od wo łującej się do interwencji boskiej Opatrzności. Stanowiły 

one pochodną przeciwstawnych sposobów postrzegania własnej 

rzeczywistości przez człowieka. Pierwszy polega na całkowitej lub 

częściowej negacji możliwości jej poznania. Świat, w którym 

człowiek żyje, jest dla niego niezrozumiały nie tyle dlatego, że nie 

zna on wszystkich faktów niezbędnych do wyjaśnienia tego, co 

się wokół niego dzieje, ile z powodu ich unikatowości. Jawią się 

one bowiem jako wyda rzenia niepowtarzalne, które nadto wcho-

dzą w relacje z innymi fak tami, by wspólnie stworzyć układy, ja-

kich wcześniej nie było i jakie w przyszłości nigdy się nie po-

wtórzą, dlatego ich celowość, którą usiłują sobą przedstawić, jest 

dla nas niemożliwa do odkrycia. Drugi sposób bierze w nawias 

bezpośrednie doświadczenie teraźniej szości oraz istnienie różnic 

wynikających z upływu czasu, ponieważ polega na poszukiwaniu 

niezmienności w dziejach. W końcu podstawowe uczucia czło-

wieka nie ulegają zmianie, zawsze istniała miłość czy nienawiść 

i podobną tożsamość można odnaleźć w życiu zbiorowości. Zro-

zumienie teraźniejszości następuje poprzez odkrycie w niej dzia-

łania tych samych co kiedyś związków przyczynowych oraz odna-

lezienie podobnych wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości, 

a których obecne wypadki są powtórzeniem. W efekcie tego po-

stępowania współczesność staje się nie tylko bardziej zrozumiała 

i przejrzysta, ale zarazem w tej przejrzystości staje się czymś in-

nym, niż była pierwotnie.

Także w dramacie Mickiewicza spotykamy się z tymi dwoma 

sposobami postrzegania świata. Z jednej strony poeta podkreśla, 

że dramat stanowi wierną rekonstrukcję wydarzeń z lat 1823–

–1824, z drugiej zaś, by objaśnić ich prawdziwy sens, niemożliwy 

do uchwycenia z perspektywy współczesności, poddaje je chro-
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nologicznej trans pozycji i oddala w czasie, co w efekcie powo-

duje, że stają się one powtórzeniem wypadków przeszłości, lub 

też zdarzenia z przeszłości aktualizują się w swoich współczes-

nych replikach: „Polska od pół wieku przedstawia widok z jednej 

strony tak ciągłego, nie zmordowanego i niezbłaganego okrucień-

stwa tyranów, z drugiej tak nieograniczonego poświęcenia się 

ludu i tak uporczywej wytrwałości, jakich nie było przykładu od 

czasów prześladowania chrześcijaństwa”26.

Jeśli za pomocą zmiany sposobu postrzegania świata realne zda-

rzenie, zachowujące wszak ważność tylko raz, można przekształ-

cić w trwale obecne w dziejach, to wypływa z tego wniosek, że 

mechanizmem regulującym od wewnątrz przebieg zdarzeń his-

torycznych w dramacie jest napięcie między stałą a zmienną. 

Obecność tego mechanizmu, który osiąga rangę dominującego 

modelu27, ujawnia się również poprzez umieszczenie w amor-

ficznej rzeczywistości historycznej trwałych praw, nadanych świa-

tu przez Boga. Posłużmy się jeszcze jednym przykładem – przed-

stawieniem balu w scenie VIII.

Bal należał do charakterystycznych form życia towarzyskiego 

dziewiętnastowiecznej Europy28. U nas zyskał dodatkowe znacze-

nie ze względu na fakt, że przymus uczestnictwa w balach – 

zwłaszcza tych oficjalnych oraz wydawanych przez władzę zabor-

czą w okresach wzmożonych prześladowań lub w czasie żałoby 

narodowej – sta nowił w powszechnym odczuciu formę politycz-

nej represji. Potwierdzają to świadectwa z epoki. Natalia Kicka 

pisała w swoich pamiętnikach: „Bale w mniemaniu Moskali nie 

są bynajmniej obojętnymi wydarzeniami, zaliczają się do środ-

ków politycznych mających znaczenie wielkie. […] przystępując 

do rozbioru Rzeczypospolitej Polskiej Katarzyna rozkazała swe-

mu posłowi Siewersowi dawać bale, i również innym Moskalom 

na Litwie. Za Aleksandra I Nowosilcow kazał w Wilnie uczcić się 

balem po […] zdeptaniu synów najszlachetniejszych rodzin. […] 

Po 1831 roku i zdobyciu Warszawy książę Paskiewicz głuszył jęki 

Polaków wyprawiając huczne bale w zamku”29. Obecność na balu, 

niezależnie od motywów osobistych, jakimi kierowali się przy-
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byli nań goście, była dla władz zaborczych publiczną deklaracją 

lojalności. W licznych relacjach zamieszczanych w ówczes nej pra-

sie – wspomina o tym Mickiewicz w obszernym przypisie do dra-

matu – uczestnictwo w „wieczorze tańcującym” przedstawiano, 

zgod nie z zaleceniami cenzury, „jako dobrowolne wynurzenia się 

nieograniczonej miłości poddanych ku najlepszemu i najłaskaw-

szemu z monarchów”30. Dlatego dla wielu świadków tamtych 

zdarzeń owa „muzyka balowa”, jak zauważył Agaton Giller, „przy-

grywała […] zniżeniu godności narodowej i zwątleniu wiary 

w lepszą przyszłość”31.

Galowe bale były organizowane również w Wilnie. Z listu Salo-

mei Bécu do Antoniego Edwarda Odyńca wiemy, że w jednym 

z takich balów uczestniczył osiemnastoletni Słowacki. W kwiet-

niu 1827 roku gubernator cywilny wileński Piotr Horn wydał bal 

na cześć Nowosilcowa, w którym wzięła udział wileńska soc jeta32. 

Salomea Bécu pisała, nie bez głębokiej satysfakcji: „świetne było 

zgroma dzenie, dzieci były prześlicznie ubrane, Julek był także, 

ale miał trzewiczki ciasne i nie tańcował. Bawiono się dobrze do 

2ej godziny w nocy. Nowosilcow rozmawiał ze wszyst kimi da-

mami i tak był grzeczny, że nawet o mnie pytał się Olesi. Dzieci 

kontente z balu, ja cały dzień wczoraj byłam zajęta strojeniem 

dzieci i dziś mi miło, że im ładnie było i dobrze”33.

Nierzadko wspólna zabawa z przedstawicielami władzy zabor-

czej służyła też innym celom. Obecność kobiet, muzyka i taniec, 

szampan, normy światowego savoir vivre ’u sprzyjały bardziej swo-

bodnym, pozasłużbowym formom kontaktu towarzyskiego, co 

wykorzystywano – a poświadczają to źródła z epoki – do ratowa-

nia najbliższych. Gabriela z Güntherów Puzynina pisała, iż za po-

średnictwem kobiet uczestniczących w balu niekiedy uzyskiwano 

zgodę na zwolnienie aresztowanych mężów lub synów, a „panna 

Zofia Mackiewiczówna […] polonezowi i takiej pani winna była 

swój paszport, który ją złączył […] z […] narzeczonym Edwar-

dem Odyńcem, który wyjechawszy na podróż z Adamem przed 

samym powstaniem, wracać nie mógł do kraju”34. Takie postępo-

wanie, motywowane troską o bliskich, stawało się przyczyną dyle-
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matów etycz nych uczestniczek balu, zmuszanych do poświęce-

nia własnej godności, i nie zawsze znajdowało usprawiedliwie nie 

w oczach części opinii publicznej35, skoro o wyrozumiałość wo-

bec opisanego zachowania dopominał się Konstanty Gaszyński 

w wierszu Bal warszawski:  

Nie każdy ma siłę męczeńsko umierać –

Nie łajmy ich wzgardą, lecz żalem!

Zbawiły los mężów, gdy przyszło wybierać

Pomiędzy Sybirem a balem.36

O tych wszystkich aspektach balu pisze w dramacie Mickie-

wicz. Jest więc bal dla niektórych uczestników formą zniewole-

nia, pole gającą na przymusie udawania radości w czasach tra-

gicznych dla ojczyzny („Po turmach siedzi młodzież nasza, / 

Nam każą iść na bal”, ww. 446 – 447), inni próbują osiągnąć ko-

rzyść własną, kupcząc urodą córki („Tylko, Zosieńko, podnieś 

wzrok, / Może Senator cię obaczy”, ww. 475 –  476), jeszcze inni, 

jak pani Rollisonowa, uciekają się do protekcji, by ratować swo-

ich bliskich. Dlatego scenę balu w dramacie trzeba uznać za reali-

styczną, do każdego z epizodów bowiem, z których ów żywy ob-

raz został utworzony, moglibyśmy dołączyć bogatą dokumentację 

źródłową, która potwierdziłaby trafność Mickiewiczowskich spo-

strzeżeń, jego poszanowanie realiów.

Jednakowoż poprzestanie na kopiowaniu rzeczywistości poza-

literackiej uniemożliwiłoby poecie wprowadzenie tego drugiego 

spo sobu historyzacji świata, ujawniającego obecność Boskiego 

porządku w teraźniejszych wypadkach. Pozwoliły mu zaś na to 

modyfikacja realiów oraz literatura, która posługując się właś-

ciwymi dla siebie środkami, niemającymi zastosowania do opi-

sów rzeczywistości poza literackiej, potrafi stworzyć własną całość 

historyczną, niesprowadzalną do realnych pierwowzorów.

Wśród dokonanych przez Mickiewicza zmian i modyfikacji 

w zakresie realiów jedna wydaje się kluczowa. Jurij Łotman pisał, 

że z po czątkiem XIX wieku wskutek zmian w obyczajach, wywo-
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łanych zwy cięstwem rewolucji i klęską królewskiej Francji, każdy 

bal „zaczynał się polonezem, który zastąpił menueta w uroczystej 

funkcji pierwszego tańca”37. Duch wolności przeniknął także na 

sale balowe, gdyż polonez, „który ma więcej swobody i którego 

tańczy dowolna liczba par”, uwalniał tańczących „od zbytecz-

nego i ścisłego rygoru, właściwego menuetowi”38. Poeta dopusz-

cza się więc anachronizmu, wprowadzając do dramatu menuet 

w roli tańca inaugurującego zabawę. Ale odstępstwo to było wy-

muszone kompozycją sceny balowej, k tórą Mickiewicz oparł na 

motywie zabawy zakłóconej przez interwencję zagniewanego 

Boga, przejętym z opery Don Juan Wolfganga Amadeusza Mo-

zarta, gdzie nad niestałymi pragnieniami, chwilami rozwiązłej 

egzystencji tytułowego bohatera, jak pisał Jean Staro binski, „zwy-

cięstwo odnosi stary porządek, znieważony ojciec, nie rychliwa 

zemsta”39.

Bal u Senatora zaczyna się więc menuetem z II aktu Don Juana. 

Ze względu na symboliczne potraktowanie sali balowej, która są-

siaduje z pomieszczeniem, gdzie przesłuchiwani są więźniowie, 

a także reprezentatywny dobór uczestników zabawy, podział go-

ści na patriotów i lojalistów, scena z menuetem stanowi, według 

Ireny Sławińskiej, „syntezę dziejów narodowych”: „oto cała ów-

czesna rzeczywistość gra między balem i śledztwem, między pała-

cem i więzieniem. Symbolizm tej sceny utrwala się, wybiega poza 

chwilę historyczną. Uogólnia tragizm i gorycz dziejów narodo-

wych – wiecznie między balem i więzieniem”40.

Oburzenie i zgorszenie uczestników balu należących do „pra-

wej strony”, reprezentujących patriotyczną część społeczeństwa, 

wywołuje zachowanie gości „z lewej strony”, czyli Polaków współ-

pracujących z Nowosilcowem oraz czynowników. Mickiewicz, 

przedstawiając ich naganne postępowanie, nawiązał do obecnego 

w literaturze motywu „tańca na pobojowisku”. Podobnie jak 

w licznych paszkwilach, zagadkach, bajkach, epitafiach, satyrach 

ukazujących się od drugiej połowy XVIII wieku, również w dra-

macie protest wzbu dzają udział w zabawach, „kiedy Matka kona”, 

bratanie się z wrogami i zdrajcami ojczyzny, romanse z dostoj-
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nikami rosyjskimi, za biegi o urzędy, za które płaci się własnym 

honorem41.

Ale prócz rzeczywistości będącej domeną działań ludzi Mic-

kiewicz ujawnia istnienie rzeczywistości nadprzyrodzonej, której 

ta pierwsza podlega. Kiedy Justyn Pol, obserwując rodaków za-

biegających o względy Nowosilcowa oraz wywołujące oburzenie 

postępowanie Senatora, pyta:

Czyż go to za nas nikt nie skarze?

Nikt się nie pomści?

akt I, sc. VIII, ww. 501–502

w odpowiedzi usłyszy od księdza Piotra zapewnienie, że mścicie-

lem będzie Bóg. Mickiewicz, tak jak inni romantycy, wierzył, że 

wypowiedziane słowo może pobudzić do działania niebezpieczną 

lub dobroczynną siłę, dlatego każdy, kto mówi, wywiera wpływ, 

ponieważ „powołuje jakąś istotę i umożliwia jej wykonanie mo-

cy”42. Kiedy więc osoba mściciela została przez księdza Piotra na-

zwana, a tym samym przywołana, radosną zabawę nagle – co po-

eta podkreśla w didaskaliach – psuje „pomyłka orkiestry”, która 

miast menueta zaczyna grać ponurą arię Komandora z Don Jua na 
Mozarta. Aria jest uwerturą do mających nastąpić nadzwyczaj-

nych zdarzeń, interwencji wyższego świata, który upomni się 

o respektowanie praw boskich. Obecność tych praw oraz nie-

uchronność kary za ich naruszenie zostaną dowiedzione niemal 

natychmiast. Zapadają ciemności, słychać grzmoty nadciągającej 

burzy, za drugim uderzeniem pio runa, narzędzia pomsty Bożej, 

ginie gorliwy stronnik Senatora, denuncjator księcia Czartory-

skiego, Doktor.

Wreszcie ostatni, piąty plan zostaje wykreślony przez recepcję 

Dziadów, ich przyjęcie przez dziewiętnastowiecznych czytelni-

ków. Style lektury dramatu, horyzonty wydobywanych z niego 

znaczeń, formy obecności w życiu zbiorowym Polaków zmie niały 

się pod wpływem oczekiwań odbiorców oraz sytuacji historycz-

nej. Pochowane we wspomnieniach, pamiętnikach, listach, ut-
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worach literackich przykłady recepcji, które często odkrywamy 

przypadkiem, pod czas lektur podejmowanych w innym celu, jak 

dotąd nie zostały wydobyte i opracowane. Zresztą zamiar uchwy-

cenia ich w całości był prawdopodobnie odrzucany jako niebez-

pieczna pokusa. Rozmaitość owych materiałów stawia skuteczny 

opór wszelkim próbom uporządkowania, liczba dokumentów zaś 

– wystarczy przejrzeć katalogi bibliotek i archiwów – przekształ-

ca wysiłek zmierzający do ich skompletowania w marsz po dro-

dze, której kresu nie osiągnie się nigdy.

Ale na jeden z możliwych sposobów uporządkowania chciał-

bym zwrócić uwagę. Odbiór Dziadów – kiedy za kryterium 

tak so nomii przyjmiemy odbiorcę – możemy przedstawić w pers-

pektywie życia zbiorowego lub prywatnego. To pierwsze upo rząd-

kowanie, w początkowej fazie przybierające postać mniej lub bar-

dziej kompletnego katalogu sposobów uobecniania się dramatu 

w życiu publicznym Polaków, poprzez różnorodność świadectw 

pozwoli nam odkryć jedność epoki, ujawniającą się jako wynik 

napięcia między owymi przekazami. Drugie czyni z lektury dra-

matu przeżycie autentyczne i głęboko osobiste, ale równocześ nie 

– ze względu na podobną wrażliwość wykształconą przez pewien 

charakterystyczny dla tamtych czasów sposób istnienia w historii 

– typowe. Identyfikacja i opis tych reakcji być może pozwoli-

łyby odtworzyć właściwy dla epoki typ umysłowości, niedostrze-

galny dla żyjących podówczas ludzi, a dla nas zadziwia jący. Po-

służmy się kilkoma przykładami.

Jeden ze sposobów obecności Dziadów w sferze życia publicz-

nego ujawnia epizod z utworu Lucjana Siemieńskiego Pobyt na 
Litwie i ostatnie chwile Szymona Konarskiego (Ustęp z jego żywota) 
(1842), który zarazem stanowi ważny składnik stworzonej w utwo-

rze legendy emisariusza. Konarski po aresztowaniu w 1838 roku 

na stacji pocztowej w Krzyżówce został przewieziony do Wilna 

i uwięziony „u bazylianów przy Ostrej Bramie”: „Była to taż 

sama Bastylia – pisze Siemieński – gdzie niegdyś Zan, Mickie-

wicz i tylu męczenników ostat niej części Dziadów cierpiało… 

Klasyczne miejsca! pamięć nieszczęśliwego Szymona musiała je 
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napełniać w samotnych godzinach obrazami katuszy unieśmier-

telnionymi piórem Adama”43. Dziady wraz z innymi utworami 

z epoki współuczestniczyły w kreowaniu przestrzeni ojczyzny, 

której granice nie pokrywały się z tymi, jakie ustalono w trak-

tatach rozbiorowych. Jej kontury wyznaczały miejsca wyróżnione 

walką o wolność, śmiercią lub cierpieniem za ojczyznę. Były one 

w swojej istocie miejscami epifanicznymi44, gdzie w bohaterskich 

zachowaniach unaoczniała się siła duchowa narodu. To, co raz się 

w nich przydarzyło i stało się wydarzeniem przykładowym, od-

tąd będzie trwać, zachowując przy tym zdolność do „reemisji” 

patriotycznej energii. Dzięki Dziadom klasztor Bazylianów prze-

kształcony został w takie miejsce. W każdym, kto wejdzie w jego 

obręb, na nowo odżyje Konrad i aktualizacji ulegnie tradycja mę-

czeńska z tym miejscem związana.

Lektura dramatu – co wynika z zapisów pamiętnikarskich – sta-

nowiła dla czytającego wydarzenie na tyle ważne, że warte odno-

towania. Maria z Mohrów Kietlińska wspominała: „Latem mniej 

znacznie się czytało; w tej porze ja, przyznać to muszę, że trochę 

przejęta powieściami p. Fullerton, od których psy pod oknami 

wyły, i innych zanadto sensacyjnych, wykradałam z bib lioteczki 

dziecinnej, będącej pod kluczem kuzynki Emilii, dziełka p. Hoff-

manowej i zaszywszy się w ogrodowe ustronie z lubością się w nich 

rozczytywałam. Nęciły mnie też ogromnie Mickie wiczowskie 

Dziady, których część trzecia, jako zakazana i Sybirem grożąca, 

schowana była w sprężynach kanapy w salonie, niby w wielkiej 

tajemnicy… Umiałam się dostać do tej skrytki i z moją zdo byczą 

przemykałam cichaczem w gęstwinę ogro dową”45. Z tego za pisu 

wynika, że pierwsze spotkanie z historią odbyło się poprzez lek-

turę dramatu. Czynności wykonane przez autorkę wspomnień 

w celu wydobycia Dziadów z wnętrza ka napy utraciłyby swój głę-

boki sens, gdybyśmy rozpatrywali je poza kontekstem historycz-

nym. Owym działaniom towarzyszyła bowiem świadomość zła-

mania zakazu władz, wymagały one po konania lęku, wyzwolenia 

się z obaw przed możliwymi kon sek wencjami, potwierdzały sku-

teczność patriotycznej edukacji domowej. Nawet jeśli ta lektura 
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nie wpłynęła zasadniczo na losy życiowe Marii Kietlińskiej, to za-

chowała jednak wartość wskazówki, by nie tracić z pola widzenia 

zobowiązań wobec ojczyzny.

Jeszcze inaczej będzie czytać Dziady Eliza z Branickich Krasiń-

ska, o czym piszę w zakończeniu książki. Znajomość z Mickie-

wiczem, którego utożsamiała z Konradem, pozwoliła jej, w co 

wierzyła, zrozumieć przesłanie dramatu. Kiedy jednak Mickie-

wicz związał się z Andrzejem Towiańskim, znajomość dramatu 

posłużyła jej do prognozowania działań poety i odkrywania 

rzeczywistych celów towianizmu. Na sposób lektury Krasińskiej, 

a także innych osób współczesnych Mickiewiczowi, można spoj-

rzeć z jeszcze innego punktu widzenia. Dramat stanowił natu-

ralne przedłużenie ich życia. Niektórzy czytelnicy uczestniczyli 

w wypadkach przed stawionych przez poetę w utworze bądź je 

obserwowali, pierwowzorami postaci dramatu zaś były osoby 

znane im z kontaktów osobistych lub z przekazów ustnych, z nie-

którymi łączyły ich związki rodzinne. Historyk literatury już nie 

może doświadczyć przeszłości w tak bezpośredni sposób, jak czło-

wiek z tamtych czasów. Jego wyobraźnia nie zwróci dawności ży-

cia, a odwołanie się do barwnej i sugestywnej anegdoty nie może 

nadrobić braków oddalenia.

Niniejsza książka, która wyrosła z ducha sylwy, nie jest realiza-

cją pomysłu, ale sprawdzeniem możliwości jego wykonania, a tak-

że rozpoznaniem zagrożeń. Niektórym niebezpieczeństwom – ta-

kim jak te, że nie wszystkie proporcje zostały należycie zachowane, 

niejedno zagadnienie rozrosło się nadmiernie, przesłaniając inne, 

równie ważne – na przekór zasadzie varietas można za radzić. Prócz 

jednego. Jak wiadomo, całościowa struktura dzieła, również nau-

kowego, nie jest dana czytelnikowi bezpośrednio; aktualizuje się 

dopiero ex post, w wyniku ogarnięcia przez niego pełnego prze-

biegu wypowiedzi. Sylwa buduje swój świat z pojedynczych seg-

mentów, wiemy, że każdy z nich utraciłby swoją realność, gdyby 

nie partycypował w całości życia, tylko że poznanie owej całoś-

ciowej struktury jest poza zasięgiem możliwości człowieka.
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